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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

А

ко је судити по интересовању
које је у Народној скупштини
Србије побудило учешће представника Срба из региона на седници
парламентарног Одбора за дијаспору
и Србе у региону, изгледа да се назире излаз из својеврсног ћорсокака у
који су у последње време запали односи власти у Србији и сународника у
расејању. За почетак, у Скупштину су
позвани челници српских националних заједница у Мађарској, Румунији
и Македонији, који су имали прилике
да чланове споменутог одбора упознају са актуелним положајем и потребама Срба у овим земљама.
Учествујући на седници, српски
посланик у Мађарском парламенту
Љубомир Алексов је рекао да пример односа Мађарске према својој
дијаспори може да буде поучан и за
Србију.
„Сваке године, крајем новембра,
Мађарска окупља своју дијаспору из
окружења и целог света и на том
скупу учествују највиши представници државе. Тада се разматрају стратешка питања будућег заједничког
деловања. Предлажем да се слични
сусрети организују и у Београду, између званичника Србије и српске дијаспоре”, поручио је Алексов и додао:
„Ускоро ће бити одржана заједничка седница Влада Србије и Мађарске.
Срео сам у Будимпешти представнике Мађара из Србије, који су били на
консултацијама у Влади Мађарске.

Љубомир Алексов на заседању Одбора за дијаспору и Србе у региону

Следити мађарски модел комуникације са
сународницима у расејању

У Скупштини Србије je 3. новембра одржана
седница парламентарног Одбора за дијаспору
и Србе у региону, на тему положаја српског народа
у Мађарској, Румунији и Македонији.
О положају наше националне заједнице,
на седници је говорио Љубомир Алексов,
српски посланик у Мађарском парламенту

Волео бих да такав позив буде упућен и нама, Србима из Мађарске, од
Владе Србије”.
Он је истакао да је, према попису
становништа из 2011. године, број Срба у Мађарској око десет хиљада,
што је значајно и охрабрујуће повећање у односу на претходни попис.
Говорећи о школству на српском
језику, Алексов је указао да је Самоуправа Срба у Мађарској пре неколико година преузела оснивачка права
над појединим српским школама,
што је резултовало тиме да је у српским школама боље финансирање,
него у мађарским. Српска основна
школа и гимназија „Никола Тесла” је
2010. године имала 195 ученика, а у
ову школску годину уписано их је
426. То је, према речима Алексова,
резултат увођења праксе масовнијег
одобравања двојног држављанства и
уписа ученика из Србије, који сада
чине половину од укупног броја ученика.
„Ученици су деца из национално
мешовитих бракова, али и из свих делова Србије – Лознице, Крагујевца,
Београда… Наша гимназија је постала права регионална установа, јер је
похађају ученици из Мађарске, Србије и Босне и Херцеговине. Добро је
што се у школу уписују ђаци из Србије, јер они помажу српској деци из
Мађарске да боље науче српски језик”, казао је Алексов.
Српски посланик је указао на проблем тешког или немогућег добијања
српског држављанства за Србе из
Мађарске, који се у Србији сусрећу с
необјашњивим бирократским препрекама. Он је као пример навео примедбе због начина уписивања српских имена и презимена у мађарска
документа, а недоумице ствара и доскора обавезно превођење српских

имена на мађарски језик, у Мађарској.
Алексов је с поносом истакао податак да је у Мађарској објављено
65 уџбеника на српском језику, због
чега је смањена зависност од издања Завода за уџбенике из Београда.
Као још један позитиван пример
указао је да у Батањи школу на српском језику похађа око стотину
ученика.
Љубомир Алексов је обавестио
присутне да ће 25. новембра ове године у Ловри бити свечано обележено 260 година рада српске школе у
том месту. Он је позвао посланике
Скупштине Србије да присуствују
прослави годишњице школе, која у
континуитету постоји још од 1756. године.
Српски посланик из Мађарске је
говорио и о раду на отварању српске
културно-просветне установе у Сегедину која је у фази припреме и позвао је српске стручњаке да се укључе у ове активности.
„Српска православна црква на територији Мађарске, односно Будимска епархија, управља над 44 храма,
али, нажалост, нема довољно верника и свештеника. Цркве остају без
верника, па се поставља питање –
како одржати храмове? Мађарска
држава нам помаже, али би требало
да се у то укључи и српска држава,
пре свега стручњаци из Србије који
ће радити на рестаурацији православних храмова”, апеловао је Алексов.
Он се пожалио да су се у вези с
овим, али и другим питањима, обраћали српским властима преко Амбасаде Србије у Будимпешти, али да
одговара није било.
„Недостаје институционална сарадња. Немамо коме у Београду да
се обратимо. Не можемо да дођемо
до надлежних државних органа”, рекао је Алексов.
Он је, међутим, навео да је српска заједница у овој земљи веома
активна на пољу културе и да постоје многобројне манифестације и
удружења која их организују: „Месец српске културе је најпознатија
манифестација у Србији, али она,
практично, траје 365 дана у години”.
Он је рекао да су најважнији медиј
на српском језику у Мађарској „Српске недељне новине”, које стижу у
свако српско домаћинство и свеобухватно и правовремено информишу о
свим активностима српске заједнице
и важним дешавањима у Мађарској и
Србији.
Алексов је информисао посланике
Скупштине Србије да је Мађарска
вратила српској заједници зграду
српске Препарандије у Сентандреји,
али да су потребна велика средства
да се здање обнови, због чега би требало тражити средства и из фондова
Европске уније.
Закључујући дискусију, Алексов је
апеловао да се појача активност посланичких група пријатељства између Србије и Мађарске у парламентима две земље.
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„Парламентарна дипломатија може да донесе добре резултате у односима између две земље”, завршио
је Алексов своје излагање пред посланицима Одбора за дијаспору и Србе у региону Скупштине Србије.
Иначе, седници је председавао
мр Иван Костић, председник Одбора,
а седници су присуствовали чланови и
заменици чланова Одбора Владимир
Ђурић, Јадранка Јовановић, Александар Чотрић, Љубинко Ракоњац, Блажа
Кнежевић, Драган Вељковић, прим. др
Владо Бабић и Миодраг Линта.
Председник Одбора мр Иван Костић указао je на добру сарадњу Министарства спољних послова и Kабинетa председника Владе, када је у
питању положај Срба у региону и Срба из дијаспоре. Костић је навео да је
од великог значаја да се кроз разговор са посланицима српског порекла
из региона матица упозна са проблемима са којима се сусрећу Срби из
расејања. Подсетио је да је за Србе у
Словенији од великог значаја оснивање Националног савета Срба у тој земљи. Он очекује да се у скорије време Србима у Словенији призна статус
националне мањине, јер их тамо живи око 65.000.
Проф. др Славомир Гвозденовић,
народни посланик у Парламенту Румуније, упознао је чланове Одбора са
положајем Срба у тој земљи, где их
живи око 18.500. Изнео је податак да
у Румунији постоји шест српских
основних школа и Српска гимназија
„Доситеј Обрадовић”, али и да постоји проблем приликом обезбеђивања

уџбеника на српском језику
у довољном тиражу за све
студенте и ђаке.
У наставку излагања, изнео је да је од круцијалног
значаја за Српску православну цркву повратак имовине
(здање Макрин дом), као и
примењивање двојезичних
натписа на институцијама у
Румунији. Такође, додао је
да је потребно поједноставити добијање држављанства Србије, изменама и допунама Закона о држављанству.
Гвозденовић је информисао чланове Одбора да је у
румунском Парламенту изгласан Закон којим је дефинисан 21. новембар као Дан
српског језика у Румунији.
Славољуб Аднађ, потпредседник Савеза Срба у
Румунији, навео је да је Савез велики допринос дао
отварањем три гранична
прелаза 2014. године, који су
битно унапредили економску сарадњу двеју земаља.
Такође, упознао је чланове
Одбора да држава Румунија
издваја значајна годишња
средства за српску националну заједницу. У наставку излагања навео је
да је од матице неопходно обезбедити посебна средства за редовну и
ванредну наставу на српском језику и
решити питање лектора српског језика за универзитету.

АКТУЕЛНО

Иван Стојиљковић, члан Парламента Македоније, посебно је нагласио
да у тој земљи не постоји информисање на српском језику и апеловао на
матицу да се предузму неопходни
кораци у том смислу.
У наставку седнице, чланови Одбо-

ра водили су конструктивну дебату, а
председник Одбора Иван Костић навео је да ће се сви предлози и сугестије који су изнети од посланика из региона, упутити надлежним институцијама на даље разматрање и поступање.

СНН

Тужно сећање у војвођанском Сиригу

П

Помен жртвама првог масовног злочина

оводом 75 година од првог масовног злочина у Другом светском рату, који су 1941. године,
у војвођанском месту Сириг починиле мађарске окупационе снаге, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама, Мирослав Штаткић и његов заменик др Небојша Кузмановић
положили су венац на споменик посвећен жртвама.
У Сиригу је убијено 120 невиних
људи, међу којима и жене и деца,
што се сматра првим масовним злочином над српским народом у Другом светском рату.
– Сваки рат доноси патњу, несрећу, тугу и сећање на жртве, поготово оне, које су попут деце и жена
невине у самом чину ратовања – ре-

Први масовни злочин над Србима у Другом
светском рату, починили су мађарски фашисти,
убивши 120 невиних становника Сирига у Војводини

као је секретар Штаткић и додао да
те дубоке трагове несреће рата има
сваки народ на овом простору и свако од њих на свој начин памти своје
жртве.
– Зато смо и ми данас овде да уз
дужно поштовање одамо почаст
страдалима, чија имена нас подсећају да се таква зла не понове – нагласио је покрајински секратар.
Неколико борачких удружења из
овог краја је организовало научни
округли сто на тему „Злочин у Сиригу априла 1941. године – генеза, симбол, последице”.

– Током заузимања Бачке у априлу
1941, мађарски војници су убили тачно 3506 Срба – прецизира историчар
др Драго Његован. Преовлађивали су
управо солунски добровољци и њихови потомци, а затим припадници
четничких удружења и виђенији Срби, сви потказани од локалних Мађара.
Ужас тих дана, као и имена 906 Мађара који су, на различите начине, учествовали у злочинима, Његован је предочио у књизи „Улазак мађарске војске у Бачку и Барању 1941.”. У њој је, уз
остале, описан и масовни злочин у Си-

ригу, добровољачком селу на средокраћи пута Нови Сад-Србобран.
– Темерински немзетери или локални Мађари, припадници тих дана
формираних народних стража, 13.
априла 1941. су на једну сеоску ледину истерали све Сирижане, да би
Хортијеви војници, који су стигли из
правца Србобрана, из митраљеза побили њих око 360, укључујући и шездесеторо деце – вели Његован.
Мање или више масовних покоља
било је у целој Бачкој, нарочито у
тачно 32 села која су, по добијању колонистичке земље, подигли управо
добровољци. Од Степановићева и Ветерника, преко Томиславаца, Малог
Београда, Карађорђева, Танкосићева
и Његошева, до Војводе Зимоњића,
Хајдукова, Мишићева…
СНН
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ПОЛИТИКА

„Н

Велике силе одмеравају снаге на Балкану

У Србији вежбају Руси – у Црној Гори НАТО

исмо разговарали о оружју,
да се неки у свету не брину.
То није у делокругу рада нашег комитета, али ми свакако желимо да са Русијом имамо пуну сарадњу и пријатељске односе, од политичке сфере, преко економије, науке,
културе, образовања до области одбране, безбедности, војне индустрије”, изјавио је прошле недеље у Суздаљу шеф српске дипломатије Иви-

Долазак руских и белоруских војника у Србију, на
војну вежбу, за западне аналитичаре је само доказ
више да утицај Русије у том делу југоисточне
Европе превазилази пропаганду, иако наша матична
земља истовремено као партнер учествује и у
теренској вежби НАТО-а у Црној Гори

ца Дачић и тиме као да је хтео да
умири све оне који су се пре свега забринули да заседање српско-руског
међувладиног комитета има директне везе са доласком руских и белоруских војника у Србију, на заједничку
војну вежбу. Потпредседник руске
владе Дмитриј Рогозин, Дачићев домаћин, потврдио је ове речи српског
министра.
Долазак руских и белоруских војника у Србију на војну вежбу „Словенско братство 2016” главна је те-

ма не само западних званичника већ
и тамошњих медија. Тим пре што само неколико стотина километара
даље, у Црној Гори, своје вежбе
„управљања последицама ванредних ситуација” одржава и НАТО. На
тој вежби учествује и 17 припадника
Сектора за ванредне ситуације МУП
-а Србије.
Да је реч о нечем далеко озбиљнијем од обичног војног увежбавања, показују и изјаве које стижу из седишта
супростављених блокова. Уз опаску да

СЛОВЕНСКО БРАТСТВО 2016.
На аеродромима и полигонима Војске Србије одржана је трилатерална војна вежба „Словенско братство 2016”. Припадници оружаних снага
Русије, Белорусије и Војске Србије увежбавали су различите сегменте вежбе у циљу припрема за коначну реализацију вежбе наредне недеље, на
аеродрому Ковин и интервидовском полигону „Пасуљанске ливаде”. Како је саопштило Министарство одбране Србије, у вежби која је завршена 9. новембра, учествовало је 212 припадника Војске Русије, 56 војника
Белорусије и 450 припадника Војске Србије, а припадници оружаних снага Русије и Белорусије у Србији ће боравити до 14. новембра.

