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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОРУМИ

В

ишегодишња традиција одржавања седница председника месних српских самоуправа у Мађарској са српским представником у
Парламенту и челницима земаљске,
жупанијске и будимпештанске Српске самоуправе, настављена је и ове
године.
На иницијативу Љубомира Алексова, Вере Пејић Сутор, Петра Крунића
и Борислава Руса, у седишту Самоуправе Срба у Мађарској одржани су
разговори којима су присуствовали
представници више српских представничких тела из унутрашњости земље: Чедомир Адамов (Деска), Зора
Пејовић Секељ (Тукуља), Јелена Фаркаш Сеја (Сегедин), Јелена Вукајловић
Краус (Ловра), Петар Богдан (Помаз
– уједно и саветник у ССМ-а), Нада
Ђурић Бунчић (Сантово).
На седници је било уочљиво одсуство председника бројних квартовских српских самоуправа, а када је о
њима реч, скупу су присуствовали једино Петар Бечејић и Милица Немењи, председници српских представничких тела у 11, односно 6. кварту
Будимпеште, уз Борислава Руса који
председава Српском самоуправом 19.
кварта и који је био један од сазивача овог састанка.
Осим њих, скупу су присуствовали
и потпредседник ССМ-а Игор Рус, саветник Боривој Рус и руководиоци неколико институција у саставу земаљске српске самоуправе.
После поздравних речи Вере Пејић
Сутор и Петра Крунића, председник
Српске самоуправе у Будимпешти Борислав Рус је присутне упознао са потешкоћама у раду тела на чијем је
челу. Као и у ранијим приликама, указао је на проблеме у финансијском и
административном пословању које
узрокује законодавац, својим превеликим захтевима. Према његовим речима, у програмским ативностима није било проблема, већ је проблематично питање на који начин придобити нову публику, а споменуо је и проблем честог временског преклапања
програма.
Српски посланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов је скренуо пажњу на своју обавезу да сарађује са српским самоуправама на
свим нивоима и подсетио да је у досадашњем раду на различитим форумима, заједно са председницом
ССМ-а, представљао пројекте и заступао ставове који су у интересу
српске заједнице.

Најважнији акценти са скупова српских мањинских форума

У ери централизације тешко до
једноставнијег администрирања

Иако се позиву организатора за скуп председника
месних српских самоуправа одазвао невелики број
активиста, на састанку су се могли чути примери
типичних проблема са којима се данас суочавају
готово сва српска представничка тела у Мађарској.
Два дана касније, одржана је и седница Скупштине
Самоуправе Срба у Мађарској, на којој је
донет низ значајних одлука

бомир Алексов и констатовао да су
интереси народносних самоуправа
које траже олакшице у администрирању, супротни општој тенденцији
централизације, која ће од 2018. године бити појачана, у циљу смањења
буџетских расхода.
Уследило је изношење ставова и
утисака присутних, који су се односили на изборни систем, финансирање мањинских самоуправа, њихове
финансијске обавезе и учешће ма-

– Већ три и по године постоји
функција мањинских посланика у
Парламенту, а укључивање народности у његов рад министар Балог је чак
назвао историјским чином. Читав тај
систем је добио већу улогу него што
се на почетку чинило. Лично сам на
пленарним седницама Парламента
узео реч 21 пут, а једино је представник немачке заједнице више пута говорио – рекао је Алексов и подсетио
да је у протеклих неколико година
буџет за мањине, па тако и за српску
заједницу, значајно повећан, чему је
у многоме допринело и деловање
представника народности у Парламенту.
Он је истакао да је знатан број иницијатива за промене закона поднела
управо мањинска комисија Парламен-

та и најавио скору измену Закона о
јавном образовању, која би школским
институцијама требало да донесе и
повећање тзв. народносног додатка.
– На дневном реду је и измена Народносног закона али, нажалост, не у
форми која је првобитно тражена.
Реч је о редукованој опцији која је сада пред Парламентом. Надамо се да
ће нови сазив уважити и наше остале захтеве. Спорне тачке су овом приликом била изборна правила, када је
реч о парламентарним изборима. Мањине ту нису биле јединствене, јер
неки нису подржали ову иницијативу.
Владајућа коалиција није била вољна
да отвори питање промене изборног
закона, нити да се разговара о статусу народносних самоуправа, а постигнути компромис је одлагање те
теме за следећи круг – рекао је Љу-

њинских представника у локалним
самоуправама. Такође се разговарало и о томе како анимирати младе да
се више укључују у друштвени живот српске мањине.
*
На седници Скупштине ССМ, којом
је председавала Вера Пејић Сутор,
најпре је модификован буџет земаљске српске самоуправе и њених институција за ову годину, уз стручно
образложење шефице рачуноводства
Силвије Олах Етвеш, а прихваћен је и
план буџета за следећу годину.
Прихватању буџета претходила је
неуобичајено дуга дискусија о томе
да ли је Српском културном центру
потребан аутомобил и из којих извора га треба купити. Потребу за возилом образложио је в. д. директора
центра Милан Ђурић. Он је рекао да
је овога пута тој институцији потребна помоћ у виду аутомобила, како би
свакодневне послове могао да обавља неометано.
Одбор за финансије није подржао
куповину аутомобила од 1.500.000
форинти, док су чланови Одбора за
културу били мишљења да треба купити возило, али не из фонда намењеног конкурсима, већ из неких других
извора. На крају је констатовано да
сума од 1.500.000 није довољна за куповину возила у солидном стању, и сугерисано је да у том циљу треба потражити и друге финансијске изворе.
Милан Ђурић је, такође, објаснио
и проблематику конкурисања за
средства које СКЦ издваја за подршку организаторима српских културних програма у Мађарској.
– Има руководилаца институција
који су рекли да не желе да расписују конкурсе у областима којима се
баве, док ми то редовно чинимо,
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упознати представници организација
које имају своје представнике у Скупштини ССМ-a. С њихове стране су, како је рекао излагач, стигле и одређене примедбе, које треба узети у обзир. Одлуком Скупштине, „ССМ поставља мањинску листу и води кампањску делатност за избор посланика 2018. године”.
Због измена Закона о државном
буџету, допуњен је Правилник ССМ-a
и њених институција о прихватању
обавеза, финансијском сапотпису, потврди о реализованом послу и систему оверавања, односно новчаним дознакама, а усвојен је и план рада у
следећој години.
На седници се разговарало и о по-

премда у статуту СКЦ-а не пише да
наша институција мора да расписује
годишњи конкурс за помоћ организаторима програма – изјавио је Ђурић.
У наставку седнице, пројекат куповине и купопродајни уговор за некретнину у приземљу зграде у Улици
Нађмезе број 49, образложила је
правна саветница Жужана Мартон.
Финансијски одбор је претходно прихватио план за ову инвестицију, а опширније информације о читавој проблематици изложио је Игор Рус. На
седници је речено да ће новокупљену некретнину користити Српски културни центар, а да ће простор у коме се сада налази та институција,
остати на коришћење Српском позо-

ФОРУМИ
треби установљавања награде „Краљица Јелена”, о чему је образложење
изнео Љубомир Алексов. Он је рекао
да је у оквиру сарадње Националног
савета војвођанских Мађара и Самоуправе Срба у Мађарској, потекла
идеја да се једном годишње, на заједничкој седници, награђују заслужни
појединци из две суседне земље. Награда ће, како је речено, добити име
по краљици Јелени, јер је она у раном
средњем веку била спона између владарских породица Србије и Мађарске.
Д. Ј.

ришту у Мађарској. Осим ове, усвојена је и одлука да се један део ове
некретнине, за чију куповину тренутно нема средстава, изнајмљује на неодређено време, с тим да се месечна
закупнина рачуна као сукцесивни откуп тог дела зграде.
Модификован је и план јавних набавки ССМ-a за ову годину, имајући
у виду потребе Српске основне школе у Батањи, а промењен је и Статут
земаљске самоуправе, уношењем
правила за постављање мањинске изборне листе, за избор парламентарних посланика.
Љубомир Алексов је том приликом
изложио нацрт правила за избор посланика, са којим су претходно били

Конференција сународника из окружења у Темишвару

Ч

Срби из региона траже од Београда већу посвећеност
националним интересима

ланови Сталне конференције
Представници Срба из Албаније, Мађарске,
српских организација из региоМакедоније,
Републике Српске, Словеније, Хрватске,
на, састали су се у Темишвару,
како би разменили мишљења и пре- Црне Горе, Србије и Румуније, одржали су још један
длоге, односно усвојили јединствене
у серији скупова чији је циљ унапређење односа
ставове о перспективама односа са
Србијом као матичном земљом.
матичне земље према сународницима у државама
Учесници скупа подржали су најаокружења. Том приликом чули су се алармантни
вљену иницијативу Декларације Србије и Републике Српске о опстанку
подаци који указују на њихов забрињавајући
српске нације, али и захтев да Беоположај
и недовољну активност званичног Београда
град олакша и убрза поступак пријема у српско држављанство, као и могућност увођења једног новог термина – статуса припадника српског народа.
Закључке Конференције српских
организација у сталном заседању, чији је домаћин овог пута био Савез Срба у Румунији, након дводневне расправе дефинисали су и усвојили
представници српских националних
савета, односно самоуправа Срба из
Албаније, Мађарске, Македоније, Републике Српске, Словеније, Хрватске,
Црне Горе, Србије и Румуније. Србе у
Мађарској су на овом скупу представљали Љубомир Алексов, српски посланик у Мађарском парламенту и
Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, а заседању је присуствовао и изасланик
председника Републике Србије Алек- за дијаспору и Србе у региону Мари- председник Србије, налази се и засандра Вучића Никола Селаковић. Ис- јана Мараш.
хтев да Београд земљама у региону
пред Скупштине Србије, у расправи
Међу закључцима са којима ће би- пружи већу подршку у очувању српје учествовала председница Одбора ти упознати Влада, Скупштина и ског језика и образовања кроз сти-

пендије за ученике и студенте, усавршавањем наставничког кадра,
обезбеђење уџбеника и дидактичког
материјала и организовање тематских летњих школа и кампова – „Српски језик са елементима националне
културе”.
Конференција је подржала иницијативу Српског националног савета
Црне Горе за штампање јединственог
српског буквара, ради очувања српског културног и језичког идентитета, са којом су се већ усагласиле институције попут Матице српске и
Српске књижевне задруге. Срби из
региона од матице очекују сагласност и за одређивање дана српског
језика Срба у расејању.
Београду је упућен и апел за преиспитивање институционалног оквира за повезивања и сарадњу матице
са расејањем, као што је раније било
Министарство вера и дијаспоре, као
и да се изнађу могућности да се за
Србе из региона обезбеди заступљеност у Парламенту Србије.
Учествујући у дефинисању закључака на овом, највећем форуму Срба у региону, Никола Селаковић је казао да треба „институционализовати
рад Конференције националних организација Срба из региона, да треба
да се редовно окупљају најмање два
пута годишње – у пролеће и у јесен”
и да ће он бити домаћин наредног
заседања у Београду. 
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Српски патријарх одликовао двојицу мађарских званичника

Орден Светог краља Милутина за Шемјена и Шолтеса

одлуци Светог aрхијерејског синода Српске православне цркве,
коју је прочитао главни секретар
Синода протојереј-ставрофор др Саво Б. Јовић, наводи се да се, на предлог
Његовог преосвештенства епископа
будимског г. Лукијана, високо одликовање Орден Светог краља Милутина
додељује Жолту Шемјену и Миклошу
Шолтесу за њихову делатну љубав
према Српској православној цркви и
српском народу, нарочито показану

Српски патријарх Иринеј уручио је, на свечаности у
Патријаршији у Београду, високо црквено
одликовање потпредседнику Владе Мађарске
Жолту Шемјену и државном секретару
Секретаријата за везе са црквама Мађарске
Миклошу Шолтесу. Орден Светог краља Милутина
СПЦ додељује онима који су се доказали као
ктитори и добротвори

Одлуку Светог архијерејског синода прочитали су главни секретар Синода протојереј-ставрофор др Саво
Б. Јовић на српском, и архијерејски заменик протојереј-ставрофор Војислав Галић, на мађарском језику.
Захваљујући се на високом признању, потпредседник Владе Мађарске
Жолт Шемјен је поручио:
– Ваша светости, пре свега желим
да се захвалим што смо као представници Мађарске у прилици да присуствујемо овом свечаном тренутку.
Дозволите да Вам пренесем топле поздраве нашег председника г. Виктора

пружањем несебичне помоћи Епархији будимској.
Свечаност доделе одликовања у
Патријаршијском двору, 23. новембра,
протекла је у срдачној и пријатељској
атмосфери, а присуствовали су јој и
епископ темишварски и администратор будимски Лукијан и моравички
епископ и викар патријарха српског,
Антоније, затим амбасадор Мађарске
у Београду др Атила Пинтер, српски
члан Мађарског парламента Љубомир
Алексов, шеф Кабинета патријарха
српског ђакон др Александар Прашчевић и српски свештеници у Мађарској:

Уручујући Орден Светог краља Милутина Жолту Шемјену и Миклошу
Шолтесу, патријарх је истакао да му
је посебно драго што у име Српске
православне цркве може да великим
пријатељима српског народа уручи висока црквена одликовања у знак признања и благодарности.
– Драго ми је што могу да вам
уручим одликовања која су знак добрих односа два народа који се крстом крсте и имају Јеванђеље као темељ живота. Нека живи пријатељство
између мађарског и српског народа –
поручио је патријарх Иринеј.