Договор о градњи брзе пруге поприма конкретније облике

М

Потписан уговор за прву деоницу пруге
Београд-Будимпешта

инистарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, потписала је у Риги, у присуству премијера Србије и Кине, Александра Вучића и Ли Кећанга, комерцијални
уговор за изградњу прве деонице
брзе пруге Београд-Будимпешта,
као и Меморандум о финансирању
читавог пројекта на територији Србије.
Комерцијални уговор, за реализацију прве фазе пројекта од Београда до Старе Пазове вредан 319 милиона долара, Зорана Михајловић је
потписала на централној церемони-

ји Самита шефова Влада Кине и 16
земаља централне и источне Европе
са „Инфраструктуром Железнице
Србије” и конзорцијумом кинеских
компанија „China Railway International” и „China Communications
Construction Company”, наведено је
у саопштењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Потписивањем комерцијалног уговора и Меморандума о разумевању
са кинеском „Ексим банком” о кредитирању пројекта мађарско-српске
железнице на територији Србије,
омогућава се да крене градња пруге

руске трупе учествују у „ратним играма у суседној Србији” америчка агенција „Асошијетед прес” (АП) из Подгорице преноси речи заменице генералног секретара НАТО-а Роуз Готемелер,
да је на „Србији да одлучује да ли жели да учествује у војној вежби са Руском Федерацијом”. АП, како преноси
Танјуг, наводи и да се шестодневне војне вежбе у Србији одвијају „усред нарастајућих напетости између Москве
и Запада око Сирије и низа других геопoлитичких питања”. Северноатлантски пакт, како је рекла Готемелерова,
придаје велики значај томе да земље
буду у прилици да бирају своје односе
у области безбедности.
Војне вежбе у Србији забринуле су
и хрватску председницу Колинду Грабар-Китаровић, која је своју бојазан
изразила на самиту НАТО-а. Међутим,
скоро истовремено са одржавањем
вежби у Србији, амерички и хрватски
војници имали су осмодневну војну
вежбу под називом „Пума”, током које
је увежбавана „инвазија на државу која угрожава безбедност западне војне
алијансе”. Неки војни стручњаци сматрају да је то директна претња Србији
и Републици Српској.
Због велике пажње, али и критика
у једном делу јавности које је изазвао долазак руских и белоруских
војника у Србију, ових дана је Дачић
поново морао да објашњава став
Београда.
„Србија је независна и војно неутрална држава и самостално одлучује са ким ће одржавати војне вежбе”,
рекао је Дачић, подсећајући да Србија са Русијом има две војне вежбе,

за брзине до 200 километара на сат,
која ће скратити време путовања између српске и мађарске престонице
на мање од три сата.
Уговор предвиђа да у изградњи
двоколосечне пруге од Београда до
Старе Пазове, дужине 34,5 километара, домаће фирме могу да учествују
до максималних 46 одсто у извођењу
радова и набавци робе.
Такође је потписан и споразум о
увођењу безвизног режима између
Србије и Кине, који је у име Владе Србије потписао први потпредседник
Владе и министар спољних послова,
Ивица Дачић. 

а са НАТО-ом и земљама ЕУ двадесет до тридесет.
Ни ови подаци нису довољно убедљиви за Запад. Тако „Зидојче цајтунг”, у тексту под насловом „Више
од пуке вежбе”, констатује да „руски
утицај на Балкану превазилази пропаганду”, те да блискост са Москвом
отежава кретање Србије ка ЕУ.
Истовремено се и на домаћем терену, у Србији, повремено води битка између оних који су у тамошњој
јавности доживљени као „проруски”, односно „проамерички”. Протеклих дана тај сукоб су водили
Ивица Дачић и Чедомир Јовановић.
Нешто раније, лавина критике била
је упућена на рачун председника
Томислава Николића, поготово после његове изјаве да је „Србија постала важна тачка ослонца у геостратешким размишљањима Русије,
која је била један од наших најважнијих ослонаца током готово читаве историје”.
СНН
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Будимпешта, 10. новембар 2016.

Очекивања у Десци од могућности које пружа ЕУ

ДРУШТВО

КУД „Банат” припремио пројекте за нови ЕУ конкурс

На ЕУ конкурсу који се завршава крајем
јануара, Дешчани ће покушати да добију
финансијска средства како би обновили месни
српски православни храм, адаптирали
поткровље културног центра, обавили
истраживања о оптантима и снимили
неколико документарних филмова

Р

асписан је дуго очекивани „Интеррег програм” (ИП) прекограничне сарадње Мађарска-Србија. Други позив за подношење предлога пројеката у вредности од
21.500.000 евра ИП средстава намењен је великом броју потенцијалних
апликаната и активностима у пограничној области Мађарска-Србија.
Конкурс је отворен до 31. јануара
2017. године, а позив је намењен пројектима који имају за циљ да остваре
позитиван утицај у пограничној области Мађарска-Србија, у једној од четири приоритетне осе програма, као
што су: унапређење прекограничних
система за управљање водама и превенцију ризика, смањење саобраћајних уских грла у прекограничној саобраћајној мрежи, стимулисање са-

радње у области туризма и
очувања културног наслеђа,
побољшање конкурентности
малих и средњих предузећа
кроз развој усмерен ка иновацијама.
Дешчански КУД „Банат”
одавно је чекао на овај конкурс и могућност за подношење пројекта. Како нас је
информисао Кристифор Брцан, председник „Баната”,
њихов конкурсни материјал већ две и
по године стоји у фиоци. Пошто су сада и критеријуми познати, КУД ће на
време дорадити пројекат и конкурисати. Ради се о наставку ранијих пројеката, који ће обухватити: обнову месног српског православног храма,
адаптацију поткровља Културног,

образовног и верског центра „Свети
Сава”, истраживање везано за оптанте,
припрему документарних филмова и
израду „поклоничке стазе” која ће се
простирати између Деске и Врбаса.
Дешчани и овом приликом рачунају на партнере из Србије, са којима су
и до сада веома успешно сарађивали.

Тражиће се најбоља решења у којима
ће место добити и радионице, завичајне куће и слично. Европска унија
за пројекте из овог програма обезбеђује 21,5 милиона евра и нема сумње
да ће интересовање за поменута
средства бити велико.
П. М.

Сегедински Срби обишли места у Барањи

T

Едукативно путовање у Шиклош и Виљан

ридесеточлана група заљубљеника у српску културу из Сегедина и околине, 22. октобра боравила је у једнодневној посети Барањи. Излет је организован у оквиру
„Дана српске културе”, у организацији Самоуправе Срба у Сегедину и
Месне српске заједнице.
Група излетника најпре је посетила
Шиклош, град који је некада давно од
Турака бранио деспот Стефан Штиљановић. На пут су кренули предвођени протонамесником Павлом Капланом, парохом сегединским, Јеленом Фаркаш-Сејом, председницом
Сегединске српске самоуправе и Боривојем Русом, председником Сегединске месне српске заједнице.
На улазу у месни српски православни храм у Шиклошу, госте из Жу-

Група Срба и њихових пријатеља
других националности, поштовалаца српске културе
и традиције из Сегедина и околине, посетила је два
насеља са богатом српском историјом,
у мађарском делу Барање

паније Чонград, дочекао је Иван Јаношев, председник Самоуправе Срба у
у том месту, који се пријатно изненадио када је међу путницима угледао
многе Србе, родом из Батање. Одмах
је препознао бившег друга из разреда
Николу Станојева, па су путници били
сведоци дирљивог сусрета двојице
некадашњих разредних другова.
Јаношев је потом говорио о историјату шиклошке светиње, старе 210
година. Црква, која сведочи о бити-

сању локалне српске заједнице у
том месту, доживела је много тога,
али је Сегединце и њихове пријатеље највише изненадило стање у којем се налази српска православна
црква посвећена Светом великомученику Димитрију. Наиме, иако је
пре десет година споља у потпуности обновљена, она данас оставља
тужан призор. Осим тога, ограда се
потпуно накривила и постала опасна
за пролазнике.

Након целивања иконе, опростивши се од древне светиње, излетници
су отишли до џамије, која је грађена
у периоду између 1543. и 1565. године.
Касније, њена рестаурација је тако
добро урађена да јој је 1993. године
додељена награда „Europa Nostra”,
која се додељује за најбољу реконструкцију архитектонског споменика
у датој години.
Група путника из Чонградске жупаније потом је посетила шиклошку
тврђаву, где је погледала изложбену
грађу која је постављена у Српској
соби. Наравно, била је то прилика да
се обиђе и изложбени простор хрватске заједнице, за чију богату поставку се побринула месна Хрватска самоуправа.
На посебно велико интересовање
наишао је паноптикум шиклошке твр
ђаве, где је урађен један детаљ из
познате филмске серије „Капетан
Тенкеша”. За тај филм је својевремено музику компоновао наш чувени
композитор Тихомир Вујичић.
Након обиласка тврђаве и њеног
изложбеног простора, уследила је
посета другим знаменитостима града, а затим су се Сегединци и њихови
пријатељи, поштоваоци српске културе, упутили у Виљан.
Овде је уприличена дегустација
вина, а било је и оних који су купили
и понели кућама чувене златне капљице из овог винског града.
Путници су се, како кажу, вратили
кућама задовољни, а успут су изразили жељу да сличних путовања буде
и убудуће, па организаторима предстоји да изаберу неку следећу дестинацију.

П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ
У оквиру прославе
црквене славе, служен је
парастос у спомен на
блаженопочившег
протојереја-ставрофора
Илију Минчовића, који је
42 године био
мађарбојски парох. Ове
године навршава се 100
година од рођења овог
свештеника, који се
упокојио 1995. године

С

рпска православна црква у Мађарбоји, сазидана 1814. године и
посвећена Св. апостолу и јеванђелисти Луки, 30. октобра је дочекала бројне српске православне вернике поводом храмовне славе.
Прослава патрона српског храма у
Мађарбоји уприличена је у кругу од
тридесетак српских православних
верника. Малобројним мештанима су
се у празновању Светог Луке придружили и Срби из хрватског и мађарског дела Барање. Ни овогодишња
црквена светковина није прошла без
Симеона Чупића, неуморног црквењака из Пантелије, који увек стигне
тамо где се слави црквена слава.
Свету литургију служили су јереј
Милан Ерић, парох печујски и администратор мађарбојске парохије, и протођакон Андраш Штријк. Служен је и
парастос у спомен на блаженопочившег протојереја-ставрофора Илију
Минчовића, који је 42 године био мађарбојски парох. Ове године навршава
се 100 година од рођења овог врлог,
духовног пастира, који се упокојио
1995. године, па су сви присутни, међу
њима ћерка и унук проте Илије, били
дирнути молитвом за упокојеног.
Током славске литургије резан је

Прослава Светог Луке у Мађарбоји

Подршка малобројним мађарбојским Србима

славски колач и благосиљано
кољиво. За славска обележја, колач и кољиво, побринули су се кумови славе, сестра и брат Вера и Љубомир
Вуковић.
Након овог свечаног славског обреда, пригодну славску беседу одржао је о. Милан Ерић, који је изразио задовољство што је у мађарбојској цркви након низа година, заустављен продор
влаге. У цркви више нема
влажних зидова, и црква сија
у пуном сјају. Говорећи о Светом апостолу Луки, администратор мађарбојске парохије је подсетио да је овај
светац први насликао Пресвету Богородицу. Сем тога, он је био и лекар
који је лечио и људе и животиње.

„Свети Лука је чинио велика дела.
Све то чинио је захваљујући молитвама, духовној снази, благодати Господа Бога. Светог апостола Луку
славе многи хришћани, а поготово
наши људи, православци, који га

празнују као заштитника
крсне славе. И овај свети
храм у Мађарбоји слави га
као храмовну славу. А ми
верници, долазимо да се
помолимо Господу Богу и
Светом Луки”, рекао је јереј
Ерић и изразио наду да ће
малобројни Срби у Мађарбоји и убудуће верно чувати своју светињу и даље је
уређивати.
На крају беседе администратор мађарбојске парохије се захвалио Вери и Љубомиру Вуковићу на кумству. Они су
након прославе храмовне славе, приредили и агапе. Сви присутни су били
позвани на ручак, који је одржан у
духу славске традиције.

П. М.

Прелиставамо црквени календар

С

Ђурђиц – још једно подсећање на Светог Ђорђа

вети Георгије (свети Ђорђе или
свети Ђура, како се још зове у
народу овај светац) има код
православних Срба две славе: на дан
пострадања, у време римског цара
Диоклецијана, 23. априла по старојулијанском календару (6. маја по грегоријанском) и на дан преноса моштију из Никомидије (сада Измир у
Турској) у град Лиду Палестинску 3.
(16.) новембра.
Оба празника се обележавају у
храмовима Српске православне цркве, али и као крсна слава многих породица Срба. Kажу да је по бројности свечара на осмом месту слава у
Срба.
У време цара Kонстантина у Лиди
су побожни хришћани сазидали леп
храм Св. Георгија. Приликом освећења храма пренесене су и мошти светитеља, након чега су се ту, по предању, догодила „безбројна чудеса”. Сам
тај храм је два пута рушен, али и обновљен. Прво рушење се збило 1010.
године, а обновљен је на сам празник
Ђурђиц и због тога се овај празник
понекад назива и Обновљење храма

Верницима Српске православне цркве Ђурђиц
није црвено слово у календару, али је свакако
значајан празник. Свети великомученик
Георгије својим подвижништвом заслужио је и
другу славу, па се тако обележава Ђурђиц,
пренос моштију свеца у нови храм

Светог великомученика Георгија.
Други пут, храм су порушили муслимани у време трећег крсташког рата.
Обновљен је 1872. године.
Данас се празнује пренос моштију
Св. Георгија у град Лиду Палестинску.
Та сеоба моштију у Палестину, одакле му је мајка била родом и где је
имао велико имање које је разделио
сиромасима, била је последња жеља
светитеља пред смрт.
Ђурђиц нема посебне обичаје, прославља се исто као и све друге крсне
славе, припремом славског колача,
кољива и вина, и освештањем. Непокретни је празник. Уколико падне у
мрсни дан, спрема се мрсна трпеза, а
уколико падне у посни дан (среда,
петак), спрема се посна.

Дани који следе, од Ђурђица до
Мратиндана, називају се мратинци
или вучји дани, јер је Св. Мрата заштитник вукова. По старим обичајима
у време мратинаца ништа се не даје
из куће, не преде се вуна и ништа се
не пере. Kројачи и обућари одмарају,
а жене не раде ручне радове.
Свети Георгије (275-303) је, као
Христов војник, одбио послушност
цару Диоклецијану, великом прогонитељу хришћана. Овај славни светитељ родио се у кући богатих и часних
родитеља у Kападокији (на истоку
Мале Азије између Црног мора и Медитерана, данашња Турска). Kада му
је отац пострадао као хришћанин,
мајка се са дечаком преселила у Палестину.

Георгије је већ у двадесетој години
доспео до чина трибуна у служби цара Диоклецијана који је у њега полагао велике наде. Млади трибун, како
каже историјско предање хришћанске цркве, одважно је ступио пред
цара и саопштио му да је хришћанин,
чиме је започело његово страдање за
веру.
Цар Диоклецијан, један у римских тетрарха, осудио је Георгија на
окове, тамницу и страшна мучења
која нису променила његова убеђења. Погубљен је 303. године, али, како каже предање Цркве, „то није
крај његовим јављањима и чудима”.
Под његовим утицајем „многи су
примили веру Христову, а међу њима и царева жена Александра. Цар
је због тога осудио на обезглављивање Георгија и своју жену Александру.
На православним иконама и средњовековним фрескама, Свети Георгије је представљен како на коњу, у војводском оделу са крстастим мачем
убија аждају која је симбол паганске
вере. 
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Уручене омладинске награде за народно стваралаштво

КУЛТУРА

Бранка Башић добитница признања „Јуниор прима”

Интерпретаторки етно песама Бранки Башић,
припала је част да буде међу десеторо
младих стваралаца којима је ове године
додељена награда за неговање народне
уметности и друштвено ангажовање

Д

есеторо младих стваралаца из
Мађарске имало је част да на
посебној свечаности преузме
признања „Јуниор прима”, која су им
додељена за неговање народне уметности и друштвено ангажовање.
Ђерђ Гаћан, суоснивач организације „Прима примисима”, Андраш Шомкути, оснивач „Доклер групе” и Петер Арендаш, члан жирија и предавач на Музичкој академији „Франц
Лист”, уручили су награде Бранки Ба-

шић, српској интерпретаторки изворне народне музике
у Мађарској, Естер Хорват,
играчу народних игара и педагогу, Гергељу Керекђартоу, извођачу народне музике, Бенци Ковач истраживачу народне уметности и музикологу, Матеу Модошу, играчу народних игара и педагогу, Еви Пал, извођачу народне музике, Тамашу Карољу Шандору, уметнику у изради

ствује свечаности, награду
је преузела његова супруга
Жужа Чонка-Сабоне.
Комуникацијски директор „Доклер групе” рекао је
да она већ шесту годину
подржава додељивање награде „Јуниор прима” и да
су, заједно са овогодишњим
добитницима, помогли грађење каријера шездесеторо
младих, талентованих људи.
Сваке године, укупан
фонд за доделу награда износи два милиона форинти,
коже, везиљи Бригити Шите и резба- а многи од награђених су већ настуру дрвета Атили Токају. Уместо Ан- пали на гала прослави „Прима примидраша Сабоа, извођача народне му- сима”.
зике који је био спречен да присуСНН

Научно-популарно предавање у Сегедину

Стеван Бугарски о почецима модерног Темишвара

Познати српски писац и
научни истраживач
културне и духовне
баштине Срба у Румунији
Стеван Бугарски, и ове
године је својим
предавањем садржајно
обогатио „Дане српске
културе у Сегедину”

Ј

една од најистакнутијих личности
културног живота Срба у Румунији, историчар Стеван Бугарски, био
је гост у сегединском Српском клубу,
где је одржао предавање о почецима
модерног Темишвара, културноисторијског центра Срба у Румунији.
Овај врсни познавалац историјских
прилика највећег града у Банату, на
самом почетку свог излагања је подсетио да се ове године навршава 300
година од победе војводе Еугена Савојског, који је истерао Турке из Темишвара. У редовима хабсбуршке
војске борили су се и Срби, а српски
становници града пружили су помоћ
војним трупама које су се бориле
против Османлија.
Потом је уследила прича о развоју
Темишвара, који је након турског војног утврђења постао модеран град,
привредно средиште и европски центар са индустријом.
Стеван Бугарски је посебно говорио о духовном животу за време Турака и након њих. Он је истакао да су
због куге тада спаљени српска црква
и епархијски двор, а да је за време
владике Георгија Поповића становништво између 1744. и 1748. године поново саградило нови свети храм са
епархијским двором. Предавач је дао
и приказ Магистрата у Темишвару.
Говорио је и о обједињавању немачког и српског Магистрата, епископу темишварском Петру Петровићу, који се изборио да се у суду нађе
исти број римокатолика и православаца. После 1781. године, када је Темишвар проглашен за слободни кра-

љевски град, уследио је и велики Темишварски сабор 1790. године
Излагач је посебну пажњу посветио дешавањима на овом сабору, када су тражене територије и привилегије. Било је речи и о томе на који начин се Сава Текелија успротивио и каква је друга правна решења имао.
Овај део излагања Стеван Бугарски је
закључио интересантним податком
према којем је најмлађи владика међу владикама, епископ будимски
Стефан Стратимировић, изабран за
митрополита карловачког, победивши свог противкандидата, епископа
темишварског Петра Петровића.
Бугарски је присутнима скренуо пажњу и на изложбу под насловом „Триста година новог Темишвара”, која ће
трајати до 10. децембра ове године. Поставка садржи и детаље учешћа Срба у
изградњи Темишвара у XVIII веку. Преко
хиљаду експоната сведочи о делу прошлости града на Бегеју, који и данас
представља оазу српства у Румунији.
Уследила су питања слушалаца, на
која је гост радо одговарао.

11. новембра 1331. – Умро је српски краљ Стефан Дечански Немањић,
син краља Милутина. Током владавине од 1322. осигурао је Србији премоћ на Балкану победивши Бугаре у
бици код Велбужда 1330. Подигао је
манастир Дечане, а његова Дечанска
хрисовуља драгоцен је документ са
пописом села и становника дечанског
властелинства.
11. новембра 1405. – Умрла је српска кнегиња Милица, жена кнеза Лазара Хребељановића. После Косовске
битке 1389. склопила је мир с Турцима и управљала Србијом у име малолетног сина Стефана.
13. новембра 1813. – У Његушима
је рођен Петар II Петровић Његош,
црногорски владика, филозоф и државник, велики епски песник.
13. новембра 1899. – Умро је први
српски фотограф, графичар и литограф Анастас Јовановић. Он је још
1846. године купио трећу фото-камеру у свету.
14. новембра 1984. – У Лос АнђеП. М. лесу је ухапшен хрватски ратни зло-

ВРЕМЕПЛОВ
чинац Андрија Артуковић, министар
унутрашњих послова Независне Државе Хрватске у Другом светском
рату. Изручен је 12. фебруара 1986, а
у мају исте године осуђен је на смрт.
Умро је у затвору 1989.
15. новембра 1976. – Умро је српски
глумац Миливоје Живановић, првак Југословенског драмског позоришта.
16. новембра 1912. – Почела је Битољска битка у Првом балканском
рату у којој је српска војска 18. новембра потукла турску Вардарску
армију Зеки паше.
16. новембра 1914. – Почела је Колубарска битка, највећа коју је српска војска водила у Првом светском
рату. Битка је завршена 15. децембра
победом српске војске над аустро
угарским трупама.
16. новембра 1918. – После пропасти Аустро-угарске монархије у Првом светском рату, Мађарска је проглашена независном републиком.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОРТРЕТ

Гордана Брцан, Српкиња из Мађарске на студијама у Новом Саду

Расте интересовање за стипендије ради студирања у Србији

Млада Српкиња из
Мађарске која је ове
године добила
стипендију српске
државе за студирање
у матици, на бруцошки
живот се, како каже,
још увек привикава.
Почетак студија значио
је одлазак из
родитељског дома, нови
начин живота у мало
познатој средини
и сусрет са новим
колегама и цимерком
у Студентском дому
„Европа”, у Новом Саду

ПЛАНОВИ БУДУЋЕГ
ФИЛОЛОГА
И док Гордану Брцан очекује
неколико година студиозног рада у Новом Саду, од ње сазнајемо да жели да постане преводилац, или можда професор српског језика у Мађарској. Поред
енглеског и немачког језика, које
је учила у школи, као и српског и
мађарског које је усвојила у породици, радује се учењу нових
страних језика, што јој изабрани
смер на новосадском Филозофском факултету омогућава. Такође, крајем године ваља спремити и божићни програм са пријатељима из КУД-а „Банат” из Деске, које доживљава као своју
другу породицу.

С

првим октобарским данима, који у Србији означавају и почетак
бруцошког живота, у Нови Сад
је на студије стигла млада Дешчанка,
Гордана Брцан, која је захваљујући
стипендији намењеној српским студентима из Мађарске и положеном
пријемном испиту, успела да се упише на Одсек за српску филологију у
контакту са мађарском филологијом,
на Филозофском факултету у главном граду Војводине.
Ове године је у амбасади Републике Србије за пет стипендија, колико
влада Србије обезбеђује за студенте
из Мађарске, конкурисало више кандидата, али су додељене само три
стипендије, јер је толико студената
испуњавало све услове конкурса. Међу њима је била и Гордана Брцан, која је желела да студира у Србији, а
Нови Сад је одабрала због тога што
је по величини налик Сегедину, али и
због посебног и новог одсека који је
овај универзитет отворио, и ове године уписао само 9 одабраних студената.
На бруцошки живот се, каже Гордана, још увек привикава. Почетак
студија значио је одлазак из родитељског дома, нови начин живота и
сусрет са новим градом, колегама са
факултета, цимерком Лидијом Бошковић у Дому „Европа” у Новом
Саду, али и озбиљне факултетске
обавезе, бројне нове предмете и
припрему за прве колоквијуме и испите.
– Желела сам да студирам у Србији и то филологију. Почели смо озбиљно да радимо и ускоро ме очекују први колоквијуми, а у јануару и први ис-

пити. Имамо веома озбиљне предмете
као што су: средњовековна књижевност, старословенски језик, грчки језик, теорија књижевности, фонологија, али и мађарски језик. Радује ме
што могу добро да пратим предавања
на српском, али видим да ћу морати
да се позабавим стручном терминологијом и књижевним језиком – прича
Гордана, која из Новог Сада
викендом обично скокне и до
Београда, у посету дечку
Стефану, па смо и овај сусрет
уприличили након посете
Храму Светог Саве на Врачару.
Основну школу Гордана је
завршила у Десци; прва четири разреда код учитељице
Душице Зорић учила је на
српском језику, касније је
наставила на мађарском, а
гимназију је похађала у Сегедину.

ИГРАМ ОТКАД САМ ПРОХОДАЛА
„Ја сам у КУД-у ‘Банат’ одрасла, тамо су ме сви чували, па могу рећи
да сам почела да играм откада сам проходала. Ипак, члан извођачког ансамбла постала сам 2007. године. Најпре сам научила ‘Игре из Ниша’ за
једну божићну прославу, па ‘Ђурђевдански уранак’, са којим смо ишли
на Европску смотру српског фолклора у Темишвар 2009. године, затим
су се ређале кореографије: ‘Владичин хан’, ‘Лесковац’, ‘Косовске игре из
Гњилана’, различите банатске и бачке игре”, говори нам ова скромна девојка, а на помен фолклора, друштва из „Баната” и породице која у свему учествује, очи јој заискре, а усне се инстинктивно развуку у искрен
осмех.