ИСТОЧНИ БАСТИОН ХРИШЋАНСТВА

„Односи наших земаља и наших цркава су изузетно добри. Ми смо кроз
историју заједнички бранили европско хришћанство и данас смо источни
бастион хришћанства. Истина је и да се са западне стране сада морају бранити хришћанске вредности. И у томе смо увек могли да рачунамо на подршку православне цркве”, рекао је, поред осталог, Жолт Шемјен на свечаности у Патријаршији.
архијерејски заменик Војислав Галић,
будимпештански парох Зоран Остојић
и ђакон Зоран Живић.
Пошто је владика Лукијан представио чланове делегације Мађарске, гостима се бираним речима добродошлице обратио патријарх српски Иринеј, истакавши да му је изузетно драго што су односи два суседна народа,
српског и мађарског, данас на високом нивоу.
– Радујем се данашњем сусрету са
нашим драгим пријатељима и суседима. Стара српска пословица гласи да
је комшија пречи од брата у даљини.
Као чланови једне хришћанске породице ми треба да живимо у братским
односима. Надам се и молим Господа
да се односи наших народа утврде у
добру и обостраној користи – поручио је патријарх Иринеј.

културном богатству и осталим димензијама. Није случајно да смо ми у
Мађарској признали Српску православну цркву историјском црквом. Са
њом смо потписали сличан споразум
као и са католичком црквом. Желео
бих да захвалим и српској заједници
у Мађарској на изузетном учинку –
њу овде представља и наш пријатељ,
члан парламента г. Љубомир Алексов.
На крају, желим да, у уме мађарског
народа, захвалим и изразим велико
поштовање према Вама, Вашој цркви
и Вашем народу.
Државни секретар за везе са црквама у мађарској влади Миклош
Шолтес рекао је новинарима да су на
свечаном пријему код патријарха
Иринеја мађарски званичници „добили потврду да су Срби и Мађари чланови једне хришћанске породице”.
– Патријарх Иринеј нас је оснажио у уверењу да сарадња између
српског и мађарског народа постаје
све важнија. Ми смо упућени једни
на друге, треба да помажемо једни
другима, посебно у актуелној мигрантској кризи која се појављује кроз

Орбана и надбискупа Петера Ерда.
Истинско пријатељство које постоји
између наших народа показује да
братска веза може да превазиђе све
проблеме и болне тренутке. Овом
приликом, желим да захвалим Српској православној цркви у Мађарској
која испуњава вишеструку улогу, даје пуно вредности, доприноси нашем

надирање ислама, али у очувању наше културе и националних и хришћанских вредности – рекао је Шолтес.
Он је навео да је последњих неколико година мађарска влада издвојила око 10 милиона евра помоћи Епархији будимској за обнављање храмова и за обезбеђивање средстава за
три дома за одрасле који су под руководством српске цркве.
– Потпредседник је позвао патријарха Иринеја у званичну посету Мађарској. Драго нам је што јачамо црквене и политичке односе две земље.
Помажемо Србији да би што пре
ушла у ЕУ, јер је то наш заједнички
интерес – рекао је Шолтес.
Архијерејски заменик Епархије будимске протојереј Војислав Галић, рекао је да су Шемјен и Шолтес заслужили да буду одликовани јер, како је
навео, помажу да се сачува српска
културно-црквена баштина у Мађарској.
– Кроз одржавање наше баштине
сведочи се да смо ми духовно присутни у тој земљи, а вицепремијер и
државни секретар нам у томе много
помажу – рекао је отац Војислав Галић, у разговору с новинарима. 
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Српски храм у Печују добио ново уметничко дело

ВЕСТИ

После витража с Христовим ликом
стигао и портрет Богородице

Н

акон постављања витража
Исуса Христа у стражњем делу олтара српске православне
светиње, посвећене Св. Андронику и
Јунији (о чему смо писали у једном
од претходних бројева СНН-а), поменути свети храм је ових дана постао богатији за витраж Пресвете
Богородице.
Предивно уметничко дело – на којем су осликани Пресвета Богомајка

са Богомладенцом – јесте рад познатог витражисте из Сомбора Хаџи Лазара Лалића. Он се посла прихватио
на молбу Бојане Миљуш, заменика
генералног секретара Привредне коморе Војводине, чија је жарка жеља
била да дарива светињу у Печују.
Као што смо већ писали, и она је
била члан делегације Привредне коморе Војводине, која је у августу боравила у седишту Жупаније Барање.

Приликом посете регионалном центру печујских Срба, Бојана Миљуш
је била фасцинирана црквом насред
града и већ тада одлучила да ће дати израдити витраж посвећен Пресветој Богородици.
Уследила је и званична наруџбина
витража, а познати мајстор Хаџи Лазар Лалић из Сомбора, витраж је на
своје место поставио 12. новембра.
П. М.

Научно-популарно предавање у Новом Сентивану

У

Боривој Рус о својим искуствима на пољу културе

организацији Самоуправе Срба у
Новом Сентивану, 18. новембра у
парохијском дому, који служи
као Српски клуб, одржано је научнопопуларно вече. Излагач вечери новосентиванских Срба и њихових гостију
из Сирига и Деске био је Боривој Рус,
културолог и новинар из Деске.
Он је, на предлог домаћина, говорио о својој делатности на пољу културе, а посебно се осврнуо на вишегодишњу активност у Културно-уметничком друштву „Банат” у Десци. Поред организационих послова у ансамблу, паралелно је радио као новинар.
Добар део текстова, који су оновремено објављени у српском недељнику,
односно, могли су се чути на таласи- Боривој Рус

ма Радио Печуја, у проширеној верзији место су добили у једној едицији
под називом „Дешчанске свеске”. О њима и њиховом садржају је детаљно говорио беседник, који је нагласио да се
„Дешчанске свеске” објављују са циљем да се и већински мађарски народ
упозна са историјатом и богатством
културе Срба у Десци, међутим, грађу објављену у овој едицији касније су
преузели и уредници других етнографских издања како у Мађарској,
тако и у Србији.
У серијалу су обрађене теме као
што су салаши, обичаји, оптација, интернирање и још бисмо дуго могли ређати тематске области које је обухватио сакупљачки рад Боривоја Руса. Ис-

користивши дружење са Новосентиванцима и њиховим пријатељима, гос
тима, он је присутнима поделио примерке последња три броја „Дешчанских свезака”.
Уједно, пажљиво је послушао молбу дела аудиторијума, која се односила на обраду историјата Сирига и Новог Сентивана, који се тиче оптације и
интернирања српског живља у већ поменутим насељима. Откривање прошлости српског народа у поморишкој
регији и научна обрада већ поменутих
тема представља изазов па је малтене сигурно да ће се и Боривој Рус прихватити посла, који није нимало лак,
но, веома је леп.
П. М.

Излагање о Србима из града на југу Мађарске

Осврт на знамените сународнике из Баје

„Народи, исхрана, обичаји” – наслов је под којим Библиотека и просветни центар „Ендре Ади” у
Баји приређују научно-популарна предавања о народностима у том граду.
У склопу овог серијала, 3.
новембра ред је доспео
да се представи и српска
народност. У градској синагоги, том приликом, о
историјату, културним тековинама, обичајима и
традиционалној исхрани
Срба у Баји говорио је Борислав Рус, главни уредник едиције „Етнографија
Срба у Мађарској.”
У свом излагању Борислав Рус је најпре дао једну општу слику о Србима Борислав Рус
у Мађарској, имајући у
виду концентрацију Срба у Баји и око- вили су упечатљив траг у културном,
лини, а своје предавање повезао је и пре свега, књижевном и уметничком
са српско-мађарским везама из исто- животу. У свом реферату Борислав
ријског и културног аспекта. Он је по- Рус се посебно присетио блаженопосебно говорио о масовном досељава- чившег Лукијана Богдановића, последњу Срба у Бају и околину, њиховој њег карловачког патријарха, који је родруштвено-политичкој, културној и ђен 1867. године у Баји; српског сликаверској активности… Срби у Баји оста- ра, портретисте и иконографа Павела

Ђурковића, песника и сликара Јована
Пачића; књижевника Јоакима Вујића
и Богобоја Атанацковића и многих
других истакнутих личности српске
заједнице у граду на обали Шугавице.
Излагач је говорио и о обичајима
Срба, с посебним освртом на разлике
јулијанског и грегоријанског календа-

ра. Уједно је понудио помоћ у културним програмским садржајима, будући да у Мађарској
функционише Српско позориште у Мађарској, а
познато је да се Јоаким
Вујић, рођени Бајац, сматра оцем српског позоришта.
Борислав Рус је за свој
аудиторијум приредио и
изненађење, будући да му
је емитовао филм „Срби у
Будиму и Пешти”. Сем тога, он је присутнима представио и издања, првенствено, бројеве „Етнографије Срба у Мађарској”.
Библиотеци је уручио и
поклон-књиге, а након тога уследило је представљање српске гастрономије. Ни ту бајска публика није остала
ускраћена, наиме, понуђена је са пројом, чесницом и ћевапима.
Борислав Рус је сугерисао да се
уради једна мања двојезична монографија, студија о изузетно богатој
српској култури у Баји.
П. М.
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Програми Српске самоуправе XIX кварта Будимпеште

Кишпешт наставља сарадњу са градовима побратимима

Српска и бугарска самоуправа Кишпешта
организовале су путовања у Сомбор у Србији и
Смољан у Бугарској, са којима тај део Будимпештe
негује побратимске везе. Уз финансијску помоћ
ових самоуправа, као и Начелничке канцеларије XIX
кварта и градова побратима, на петодневно
путовање кренуло је 46 путника

већ и због тога што тамо од давнина
заједно живе Мађари, Срби, Буњевци, Далматинци и Румуни, и што се
преплићу различите културе – рекао
је Рус и представио познати орке-

контри, Јасмина Бошњак, Јосип Будинчевић и Филип Адамов на бас
приму, Марко Ђорђевић на приму и
Иштван Мелар на контрабасу.
Роме је у овом програму предста-