– Српски језик брат Нићифор и ја
говоримо са оцем Кристифором, објашњава наша саговорница, док смо
мађарски научили од мајке Еве – каже Гордана.
Занимљиво је да у породици Брцан
сви плешу, воле музику и укључени су
у рад КУД-а „Банат”, најстаријег српског фолклорног ансамбла на тлу Ма-

ђарске, који се већ сада
спрема да 2018. године прослави 70 година постојања.
– Наш КУД, српско забавиште, школа и музеј смештени
су у Српском културном, духовном и образовном центру
„Свети Сава” у Десци. У нашим пројектима сам и ја научила да ткам, па сам сама
урадила кецељу за „Косовске игре” и сукњу за „Лесковац”. Још нисам савладала
вез, али то ради моја мајка –
објашњава Гордана и каже
да врло често асистира оцу, а
понекад га и замени, када он
не може да држи пробе. Петком увече управо она одржава популарне игранке.
Са фолклором је доста путовала.
Млади играчи су до сада имали прилику да гостују на Сицилији, Мадери,
били су у Бугарској, Румунији, а ове
године су извели кореографију „Беле
покладе” на Европској смотри српског фолклора у Бечу, на којој су већ
више пута са великим успехом учествовали.
Иначе, нови Студентски
дом „Европа”, у коме станује
Гордана Брцан, има места за
350 студената, а отворен је
прошле године у ово доба. У
њему станују пре свега студенти Универзитета у Новом
Саду који су наставу у основној или средњој школи похађали на мађарском језику,
али и српски ђаци који на
студије долазе из Мађарске.
Овај дом је отворен са циљем да се омогући већем
броју студената мађарске
националности да се образују у Новом Саду, па се очекује да ће убудуће мање њих
одлазити на студије у Сегедин, односно, да ће то допринети њиховом останку у
Србији.
Земљиште на ком је дом
саграђен уступила је Римокатоличка бискупија Бачка,
док су градњу финансирале
Покрајинска влада и Мађарска.
Д. Б.
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Будимпешта, 10. новембар 2016.

М

арсиљијев старији брат Антонио Фелиће, тада већ свештеник болоњске катедрале Сан
Пијетро, о овом немилом догађају је
само кратко рекао да је то Божји
знак и да је Луиђију предодређена
много важнија животна путања.
„Ја ћу једнога дана, ако Бог да, Господа служити као епископ, а ти као
велики научник”, покушавао је да га
утеши Антонио Фелиће, који ће две
деценије касније бити хиротонисан
за бискупа Перуђе.
Једно је сигурно, Луиђи
Фердинандо Марсиљи је
ускоро напустио родни град
и нашао утеху у свету науке.
Било где да је пролазио, у
његовим траговима ницало
је цвеће у знаку питања. За
време студија у Падови, где
је код угледног професора
Ђакома Пигија изучавао анатомију, и сам је сецирао
људске лешеве. Овде су га
1679. сустигле две новости
које ће му заувек променити
ток живота. Прва вест је била поражавајућа. Сазнао је
да се његова Елеонора удала
за неког богаташа. Друга информација је била више него
добродошла. Учинило му се
да је она утеха послата од
самог Господа како би успео
што пре да се искобеља из
канџи љубавног очаја и дубоке утучености. Начуо је да
ће Алвизе Контарини, дужд
Млетачке Републике, именовати новог амбасадора у
Константинопољу. Луиђи је,
добивши претходно дозволу од оца,
похитао у Венецију да се придружи
Пијетру Ћивранију. Дужд је, у сагласности са Великим већем, убрзо одобрио младом Марсиљију да као члан
делегације Републике Светог Марка

Италијански гроф, пријатељ Срба (4)

У служби Млетачке Републике

махалу одвајкада називали Грци, живела је читава колонија Венецијанаца. Раскошни домови трговаца у коМарсиљи је, добивши претходно дозволу од оца, јима су лепе Италијанке рађале и васпитавале бројну децу, низали су се
похитао у Венецију. Дужд је, у сагласности са
на северној обали Златног рога. МлеВеликим већем, убрзо одобрио младом
чанима је руководио бајло, дипломата Републике Светог Марка, а поред
Марсиљију да као члан делегације
трговаца били су овде и младићи, таРепублике Светог Марка пође на исток
козвани млади преводиоци, који су
били послани у Цариград да
би научили турски, арапски
Венеција
и персијски језик, и стасали
у представнике Венеције по
разним градовима Османског царства. Унутар колоније постојао је и Савет дванаесторице, који је у свему
потпомагао амбасадора, а
решавао је и спорна питања
унутар заједнице. Резиденција венецијанског посланика налазила се у делу Пераски виногради. Но, млади
Луиђи Марсиљи је одлучио
да се настани ближе мору, у
Галати, у дому једног трговца родом из Болоње. Често
је прелазио на другу страну,
у Фанар, насељен махом
хришћанима, Грцима и Јерменима, а, такође, и у остале делове у којима су преовладавали Турци. Одушевљавао се скученим разнобојним двоспратницама Јевреја у Балату, на западној
обали залива Златни рог.
Разговарајући често са грчпође на исток. Луиђи није могао
Млетачка Република је већ током ким и јерменским угледницима, у
предвидети какви ће му се доживља- два претходна века одржавала до- њему се убрзо јави и мисао да једног
ји онде збити, а још мање колико ће бре односе са турским султанима, дана напише и студију о историји
управо тај боравак у Стамболу бити све, дакако, ради уносне трговине и Грчке православне и Јерменске монопресудан за многе ствари у његовом обостране користи. У стамболској физитске цркве.(…)
даљем животу.
четврти Галата, или Пера, како су ову
Драгомир Дујмов

Дарови природе на дохват руке

О

Јесењи сезонски плодови јачаjу имунитет

биље плодова природе краси
пијачне тезге ових дана. Зато
треба искористити благодети
воћа и поврћа и повећати виталност
организма. Бундева је добра за дијабетичаре, кестен се препоручује анемичнима, дуња даје снагу, а крушка
регулише ниво холестерола у крви.
Наранџасти садржај бундеве садржи низ драгоцених и лековитих састојака. Осим мањих количина беланчевина, угљених хидрата и масти, ту
су витамини А, Це, Бе, фолна киселина, калијум, фосфор, калцијум, гвожђe. Енергетска вредност није висока, у 100 грама плода има само 30 калорија. Бундева је добар избор за гојазне, дијабетичаре и за особе са обољењима желуца и танког црева. У на-

ФЕЉТОН

родној медицини препоручује се као диуретик, за избацивање сувишне воде из организма. Одлична је и код
псоријазе.
Семе бундеве олакшава
тегобе оболелих од простате, који треба да је једу свакодневно. Посебно је добро
семе бундеве голице. Грицкајући семенке, добија се и
омега-3 масна киселина, која
је познати чувар срца, али и
доброг расположења.
Још један производ који привлачи
пажњу гурманима и медицинарима
је свакако бундевино уље, које садржи мало богатство незасићених масних киселина, велики проценат бета-

КРУШКЕ СНИЖАВАЈУ ПРИТИСАК
И ХОЛЕСТЕРОЛ

Крушке су одличан извор дијететских влакана која лековито делују,
најпре, на пробавни систем, а затим и на кардиоваскуларни, тако што
снижавају крвни притисак и регулишу ниво холестерола у крви. Антиоксиданти у крушкама чувају организам од деловања слободних радикала и тако јачају имунолошки систем. Крушка садржи минерал бор, који
има способност да задржи калцијум и тако смањи ризик од појаве остеопорозе.

каротена, витамина Е и калијума. Лецитин из бундевиног уља помаже у
спречавању атеросклерозе и позитивно делује на снижавање нивоа холестерола у крви.
Плодови кестена одличан су извор
калцијума, гвожђа и калијума. Свеж
плод кестена има 170 калорија у 100
грама и три пута мање калорија од
лешника, бадема или ораха. Не садржи холестерол, глутен и идеална је
намирница за оболеле од целијаклије. Богат је шећерима, минералима
фосфором и калцијумом, а садржи и
мању количину гвожђа и витамина Бе
комплекса. Садржај угљених хидрата
код кестена је упоредив са оним из
житарица, на пример, пшенице и пи-

животни стил
ринча. У народној медицини препоручује се анемичнима и онима који имају лошу пробаву. Кестен је
добар и за лечење респираторних проблема, попут кашља.
Шипак је плод дивље руже и садржи 100 пута више
витамина Це од јабуке. Осим
овог витамина, садржи и
знатну количину витамина
Бе комплекса и каротена, а
од минерала садржи доста
фосфора, калијума, калцијума и гвожђа, док у семенкама има витамина Е. Сок од
шипка је три пута богатији
антиоксидантима од зеленог чаја. Од
дробљених плодова могу да се припремају џемови, мармеладе, слатко,
разне врсте пиреа.
Дуња је плод сличан јабуци или
крушки. Ретко се једе у свежем стању, знатно чешће у прерађеном. Плод
садржи витамин Це у изобиљу, а од
минерала су заступљени калијум, натријум, гвожђе, цинк, бакар. У семену
дуње има доста слузи, али и отровних цијановодоничних једињења па
се због тога семе не једе, већ се користи у фармацеутској индустрији. Ово
слатко воће брзо отклања глад, а истовремено даје снагу и потребну
дневну енергију. У себи садржи сорбитол, користан за јачање зуба. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен
За очување језика
и народа се морамо
вечно борити
Језици су попут живих бића: рађају се, расту и развијају и умиру. Захтевају константну негу како би се
одржали у животу што подразумева
њихово коришћење, стварање нових
израза уместо позајмљивања туђих.
Питање је: зашто су ови услови толико тешки за одржавање?
Најпре се као проблем јавља бројност људи који се користе тим језиком. Један мали језик је под константним притиском, окружен широко распрострањенима које су људи
приморани да користе као што је, например, енглески. Штавише, не само

ЗАНИМЉИВОСТИ О
ЈЕЗИЦИМА
– Српски језик је једини индоевропски језик који користи два писма: ћирилицу и латиницу.
– Држава са највише говорних
језика је Папуа Нова Гвинеја. У њој
се говори преко 850 језика!
– Хебрејски језик је једини изумрли језик који је успешно оживео у Израелу. То је модернизовани хебрејски: иврит.
– Деца која од малена живе у
двојезичној средини, где се упоредо користе два језика, утврђено је
да су интелигентнија.

ЛИТЕРАТУРА
Језик птица
Врабац и врабица,
Шваба и Швабица,
пошли из Беча у Будим
пријатељу стару
врапцу Мађару
да попричају мало с њим.
Без књига и речника
врабац и врабица,
Бечлија и Бечлика
и другови стари
врапци Мађари
знали да зборе
од мрака до зоре.
Тако је то у свету птица
свију држава
и свију клима,
врабаца и врабица,
Бечлија и Бечлика,
без икаквог знања
страних језика
споразумевају се с птицама
из Будима.

Јесен у шуми

Сазрели су плодови,
падају са грана,
треба да се сакупе
док је лепих дана.
Похитајте, зверчице,
понесите врећице
и дугачке моткице.
Три ће дана требати
плод да се сабира,
биће брда кестена,
биће брда жира.

Размишљања наших гимназијалаца

Проблематика малих језика у данашњем свету

да се већа маса људи служи тим језиком, већ се и нови изрази и речи
жаргона полако инфилтрирају у мањи језик и постепено буду чешће коришћени него домаћи.
Велику улогу у нестајању мањих
језика игра и економско стање држава у којима се говоре. Маса људи напушта отаџбину у нади за бољим животом и асимилује се у друге народе
уместо да се труди да очува своју
културу, то јест, језик.
Као што Стефан Немања говори у
„Хиландарској повељи”: „Народ који
изгуби своје речи престаје бити народ.” Највећа проблематика изумирања малих језика је, у ствари, изумирање народа заједно са њима, њихове драгоцене и засебне културе.
За очување језика и народа се морамо вечно борити. Ово није борба идентитет. Постајемо само једна мркоја се води дан или два, ово је борба ља, непримећена скупина коју ће да
која се води вековима, води заувек.
прегазе народи који чувају и негују
Ана Бали, 11.а своје корене, свој језик, своју култуСрпска гимназија „Никола Тесла” ру. Измешаће се тај народ без свог јеБудимпешта зика, једноставно, нестаће.
Сматрам да је велики проблем даВолите и чувајте свој нашњице очување и неговање матернародног језика. Конкретно сад
матерњи језик као што њег
говоримо о српском језику и о Србима
себе волите
као народу. Ми као један мали народ
Свака народност има свој језик, окружени смо великим силама које
своје благо које негује и чува. Када полако, а да и не примећујемо, убацују
тај народ изгуби свој језик, изгубио је своје речи и фразе, а наш језик нестаје.
све. Кад изгубимо језик, ми људи смо
Баш зато, као мала целина, треба
изгубљени, туђи смо, изгубили смо да се држимо заједно, да чувамо накорен нашег постојања, изгубили смо ше корене, да не заборавимо битке

које су наши преци водили да би ми
били оно што данас јесмо. Треба поштовати све што је туђе, али треба
држати до свог, треба ценити и поштовати оно што имамо, јер само је
то доказ нашег постојања.
Волите и чувајте свој матерњи језик као што себе волите, јер је он део
вас, вашег постојања. Будимо поносни што можемо да кажемо да имамо матерњи језик. Ми, иако смо мала
целина, и даље постојимо. Зато, наставимо борбу за опстанак нашег језика, народа и културе.

Данијела Ковач, 11.а
Српска гимназија „Никола Тесла”
Будимпешта

Песме Десанке Максимовић за децу
Биће доста плодова,
ко у реци песка,
родио је орах,
преродила леска.
Пожурите, зверчице,
понесите џакчиће,
раширите шачице.

Баке

Неко воли да има
лутке и пајаце,
добоше и трубе;
неко воли живе
кучиће и маце,
коке и голубе.
А ја бих вам волела
од свега највише
да имам три баке.
Прва би ми причала
приче свакојаке
и напамет песме
учила ме лаке.
Друга би ме бранила
кад ме мама кара
и читала уместо
мене из буквара.
И ваздан би са мном
играла се трећа
игара што их се
из детињства сећа.

Хвалисава патка

Девојчица и јагоде

Га-га-га,
нека чују
сва села;
Синак ми је
момчина,
три је реке
препливô
и четврте
допола.

Устаните, јагодице,
окрените сунцу лице,
да будете румене,
да личите на мене.

Га-га-га,
кћерка ми је
грлата,
по пет села
надвиче,
шесто село
допола.

Устаните, боровнице,
боровнице, циганчице,
па се сунцу обрните,
да све добро поцрните.

Јабуке се сунчале
па румене постале,
сунчале се крушчице
и дренове бобице.

На сунцу су стајале
па су црне постале
и зелене трњине
и суседе купине.

Детлић

Тук-тук-тук!
Ја сам птица детлић,
шарен сам ко петлић,
радим поваздан.
Шума ми је ловиште,
шума ми је скровиште,
буква је мој стан.
Знам стазе и богазе
куда мрави пролазе,
куд је буба пут,
где су црвоточине,
где црвић отпочине,
где је осин кут.
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Будимпешта, 10. новембар 2016.
Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА НОВЕМБАР 2016.
12. 11. Вечерње
– у 16.00 ч.
13. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч
15. 11. Вечерње
– у 16.00 ч.
16. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Ђурђиц)
19. 11. Вечерње
– у 16.00 ч.
20. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
21. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
26. 11. Вечерње
– у 16.00 ч.
27. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Божићне покладе)
Јутрење се служи сваког јутра у 7:30,
изузев недеље и празника!

ТРИБИНА У САЛИ ТЕКЕЛИЈАНУМА
Српска православна црквена општина Будимпеште и
Издавачка кућа „Чувари” из Београда, позивају вас на духовну гозбу у суботу, 12. новембра 2016. године, у сали
Текелијанума. Почетак је у 19 часова. Тема вечери је
„Брак-духовни подвиг”. Очекујте садржајно вече, оплемењено беседама, разговором и музичким програмом. Улаз
је бесплатан.
Чувари

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ДИВАНХАНА”
ИЗ САРАЈЕВА

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2017.
Позивамо вас да нам доставите своје предлоге кандидата за добијање Светосавске награде за 2017. годину.
У обзир долазе заслужни појединци или организације, који су својом дугогодишњом делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за
доделу Повеље „Сава Текелија” за 2017. годину. Ово
признање се додељује појединцима или организацијама
који су допринели очувању културних и верских добара
Срба у Мађарској.
Према Правилнику Самоуправе Срба у Мађарској о додељивању награда, предлоге могу да дају чланови Скупштине земаљске самоуправе, месне српске народносне самоуправе, српске цивилне организације, институције Самоуправе Срба у Мађарској и појединци, припадници српске
заједнице. Предлози се достављају писменим путем, на
адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком –
„предлог за Светосавску награду ССМ 2017”, односно „предлог за Повељу ‘Сава Текелија’ 2017”. Предлози се могу доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu
Рок за пристизање ваших предлога је 15. новембар
2016. године. Предлози који стигну после овог рока неће
бити разматрани, па вас молимо да своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској:
тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu

ИНФО СЕРВИС
ДУХОВНА СВЕЧАНОСТ
У БУДИМПЕШТИ
У недељу 13. новембра 2016. у будимпештанском
српском храму Светог Георгија, епископ будимски Лукијан служиће свету архијерејску литургију, уз појање Хора „Свети Ђорђе” из Београда и Хора „Свети Димитрије”
из Будимпеште.
Литургија почиње у 10.00 часова, а након агапе ће у
Будиму, код споменика подигнутом на месту некадашњег храма Светог Димитрија, бити одржан помен.
Концерт Београдског филхармонијског оркестра и
виолинисте

КРИШТОФА БАРАТИЈА

20. новембра 2016. од 19.30 ч.
Будимпештанска Палата уметности
На програму су дела:
М. Тајчевића, Н. Паганинија, М. Равела, И. Стравинског
Адреса: Művészetek Palotája
Budapest, IX Komor Marcell u. 1

НАРОДНОСНИ ГАЛА ПРОГРАМ
У БУДИМПЕШТАНСКОМ
ТЕРЕЗВАРОШУ
24. новембра од 18.00 ч.
У оквиру програма представиће се грчка, немачка,
словачка, бугарска, ромска и српска народноснa
самоуправa.
У име српске заједнице наступиће
Бранка Башић
са својим оркестром
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Szintér
Budapest, VI Eötvös u 10

Музичка кућа „Фоно”
12. новембра 2016. од 20.00 ч.
Fonó Budai Zeneház – Budapest, XI Sztregova u. 3

Исправка
У прошлом броју СНН-а, у објављеном позиву за састанак председника српских самоуправа, техничком грешком изостала су имена двојице, од укупно четворо суорганизатора скупа: Петра Крунића, председника Српске
самоуправе Пештанске жупаније и Борислава Руса, председника Српске самоуправе у Будимпешти, због чега се
извињавамо читаоцима.
Редакција
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СА ЛИЦА МЕСТА

Стручно усавршавање српских просветара из Мађарске

Десети пут у посети београдским школама и забавиштима
И ове године, у току
јесењег распуста, у
Београду је одржано
традиционално
усавршавање српских
просветних радника из
васпитно-обазовних
установа у Мађарској,
које организује Српски
педагошки и
методолошки центар

О

ве године, на усавршавању у
Београду боравили су васпитачи, учитељи, наставници и професори из Будимпеште, Ловре, Батање, Деске, Сегедина и Сирига. Уз помоћ Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, које је организовало посету и
присуство васпитно-образовним активностима у школама и предшколским установама у Београду, наши
просветари су имали прилику да виде репрезентативне облике педагошког рада.

Као пример добре праксе, може се
навести амбијентална настава, која се
изводи како у основним школама, тако и у гимназијама. Ова врста наставе
се реализује ван школе, а подразумева и сарадњу са институцијама у
окружењу. Још један веома леп пример осавремењивања наставе је тај,
да сви ученици трећих разреда
основне школе добијају од општине
на поклон лаптоп рачунар, који користе у току наставе, али и за израду
домаћих задатака. Oво се показало
као значајан корак ка осамостаљива-

њу ученика у образовном процесу и
већој мотивацији за стицање знања
из области наставног градива.
При крају боравка просветних радника из Мађарске у Београду, уприличена је и посета Министарству
просвете, када је министар Младен
Шарчевић уручио сертификате свим
учесницима стручног усавршавања.
Такође, потписан је и протокол о сарадњи Самоуправе Срба у Мађарској
и овог министарства. Овај документ
односи се на организовање посета и
присуства васпитно-образовним ак-

тивностима, са посебним нагласком
на унапређивању разредне наставе,
затим наставе српског језика, књижевности, историје и народописа, као
и рада у предшколским установама.
Овај веома садржајан боравак у
српској престоници, употпуњен је и
посетом Међународном сајму књига,
где су просветари имали прилику да
се упознају са најновијим издањима у
области стручне литературе, и тако
набаве потребне приручнике за рад у
настави.

Весна Чаплар

V Фолк фестивал у Калазу

Сусрети фолклораша са севера Мађарске, Србије и Црне Горе

а почетку традиционалне фолклорне манифестације у Калазу, госте и учеснике поздравио
је водитељ програма Предраг Мандић, који је фестивал отворио следећим речима:
– Преко фолклора се чува веза са

Н

У калашком Дому културе „Карољ Кош”, одржан је
пети Фолклорни фестивал под покровитељством
КДЦСМ-а, Калашке локалне самоуправе, Српске
самоуправе Пештанске жупаније, Српске
самоуправе у Калазу и КУД-а „Табан”

културолошким пореклом; млади
осећају радост живљења и разиграног срца уживају уз ритмове своје
домовине, односно матице. Фолклор
је уметничка комуникација. Млади
људи се друже и путују по свету и себе виде као чуваре традиције. Зато
можемо рећи да је фолклор неизмерна љубав – рекао је Мандић.
Ове године су се на Фолклорном
фестивалу у Калазу представиле четири групе из нашег окружења. Своје

умеће приказали су: КУД „Братство”
из Суботице, КУД „Румија” из Бара у
Црној Гори, као и домаће групе, КУД
„Опанке” из Помаза и КУД „Рузмарин” из Калаза.
Публику је поздравио и градоначелник Калаза Ласло Роган, који је
свим учесницима, домаћима и гостима, пожелео леп провод у Калазу.
– Веома ми је драго што и наша Самоуправа може да пружи подршку
овом фестивалу. Ово је већ пети пут

СРПСКЕ

да се он одржава у нашем насељу. Велика нам је част да је Калаз место
одржавања ове квалитетне манифестације, која има одјеке и ван граница
Мађарске. Гости нам долазе из земаља са познатом културом балканског
фолклора. Такође, смо поносни што
КУД „Рузмарин” проноси добар глас
не само Мађарске, већ и Калаза, и
представља се као калашки фолклорни ансамбл у целом свету – обратио
се публици први човек града Калаза.

НЕДЕ ЉНЕ

КУД „Опанке” се представио кореографијом „Гњилане”, кореографа
Љубомира Милета Вујичина, док је
калашки КУД „Рузмарин” приказао
кореографију „Игре из Црне Траве”.
Публика је могла да види и ужива и у
другим кореографијама.
КУД „Братство” из Суботице има
четири ансамбла: дечји, јуниорски,
први ансамбл и ветеране. Постоји и
секција рекреативаца, у којој фолклор играју чланови различитог узраста. Друштво се у Калазу представило кореографијама „Буњевачке
игре”, „Игре из Војводине”, „Игре из
Шумадије” и „Игре из западне Србије”, у извођењу дечјег и јуниорског
ансамбла.
Фолклорни ансамбл „Румија” има
око 200 чланова и пет постава: групу
за децу узраста од 3-7 година, групу
од 7-15 година, први и други извођачки ансамбл, као и поставку дама. Кореографије коју је публика могла видети на овом фестивалу биле су „Још
не свиће рујна зора Црне Горе” у извођењу дечјег ансамбла, као и „Сплет
игара из Црне Горе” и „Игре из околине Бара”, које су извели одрасли
играчи.
У име домаћина, учеснике и посетиоце концерта поздравио је Петар
Крунић, председник српских самоуп
рава у Калазу и Пештанској жупанији,
који је уједно и потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској. Он је указао
на значај оваквих манифестација и
фолклорашима уручио пригодне поклоне.

Јована Вечић

НОВИНЕ

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Србин претеча чувенoг Цепелина

Огњеслав Костовић „Краљ проналазача”

О

гњеслав Костовић је био српски проналазач и конструктор. Он је први на
свету, две деценије пре Цепелина,
изградио дирижабл чврсте конструкције.
Костовићев деда Јован и отац Стеван су
били трговци житом из села Врањево код
Новог Бечеја. Огњеслав је рођен у Визбургу, у Аустрији, 1851. године. Основну
школу је похађао у Бечеју, а гимназију у
Пешти. Дипломирао је на Високо технич-

Цепелин у акцији
кој школи у мађарској престоници. Одлично је говорио српски, мађарски, немачки и француски. Његов рођени брат
Ладислав био је последњи аустроугарски
конзул у Холандији.
По завршетку школовања управљао
је паробродом за вучу шлепова на Дунаву. Ту му се родила идеја о „чамцуриби”, подморници која носи 8 људи и
испод воде може да издржи 20 часова.
Са овим пројектом се обраћао руском
царевићу Александру Александровичу,
али без већег успеха. Када је 1877. избио
руско-турски рат Костовић је од угарских власти добио налог да одвуче пароброд „Ада” Дунавом до позиција
руске војске и да се врати у Будимпешту.
Костовић је извршио задатак, али се
није вратио у мађарску престоницу. Под
његовом командом пароброд „Ада” је
превозио руске јединице и тако је он
постао капетан руске флоте. Када је замољен да остане да управља паробродом, Костовић је том приликом изјавио:
„Ја сам Словен, и за мајку Русију, спреман сам да положим свој живот!” Током
рата био је рањен, а у болници је наставио да ради на прототипу своје подмо-
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рнице. Октобра месеца 1878. године упутио је молбу цару Александру II да
постане руски поданик. Недуго потом
преселио се у Русију.
Две деценије пре Цепелина који је радио према нацртима Давида Шварца,
Огњеслав Костовић је конструисао ваздушни брод „Русија”, такозвани дирижабл и израдио за њега бензински мотор на
водено хлађење и електрично паљење.