К

ако нам је рекао један од уче- су учествовали гости осам народносника путовања, Борислав Рус, сних самоуправа XIX кварта. Посетипредседник Српске самоупра- оце, међу којима је било и представве у Кишпешту, путнике је у Сомбо- ника разних цивилних организација,
ру примио председник Скупштине поздравио је Петер Гајда, начелник
града др Зоран Парчетић, а потом су овога кварта.
имали прилику да разгледају исто– Овакве манифестације окупљаријске знаменитости.
ју велики број гледалаца, којима се
У наставку путовања посетили су пружа прилика да се упознају са раБеоград и Каламегданску тврђаву, а зличитим културама и гастрономипитом кренули за Софију, где су би- јом. Надам се да ће се овај леп обили гости програма Мађарско-бугар- чај и убудуће наставити – рекао је,
ског друштва, који се једне године поред осталог, Гајда.
одржава у Мађарској, а друге у БуПрограм су почели Грци, народним
гарској. Овога пута, на Дан мађарско- женским плесом, а затим се предстабугарског пријатељства, у цркви Све- вио оркестар „Чатара”, румунским нате Недеље је освећена двојезична родним песмама. Немце је предстаспомен-плоча, уз присуство пред- вио ђачки хор Немачке основне шко- У културно-уметничком програму у Кишпешту Србе је представљао Оркеставника обеју држава.
ле „Еркел Ференц”, а пољски ансамбл стар „Банат”
Путовање је настављено за мана- „Полонезе” приказао је народне игре
стир Рилу, а затим за Смољан, бугар- из те земље.
стар, који иза себе има велики број вио млади кантаутор на гитари Норски град у Родопима, недалеко од
Госте Српске самоуправе Кишпе- наступа по Мађарској и Европи.
берт Богдан, док су Јермени дошли
грчке границе, јужно од Пловдива.
шта, оркестар „Банат” из Деске, поСрпске песме и диван глас Естере са народном песмом и одломком из
– У току дводневног боравка при- здравио је председник те самоупра- Фрањо Вујичин одушевили су публи- оперете, који је био праћен борилачсуствовали смо централној градској ве Борислав Рус.
ку, која је извођаче наградила апла- ким плесом. Програм је настављен
свечаности и прошли планине Родо– Деска је познато место, не са- узом. Овај музички ансамбл чине музицирањем и певањем хрватског
пе, а затим смо кренули пут Будим- мо зато што сам се ја тамо родио, шеф оркестра Сретен Адамов на тамбурашког оркестра „Прековац”, а
пеште, која је одатле удазатим се представио буљена преко 1000 киломегарски оркестар „Мартетара. Моје задужење је
ница”, који је после вечебило да организујем и
ре свирао на игранци.
прикажем српски део пуЗа време скоро трочатовања. Говорио сам о
совног програма, посетиСомбору, српској историоце су мамили мириси
ји, српско-мађарским
традиционалних јела и
културним, књижевним и
сви су били нестрпљиви
историјским везама, а тада дегустирају разновркође смо говорили о весну гастрономску понуду.
зама све три земље. У меНа српском столу миристима која смо посетили
сали су ћевапи, понуђене
имали смо локалне водису гибаница и проја, а пиче – рекао нам је Борикантан пасуљ пребранац
слав Рус.
Борислава Руса „плануо”
А 10. новембра ове гоје у рекордном времену.
дине, у Дому културе у
Расположење је подизала
Кишпешту, одржано је
музика оркестра „Банат”.
вече народности, у коме Посетиоци програма дегустирали су и српске специјалитете
Катарина Павловић

Састанак у седишту српског представничког тела главног града

С

Сумирани резултати Српске самоуправе у Будимпешти

астанку, који је одржан 13. новембра, просуствовали су Борислав Рус, председник Српске
самоуправе у Будимпешти, потпредседник Петар Ластић и чланови Душан Вуковић, Петар Бечејић и Љубинка Георгијевић, као и др Мелинда
Барток, представница Градске самоуправе Будимпеште.
На скупу је констатовано да су, закључно са октобром месецом, предати сви пројекти на расписане конкурсе. У току је добијање средстава
са прошлогодишњих конкурса за већ
реализоване програме, као и 800.000
форинти са овогодишњих конкурса.

На основу остварених задатака
(„feladat alapu”) добијено је још 2 милиона форинти додатних средстава,
која треба да се искористе за поједине програме.
Било је речи и о предавању Борислава Руса у Баји, на тему „Слика Срба, историје, културе и обичаја Срба
у Мађарској и мађарско-српске везе
и Срби у Баји”. Предавање је одржано на мађарском језику, у читаоници
синагоге.
Говорило се, такође, и о програму
„Дан Сеобе”, традиционалном путовању бродом до Сентандреје и натраг, које је у међувремену одржа-

но, а Петар Ластић је изнео планове
о преношењу изложбе икона са иконостаса порушене табанске саборне
српске цркве, из Новог Сада у Историјски музеј Будимпеште. За овај пројекат, који се планира у октобру или
новембру месецу следеће године,
преговори су већ почели.
На седници је било речи и о новим
репрезентативним просторијама
Српске самоуправе XIV кварта, на Текели путу број 72, које ће бити погодне за одржавање разних манифестација. Било је речи о организовању вечери промоције књиге о Бели Бартоку, програму са музичким илустра-

цијама, уз игру и живу музику. Ова
манифестација би требало да буде
реализована у Будимпешти и у Београду. Поменути су и постојећи планови о заједничком пројекту са Српским позориштем у Мађарској, о колажу дела Милутина Бојића и Владислава Петковића Диса, као и о
представљању дела сомборца, Текелијанца и књижевника Вељка Петровића.
Састанак је закључен одлуком да
је ускоро потребно направити дефинитиван план о коришћењу добијених средстава.
К. П.
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Будимпешта, 30. новембар 2017.

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (3)

С

„Збогом Одесо, збогом море и лепе Рускиње!”

рпски добровољци се одушевише. „Чули сте. Идемо у Добруџу!”, понављали су командири
чета. Војни оркестар је, потом, извео
српску химну „Боже правде”, затим
хрватску „Лијепа наша домовино”, и
на крају словеначку националну песму „Напреј, застава славе”.
Воз је полако остављао за собом зачинима засићене мирисе Одесе.
„Збогом Одесо! Збогом море и лепе Рускиње!” – преклопи трепавице
Жарко Ристов и дубоко удахну слани ветрић који је допирао са пучине.
Присети се прича о Синдбаду, које је
захваљујући пароху Васи Хужвику,
читао на мађарском језику. Управо
те скаске о непознатим земљама, егзотичним народима и тропским морима, већ у детињству су пробудиле његову чежњу за путовањем и далеким пространствима. Поново је путовао, али ово путешествије се посве
разликовало од свих пређашњих. Сада је вођен унутрашњим гласом савести самовољно кренуо у непознато. Желудац му је добро упамтио
све оне грчеве, унутрашње немире,
сукобе, тегобу и мучнину када је био
приморан да се у омраженом, припитом и мржњом задојеном вагону
дрнда према Србији, а потом на Галицијско ратиште за туђ рачун и без
икаквог смисла.
У вагону је владало добро расположење. Сви су нагађали какав ће
бити осећај борити се под српским
барјаком, шајкачом на глави, са трофејним оружјем, махом са аустриј-

У вагону је владало добро расположење. Сви су
нагађали какав ће бити осећај борити се под
српским барјаком, са шајкачом на глави, трофејним
оружјем и махом са аустријским пушкама
манлихеркама у руци

Српски добровољци у Одеси

ским пушкама манлихеркама у руци.
– Вала, браћо моја, ако у Добруџи успијемо да потучемо Бугаре, онда ја мним да ће се рат брзо свршити – одушевљавао се Стеван Срдић
родом из кршног крајишког Дрвара.
– Дај Боже! Али ја, ни онда, не ве-

рујем да ће се рат тако брзо свршити – прозбори замишљено поднаредник Ристов који је дан пред полазак
унапређен у виши чин.
– Само сад не знам ‘оће л’ Бугари
ратовати против Руса ил’ неће – питао се Стевко Видак, Ловранин.
– Само нек пробу, Босну им ону

Породично саветовалиште

Између свакодневног звоцања и оправданих
замерки има разлике

У

ФЕЉТОН

сваком партнерском односу настаје прекретница кад прође заљубљеност, а на тесту је способност за зрелу љубав, каже психолог и
психотерапеут ОЛИ метода Ивана
Ђорђевић. Према речима психотерапеута сваки пар припада једној од три
категорије. У првој су они који на тој
прекретници одлучују да заједно граде однос зреле љубави, у другој они
који се растају, а у трећој они који до
краја живота „играју игрице” у којима
нико није ни потпуно срећан, ни несрећан.
– Првих има најмање, других је све
више, а трећи су се најчешће дешавали генерацијама пре нас,
те су такви бракови, уз
одређену цену „трајали”.
Чини ми се да као друштво немамо способност
да дамо ни примимо конструктивну критику, а она
је неопходна сваком ко
жели да порасте у личном
смислу. Критика може и
не мора да убије љубав.
Ако су обе стране зреле и
спремне за заједничку добробит, онда може донети само добро. Ако су незреле, онда ће критика

Људи који стално критикују, ризикују да партнер
почне да крије информације од њих. Тако ће
мушкарац измислити да ради прековремено ако
његовој драгој смета што је са другарима, док ће
жена умањити цену ципела да јој партнер не би
приговарао да много троши
служити као оправдање личног незадовољства и утицаће негативно на однос – појашњава психолог.
Критика „троши” и самог критичара. Кад партнер и након више пута поновљених замерки настави по старом,

оправдана критика се претвара у свакодневно звоцање. А оно је одраз немоћи особе да добије оно што упућује у критици, примећује наша саговорница. Али, и звоцање се може избећи.
Потребно је само да разговарамо зрело.
– Када кажемо: „Не
могу више да се расправљам, као дете си. Имам
двоје праве деце и не желим да и теби будем мама! Је л’ ја служим само
да будем слушкиња?”
партнер чује следеће: „Ти
си неодговоран, себичан,
не вредиш, моја си највећа животна грешка”.
Неки су израчунали да
на једну критику мора да
дође бар пет похвала да
би друга страна могла да

њеву подерану! Само нек пробу! –
плану Миша Ћатић, родом из Сантова, тог малог и питомог бачког места
између Баје и Сомбора.
– Тако је, сикирицу им њеву! – дода други Сантовац у воду, Туна Ижипац.
– Та, нису ва’да таки луди ти Бугари да се ратуједу сас Русима који су
ји ослободили од Турчина – одмахивао је банатском комоцијом Љуба
Жебељан.
– Ва’да неће кренит против нас и
Руса! – уверено се надовеза Кузман
Нешић из славонског Бијелог Брда,
надомак Даља.
– Тако је! Неће моћ људ’ма заповједит так’ нешта – потврди Гаја Марић, Нешићев сусељанин.
– Но но! – претећи подиже кажипрст потпоручник Радивој Кашанин,
родом из Белог Манастира, ађутант
пуковника Стојана Поповића, команданта Првог пука Прве српске добровољачке дивизије.
– Шта ми ту талаћкаш, Марићу?
Баши се так’ог дивана! К’о да не знаш
да се у војске обичан солдат никад
низашта не пита – добаци му Ижипац.
– Грч ји скупио! – мрзовољно изусти Барањац Крсто Сујић, из Српског
Гарчина.
– Па, сад, не би’ рек’о да је увијек
баш тако, Туна – рече потпоручник
Милан Вакањац, учитељ родом из барањског Болмана, надомак Белог Манастира. (…)
Драгомир Дујмов

ЖИВОТНИ СТИЛ
је поднесе. А критику треба пажљиво
сервирати, тако да се партнер не увреди и однос не наруши. Прва ствар коју можемо увежбати јесте да не нападамо, него да говоримо из „ја” позиције, истиче психолог. Тиме постајемо свесни својих потреба, образлажемо партнеру шта нас мучи и на крају,
позивамо га на акцију.
– Особа којој је критика упућена
на овај начин неће доживети разговор
као „напад”, неће се понашати одбрамбено и активно ће слушати поруку.
Кад се осећа нападнутим, фокус је на
одбрани, уместо на поруци – каже
Ђорђевићева.
И добро, испратили смо све савете
психолога, нисмо нападали, контролисали смо се да не звоцамо, смирено
смо објаснили партнеру да не можемо нешто сами и он заиста обрати пажњу на спорне аспекте. Али, то траје
три дана. А после тога, ђубре је и даље на истом месту. Поставља се питање шта нам је сада чинити.
– Морамо разумети да не можемо
мењати партнера, већ само себе. Ако
нам, на пример, јако смета то што
партнер заборави да избаци ђубре, а
он и даље то не ради, онда морамо
разумети да не можемо мењати њега,
већ свој доживљај те ситуације. Ако
је партнер зрела особа, спремна да ради на односу, онда ће се и трудити да
се мења. Ако није, онда је одговорност
на нама што пристајемо на то и што и
даље свакодневно играмо игрице – закључује психолог. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ШКОЛСТВО

У

Установљена нова просветна манифестација у Десци

Први Дан српског образовања у знаку доделе признања

организацији Самоуправе Срба
у Десци, у поменутом насељу је
11. новембра по први пут приређен „Дан српског образовања”. Организатори манифестације предвођени
др Љубимиром Јанчикином, чланом
бираног тела Срба у Десци, који наредне године приредбу желе да посвете месном Српском забавишту, а
затим пак аматерском позоришном
животу Срба у овом насељу, овај пут
сконцентрисали су се на приказ дешчанске Српске основне школе и њене педагоге, који су својим радом
оставили неизбрисив траг у животу
ове образовне установе.
Међу њима, посебно се истакао Велимир Вељко Радић, дугогодишњи народни учитељ, наставник, средњошколски професор, надзорник и аутор уџбеника, који је 33 године провео радећи и васпитавајући децу у дешчанској Српској основној школи. Њој
је, пун љубави и оданости, остао веран и након 1987. године када је отишао у пензију – заправо, она је остала заувек у његовом срцу. А и oн сам,
Велимир Вељко Радић, остао је многима у лепом сећању, успомени. Да је
тако потврдио је и долазак многобројних његових бивших ученика.
Први по реду „Дан српског образовања у Десци” отпочео је у месном
Сеоском дому. Након поздравних речи, које је упутио присутнима, међу
њима и ожалошћеној породици летос
преминулог Велимира Вељка Радића,