ки, синтетички материјал, неку врсту
шпер-плоче. У својој фабрици шпер-плоча у Петрограду, Костовић је израђивао
кофере, чамце, понтонске мостове и друге предмете за практичну употребу као
и делове за своје изуме.
Године 1911. први на свету створио је
летећи чамац, хидроавион. Пројектовао
је подморницу за осам људи са погоном
на мотор од 100 КС са унутрашњим сагоревањем на течно гориво (по некима, први на свету, пре немачког инжењера Отоа). Пријава за
патент мотора поднета је тек
1888. године, а решена четири
године касније. Његов мотор је
осмоцилиндрични са 80 коњских
снага, док је Дајмлер направио
са свега једном и по. Костовић
се дуго времена одрицао свог
права на мотор, јер је настојао
да сачува тајну за Русију због
чега није пристајао да изнесе детаље свог проналаска.
Међу многобројним прона
ласцима усавршио је и аерона
утичку телеграф-емисиону станицу. Занимљива је и његова
идеја о ваздушном торпеду и
уређај за извлачење потонулих
бродова. Костовић је остварио
право на око стотину изума, али
су многи остали на папиру, што
га је погађало, али је упркос томе одбијао многе примамљиве
понуде са Запада. Његови значајнији радови били су везани за
војне потребе и као такви осДирижабл је 1888. године био практично тајали у тајности. Зато је сасвим мало његотов, али му је за завршну монтажу по- гових радова објављено у „Совјетској ен
нестало новчаних средстава. Летелица је циклопедији”. Тако је 1884. године предостала да лежи у складиштима
све док је није након невремена
знатно оштетио пожар.
Задња нада Костовића да ће
његов ваздушни брод бити
тестиран у ваздуху пропала је
након што је Министарство
војске Русије одбило његов захтев да откупе летелицу. У
Адмиралском
бродоградилишту у Петрограду је правио
дирижабл дужине 60 и пречника 12 метара са чврстом кон
струкцијом, дефинитивно раз
личито од свих познатих лете
ћих балона. Замисли Костовића
оствариће касније немачки
гроф Фердинанд Цепелин. На
више места, углавном у руским
изворима, наводи се да је
Костовић проналазач првог ваздушног брода. Касније, тра
жећи за изградњу дирижабла
нов материјал измислио је „арборит” по многима први вештач-

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата за културу и информисање АП Војводине

Костовићева летелица

Огњеслав Костовић
ложио уређај за бомбардовање непријатељских положаја помоћу низа малих повезаних балона испод којих су, преко
сајли, упућене бомбе на одређени циљ.
Исте године конструисао је балон „Хелиос” и њиме више пута прелетео изнад
Санктпетербурга и тиме постао први српски балониста.
Огњеслав Костовић је сваке године
славио своју крсну славу – Светог Николу. Поред многих пријатеља био му је редован гост на слави и научник Димитриј
Мендељејев. Руси су Костовића називали
„Краљем проналазача”.
Једна његова кћер се удала за српског официра, а кад је избио Први светски рат постала је, заједно са Надеждом Петровић добровољна болничарка.
Две кћери Костовића су живеле у Београду.
Кад је Огњеслав Костовић умро 30. децембра 1916. у Петрограду, новине су
објавиле да је „нестао блистав проналазач и научник, човек који је из много разлога заслужио да будуће генерације памте његову необичну судбину и научни
подвиг”. 

Занимљивости
Почеци српског аутомобилизма

Срета Костић, први српски возач аутомобила

П

рви аутомобил у Србију стигао је Сремац који је узвикнуо: „Помозите не1903. године, а произведен је у мес- срећном Божи да помери своју једину нету Неселдорф надомак аустријске покретну имовину!”
Два месеца касније у Србију је приспео
престонице. Купио га је српски официр и
богати трговац Божа Радуловић у Бечу. и други аутомобил. Купио га је извесни
Београдски трговац је морао да издвоји Сретен Љубинковић.
огромну своту новца. Наиме, аутомобил
Остало је забележено и то да је касније Срета Костић постао шофер краља
је коштао 17.000 круна!
Возило марке „Неселдорф” је у Бео- Петра I Карађорђевића. Но, није дуго
град стигло 3. априла 1903. године, возом био на овој дужности. Наиме, приликом
и са фабричким механичаром чије име повлачења током Првог светског рата
није забележено, али се зна да је месец Костић је возио српског владара. На њедана подучавао првог српског возача. По гову несрећу аутомобил се запалио.
предању, Божа Радуловић никада није во- Краља је веома наљутио овај инцидент,
зио свој аутомобил. За шофера је ангажо- па је Божа истога трена био отпуштен
вао свог пријатеља, фотографа Срету из службе.
Костића, који је тако постао први возач
Неколико година доцније Божа Радуаутомобила у Краљевини
Србији. Прва вожња кренула је од београдске
Железничке станице, а
настављена је преко Немањине улице и Улице
кнеза Милоша све до Топчидера.
Београд чува заним
љиве анегдоте о првом
аутомобилу који је на почетку преплашио Бео
грађане, па су многи безглаво бежали испред њега. Једном приликом власник Божа је заглавио
испред „Лондона”, на углу Улице кнеза Милоша и
Улице краља Милана, па
је молио људе да му при
текну у помоћ и погурају
кола. Овде се некако нашао и књижевник Стеван Форд модел Т из 1910. године

Први аутомобил у Србији
ловић је банкротирао, па је био принуђен
да прода свој аутомобил.
Кованица „аутомобил” је грчког и латинског порекла. Састоји се од грчке речи „άυτο” („ауто”), са значењем „самостално” и латинске речи „mobilis” у значењу покретан. Аутомобил је етимолошки дефинисан као самостално саобраћајно средство које није зависно на
трачницама или тролама и за чије кретање нису потребне животиње или
људске снаге, а креће се захваљујући
свом властитом погону. Аутомобил (ауто) је двотраго моторно возило, по правилу друмско, које служи за превоз робе и путника. Понекад се под аутомобилом подразумевају аутобуси и камиони,
то јест путнички ауто
мобили. Почеци настанка и бележење прве историје аутомобила датира с краја XVIII века. Тада су реализовани први
експерименти са возилима који су покретани помоћу парне машине. Први конструктори су
Шкот Џејмс Ват и Француз Николас Жозеф
Кињо. Парна машина је
1769. године одвозила
четири путника и развијала брзину од 9 км за
час.
Почетак XIX века је
обележен сталним уна
пређењем парних машина које су постепено
постајале све боље. До
значајног развоја мотора

дошло је у другој половини XIX века када је конструкторима пошло за руком
да направе први мотор са унутрашњим
сагоревањем. Николас Ото је у периоду
између 1862. и 1866. године успео да развије мотор са унутрашњим сагоревањем.
Развој данашњих аутомобила почео је
1885. године у Немачкој у граду Манхајму.
Исте године је Карл Бенц патентирао
своју моторну триколицу. Прву вожњу аутомобилом је остварио Берте Бенц 1888.
године и то на путу између Манхајма и
Пфорцхајма.
Гитлиг Дајмлер је у сарадњи са Вилхелмом Мајбахом 1887. године, независно од Карла Бенца, почео да ради на
изградњи аутомобила. Аустријанац Рудолф Дизел је 1897. године усавршио
мотор.
Крајем XIX века појавили су се и први
електромобили. Надметање између парног мотора, мотора са унутрашњим сагоревањем и електромотора траје све до
првог десетлећа двадесетог века од када почиње да преовладава аутомобил са
мотором са унутрашњим сагоревањем
иако је аутомобил на електричну енергију из гледишта преноса енергије два пута ефикаснији.
Током XX века аутомобил је постао
најзначајније саобраћајно средство. Револуција аутомобилизма везује се за
има Хенрија Форда. Он је у САД-у изумео и конструисао аутомобил који је
био доступан већини Американаца.
Прои зводњ а модела Форд Т започела
је 1908. године, а трајала је све до
1927. године. 
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Догодило се пре 100 година
Освајањe Кајмакчалана

Освајање Кајмакчалана је представљало једну од највећих битака српске војске у 1916. години.
У крвавим борбама од 18. до 30. септембра 1916.
српске трупе су тукле непријатеља и у
незадрживом налету и са великим жртвама,
заузеле планински масив Кајмакчалана
ди подеране обуће, готово у дроњцима,
искрвављени, освајају метар по метар.
Наједном све замуче, ни пушка да опали, чују се само јауци, стењање, позиви
у помоћ, крици. То се води борба прса
у прса, оружје више не помаже. Сада
судбину овог дела фронта решавају нож
и срце јуначко. Мој митраљез ћути, не
могу да гађам, побићу српске војнике
који су се измешали са бугарским и носе се, носе. Одозго, са врхова, стропоштавају се доле, ухваћени у коштац, кољу
се зубима. Крај мојих ногу нађоше се
двојица. Ухватили се у коштац горе, на
врху, побацали су оружје и сада кидишу један на другог. Гледам ужас: час је
Војвода Живојин Мишић
Бугарин одозго, хоће да удави српског
итка је вођена између Срба и Буга- војника, час је Србин горе, покушавајући
ра у пероду између 12. и 30. септем- исто – да задави Бугарина. А снажни
бра 1916. године. Тада је прва српска армија уз велике губитке успела да
заузме врх Свети Илија на висини од 2524
метра, одбацујући Бугаре према Мариову, где је потом постављена нова линија
одбране. Између 26. и 30. септембра врх
је више пута био заузиман док га српска
војска није заузела 30. септембра. Срби
су имали велике губитке од око 5000 људи углавном од бугарске артиљерије.
Бугари су се толико занели борбом да
нису водили рачуна о томе да успоставе
додатне одбрамбене положаје иза
утврђених гребена. Након победе Срба,
бугарски генералштаб није успео да на
време изда наређење за повлачење. Након примања те заповести, Бугари више
нису имали заклоне при повлачењу, тако
да су додатно изгубили оружје, опрему
и људство.
Са стратешког аспекта битка није имала већи значај за савезнике, због зиме која
је убрзо дошла и онемогућила свако
даље померање трупа.
Јуриш српске пешадије
Огист Албер, француски официр,
забележио је:
обојица, јаки, шкргућу зубима, као да
„Оно што сам видео на Ветернику, не малаксавају. Збуњен сам, хтео бих да
памтићу до краја живота. Измешали се окончан овај двобој, али немам снаге и
француски и српски војници. Растурене просто не знам шта да учиним. Сад је
десетине пентрају се по камењару. Љу- српски војник супериорнији, јачи је, уда-
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Гробови палих српских војника

ра Бугариновом главом о тле и виче:
„Ово је моја земља, ово је моја земља,
упамти”. Најзад малаксао, Бугарин не
може више ништа да упамти, чује се његов ропац и ту испод Ветерника је његов крај, ту је завршено његово војевање.
А српски војник стресе прашину са себе и похита поново горе, ка врху, да се
рве са непријатељем и да од њега отима своју отаџбину.”
Милић Милошевић, борац Дринске
дивизије
„Али, моју радост, сменила је – жалост за изгубљеним друговима који су
прекрили падине и врх Кајмакчалана, отимајући га у крвавој борби од Бугара. Наши пукови су овладали положајима: Старков гроб, Старков зуб, Сива стена, Кочо- Генерал Климент Бојаџијев
пала ноћ, последња ноћ у бици за Кајмакчалан, све је било изровано гранатама и
прекривено лешевима обе војске. Само из
мог вода, од шездесет људи – седамнаест их је те ноћи, 30. септембра 1916. године, примило вечеру. Остали изгинули
или рањени.”
Ђ. Лазаревић, учесник у борбама на
Кајмакчалану
„Оволики број лешева на таквом пространству ја још нисам видео. Гледао сам
на Космају скупљене наше и аустријске
лешеве ради сахране. Видео сам на путу
Новаци – Битољ – на малом простору, погибију наших војника из 7. пука 1912. године. Посматрао сам кумановско разбојиште одмах после свршетка битке.
Али, све то није ни приближна слика онога што сам видео на платоу Кајмакчалана! Поље формално покривено лешевима.”
Александар I Карађорђевић, при
подизању спомен-капеле и костурнибеј и Вирут. На јака утврђења, с којих Бу- це:
гари топовима рију наше положаје и ко„Мојим див-јунацима неустрашивим и
се митраљеским сноповима, јуришају пу- верним, који грудима својим отворише
кови Дринске и Дунавске дивизије и До- врата слободи и остадоше овде као вебровољачки одред војводе Вука. Кад је чни стражари на прагу отаџбине.” 

Чаробне слике
Скривена слика

Тениски меч

Осенчите места означена тачком

Вињете

Од ових 12 вињета само две су потпуно исте.
Да ли можете да их пронађете? (М. Цветковић)

На градилишту

Пронађите 25 разлика

Пронађите 20 разлика
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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НАУКА О
МАЛИ САВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ

Без обзира да ли су српски језик учили
у Мађарској или Србији, многи наши
сународници често су у дилеми: која
правописна правила и када треба
примењивати. Ову недоумицу појачава
чињеница да се многа правила у
српском и мађарском правопису
значајно разликују. Ево неколико
најважнијих савета из области српског
правописа:

КАДА ПИШЕМО ВЕЛИКА,
А КАДА МАЛА СЛОВА?

Великим почетним словима се пишу властита
имена, и то:
а) лична имена и презимена: Милорад, Здравко, Ана,
Јована, Петровић, Сувајџић, Јовановић;
б) надимци и атрибути ако се сами употребљавају
или су срасли с именом и постали његов саставни део:
Миша, Гоца, Јован Јовановић Змај, Душан Силни, Ричард Лављег Срца, Петар Велики;
в) имена божанстава: Јупитер, Афродита, Зевс,
Аполон;
г) имена животиња и грађевина: Шарац, Јаблан, Вучко, Сава центар, Криви торањ у Пизи;
д) имена припадника народа: Србин, Црногорац, Мађар, Грк;
ђ) имена становника градова, крајева, земаља, држава, континената: Новосађанин, Пироћанац, Нишлија,
Бачванин, Југословен, Европљанин, Аустралијанац;
е) имена небеских тела: Сунце, Земља, Месец, Кумова слама, Марс, Венера;
ж) имена континената, држава, насељених крајева и
места (све речи у њима осим везника и прилога): Европа, Србија, Црна Гора, Норвешка, Мачва, Далмација,
Лика, Београд, Тршић, Нови Сад, Босна и Херцеговина,
Брод на Купи, Јужна Америка, Двор на Уни;
з) имена мора, река, језера, планина и друга географска имена: Дунав, Палић, Копаоник, Морава, Јадранско море, Фрушка гора, Плитвичка језера, Балканско полуострво; ако се састоје из више речи, пишу
се великим почетним словом само прве речи, а друге
само ако су властите именице: Јужна Морава, Бели
Дрим.
и) имена улица и тргова: Студентски трг, Железничка улица, Београдска улица; ако се састоје из више
речи само се прва реч пише великим словом, а остале
малим словом изузев властитих имена: Булевар Николе
Тесле, Улица Петра Петровића Његоша;
ј) имена празника: Божић, Ускрс, Бајрам, Ђурђевдан,
Нова година, Први мај;
к) називи установа, предузећа, друштава: Матица
српска, Основна школа „Младост”, Војвођанска банка,
Београдско драмско позориште, Српско певачко друштво, Спортско друштво „Партизан”, Медицински факултет у Београду, Организација уједињених нација;
л) називи књига, часописа, новина, књижевних дела:
Општа енциклопедија, Наш језик, Борба, На Дрини
ћуприја, Свет компјутера;
љ) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ов, -ев, -ин: Марков, Милошев, Марин,
Босанчева, Београђанкина, Југословенов.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Покрајинског секретаријата
за културу и информисање АП Војводине

Великим почетним словом се пише:
а) прва реч у реченици:
Спушта се ноћ. Ледена киша добује у прозоре. Где
су људи? Нема живе душе! Улице су пусте.;
б) прва реч после две тачке када је управни говор
међу наводницима:
Ал’ говори Муса Арбанаса:
„Приђи, Марко, не замећи кавге,
ил’ одјаши да пијемо вино…”;
в) наставак писма иза наслова ако се писмо наставља
у новом реду, и то без обзира да ли се иза наслова ставља зарез или узвичник:
Драга мама,
Твоје писмо сам примила тек јуче иако…
или
Драга Љиљо!
Молим те, немој се љутити што се ретко јављам…
Великим почетним словом пишу се заменице Ви и
Ваш из поштовања према особи којој се пише:
Драги наставниче, Јављамо Вам се одмах по доласку у летовалиште. На путу смо се држали Ваших
препорука…
Малим словом се пише:
а) наставак управног говора ако је био прекинут
уметнутом реченицом ради неког објашњења; на пример:
„Хоће ли сви”, питао је директор на збору ученика,
„помоћи у уређењу околине школе?”;
б) наставак реченице после управног говора, на пример:
„Хоћемо!” – одговорили су сви присутни ученици.
„Кренимо на посао, онда, одмах после састанка” –
повикаше неки ученици.;

в) присвојни придеви изведени од властитих именица суфиксима -ски, -шки, -чки, нпр.: новосадски, београдски, европски, чешки, нишки, суботички, амерички,
крагујевачки;
г) заменице ви и ваш кад се у писму не обраћа само
једној особи, већ групи или кад се пише допис некој
установи, фирми, друштву; нпр.:
Основној школи „Ј. Ј. Змај”,
Обавештавамо вас да је…

САСТАВЉЕНО И РАСТАВЉЕНО
ПИСАЊЕ РЕЧИ
Састављено се пишу:
а) сложенице које имају само један акценат и у којима се први део не мења, на пример: Београд (Београда, Београду), голорук, пароброд, писмоноша, бездушан, југозападни, преполовити, извући;
б) називи становника насеља иако се имена тих насеља састоје од две акцентоване речи и пишу се одвојено; на пример: Новосађанин (према Нови Сад), Белоцркванка (према Бела Црква), Бјелопољац (према Бјело
Поље);
в) присвојни придеви изведени од назива места ако
се састоје од две акцентоване речи, нпр. горњомилановачки (према Горњи Милановац), јужноамерички (према Јужна Америка), кривопаланачки (према Крива Паланка);
г) речца не уз именице и придеве с којима сраста у
сложенице, на пример:
– незнање, нечовек, незахвалност, незналица, небрига, непријатељ;
– непознат, неприродан, незрео, неписмен, невелик,
невидљив;

д) именице преподне и поподне кад означавају у целини време дана пре 12 сати или после 12 сати, на пример: Цело поподне/преподне смо те чекали. Али, кад се
овим изразом означава неки тренутак пре или после 12
часова, пише се растављено, нпр.: Доћи ћу сутра пре
подне, одмах после доручка.;
ђ) сложени прилози као: малопре, покадшто, гдекад,
гдегде, наједном, напамет, отприлике и предлози: поврх, наместо, украј, уочи, подно;
е) речца нај- у суперлативу описних придева, на пример: најлепши, најлакши, најбољи, најјачи, најједноставнији.
С цртицом између првог и другог дела пишу се полусложенице, ако сваки од саставних делова чува свој
акценат и ако се први део не мења по падежима. Тако
се пишу:
а) вишечлани називи места, на пример: Херцег-Нови
(из Херцег-Новог, у Херцег-Новом), Иванић-Град;
б) две именице од којих једна одређује другу, а заједно означавају један појам, на пример: баш-чаршија,
радио-аматер, рак-рана, ауто-пут, генерал-мајор, генерал-потпуковник;
Растављено се пишу:
а) речца не у одричним облицима глагола, на пример: не знам, не верују, не долазимо, не питај, не може;
изузетак су одрични глаголи нећу, немам, немој, нисам;
б) одричне заменице нико, ништа, никоји, ничији, никакав кад се употребљавају с предлогом, на пример: ни за
кога, ни са ким, ни у чијем, ни пред каквим, ни за којим;

а делови који чине целину за себе, одвајају се зарезом
од осталих делова реченице.
Зарезом се одвајају:
а) речи и скупови речи (истоврсни делови реченице)
у набрајању: Миша, Дренко, Ненад и Срђан су отишли
на излет. Понели су и добре хране, и безалкохолних
пића, и друштвених игара.;
б) независне реченице кад нису повезане везницима:
Дошао је, поздравио се, добро вечерао и нестао.;
в) паралелни делови реченице кад су у супротности:
Задатак је тежак, али занимљив. Поклонићу теби, а
не Игору. Нисмо летовали на мору, већ у планини.
г) реченице које су у супротности: Касније смо кренули, али смо стигли на време. Ви сте пошли раније, а
ипак сте закаснили.;
д) реченице у инверзији (кад се зависна реченица налази испред главне), на пример: Кад се спремим, позваћу те телефоном. Ако можеш, помози ми. Иако сам
знала, нисам одговорила на сва питања.;
ђ) реч или скуп речи који су накнадно додати или
уметнути у реченицу: То је, дакле, твој воћњак. Све ћу
ти, наравно, испричати. Ти си у праву, неоспорно.;
е) вокатив и апозиција су, такође, накнадно додати у
реченицу, па се одвајају зарезом, на пример: Ви ћете,
децо, добити слаткиша. Теби ћемо, бако, донети воћа.
Дела Иве Андрића, јединог југословенског Нобеловца,
преведена су на многе језике.;
ж) узвици исто нису саставни делови реченице, па се
одвајају зарезом: Ух, што је хладно! Ох, што ме боли
зуб! О, стигла си?!;

в) речца ли уз глаголе у упитним реченицама, нпр.
з) уметнуте реченице на пример: У мом селу, које је
Хоћеш ли доћи? Верујеш ли ми? Знаш ли то? и у упит- једно од најуспешнијих у воћарсту, готово сви гаје
ним реченицама са да, на пример: Да ли би ми помо- малине.;
гла? Да ли имаш новца?
и) између места и датума, на пример: Сомбор, 15. август 1991. У Новом Саду, 2. априла 1957.

ЗНАЦИ ИНТЕРПУНКЦИЈЕ

У писању се ради јаснијег приказивања онога што
хоће да се каже, употребљавају поједини знаци који се
заједно називају интерпункција или реченични знаци.
Знаци интерпункције су:
– тачка
– зарез
– тачка и зарез
– две тачке
– наводници
– упитник
– узвичник
– заграде
– црта

Тачка и зарез се употребљавају:
а) између реченица које су у сложеној реченици мање повезане са другим реченицама, на пример: Кад смо
се срели, поздравили смо се, разговарали о школи; нисмо помињали недавну свађу.;
б) између група речи које се разликују по сродности,
на пример: На пут ћу понети: одећу, обућу, кишобран,
хигијенски прибор; књиге, свеске, прибор за писање;
друштвене игре, фудбал и рекет за стони тенис.

Две тачке се стављају:
а) иза речи којима се најављује набрајање, а испред
онога што се набраја, на пример: На пијаци купи: сира,
јаја, кајмака, меса, салате и лука.;
Тачка се ставља на крају обавештајне – потврдне и
б) испред навођења туђих речи (управног говора);
одричне реченице, на пример: Сваки дан учим за ис- нпр. Рекао нам је дословно: „Новац за екскурзију је
пит. За испит не учим редовно.
обезбеђен”.
Зарез се као знак интерпункције употребљава често
Наводницима се обележавају:
и у различитим реченичним ситуацијама. Пошто је једа) туђе речи кад се дословно наводе. На пример:
но од основних начела српског правописа слободна Улазећи сви заграјаше „Срећан ти рођендан!”;
(логична) интерпункција, за употребу зареза је најваб) речи које се употребљавају с иронијом и којима
жније правило да се оно што је у мислима тесно пове- нечему не жели да се да супротно значење. Знам, ти
зано, што представља једну целину, не одваја зарезом, си „вредница”. Донео је твој „велики пријатељ”.

На крају упитних реченица ставља се упитник, а иза
узвичних реченица, као и иза мањих говорних јединица
које се изговарају у узбуђењу, повишеним гласом, ставља се узвичник, на пример: Како си? Шта радиш? Ух,
што сам гладна! Не вичи! Пожар! Када се питање изговара повишеним гласом, иза њега се стављају и упитник и узвичник; нпр. Он положио?! Не даш?!
Заградом се у реченици одваја оно што се додаје
ради објашњења претходне речи или дела реченице, на
пример: Интерпункција (реченични знаци) доприноси
јаснијем изражавању. Именске речи (именице, придеви, заменице и бројеви) мењају се по падежима. За време Првог светског рата (1914–1918) владале су несташице хране, одеће и лекова.
Црта се пише:
а) Уместо првог дела наводника у дијалогу и то у
штампаним текстовима, а други део се изоставља; и на
крају управног говора се пише црта ако се реченица
наставља и објашњава нешто о управном говору; на
пример:
– Ко је то био? – Упита мајка.
– Мој друг.
– Зашто га ниси позвао унутра?
– Журио је – промрмља Милош.;
б) кад се жели нешто истаћи, или нагласити супротност, неочекиваност; на пример: Пођем ја, кад – нигде
никог. Све сам научила, све знам – не вреди, збунила
сам се…

СКРАЋЕНИЦЕ
У српском језику постоје две врсте скраћеница:
I Скраћенице које настају скраћивањем речи у
читању се изговарају потпуно, као да нису скраћене. И
оне се међусобно разликују, а најчешће се употребљавају следеће:
а) скраћенице код којих се скраћивање означава
тачком:
бр. (број)
тзв. (тако звани)
ж.р. (женски род)
уч. (ученик)
и сл. (и слично)
в.д. (вршилац дужности)
стр. (страна)
тј. (то јест)
о.г. (ове године)
б) скраћенице за мере, величине, новчане јединице
које се пишу без тачке:
m (метар)
g (грам)
USD (амерички долар)
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II У писању речи из живих језика има мало разлика.
а) Заједничке именице и придеви пишу се онако како се изговарају у језику из којег су преузете, али прилагођено нашем писму и гласовном систему. На пример: спикер и твист се у нашем језику не могу изговорити као у енглеском. У овакве позајмљенице спадају
речи: гулаш, амбалажа, интервју, корнер, офсајд, дует, бас, бифе, шофер, компјутер и многе друге.
б) Туђа властита имена пишу се различито:
изворно, онако како се пишу у језику из којег потичу,
ако се на српском пишу латиницом, на пример: Ernest
Hemingway (Ернест Хемингвеј), Boccaccio (Бокачо),
Shakespeare (Шекспир), Chicago (Чикаго), New York
(Њујорк), München (Минхен), Zürich (Цирих); у том
случају се у загради пише како се име изговара, и то
само кад се помиње први пут;
онако како се изговарају (фонетски) кад се на српском пишу ћирилицом; у том случају се, кад се први
пут помене име, у загради пише изворно;
фонетски, без обзира на наше писмо, кад су речи из
словенских језика који се служе ћирилицом (руског,
бугарског, македонског итд.); на пример: Јесењин, Николај Гогољ, Лав Толстој, Јаневски, Глигоров итд.
в) Имена многих страних градовa, земаља и друга
географска имена пишу се фонетски и ћирилицом и
латиницом ако су већ дуго прилагођена духу нашег језика, на пример: Њујорк, Беч, Венеција, Мађарска,
Рим, Солун итд.