На предлог бивших ученика, дешчанске Српске
самоуправе, месне Српске православне црквене
општине и других организација и појединаца,
добитник новоустановљеног признања „Најдражи
учитељ” је недавно преминули Велимир Вељко
Радић, за кога је на постхумној додели награде
речено да је својим радом задужио многе
генерације српске деце и младих

идентитета на територији Мађарске.
На иницијативу бивших ученика Дешчанске српске основне школе, месне
српске самоуправе, месне српске православне црквене општине, српских
организација и српског живља Поморишја, за доделу признања „Најдражи учитељ” заслужно је предложен
народни учитељ из Деске Велимир
Вељко Радић, који је својим радом и
животом био пример, задужио многе
генерације српске деце и младих и на

потпадала је под црквену
општину. Почетком 50-их
година долази до национализације. У истој згради
отвара се и српско забавиште и обданиште. Зграда је тада преправљена.
Једном приликом учитељ
Вељко Радић је на седници школе рекао да „зграду српске школе уједно
држи само народносна
политика партије и годишње кречење.”
Др Љубомир Јанчикин
је у наставку своје беседе
говорио о реконструкционим радовима који су извршени на образовној
установи да би стигао и
до 2012. године када је
„цела зграда из темеља
срушена, за рекордних
мало више од пет месеци,
искрсла је мо- Освећење је обавио дешчански парох, о. Светомир Миличић
дерна грађевина која добија име „Срп- торчевић, директоркa Педагошког и неки начин им одредио животни пут.
ски духовни, културни и методолошког центра Срба у МађарНа крају образложења, признање
образовни центар Свети ској:
„Најдражи учитељ” директорка ПеСава.”
– Српски педагошки и методоло- дагошког и методолошког центра
Говорник се присетио и шки центар расписао је конкурс за до- уручила је Мирјани Радић, удовици
педагога, учитеља, који су дељивање признања „Најдражи учи- преминулог. У име породице, на припредавали у школи: Пла- тељ”. Признање уручујемо нашим пе- знању се захвалио Миленко Радић,
тона Подградског, Пере дагозима који су се највише залагали син некадашњег народног уче и поШећерова, Милице Јови- током свог живота и службовања у часног грађанина села Деске. Он је
чин, Емилије (Мине) Нов- српским васпитно-образовним уста- евоцирао успомене из времена када
ков и Васике Субић, Вели- новама и својим радом допринели је похађао Српску основну школу и
мира Вељка Радића, Меле квалитетном образовању и васпитању био ђак свом оцу:
Ђукин, Миливоја Ђорђева, деце и младих, неговању и очувању
– Чули смо његов животни пут, па
Јована Јанчикина, Јудите српског језика, културе, традиције и и то да је био строг. Он је то признао.
Јакубовски, Миодрага Ђукина, Беатрикс Тот, Дајане Ђукин. Данас у дешчанској Српској основној
школи предају Душица
Зорић и Олга Спангберг.
– Што је значио Пера
Шећеров нашим дедовима и мајкама, што је значила Милица Јовичин нашим родитељима, то је
значио, можда нешто и
више нашој генерацији Велимир Вељко Радић – рекао је др Љубомир Јанчикин
У наставку програма, у
Тренутак уручења награде „Најдражи учитељ”
извођењу Милана Руса и
видно ганут др Љубомир Јанчикин, Бранимира Ђорђева, глумаца Српског
члан Дешчанске српске самоуправе, позоришта у Мађарској, уследио је
између осталог рекао је следеће:
сценски приказ биографије некада– О оснивању Дешчанске српске шњег педагога, народног учитеља Вешколе, нажалост, немамо поузданих лимира Вељка Радића.
података, пошто је велики део црквеНакон представљања живота дугоне архиве уништен за време Сиришке годишњег просветара дешчанске Српбитке августа 1849. Црква и школска ске основне школе, уприличен је свезграда на данашњем месту стоје од чани чин уручивања признања „Нај1859. године. Школа је до почетка дражи учитељ.” Пред само уручење, Чланови породице Велимира Радића, након преузимања постхумног при1950-их година била вероисповедна, присутнима се обратила Јулијана Ко- знања
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Будимпешта, 30. новембар 2017.
Но, ја бих свему томе додао да је
пре свега био доследан. И можда је
и зато био такав педагог какав је био.
Јер, мислим да се педагогија заснива на томе да педагог буде доследан. Обично, и човек би требао да буде доследан, али педагог који подучава децу, поготово. Та његова доследност није се само испољавала у
школи, него и код куће, па и у другим деловима, сегментима његовог
живота. Дакле, заиста је био доследан и мислим да је то кључна реч у
његовом позиву, који је сигурно један од најтежих. Он је био издржљив, није напустио педагошки
оквир. Остао је педагог – подвукао
је Миленко Радић.

Свечано обележавање „Дана српског образовања у Десци” настављено је у месној Српској основној школи где је најпре уприличено освећење учионице, која од 11. новембра
2017. године носи име Велимира Вељка Радића. На крају свечаног чина
освећења учионице, кратком пригодном беседом присутнима се обратио
протонамесник Светомир Миличић,
парох дешчански.
– Господин Велимир Радић је био
учитељ у нашем месту, заслужено је
добио данас ову награду и то доказује да његов труд није био узалудан.
Био је стварно добар учитељ и како
и сама награда каже „Најдражи учитељ” – рекао је дешчански парох.

Уследио је потом рецитал који су,
предвођени својим педагозима, извели ученици месне Српске основне
школе.
На крају пригодног програма, ученицима и педагозима захвалио се Миленко Радић. Он је наговестио да ће
породица ускоро сместити попрсје
Велимира Радића у учионицу, која носи његово име.
Пред сам крај пригодног присећања, присутнима се обратила и Даница
Јованов Милетић, једна од првих ученица „Најдражег учитеља”, родом из
Сирига, која данас живи у Београду.
Главни организатор „Дана српског
образовања у Десци” др Љубомир
Јанчикин окончањем приредбе, при-

ШКОЛСТВО
ликом које су многи и заплакали, рекао је следеће:
– Ми смо од Велимира Вељка Радића пуно тога научили. Првенствено, све оно што се тиче наших корена. И пре, а и данас, када говоримо о
Српској школи, ја увек истичем: оновремено, Српска школа, он је био Српска школа! Подучавао нас је и васпитао на начин, којим се сви ми дичимо.
Сви смо ми постали поштени људи,
основали породице, изродили децу и
јако смо поносни и на Њега и што смо
овде похађали прве кораке школе.
Предраг Мандић

У Помазу предат на употребу стручни школски кабинет

Н

Никола Тесла симболично поново у крају својих рођака

емачка образовна установа у
којој се деца васпитавају у духу неговања традиција, толеранције и заједничког суживота, поштовања људи ма које вере и нације
били, тежила је да има један специјални кабинет, који ће бити опскрбљен
модерним наставним помагалима. Наравно, одмах се поставило и питање:
коме да посвете учионицу, чије име да
носи специјални кабинет?
Како нас је информисала Илона Каталин Балог, директорица институције, школа која жели да буде модерна
и удовољи свим изазовима XXI века,
није се пуно двоумила приликом избора имена. Одмах је одлучила да кабинет буде посвећен Николи Тесли, који је у том насељу боравио 1881. и 1882.
године, а потом се још једном обрео
у њему 1892. тј. тачно пре 125 година.
Свакако, овај гест руководства
школе и деце подстакао је и Петра
Богдана, председника месне Српске
самоуправе и др Ивана Голуба, председника Задужбине за српску народност у Помазу, да присуствују отварању специјалног стручног кабинета.
Штавише, на молбу руководства образовне установе, др Иван Голуб је том
приликом одржао и уводно излагање
о животу Николе Тесле, с посебним
освртом на године када је кључни човек у изградњи прве хидроцентрале
на Нијагариним водопадима боравио
у Помазу.
– Увек смо се поносили тиме да је
Николу Теслу историја, односно, животна и породична ситуација довела у
Помаз и то на нашу највећу радост и
задовољство. Доспевши у ове крајеве,
он је стигао и у Будимпешту где је итекако напредовао у свом истраживачком раду. При томе, он је долазио овамо код свог ујака Паје Мандића, који
се оженио Паулином Лупом, која је била цинцарског порекла из српског краја Македоније. Никола Тесла је дошао
овамо и запослио се, за шта највероватније, може захвалити Паји Мандићу и Лупи. Он је двадесет месеци радио у пештанском Телефонском центру и тамо је пронашао и принцип оног
мотора, који је касније постао кључан
за човечанство. Поносни смо што се
Теслино име помиње, а при томе и нашег града Помаза. Драго нам је што
је дошло до отварања стручног кабинета који носи име Николе Тесле и то
у згради, где је као учитељица предавала и моја покојна тетка и која зграда је некада функционисала као Ју-

Српски научник по коме је названа једна
међународна јединица мере, 17. новембра добио је
у Помазу стручни кабинет са својим именом,
залагањем Ђуле Балажа, професора Немачке
народносне основне школе
жнословенска школа – истакао је др
Голуб.
Уследило је огледно занимање од
стране ученика који су, предвођени
својим наставником Ђулом Балажем,
представили разне експерименте.
На свечаности, којој је присуствовао и други секретар Амбасаде Србије у Будимпешти Диогенис Валавани-

клонила музејска установа из Београда.
На крају пригодне свечаности, могло се чути да руководство Немачке
народносне основне школе жели да
утемељи и стипендију која ће носити име Николе Тесле, а која ће се сваке године доделити најбољем ученику или ученицима, који ће се посеб-

пажње вредна – рекао је Петар Богдан.
На питање има ли шансе да се након улице посвећене Николи Тесли у
Помазу, евентуално подигне и споменик или попрсје чувеном истраживачу, др Ласло Палкович је рекао да постоје бројне могућности.
– Уколико српска заједница покрене иницијативу да се подигне споменик, у том случају ја могу да обећам
да ће и Влада Мађарске подржати
овакву иницијативу. Пре свега, и зато,
јер, како сам чуо, овде на дворишту
појавиће се Тесла аутомобили, а Мађарска је један од аспираната која жели да Фабрику аутомобила Тесла или

Свечаности су присуствовали и представници Амбасаде Србије и српске заједнице из Помаза и околине

дис, говорио је и др Ласло Палкович,
државни секретар, одговоран за образовање при Министарству људских
ресурса, истакавши да се помоћу нових научних сазнања стиже до таквих
граница о којима се некада само сањало. Он је подсетио да је Никола Тесла имао 150 патената, који свакако
заслужују поштовање, признање. Он
је храбрио децу да што више експериментишу и користе специјални
стручни кабинет посвећен Николи Тесли, у чијој опскрби је помоћ пружила и Амбасада Србије у Будимпешти.
Она је изашла у сусрет молби Немачке народносне основне школе, ступила у контакт са Музејем „Никола Тесла” и допремила материјал који је
помашкој образовној институцији по-

но истаћи у учењу и проналажењу
изума.
То је подстакло и Петра Богдана,
председника Помашке српске самоуправе да понуди материјалну помоћ
бираног тела Срба у овом граду:
„Сматрамо да, уколико се ради о
додели стипендије, одликовању или
поклону који носи име Николе Тесле,
ми морамо стати иза иницијативе коју је покренула образовна установа.
Ми смо то решење донели „ад-хок”,
но, у вези са детаљима, свакако, договорићемо се. Треба знати да и сам државни секретар је обећао своју подршку. Са друге стране, као саветник Самоуправе Срба у Мађарској изнећу
пред наше скупштинаре целу идеју,
која је нова, али свакако похвална и

њен погон привуче у Мађарску. Пуно
тога смо учинили на том пољу. Преко
10.000 инжењера у Мађарској ради на
системима на којима раде и стручњаци Теслиног аутомобила, то јест, на
аутомобилима с погоном на струју. Ми
настојимо да обезбедимо све услове
за истраживачку делатност, наши универзитети су такође отворени за сарадњу, у Залаегерсегу имамо тестстазу која се користи за разне експерименте и ја се надам да уколико Тесла донесе одлуку, онда Мађарска са
добрим шансама креће да постане један од њених центара. И онда нећемо
само споменик подићи Николи Тесли,
него ће и нове улице добити његово
име – рекао је државни секретар.
П. М.
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ости из Београда су почетком
септембра боравили у Будимпешти, а сада је био ред да ученици и професори из Мађарске посете
главни град Србије. Већ првога дана,
19. октобра, домаћини су, на челу са
директором Радетом Зејаком, одмах
после првих речи добродошлице, са
гостима кренули у обилазак знаменитости Београда. Земунци су се заиста
потрудили да гости уживају у лепотама престонице матичне земље. Овом
приликом посетили су Бели двор, бившу краљевску резиденцију на највишем врху Дедиња. Дворски комплекс
је својом отменошћу и лепотом очарао младе путнике-намернике.
Сутрадан је дружење настављено
у Земунској гимназији. Програм је за
тај дан предвиђао посету Музеја Николе Тесле, који је својом богатом поставком одушевио ђаке из Будимпеште. Разгледање је настављено шетњом до Храма Светог Саве који се подиже на легендарном Врачару, где је
злогласни Синанпаша 10. маја 1594. године спалио мошти највећег српског
архиепископа и просветитеља. Храм
је својом монументалношћу оставио
неизбрисив утисак на наше гимназијалце, који су потом кренули у правцу
Скупштине, Старог двора, Трга Николе Тесле и Теразија.
После обилног ручка настављен је
обилазак града. Гости су, уз дружење
са домаћинима, прошетали Тргом Републике и Кнез Михаиловом улицом,
која има посебан шарм и јединствену
атмосферу. Ученици су обишли и здање Патријаршије, као и Саборну цркву, испред чијег се улаза налазе гро-

ЕДУКАЦИЈА

Н

Екскурзија ђака Српске гимназије „Никола Тесла” по Србији

Обилазак знаменитости у друштву
београдских и темишварских вршњака

Ученици Српске гимназије у Будимпешти, које је предводио професор историје
Ален Нађ, боравили су у Шестој београдској гимназији, у главном граду
Србије. Био је то наставак дугогодишње сарадње две
васпитно-образовне установе

бови Вука Стефановића Караџића и
Доситеја Обрадовића. Затим су пештански ученици посетили и Конак
кнегиње Љубице, красан и аутентични пример данас већ ретке, али још

београдској тврђави ђацима је пружена јединствена прилика да се диве
лепотама Цркве Ружице, Цркве Свете
Петке, Јакшићеве куле, Сахат куле, Деспотове и Зиндан капије, легендарне
Куле Небојше и тријумфалног споменика „Победник”.
У суботу, 21. октобра, домаћинима и гостима из Мађарске придружили су се ђаци и професори Српске гимназије „Доситеј Обрадовић”
из Темишвара. Тога дана су просветари Шесте београдске гимназије
припремили право изненађење. Сви
заједно кренули су пут Тополе, где
су посетили Карађорђев град и конак, кућу краља Петра, живописним
мозаиком украшени Маузолеј-цркву
Светог Ђорђа, где почивају српски
владари и краљеви, и чланови њихове породице. Гости су на крају посетили и Виноградареву кућу, а потом
отишли у оближњи Аранђеловац. Поувек постојеће, оријенталне архитек- сле разгледања града средњошколтуре у Београду.
ци су са својим професорима ручаЈош увек орни за упознавање нај- ли у етно селу „Брестови и визија” на
лепших делова Београда, омладинци Букуљи.
су кренули према Калемегдану. На
Драгомир Дујмов

Отпочеле припреме за „Табанско вече”

Игре из Биначке Мораве освежиле репертоар „Табана”

ационални ансамбл „Коло” је ове
јесени, приликом гостовања у
Будимпешти извео кореографију Дејана Милисављевића „Игре из Биначке Мораве”. Члановима „Табан”-а,
на челу са Душаном Вуковићем, ова
кореогафија се веома допала, па су
одлучили да позову Милисављевића
да их научи овој игри. Кореографија
се састоји од пет различитих игара, које приказују ђурђевданске обичаје, карактеристичне у српском народу.
У кореографији игра дванаест парова, старих и искуснијих чланова, мада ће и они нови добити прилику да
стану на сцену и опробају се у неколико игара.
Веома интензивне и захтевне пробе трајале су
четири дана. Млади су се
озбиљно прихватили посла; сала је била испуњена позитивном енергијом
и добрим расположењем.
Јака дисциплина, велика
концентрација и тешка
физичка активност, довели су играче до исцрпљености, али и великог осећања задовољства због
успешно обављеног посла.
„Табан” први пут ради
са кореографом Дејаном
Милисављевићем и сусрео се са другим стилом
рада. Играчи су се добро

Од 9. до 12. новембра, за чланове КУД-а „Табан”
одржан је фолклорни семинар, на коме је
инструктор био кореограф Дејан Милисављевић из
Београда. Повод његовог доласка била је нова
кореографија за „Табан”, али и теоријско предавање
на тему „Кореографисани фолклор”

носили са задацима и сада, када је кореографија савладана, а све треба добро увежбати до 9. јуна, када је већ
најављено Табанско вече. Ношње већ
постоје од пре десет година, од када
„Табан” на свом репертоару има игре

из околине Коретишта, које је тада поставио Радојица Кузмановић, бивши
директор ансамбла „Коло”. Ношње
треба само допунити и обогатити.
Млађој групи фолклораша „Табана”
Дејан Милисављевић је поклонио ко-

реографију „Влашке игаре из околине
Зајечара”.
„Будућност аматеризма је на деци.
Мали су са одушевљењем и ентузијазмом прихватили игру, и за два дана
су успели да науче кореографију”, рекао нам је Милисављевић.
Према његовим речима, обичаји за
празнике и крсне славе представљају
нематеријално благо, које Срби имају
и треба да негују кроз различите видове: песму, слику или писану реч.
Део семинара је био и теоријског
карактера, уз упознавање са основама
фолклористике. Било је речи о етнокореолошкој подели Србије на пет целина, о томе шта је кореографија, шта је коло и орско играње, о одабиру игара за кореографију, градацији одабраних мелодија
за поставку кореографије,
али и о заштити ауторских
права, сценској режији кореографије, изражајности
играча и законима сцене.
Последњег дана семинара
је рађена стилска дорада,
да би се извођење довело
до перфекције.
Семинар су финансијски подржали Министарство за људске ресурсе
(ЕМЕТ) и Културни и документациони центар Срба
у Мађарској. 
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Будимпешта, 30. новембар 2017.
Самоуправа Срба у Печују срдачно вас позива на
духовни концерт

ЈАВНА СЕДНИЦА И ПРОСЛАВА
СВЕТОГ НИКОЛЕ У ЈОЖЕФВАРОШУ

ДИВНЕ ЉУБOJEВИЋ И ХОРА
„МЕЛОДИ”

Српска самоуправа осмог кварта Будимпеште срдачно
позива све заинтересоване на своју јавну седницу, која
ће бити одржана 10. децембра 2017. у 15 часова, у
Самоуправи VIII кварта, Барош улица 63-67, први спрат,
просторија број 100.

11. децембра 2017. од 19.30 ч.

СРПСКА ИГРАНКА У СЕГЕДИНУ
6. децембра 2017. од 18.00 до 20.00 ч.
Дом народности - Nemzetiségek Háza
6721 Szeged, Osztróvszky utca 6

Такође вас позивамо и на традиционално
обележавање Светог Николе, које ће бити уприличено
на истој адреси, од 16.00 часова.

Тел: 06 62 424 248
Организатор: КУД „Банат“ из Деске

ШАРЕНА БАРКА

ВЕЧЕ НАРОДНИХ ИГАРА И
ИГРАНКА У БУДАЕРШУ

9. децембра 2017. (субота), од 11.00 до 14.00 ч.
Срдачно позивамо мале и велике на дечји програм
који ће бити одржан на броду Примус (док број 9, код
Маргитиног моста, са пештанске стране). Приредили
смо вам незабораван програм, уз добру забаву.
Катедрала Св. Петра и Павла у Печују
7621 Pécs, Dom tér 2
+36 70 234 3235; +36 70 451 4234

ИНФО СЕРВИС

- Позоришна представа за децу „Јова Змај долази на чај”
- Забава и анимације за децу: Танџа Наранџа и Жељко
Весељко
- Долазак Деда Мраза
- Пловидба Дунавом од 13.00-14:00 часова, са прелепом
панорамом
Потребно је да до 7. децембра потврдите долазак,
на адресу:
kd.centar@gmail.com
Улаз је бесплатан!
Срдачно Вас очекују:
Српска самоуправа V кварта Будимпеште,
Културни и документациони центар Срба у
Мађарској, Српска самоуправа XIII кварта,
Српска самоуправа Пештанске жупаније

8. децембра 2017. од 18.00 ч.

У програму наступа КУД „Табан“
Адреса:
Ifjúsági Klub
Budaörs, Károly kiraly u. 3.

IV. ФЕСТИВАЛ ТАМБУРЕ У
ДУШНОКУ
2. децембра 2017. од 19.00 ч.
Наступају:
„Бабра” (Будимпешта), „Прековац” (Тукуља),
„Пендерге” (Ада, Србија), „Бисери Драве” (Дравастара),
„Покладе” (Мохач)
После концерата следи игранка, а за добро
расположење побринуће се Оркестар
„Забавна индустрија”
Адреса:
József Attila Művelődési Ház
Dusnok, Köztársaság u. 2

СРПСКО ФОЛКЛОРНО ВЕЧЕ
У ЈОЖЕФВАРОШУ
1. децембра 2017. у 20.00 ч.
Добродошли на промоцију књиге

„МОЈА ПЕШТА”
Добриле Боројевић
6. децембра 2017. у 18.00 ч.
Српско позориште у Мађарској
Улица Нађмезе бр. 49

У програму учествују:
КУД „Опанке“, КУД „Рузмарин“ и КУД „Табан“
Адреса: H13 – Budapest, Horánszky u. 13
Улаз је бесплатан, а место можете резервисати путем
имејл адресе: srb.8.kvart@gmail.com
Организатор: Српска самоуправа VIII кварта Будимпеште

Осим ауторке, о књизи коју је објавило Српско
позориште у Мађарској, говориће и књижевник и
професор Драгомир Дујмов

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОЛКЛОР

У

XIII будимпештанском кварту недавно је приређен прави фолклорни спектакл. Реч је о Фолклорном фестивалу који је окупио велики број фолклорних друштава. Културни центар „Јожеф Атила“ био је тесан да прими све који су дошли да погледају наступ једанаест фолклорних
друштава. Ансамбли негују игре и песме различитих народа, а за ову прилику пристигли су из Србије, Бугарске,
Румуније, Хрватске и Немачке. Наравно, у програму су наступила и српска
фолклорна друштва из Мађарске.
Програм су, после музичке нумере,
отворили најмлађи учесници – чланови Дечје фолклорне групе из Ловре,
који су дошли у пратњи својих учитељица Софије Иванов и Јелене Вукајловић Краус. Њих су за наступ увежбале васпитачице Милица Алексов и
Диана Алексов, а музику је припремио Растко Гергев.
Уз громки аплауз публике, програм
је настављен наступом омладинског
ансамбла „Герген“ из Бугарске, а затим
су следиле игре из Србије, Румуније,
Хрватске, Немачке.