Пре него што нешто урадимо, не треба бити брзо
плет и нестрпљив, него попричекати и добро поразми
слити.
Кад се допримакнемо столу, чаша и тањир не смеју
бити празни, треба доналивати и донасипати док се не
поднапијемо и не поднаједемо.
Надограђују нашу зграду, издолазили разни мајсто
ри рано ујутру, па нас све поразбуђивали.
Што се тиче броја префикса који се могу наћи у гла
голима са више префикса, најчешћи су глаголи са два
префикса. Глаголи са три префикса су већ ређи, и у
речницима је забележено око 80 оваквих глагола, нпр.
– донадопунити, изнадолазити, испоизбацивати, ис
препродавати, изнаразговарати се, наиспребијати се,
наиспроводити се, позаостати, поизостати, поприскло
нити се, пораспродати итд.
Глаголи са четири префикса су сасвим ретка појава
и забележено их је тек неколико: поиспонапијати (се),
поиспрепродавати, преиспоодносити. На једном интер
нет форуму на којем је било постављено питање глаго
ла са максималним бројем префикса неко је споменуо
глагол са шест префикса испонапрерасподељивати.
Ипак, овакви глаголи са више од три префикса нису
уобичајени и не срећу се у комуникацији, већ само из
ражавају језички потенцијал.
У творби глагола са више префикса најфреквентнији
су префикси по- и из-, а најчешће комбинације префик
са су: поиз-, испо-, испре-, поза-, пона-, пораз-.
Многе од глагола са више префикса званична лекси
кографија не нотира, јер они настају у спонтаном, нај

Била сам у САД-у. Из САД-а сам донела компакт ГЛАГОЛИ СА ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРЕФИКСА
дискове са оперском музиком.
У разговорном језику важе опште творбене за
в) скраћенице преузете из страних језика пишу се
конитости као и у стандардном, али га карактери
како се изговарају и мењају се по падежима, нпр.:
ше и већа слобода и мање строга правила, па је
Унескова помоћ земљама у развоју је драгоцена.
лакше стварање нових облика према већ постоје
Помоћ у храни и лековима је стигла од Уницефа.
ћем моделу

чешће живом говору, а данас их често срећемо на ин
тернет форумима. Творба и употреба ових глагола
условљена је околностима и контекстом, потребом за
изражавањем одређених значењских нијанси или те
жњом за сликовитијим или емоционалнијим изразом,
па овакви глаголи најчешће спонтано настају у одређе
ној неформалној говорној ситуацији и слободном, неу
сиљеном разговорном језику, који није обухваћен
строгим нормама. У разговорном језику важе опште
творбене законитости као и у стандардном, али га ка
рактерише и већа слобода и мање строга правила, па је
лакше стварање нових облика према већ постојећем
моделу. У говору, нарочито млађе популације, можемо
чути следеће глаголе са више префикса: издоговарати
се, испоштовати, издобијати се (алкохолом), напрово
дити се, наизлазити се и сл. У неким случајевима други
додати префикс не уноси ништа ново у значење глаго
ла, али има стилску функцију и пребацује реч из неу
тралног плана у стилски обојен.
Будући да уз већину оваквих глагола у речницима не
стоји никаква ознака стилске обележености, можемо
рећи да они нису у супротности са принципима језич
ког система, али нису пожељни у формалном говору и
њихова употреба је првенствено везана за разговорни,
а затим и публицистички и уметнички стил у којима се
тежи постизању ефекта разговорног језика.

cm (центиметар)
t (тона)
EUR (евро)
km (километар)
l (литар)
JPY (јапански јен)
kg (килограм)
dcl (децилитар)
GBP (британска фунта)
mg (милиграм)
hl (хектолитар)
SIT (словеначки толар)
Пошто су то међународне скраћенице, пишу се латиницом.
в) Без тачке се пишу и следеће скраћенице: др (доктор), гђа (госпођа), гђица (госпођица).
II Скраћенице које су настале од првог слова
или слога сваке речи у вишесложним изразима
(сложене скраћенице) читају се различито:
а) неке се читају потпуно као да су сви делови речи
написани, а пишу се без тачке, нпр.:
ВПШ – Виша пословна школа
УН – Уједињене нације
ПТТ – Пошта, телефон, телеграф
б) неке постају речи па се читају као скраћенице и
мењају по падежима, нпр.:

ПИСАЊЕ ТУЂИХ РЕЧИ

У српском језику, као и у другим језицима, има много речи које су преузете из језика других народа и прилагођене нашем језику. Такве речи данас и не осећамо
као позајмљенице, на пример: пушка, чарапа, кошуља,
сат, сапун, краљ и др.
У другу врсту позајмљеница или туђица спадају речи које осећамо као речи страног порекла. Такве речи
треба употребљавати с мером: кад за њих нема замене, у научним текстовима, у областима технике и сл.
Правила за писање позајмљеница
I Речи из класичних језика (грчког и латинског) су
се одомаћиле у нашем језику и у научној терминологији и прилагодиле духу нашег језика, па се пишу онако
како се изговарају: астрономија, инструмент, субјекат, хемија, гимназија, хирургија; Цицерон, Олимп,
Хомер, Аристотел, Вавилон, Цезар итд.
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Иако је многима тешко да се у тренутку сете неког
глагола са два или више префикса, у српском језику
постоји преко 2000 оваквих глаголa. Навешћемо неко
лико примера са исконструисаним контекстом употре
бе:
Испогађао сам бројеве на лотоу, изнадавао испите у
јуну, али се испоставило да сам све то само изумислио.
Изотпуштали су старе раднике, исподавали им отка
зе, па испостављали своје на њихова места – људи мо
рали да се изадужују, подзакупили место на пијаци и
препродају робу, а онда изнадолазили комуналци, па
их испокажњавали.
Не треба подсказивати, већ потпомагати, подстица
ти и подупирати, подухватити се посла и доприносити,
и све што започнемо треба и да позавршавамо.
Човек се не може пренаучити, треба препрочитавати
вредне књиге и припогледати добар филм.
Треба наћи времена и наизлазити се, наиздовољити
се и изнауживати.
Треба сваком отпоздравити, позастати и поразгова
рати, а онда се са свима изопраштати.

ИМЕНА КОЈА ДАЈЕМО НЕСИМПАТИЧНИМ
ПОЗНАНИЦИМА
Наши сународници у међусобном обраћању, или
када говоре о својим познаницима, много чешће
оговарају, критикују и ниподаштавају, него што се
једни другима диве и узајамно уважавају
Као посебно занимљива група речи у лексичком систему српског језика издвајају се пејоративи који се
користе у именовању човека. Посреди су различите речи погрдног, презривог и подругљивог значења којима
се у нашем језику именују припадници одређених друштвених група. Њиховим проучавањем долазимо до
занимљивих запажања и закључака о томе како се на
плану лексике, тј. речничког фонда српског језика манифестују различити видови дискриминације и изопштавања који су присутни у нашем друштву и националној култури, те са којима се свакодневно сусрећемо, како у неформалној – тако и у јавној комуникацији и језику медија.
Ако обратимо пажњу на начин на који се наши сународници једни другима обраћају, међусобно се ословљавају или пак говоре о својим познаницима, приметићемо да се много чешће оговарају, критикују и ниподаштавају, него што се једни другима диве и узајамно
уважавају. Запашће нам такође за ухо и то да одређену особу неретко именујемо и квалификујемо на основу њене етничке или верске припадности, друштвеног и
материјалног статуса, старосног доба, пола, сексуал-

ног опредељења. Исто тако, негативно именовање може бити мотивисано и неком физичком маном те особе, поремећајем у менталном развоју, а веома често и
неким њеним интелектуалним недостатком.
Готово свакодневно можемо чути да људи једни
друге називају кретенима, при чему практично никад
не подразумевају медицински термин који се користи
за именовање особе оболеле од кретенизма, тј. за идиоте. Тако, наиме, у разговорном језику и неформалној
комуникацији – кретен може постати практично свако,
али по правилу је реч о особи која нам се не допада и
коју, мање или више оправдано, сматрамо глупом, простом, неозбиљном. Ако пак за неког мушкарца каже да
је баба – ваш саговорник заправо жели на презрив, подругљив, али врло експресиван начин да дочара плашљивца, кукавицу – човека коме су својствени понашање и особине старије жене.
Бацили смо поглед у неколико описних речника
српског језика и у речник жаргона и приметили да
бројне пејоративе употребљавамо када људе именујемо или ословљавамо према старосном добу. Негативна конотација оваквих речи заснива се на субјективној оцени старости као нечег непожељног, неповољног, што затим утиче на формирање негативног
емотивног става према старијим особама. Запажамо

ипак да се погрдне речи којима именујемо старије ске мангупчади), просјачад (Док ја живим, неће Адаљуде међусобно разликују по степену негативне ек- мова јединица венчавати звонареву просјачад), јасно
спресивности коју изражавају. С једне стране уочава- нам је да се тиме желе нагласити неповољне и негамо изразито пејоративне речи, као што су бабетина, тивне, често погрдне и пејоративне квалификације кобабускара, дедетина, старчекања, старчуљина, гро- јима се именују млада бића, за разлику од речи попут
бље, леш, мрцина, док се код других, на пример баку- анђелчад (Он имађаше петоро деце, пет анђелчади),
та, бакутанер, маторац, назире снижен пејоративни мезимчад (Знала би више пута сате и сате проборавипризвук.
ти у наклапању са сељанкама – а особито са својом
Погрдно значење често се развија метафором, па та- мезимчади), новорођенчад (Пет новорођенчади сиса на
ко рецимо Метузалемом, према Речнику САНУ, при- цуцле), прворођенчад (Мајке прворођенчади добиле су
марно називамо „библијског човека који је живео дуго новчану помоћ), којима се исказује благонаклоност,
и доживео највећу старост”, док секундарно метуза- саосећање, нежност, симпатија према члановима далем постаје било који стар човек. То потврђује и низ тог скупа. У речи недоношчад изриче се негативан, пепримера из електронског корпуса српског језика, а ево јоративан садржај који се реализује у физичком недои неких од њих: „Да ли овај матори метузалем дели статку јединке – недовољно развијене. Речи богаљија,
судбину осталих пензионера и осећа кризу?” Или: „Ко- гуланферија, гурбетија, дечурлија (Само се тада наначно да овај матори метузалем каже нешто рацио- шао увређен и изостао је из кафане неколико дана тунално и паметно.”
жећи се на безобразну дечурлију која не поштују стаУ текстовима на интернету забележили смо и неко- рост), клинчадија, лоповија, мангупарија (Застајкује
лико примера у којима је именица леш пејоративно сваки час… грди сељаке и мангупарију), студентариупотребљена у значењу „старији човек”: „Иду ми на ја (У вагонима се натрпали… регрути, студентарија
живце ти лешеви од 80 година који се гурају по дому наша мршава) такође садрже пејоративне и погрдне
здравља”; или: „Још једна ствар тера младе људе да нијансе значења којима се исказује презир, нетрпељииду из земље. Матори лешеви који седе по судовима и вост, неодобравање извесног понашања, друштвеног
не раде ништа!” Погрдно метафорично значење речи статуса и др. Исту функцију имају и речи типа госполеш производ је асоцијативног повезивања старости са штина, калуђерштина (Византијом владаше деморасмрћу, које се не заснива на објективним сличностима лисана калуђерштина), малограђанштина (Малограизмеђу ових појмова, већ на говорниковом субјектив- ђанштина ужива у великим празним речима колико
ном вредновању тих појмова и на негативним емоција- они у ракији). Дакле, у наведеним речима које припама које има у вези са њима.
дају групи збирних именица, осећа се јак културоло-

МАЛОГРАЂАНШТИНА УЖИВА
У ПРАЗНИМ РЕЧИМА
Друштвене норме намећу извесна правила по
нашања, а социјални и културолошки параметри
утичу на избор пожељних или непожељних ква
лификација којима се особа обележава у дру
штву
Иста реч у једној контекстуалној реализацији може
да рефлектује позитивну оцену у смислу благонаклоности, симпатије, а у другој да се оцени као непожељна. Таква је нпр. Реч млађаријa (Млађарија засенила
стару гарду уметника / Зар не гледамо сваког дана у
јавном превозу како млађарија игнорише старију чељад). Наиме, ради се о културолошким сегментима који утичу на значење речи, а део су експресивности. Експресија, односно субјективна оцена у језику реализује се као позитивна или негативна квалификација коју
говорник додељује садржају на који се односи. Када
учесник у комуникацији употреби речи као што су балавчад (Зар си ти човек?… Кад слушаш жене и балавчад по кући!), дериштад (Размажена дериштад отимала се о слаткише), жгепчад (Доста сам се ја нагледао такве жгепчади), мангупчад (Сви су се бојали град-

шки утицај, те средина и друштво веома снажно утичу на позитиван или негативан приступ датом садржају. Друштвене норме намећу извесна правила понашања, а социјални и културолошки параметри утичу на
избор пожељних или непожељних квалификација којима се особа обележава у друштву. Према томе, и поједине збирне именице подлежу експресивизацији. Те
тако мезимчад означава „скуп, збир младих бића, односно најмлађих, омиљених, оних који се највише воле
и мазе”, али може бити незгодно ако се мезимчад претвори у дериштад, тј. у „несташну, самовољну, неваспитану децу”, или у мангупчад, односно у „обесне,
неваљале, неозбиљне и обешењачке момке”, те да се
према скали друштвеног вредновања уместо позитивне оцене оквалификују негативном и нађу на маргини
друштва.
Шта нам то говори? Речи су живе творевине, оне се
мењају и опстају у језику захваљујући својим корисницима. Понекад није довољно држати се само граматичких правила, већ треба погледати и шири контекст, односно екстралингвистичке факторе који утичу на употребну вредност речи. А то нас подсећа на
чињеницу да не треба занемарити утицај културе на
језик који се уз помоћ ње богати, а уједно запажа и
нас у њему. 
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