Први Међународни фолклорни фестивал у XIII кварту Будимпеште

Фолклорна традиција окупила играче из шест
европских земаља

Српске самоуправе шестог и тринаестог кварта
Будимпеште, удруженим снагама су организовале
први Међународни фолклорни фестивал, на коме су
учешће узели ансамбли из Мађарске, Србије,
Немачке, Хрватске, Бугарске и Румуније. Била је то
прилика да се на сцени Културног центра „Јожеф
Атила“ појаве и извођачи и промотери српског
фолклора из Мађарске. Овога пута, то су били
КУД-ови „Банат“ и „Опанке“, као и
Дечја фолклорна група из Ловре

ница Српске самоуправе шестог кварта.
Према њеним речима, следећи заједнички програм биће књижевно вече, планирано за децембар у Српском
културном центру.
Реализацију фолклорног програма
су омогућиле будимпештанске Српске самоуправе XIII и VI кварта, у сарадњи са Удружењем за сценску и музичку делатност из Београда.
Међу многобројним посетиоцима,
били су и председници других мањинских самоуправа у XIII кварту. Интересантно је било видети шаренило ношњи

штанској публици. Иако постоји само
шест година, окупља чланове трећег
доба који уз дружење, песму и игру
чувају и негују традицију српског народа и преносе је на младе генерације. Током вечери, они су се представи-

КУД „Банат“ из Деске

ма се већ организују фестивали мањинског, односно српског фолклора.
Веома сам задовољна вечерашњим
програмом и успехом који смо постигли. Нажалост, новчана средства којима располажемо у шестом кварту
су веома скромна, па већи део наших

КУД „Опанке“ из Помаза

Веома запажено било је учешће и
најтрофејнијег српског ансамбла у
Мађарској, Културно-уметничког друштва „Банат“ из Деске. Играчи су се,
уз музичку пратњу браће Стојана и
Кристифора Брцана, представили српским играма.
Интересантан је био и наступ ветерана - чланова Културно-уметничког
друштва „Јелече” из Београда. Ово
друштво је већ гостовало у Ловри, а
овога пута се представило и будимпе-

и богатство различитог фолклора на
једном месту. Програм је завршен доделом захвалница учесницима, које су
на позорници поделили организатори.
- Веома ми је драго што смо успели да реализујемо овако велики фолклорни подухват. Посебно ме чини

ли играма и песмама из банатског села Мраморак, у кореографији Томислава Црногорца.
Велики аплауз публике побрало је
извођење српских игара са Косова, које је приказало Културно-уметничко
друштво „Опанке“ из Помаза. Такође,
Данијела Крунић је, у српској косовској ношњи, била модератор ове вечери.
- У шестом Кварту, у Будимпешти,
слично осталим квартовима, година-

Дечја фолклорна група из Ловре

КУД „Јелече“ из Београда

СРПСКЕ

програма реализујемо у сарадњи са
нашим другим квартовским самоуправама. Највише сарађујемо са Српском самоуправом XIV и XIII кварта,
као и са Културним и документационим центром Срба у Мађарској, а овај
вечерашњи програм је управо реализован у сарадњи наше самоуправе и
српске самоуправе XIII кварта – рекла нам је Милица Немељи, председ-

НЕДЕ ЉНЕ

срећном када видим задовољна лица
публике, самих учесника, становника
овог дела Пеште, али и шире. Остварујемо лепу сарадњу са управом нашег
кварта, као и са Српском самоуправом
VI кварта, што је управо и резултирало овим програмом - рекла је за наш
лист Диана Кондић Ђурић, председница Српске самоуправе XIII кварта.

НОВИНЕ

М. С.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Зашто се Колубарска битка изучава у војним школама у свету

С

Бој који је одлучио исход прве године
Великог рата на Балкану

итуација у којој се српска војска
нашла почетком новембра 1914. године била је веома критична. Вишемесечне борбе, маршеви без одмора и
недостатак муниције, нису остали без последица на морал српске војске. Повлачење народа из Мачве и Јадра са стоком
и покућством, додатно је ометало покрете и подривало морал српске војске.
У току одступања дошло је до дезорганизације, а неке српске јединице почеле су да се осипају. Када се уверио да није могуће организовати одбрану на положајима испред Ваљева, војвода Путник је
наредио одступање на колубарске положаје.
Нарочито је тешка ситуација била у
српској Првој армији, која се није опоравила од великих губитака на Мачковом
камену. Приморана да се повлачи преко
тешко проходног планинског земљишта и
да води борбу са XVI корпусом, који је
претио да јој пресече одступницу, српска
Прва армија је одступала у нереду. Неуредно храњени и неодевени, војници су
били на граници издржљивости.
У тако тешкој ситуацији војвода Радомир Путник доноси значајну одлуку и 15.
новембра поставља генерала Живојина
Мишића за команданта српске Прве армије, уместо рањеног Петра Бојовића.
Одступање српске војске преко Колубаре почело је ноћу 14/15. новембра. Сложен маневар преласка на десну обалу

Колубаре требало је да се изведе тако да
српска Друга армија остави на левој обали Моравску дивизију I позива, све док се
Прва и Трећа српска армија не повуку
на њену десну обалу. Супротно договору са генералом Павлом Јуришићем
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Битка на Колубари и по идеји и по начину извођења, као и по
постигнутим резултатима, представља врхунац напора и
вештине командовања српском војском. У тој бици је под
најтежим условима у неизвесној и тешкој борби, до ногу
потучена аустроугарска Балканска војска, чиме је рат у
првој години свог четворогодишњег трајања решен у корист
српске војске. После Колубарске битке генерал Живојин
Мишић је унапређен у чин војводе

Хладно време, лоше стање путева и
набујалост Колубаре и Љига отежавали
су аустроугарско напредовање и пружали прилику српској Врховној команди да
стабилизује фронт и поврати поколебани
морал војника. После заузимања Ваљева,
Поћорек је желео да овлада пругом Ваљево – Обреновац и висовима на десној
обали Колубаре и Љига. На основу извештаја потчињених команданата, очекивао је да ће на Колубари и Љигу наићи
само на заштитне делове српске војске.

зрешиви чворови возова и стоке, коморе, Био је уверен да се главнина српске војартиљерије, избеглица. На сву срећу, пре- ске повлачи према Крагујевцу.
морени Аустроугари нису искористили
Колубарска битка је започела 16. ноприлику да ударе на одступајуће колоне вембра 1914. године фронталним напау најкритичнијем моменту повлачења дом аустроугарског VIII, XIII и Комбиновасрпске војске.
ног корпуса на српске положаје на КолуВојвода Путник је планирао извођење бари. Приликом преласка на десну обалу
одбрамбене операције на колубарским Колубаре, Аустроугари су наишли на жеположајима, очекујући да ће се у току сток отпор српске војске, због чега је Поборбе појавити погодан тренутак за пре- ћорек 18. новембра у борбу увео XV и
лезак у противнапад. Српска војска је 16. XVI корпус, који су задржани у Ваљеву
новембра посела нове положаје за од- ради одмора. Наредних дана распламсабрану дуж линије: десна обала Колубаре ла се одсудна битка између српске и ау– десна обала Љига – северне падине Су- строугарске војске.
вобора – Маљен. Врховна команда српНајтеже борбе током Колубарске битске војске обратила се 17. новембра ко- ке вођене су на положају Човка – Враче
мандантима армија и дивизија са захте- брдо, вису на ушћу реке Љиг у Колубару,
вом да се отклоне сви недостаци и пропу- недалеко од Лазаревца. Положаји који
сти које је у дотадашњим биткама војска доминирају ушћем реке Љиг у Колубару
показала. Од официра се тражило да имали су одлучујући значај, јер су то биучине све да се у одсудној бици на Колу- ли централни положаји српске војске,
бари, по сваку цену, избори победа: „Тре- подједнако удаљени од Обреновца на деба бити убеђен и чврсто решен да се са сном и Маљена на левом српском крилу.
ове линије не може даље ићи; да је било Ако се центар одбране чврсто држао, ондоста попуштања, и да сада у интересу да крила могу да се повијају, али ако ненашега угледа и досад стеченог гласа ва- пријатељ заузме централне положаје,
Штурмом, војвода Степановић је повукао ља извојевати победу. Са овим убеђењем пресеца и раздваја снаге браниоца. Упорсве своје јединице на десну обалу Колу- треба отпочети битку.”
ном одбраном положаја Човка – Враче
баре и оставио Прву и Трећу српску арОвај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
мију да одступају под врло тешким услоУправе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
вима, у великом нереду. На раскрсницама
Републике Србије
и мостовима стварали су се готово нера-

брдо затвара се најважнији
комуникацијски правац за
српску Врховну команду Лазаревац–Аранђеловац–Топола–Крагујевац.
Аустроугари су имали велику надмоћност у артиљерији, која је дејствовала са
полукружне основе на
истакнуте српске положаје
на Човки, што је Моравску
дивизију I позива доводило у
неповољан положај. Генерал
Илија Гојковић, командант
Моравске дивизије I позива,
предложио је Врховној команди да се његова јединица повуче са Човке на Кременицу. Војвода Путник се
није сложио са овим предлогом, већ је 18. новембра наредио да се „Човка мора држати по сваку цену”.
Фронт на Колубари је био предугачак
за снагу српске војске. Врховна команда
је желела да затвори и осигура све правце, што је слабило одбрамбену снагу и
онемогућавало стварање резерви. Упорном одбраном десне обале Колубаре и
повременим преласком у противнапад
српска војска је Аустроугарима нанела
велике губитке. Временом је опремљеност и надмоћност у артиљерији почела
да мења ток битке у корист Аустроугара.
После упорних и крвавих борби Аустроугари су 25. новембра заузели Човку,
положај на којем је Моравска дивизија I
позива изгубила 4000 људи. Војвода Радомир Путник издао је 26. новембра припремну заповест, којом је предвидео повлачење српске војске на нове положаје.
Путник је оклевао са доношењем коначне одлуке, јер би даље повлачење српске
војске неминовно довело до напуштања
Београда, што би могло имати негативне
последице на пољуљани морал српске
војске.
Иницијатива за повлачење српске војске са колубарских положаја потекла је

локупне српске војске на линију: Варовница–Младеновац–Космај–Букуља–Венчац–Рудник–Таково–Овчар–Каблар.
Повлачење српске војске
са Колубаре, сасвим се уклопило у Поћорекове представе о њеном потпуном растројству и немоћи. Поћорек
је Комбиновани и VIII корпус
упутио североисточно, да
заузму Београд, што je довело до рокирања на север и
XIII и XV корпуса. Тада је XVI
корпус добио тродневни одмор, с тим да се предњим
деловима постави источно
од сувоборске греде и једну
дивизију упути преко Косјерића на Чачак. Један мањи
одред аустроугарске војске
прешао је Дунав и заузео
Пошто је издао наређење за повлаче- чења осталих српских трупа и неминовно Смедерево. Тако су Аустроугари крајем
ње, Мишић је о свему известио српску до напуштања Београда, српске престо- новембра, у намери да обухвате српску
Врховну команду 28. новембра увече: нице.
војску, раширили свој фронт од Смедере„Моје мишљење је, с обзиром на све ово:
Бранећи свој став, генерал Мишић је ва, Београда, Горњег Милановца до Чачтрупе ове армије при сутрашњем нападу од стране непријатеља не би могле одржати садање положаје. А с
погледом на развучен фронт
од преко 30 километара у
оваквом терену, принуђене
на одступање, не би могле
уредно одступити због изломљености терена и ко зна у
каквом би реду и способности стигле на положај. Због
свега овога, позват да о својим трупама водим рачуна,
као и о даљим противдејствима, налазим да је мудрије постепено сутра отпочети
повлачење на нове положаје,
у реду, него сачекати да на
повлачење будем приморан и
ово да извршим у нереду. Нови положај је упола краћи и
одбацио све мирнодопске догме о стратегијској важности Сувобора и Београда.
Ако се сачувају животи српских војника,
у које је Мишић имао поверења, увек
остаје могућност да се противофанзивом поврате изгубљени положаји. У супротном, ако српска војска страда на Колубари, Аустроугари ће освојити не само
Београд, него и целу Србију. Уместо одсудне одбране, Мишић је заговарао еластичну одбрану по дубини, до момента
када се створе услови за противнапад. На
крају је Путник прихватио Мишићеве разлоге и издао наредбу за повлачење це-

од команданта српске Прве армије генерала Живојина Мишића. Ситуација у српској Првој армији била је тешка. Оперисала је на тешко проходном земљишту Маљена и Сувобора, а иза себе је имала најтеже борбе са Аустроугарима. У њеним
редовима забележени су видни знаци растројства и недисциплине. Под притиском
непријатеља, генерал Мишић је ноћу
21/22. новембра повукао своју армију на
гребен Сувобора. Падом Маљена 24. новембра било је угрожено лево крило српске Прве армије. Када су Аустроугари после неколико дана начели центар одбране
српске Прве армије на Сувобору, да не би
дочекао пробој фронта, Живојин Мишић
је наредио повлачење своје армије на положаје западно од Горњег Милановца.

верујем да ћу на њему моћи дати јак отпор непријатељу.”
Одлука генерала Мишића изазвала је
велико узнемирење у српској Врховној
команди, тим више што су нови положаји
на које се повлачила српска Прва армија
били даљи и краћи него што је Путник
предвидео својим припремним наређењем. Стављен пред свршен чин у драматичном телефонском разговору ноћу
28/29. новембра, Путник је тражио од
Мишића да повуче своје наређење и
остане на сувоборским положајима. Војвода Путник је био против напуштања сувоборских положаја, јер је рачунао да су
они најпогоднији за евентуалну српску
противофанзиву. Осим тога повлачење
српске Прве армије довело би до повла-

ка. Наспрам српске Прве армије на Сувобору остале су само две дивизије XVI
корпуса.
Највећу пажњу Поћорек је посветио
Београду, у циљу да обезбеди нормалан
дотур материјала за Балканску војску,
која се до тада снабдевала лошим и дугим комуникацијама из Босне и Срема. У
штабу Минималне групе Балкан владало
је уверење да су се главне српске снаге
повукле северно од Рудника, јер су Аустроугари на положају Човка – Враче брдо наишли на највећи отпор српске војске. Занимање за крајњи североисток Србије показали су и аустроугарски савезници. Немачка
Врховна команда била је заинтересована за отварање
Дунава као комуникацијске
линије за снабдевање Турске. Без обзира на оправданост разлога који су навели
Поћорека да заузме Београд, стиче се утисак да су
Аустроугари стекли погрешну представу о стању противника и потценили његову
офанзивну способност.
После повлачења са колубарских положаја и напуштања Београда, српска Врховна команда је са песимиз
мом гледала на крајњи исход војних операција. У так
вом расположењу Врховна
команда је 29. новембра
преко војног министра у Нишу, тражила хитну дипломатску интервенцију Владе
код савезника. Сасвим
другачије расположење
владало је у штабу Прве
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српске армије. Ослобођена непријатељског притиска српска Прва армија се на
новим положајима одморила, нахранила
и попунила септембарском класом регрута и делом људства из Македоније.
Артиљерија се снабдела топовском муницијом: стигло је 20.000 граната из

наишла у српској Врховној команди на
одушевљен пријем.
Командант аустроугарске V армије,
генерал Франк, организовао је 3. децембра у Београду параду свечаног уласка у
град. Док су аустроугарске трупе парадирале у Београду, српска Прва армија

Француске и Грчке. После извлачења из
борбеног додира, морал српске војске
почео је полако да се диже.
Прочула се вест да је стари краљ Петар дошао у штаб српске Друге армије и
сишао у ров да се бори заједно са српским војницима. Ступање у борбу 1300
каплара, средњошколаца, који су завршили краткотрајну обуку у Скопљу, створило је у осетљивом елементу српске народне војске – мисао да је дошло крајње
време да се нешто предузме. Стање код
непријатеља ишло је наруку српској војсци. Заробљени аустроугарски војници и
бегунци описивали су стање Балканске
војске најцрњим бојама. „Из саслушања
многих непријатељских бегунаца види се
да су код непријатеља наступиле тешке
прилике, и то како у погледу исхране и
снабдевања потребама, тако и у физичкој исцрпљености његовој.” Док су Аустроугари свој фронт развукли, Срби су
скраћењем фронта боље груписали своју војску. Тренутак за противнапад био је
сада најповољнији иако се на српској
страни није знало за прегруписавање аустроугарских снага према Београду.
Решен да искористи расположење
својих трупа (повраћено дводневним одмором) и тешко стање код аустроугарских трупа, командант српске Прве армије одлучио је да пређе у офанзиву.
Пре доношења коначне одлуке, генерал
Мишић је хтео да чује мишљење потчињених команданата. Сви команданти дивизија сложили су се са намером Живојина Мишића, изузев команданта Дунавске II дивизије,
пуковника Милоша Васића.
Он је сматрао „да би прво
требало непријатеља сачекати на јаким положајима;
ту га најпре ослабити, па онда прећи у напад, јер ранијим преласком у напад тешко се могло очекивати да
ће се дух код трупа тако брзо и лако уздићи”.
Мишић је сматрао да је
противофанзиву
требало
предузети пре него што непријатељ преброди тренутне тешкоће у којима се налазио. Због тога је 2. децембра издао наређење својим
дивизијама за противнапад.
Своју одлуку је саопштио
српској Врховној команди телефоном,
када су трупе биле већ прикупљене на
полазним положајима. Генерал Мишић је
од Врховне команде затражио да у
противнападу учествују и друге српске армије. Његова иницијатива је

започела је противнапад на Сувобору.
Мишић је противнапад својих дивизија
усмерио дуж пута који од Горњег Милановца води према Љигу. Противофанзива
српске војске потпуно је изненадила аустроугарске трупе. Дивизије
српске Прве армије у налету
су одбациле аустроугарски
XVI корпус са достигнутих
положаја.
Напредовање српске Прве
армије првог дана против
офанзиве било је од великог
моралног значаја. „Први успеси и задобивени трофеји
морали су силно узбудити и
потрести сваког војника. После оног непрекидног одступања и низа неуспеха, потресени дух код трупа, озарен топлим јесењим сунцем,
почео се будити; старо самопоуздање и офанзивни
дух поново се повратио.”
У противнапад су кренуле
и српска Друга и Трећа армија, али првог дана нису забележиле значајније успехе.
Другог дана офанзиве српска Прва армија је одбацила
непријатеља на гребен Сувобора. Напад осталих српских армија, у рејону Аранђеловца и Белановице, још није
давао видљиве резултате. Суочен са српским успесима и новим нападима, у недостатку резерви, Поћорек је наредио да V
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армија из Београда нападне српски северни фронт на линији Варовница – Космај.
Пресудни догађаји у току Сувоборског боја одиграли су се 5. децембра. Аустроугари су извукли једну дивизију из
XV корпуса и упутили је од Љига према

Горњем Милановцу у помоћ XVI корпусу.
Наилазећи на све јачи аустроугарски отпор из правца Љига, генерал Мишић је
делимично изменио свој план противнапада. У намери да експлоатише досадашње успехе и одржи темпо напада, Мишић је напад Прве армије усмерио гребеном Сувобора према
Струганику, Мионици и Ваљеву.
противнапад
Успешан
српске Прве армије на Сувобору 3-5. децембра одлучио
је исход Колубарске битке.
Наредних дана наступио је
расплет. Спуштајући се са
Сувобора у долину Колубаре, српска Прва армија наставила је гоњење свим снагама. Ваљево је ослобођено
8. децембра, а сутрадан је
Мишићева армија сломила
отпор Аустроугара северно
од града. Успех српске Прве
армије угрозио је бок и позадину XV и XIII корпуса, па
је Оскар Поћорек 6. децембра издао директиву за њихово повлачење на Колубару. Тако је успех генерала Мишића на Сувобору и код Ваљева повукао напред и
остале српске армије.
Успех српске Прве армије могао је бити донекле осујећен дешавањима на се-

канском ратишту одржи под својом контролом.
Расуло Балканске војске било је све
веће, а напад српских трупа све смелији.
У току српског противнапада аустроугарска војска, састављена од војника разних народности, показала је своју слабост. У миру је овај недостатак донекле
био надокнађен механичком дисциплином, због чега су се аустроугарске трупе
у почетку добро бориле док су прилике
за борбу биле повољне. Чим се старешински кадар проредио, а снабдевање, нарочито артиљеријском муницијом, постало
критично, морал аустроугарских трупа
је нагло опао. У аустроугарској Балканској војсци наступило је осипање редова
и масовно дезертирање војника.
Остаци аустроугарске VI армије, који
су се повлачили према Шапцу и Лозници,
пребачени су преко Саве и Дрине до 12.
децембра. Оскар Поћорек је безуспешно
настојао да задржи Београд као мостобран за наредне офанзивне операције
аустроугарске војске. Изложена сталном
притиску, аустроугарска V армија пребацила је остатке својих јединица преко
Саве 15. децембра, док су српске трупе
победоносно ушле у Београд. У току
противофанзиве 3-15. децембра српске
трупе су заробиле: 323 официра и 42.215
војника, и заплениле: 43 заставе, 142 топа
разних калибара, 29 лафета, 386 кара, 71
митраљез, 60.000 пушака, два авиона,

верном фронту. Притисак аустроугарске
V армије на српске положаје на Космају
осетио се 7. децембра, због чега је војвода Путник на северни део фронта упутио
Тимочку дивизију I позива. Аустроугари

пет аутомобила, 37 санитетских кола,
3500 кола са муницијом, пионирским, санитетским и осталим потребама, три касе, 52 пољске пекаре, 45 кујни, 184 самара и 4000 коња. Укупно од почетка рата
1914. године заробљено је: 566 официра и
55.906 војника.
Битка на Колубари је класична битка,
и по идеји и по начину извођења, као и по
постигнутим резултатима. Она представља врхунац напора и вештине командовања српске војске. У Колубарској бици
је под најтежим условима у неизвесној и
тешкој борби, до ногу потучена аустроугарска Балканска војска, чиме је рат 1914.
године решен у корист српске војске. После Колубарске битке генерал Живојин
Мишић је унапређен у чин војводе.
Двострука је Мишићева заслуга за победу српске војске у Колубарској бици:
уочио је моменат када је требало напустити Сувобор и када га је требало преотети. Успех његове армије покренуо је
српски фронт напред. Нема велике победе без великих жртава. Да није било јуначког држања Моравске дивизије I позива на положајима Човка – Враче брдо,
не би било ни Мишићеве противофанзиве.
Посмртни остаци јунака са Колубаре
почивају у Цркви Светог Димитрија, спомен-костурници у Лазаревцу. 

су 8. децембра ујутро на препад заузели
предње положаје на Космају, али су истога дана били одбачени енергичним
противнападом Тимочке дивизије I позива. Тако је пропао последњи покушај
Оскара Поћорека да ситуацију на бал-
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Пред нама је Божићни пост – време
посних јела и посластица

ПАСУЉ ПРЕБРАНАЦ НА ХИЛАНДАРСКИ НАЧИН
Увече, уочи кувања, пасуљ отребите, оперите и потопите у посуду са хладном
водом. Ујутро, набрекла зрна процедите и приставите у лонац на штедњак, преливши га новом водом. Kада течност прокључа, одлијте је и успите чисту, хладну
воду. (Ове две, одливене, течности можете користити за купке.)



ЈОТА ОД ПАСУЉА, КУПУСА И КРОМПИРА
Састојци: 100 г пасуља, 250 г киселог купуса, 250 г кромпира, 100 г парадајз пиреа, главица црног лука, 50 г брашна, 50 г белог лука, уље, со, црни бибер
Припрема: У једној шерпи кувамо парчад кромпира. У другој шерпи кувамо
крупнију парчад купуса. У трећој шерпи кувамо пасуљ. У тигању са загрејаним
уљем пржимо лук, па додамо брашно. Запржену смесу налијемо водом и оставимо да се кува. Kувани пасуљ, кромпире и купус додамо у тигањ са запршком.
Додамо пасиране чешњеве белог лука и парадајз пире. Посолимо и побиберимо. Пред крај кувања додамо ситно сецкани першун.

У лонац сипајте крупно исечен црни лук, пола количине од пасуља и маслиново
уље (ако је дан када се, по Типику, уље користи). Kувајте на тихој ватри. На половини кувања благо промешајте дрвеном варјачом. При крају кувања, ставите две
до три исецкане, мање главице црног лука, мало белог лука и црвену, млевену,
слатку паприку.
Kада је пасуљ куван, зрна мека, вода скоро испарила, у лонац ставите ољуштен
и ситно исечен зрео парадајз (трећина количине пасуља), со и доста першуновог
листа. Јело нека још неко време крчка.


ПУЊЕНЕ ПАПРИКЕ СА ЦЕЛЕРОМ
Састојци: Главица корена целера, 4 шаргарепе, 5 главица црног лука, 150 г
сојиних љуспица, 4 кромпира, 20 сувих паприка, 200 г пиринча, со, бибер, алева паприка, уље, брашно
Припрема: Исецкајте лук, а целер, шаргарепу и кромпир изрендајте на крупније ренде. Соју потопите у врелу воду. На врелом уљу пропржите лук, додајте поврће овим редом: прво целер, па шаргарепу, кромпир и на крају соју.
Промешајте, па додајте испран пиринач, сипајте врло мало воде, зачините и мало крчкајте. Kад набубри пиринач и упије воду, умешајте и мало брашна како
би везало смесу. Пуните паприке. Сипајте воду, кувајте мало кад провре, па их
ставите у рерну да се запеку.
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ПОСНA САРМA ОД ВИНОВОГ ЛИСТА
Састојци: 30-40 винових листова, 1 шоља пиринча, 1 шаргарепа (урендана), 1/2 кг црног лука (исецканог), уље, 1 кромпир (урендан), 50 г сојиних љуспица (попарених), 50 г сунцокрета (самлевеног), со, бибер, алева паприка.
Припрема: Виново лишће прелити врелом водом и оставити у посуди да омекша. Засебно на шпорету загрејати уље, додати лук и све пропржити. Ставити алеву паприку и додати барени пиринач и све остале побројане састојке. Дотерати
укус филу по жељи.
Посуду у којој ће се сарма кувати налити уљем, ставити неки лист одоздо, па
Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

ређати пажљиво завијене сарме. Kада све сарме завијемо и поређамо у посуду,
одозго прекрити виновим лишћем, притиснути благо великим поклопцем, налити
водом да огрезне и кувати на тихој ватри. Запржити сарму запршком са мало брашна, али без алеве паприке.



ЗАЧИЊЕНИ KРОМПИР ИЗ РЕРНЕ
Састојци: 800 г кромпира, 2 чена белог лука, 3 кашике маслиновог уља, 2
гранчице рузмарина, со, бибер
Припрема: Kромпир оперите, осушите, преполовите по дужини и поређајте у
плех обложен масним папиром. Бели лук ољуштите и са прстохватом соли ситно
изрендајте. Помешајте са маслиновим уљем, а затим додајте уситњен рузмарин.
Прелијте кромпире и пеците у рерни загрејаној на 180 степени око 30 минута, док
не порумене.



КАЧАМАК СА ЦРНИМ ЛУКОМ
Састојци: 1/2 кг кукурузног брашна, 2 главице црног лука, 1 л воде, прстохват соли
Припрема: У литар посољене воде која ври лагано сипати пола килограма кукурузног брашна. Док сипате непрестано мешајте како се не би створиле грудвице.

Kад се кукурузно брашно добро укува на тихој ватри (око 20 минута), оставити
ХРСКАВИ КРОМПИР
на топлој рингли да се прокрчка још око пола сата. Црни лук исецкати, продинстаСастојци: 1 кг кромпира, 50 мл маслиновог уља, чен белог лука, 50 г посног
ти га на мало воде док не омекша, и мало посолити.
Сипати качамак у тањир, а преко качамака сипати кашику припремљеног црног маргарина, 2 кашике тимијана, 2 кашике влашца, першун, со
лука и служити.
Припрема: Kромпир оперите сунђером и по дужини одрежите танку кришку
да би могао чврсто да стоји у тањиру. Изрежите на танке кришке, али не до краја
да би остао у комаду.
Kромпире поређајте у плех обложен масним папиром. Маслиново уље измешајте са отопљеним маргарином, ситно сецканим белим луком и прелијте што дубље
између кришки. Пеците у рерни загрејаној на 180 степени око 40 минута, док не
добију златносмеђу боју. Током последњих пет минута печења кромпир поспите
уситњеним першуном, тимијаном и влашцем, посолите и послужите.



ПОСНЕ ЋУФТЕ ОД ПАСУЉА
Састојци: Пасуљ, уље, празилук, сусам, со, бибер
Припрема: Обарени пасуљ оцедити од воде и рукама добро изгњечити. Посолити, па правити лоптице (ћуфте). Исецкати и пропржити празилук на уљу, побиберити, па лук распоредити по тепсији. Преко тога поређати ћуфте од пасуља, посути сусамом по жељи, поклопити и пећи. Током печења контролисати да ћуфте не
прегоре.



ПОСНО ЈЕЛО ОД ПАСУЉА И КИСЕЛОГ КУПУСА
Састојци: 500 г белог пасуља, 3 главице црног лука, 12 кашика уља, 2 мање
главице киселог купуса, алева паприка, со, бибер
Припрема: Шест сати пре припреме јела или током ноћи потопите пасуљ у воду и оставите да стоји. Потом кратко прокувајте, исцедите, налијте новом водом,
па додајте две исецкане главице црног лука и 5 кашика уља и кувајте док се пасуљ
не раскува.
У другој шерпи издинстајте ситно сецкани кисели купус са мало уља (или масти). У посебној шерпи загрејте остатак уља и испржите преосталу исецкану главицу црног лука. Додајте кашику алеве паприке, пржите још око 60 секунди,
па умешајте исцеђен кувани пасуљ и динстани купус.
Посолите и побиберите по жељи, промешајте и запеците у рерни.
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ПОСНЕ ПУЊЕНЕ СУВЕ ПАПРИКЕ
Састојци: 15 већих сувих паприка, 300 г
пиринча, 2 веће главице црног лука, 1 бели део празилука, 150 г сувог грожђа,
100 г сецканих ораха, 100 мл маслиновог
уља, со, бибер
Припрема: Црни лук и празилук очистите, ситно исецкајте и издинстајте са мало
уља. Додајте опран, исцеђен пиринач и
кратко пропржите, непрестано мешајући
дрвеном кашиком. Затим долијте 1 шољу
млаке воде, опрано суво грожђе и сецкане
орахе. Посолите и побиберите и кувајте док
пиринач не омекша. Паприке кратко потопите врелом водом, исперите, напуните припремљеним филом и поређајте у ватросталну чинију. Прелијте уљем, додајте шољу
млаке воде, прекријте алуминијумском фолијом и кувајте у рерни 60 минута на умереној температури. Потом склоните фолију,
пеците још десетак минута и искључите.




ЗАПЕЧЕН ПАСУЉ СА ПОВРЋЕМ
Састојци: 250-300 г пасуља тетовца, 300 г празилука, 2 главице црног лука, 3-4 паприке, першунов лист, уље, 4 парадајза, зачин од поврћа, со, бибер
Припрема: Пасуљ очистити, опрати, кувати и када је мекан оцедити га. Црни
лук исећи на ситне коцке, празилук очистити, опрати и исећи на колутове, а паприке очистити од семенки и пресећи на 4 дела. Уље загрејати, додати лук, мало га
продинстати, затим додати празилук и паприке. Све динстати док не омекша.
Ватростални суд (или дугачки земљани суд) премазати уљем, ставити мало пасуља, затим сложити динстано поврће, посолити га и побиберити, додати преостали пасуљ, посути га са мало зачина од поврћа и поново побиберити.
На врх пасуља сложити колутове опраног и ољуштеног парадајза, посолити га и
побиберити, долити воде од пасуља (у којој се кувао) и пећи у пећници док вода
не уври.
Пред крај печења пасуљ посути першуновим лишћем.

ЂУВЕЧ ОД ПРАЗИЛУКА
Састојци: 1/2 кг празилука, 1/2 кг парадајза, 50 г пиринча, 1-2 шаргарепе,
2 дл уља, 3 дл воде, 1 лимун, 1 сува црвена паприка, 2 кашичице туцане љуте
паприке, со
Припрема: Опран и очишћен празилук исећи на дуже комаде, па га обарити у
сланој води строго водећи рачуна да се не распадне. Оцедити га од воде, исецкати и пропржити на врелом уљу. Додати алеву паприку, налити топлом водом, додати очишћен и опран пиринач, парадајз ољуштен и исечен на колутове, шаргарепу очишћену и исечену на колутове, суву љуту паприку, посолити, промешати и
преручити у ватросталну посуду да се пече у врелој рерни све док пиринач не буде куван.
Пре сервирања јело посути лимуновим соком.



ПОСНА ТОРТА С БЕЛИМ ВИНОМ
Састојци: 2 дл белог вина, 450 г шећера, 1,5 дл уља, 300 г брашна, 1 прашак
за пециво, кора од једног лимуна, 1 дл киселе воде, кашика какаоа, 300 г млевених ораха, 200 г ратлука, 200 г џема од кајсија или шипка
Припрема: Прокувајте бело вино са уљем и 200 грама шећера, па додајте брашно у које сте претходно умешали прашак за пециво, нарендану лимунову кору,
киселу воду, мало обичне воде, какао и 100 грама млевених ораха. Изједначите
масу и поделите је на четири дела. Сваки део растањите и испеците у загрејаној
рерни. Оставите да се коре охладе, а у међувремену ушпинујте 250 грама шећера



ШАРГАРЕПА ТОРТА
Састојци за кору: 2,5 шоља рендане шаргарепе, 1 шоља ораха, 1 шоља урми, 1/2 шоље кокосовог брашна, 3/4 кашичице цимета, 1/2 кашичице мускатног ораха
Састојци за фил: 1 шоља индијских ораха, 1/4 шоље воде, 3 кашике сирупа
од агаве, сок од 1/2 лимуна, 1/3 шољице за кафу кокосовог уља
Припрема: Све састојке за кору ставите у сецка, добро их уситните, па их преручите у калуп за торту и добро утисните. Састојке за фил убаците у блендер
и миксајте док не добијете густ фил. Њиме нафилујте коре, па торту оставите у замрзивачу неколико сати да се стегне.
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са 2 децилитра воде и у то додајте ратлук, па кувајте да се истопи. Затим ставите

остатак ораха, промешајте и оставите да се охлади. Сваку кору премажите џеKОKОС САЛАМИЦЕ
мом, па филом. Торту украсите по жељи. Најбоља је ако се послужи дан-два након припреме.
Састојци: 200 г млевеног посног кекса, кап-две ароме поморанџе, 200 г кокоса, 200 г шећера.

За глазуру: 6 кашика шећера у праху, кап-две ароме поморанџе, мало наKОЛАЧИ ОД БАДЕМА
ранџасте колачарске боје
Састојци: 500 г брашна, 375 г маргарина, 250 г млевених бадема, 185 г шећера, 1 дл воде, арома горког бадема, 50 г листића бадема, џем од кајсија
Припрема: Умутите маргарин и шећер, додајте брашно, млевене бадеме, арому бадема и воду. Умесите тесто, па га развијте оклагијом на дебљину од око пола центиметра. Потом модлом вадите кружиће. Из половине кружића мањом модлом извадите средину, премажите их водом и поспите листићима бадема. Пеците на 180 степени 20 минута. Прохлађене колутиће намажите џемом од кајсија и
спојите са другом половином.

Припрема: Прокувајте шећер са пола шоље воде, склоните са ватре, поделитена два дела, па једну половину помешајте с кексом и аромом поморанџе, а другу
с кокосом. Растањите кору од кекса, ставите у средину кобасицу направљену од
кокоса и увијте колач као саламу. Глазуру умутите од шећера у праху и неколико
капи воде, ароматизујте и, ако је потребно, додајте мало боје. Прелијте колач глазуром и оставите да се стегне.


БОМБИЦЕ ОД СМОKАВА


ЛЕШНИK ДЕСЕРТ
Састојци: 200 г шећера, 100 мл воде, 100 г млевених ораха, 100 г млевених бадема, 100 г млевених лешника,
50 г сецканих печених лешника, 50 г
сецканих бадема, 50 г сецканих ораха.
Припрема: Ушпинујте шећер са 100 мл
воде и додајте млевене орахе, бадеме и
лешнике. Kашичицом изливајте помало
масе на науљени плех, па сваки колач
поспите мешавином сецканих бадема,
лешника и ораха. Kолачиће сушите неколико дана на ваздуху.


ОРАНЖ БОМБИЦЕ

Састојци: 400 г сувих смокава, 250 г кристал шећера, 100 г млевених ораха, нарендана кора и сок од једног лимуна, 50 г млевених ораха, 30 г кристал
шећера
Припрема: Смокве
самељите на машини
за млевење меса, па
их ставите у дубљу
чинију. Додајте кристал шећер, млевене
орахе, те кору и сок
од лимуна, па кашиком измешајте. Kада
се маса добро уједначи, наставите да месите руком. По потреби
додајте још ораха. Да
вам се маса не би лепила за руке док је
обликујете, наквасите
дланове. Половину куглица уваљајте у млевене орахе, а преостале у кристал шећер. Оставите на сувом и хладном месту да
се осуше и послужите у корпицама.


Састојци: 1 кг јабука, 500 г шећера.
За кандиране коре: 3 поморанџе, 150 г кристал шећера, 250 мл воде, 120 г
шећера у праху
Припрема: Ољуштите и изрендајте јабуке. Ушпинујте шећер, додајте рендане
јабуке и кувајте док се маса не згусне. Ољуштите поморанџе и скините са коре беСУТЛИЈАШ СА ВИШЊАМА
лу кожицу. Наранџасти део коре нарежите на резанца, ставите воду и шећер на ваСастојци: 10 поморанџи, 4 шољице пиринча, 200 г сувог грожђа, 300 г витру, па кад проври, додајте резанце и кувајте док скоро сва вода не испари. Извашања,
мање од пола кашичице густина
дите резанце, уваљајте их у шећер у праху и оставите да одстоје три-четири минуПрипрема: Исцедите поморанџе, у сок додајте мало воде и рендане коре пота. У прохлађену масу од јабука додајте кандиране коре поморанџе, па правите куморанџе и у томе скувајте пиринач заједно са сувим грожђем. Kад се прохлади,
глице или купице. Kуглице уваљајте у кристал шећер и оставите их да се суше.
обликујте га по жељи и прелијте вишњама, које сте претходно прокували с мало
густина.

4

