
СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Преминуо Вељко Радић

Емоције пробуђене мелосом Балкана

Морахалом, још једна тачка спајања

Поклон за батањске ђаке

3.
СТРАНА

12.
СТРАНА

Број 25. • Будимпешта, 22. јун 2017. • IX годинаwww.snnovine.com

4.
СТРАНА

6.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Позната и по пословној и по приватној биографији
П оследњих месец дана, када се 

у јавности спекулисало о име-
ну новог премијера, Ана Брна-

бић је на питање да ли би била на че-
лу владе, једном приликом рекла: 
„Хајде данас да останемо на томе да 
ћу остати део тима, зато што то дугу-
јем човеку који ме довео у тај тим и 
коме и као председнику треба подр-
шка”. Раније је изјавила да, ко год бу-
де премијер, биће му тешко.

Ана Брнабић је прва особа у влада-
јућим структурама Србије која је обе-
лоданила своју геј оријентацију, а 

Александар Вучић је прошле године, 
најављујући да ће она бити у његовом 
кабинету, рекао да она не крије своју 
сексуалну оријентацију, напомињући 
да је то њено право, а да њега зани-
мају будући радни резултати.

Пре доласка на министарску функ-
цију, Брнабићева је била председница 
Управног одбора Националне алијан-
се за локални економски развој. Члан 

је Управног одбора непрофитне фон-
дације „Пеxим”, која стипендира та-
лентоване студенте из Србије и Маке-
доније, који се након магистарских 

студија на Кембриџу враћају у своје 
домовине, како би помогли њихов еко-
номски и друштвени развој.

Била је директор компаније „Кон-
тинентал винд Србија”, где је радила 
на реализацији инвестиције вредне 
300 милиона евра. Реч је о ветропар-
ку у општини Kовин.

Важну фазу у њеној пословној био-
графији представља ангажман у ра-

зличитим америчким консултантским 
фирмама које су у Србији реализова-
ле пројекте које је финансирала Аме-
ричка агенција за међународни развој.

Била је заменик директора Пројек-
та за развој конкурентности Србије, 
експерт на Програму реформе локал-
не самоуправе у Србији и виши коор-
динатор Програма за економски ра-
звој општина. Учествовала је у осни-
вању Националне алијансе за локални 
економски развој 2006. године и у по-
дизању капацитета НАЛЕД-а за засту-
пање интереса пословног сектора, ло-

калних самоуправа и цивилног дру-
штва у Србији. Током тог ангажмана 
учествовала је у увођењу концепта 
локалног економског развоја у Срби-
ји и јачању потенцијала општина да 
унапређују пословни амбијент на ло-
калу, уз активну промоцију инвести-
ција.

Постаје члан, а потом и председник 
Управног одбора НАЛЕД-а, који доби-
ја статус највеће самосталне приват-
но-јавне организације за унапређење 
привредног амбијента у Србији. До-
битница је признања „Бизнис дама го-

дине” у категорији „Друштвено одго-
ворно пословање” за 2013. годину.

У јавности је, пре уласка у владу, 
спомињана као блиска сарадница Си-
нише Малог, у његовим приватним по-
словима из времена док није био гра-
доначелник Београда, а појавила се и 
као један од учесника афере „прислу-
шкивање”, бранећи поједине актере 
блиске Александру Вучићу. 

Немачка посланица Севим Дагделен

„Европска унија увлачи Србију у нове сукобе”
„ Е У је у таквом стању да, ако би 

сада требало сама себи да при-
ступи, имала би велике пробле-

ме да испуни критеријуме. Највећи де-
фицити на нивоу ЕУ постоје управо у 
владавини права и демократији. Уз то 
многи доживљавају ЕУ као машинери-
ју за разградњу социјалне државе. За 
милионе људи више не важи обећање 
о благостању које је некада било скоп-
чано са јачом интеграцијом. С обзиром 
на то све је већа скепса у погледу про-
ширења ЕУ. Њу појачава чињеница да 
ЕУ у приступним преговорима са Тур-
ском стално гази сопствене критерију-
ме па је последњих година назадовање 
на пољу људских права награђивала ин-
тензивирањем приступних преговора. 
На то многи гледају с неверицом. Такво 
понашање умањује прихватљивост про-
ширења ЕУ генерално”, наводи Дагде-
ленова за „Дојче веле”.

Немачка посланица је скептична по 
питању да ли ће владајући политичари 
покренути тему проширења Европске 
уније пред својим бирачима.

„С једне стране се у ЕУ не назире 
промена социјалне политике, са дру-
ге се у питањима проширења и сусед-
ске политике ЕУ оријентише на учвр-
шћивање фронта према Русији и тако 
ствара нове конфликте у Европи, уме-
сто да отвара перспективе за мирна 
решења. Ако се на Балкану следи је-
дино циљ да се државе терају на при-
кључење санкцијама ЕУ против Руси-
је, онда се те државе гурају у нове по-
деле. То свакако нема везе са социјал-
ним и демократским перспективама. 
Осим тога, нема будућност политика 
проширења која превасходно следи 
интересе великих концерна из Немач-
ке и Француске”, додаје ова послани-
ца.

Према њеним речима, циљ прегова-
рачког процеса са Србијом је да се 
званични Београд примора да одуста-
не од Kосова.

„И ту ЕУ повређује сопствене кри-
теријуме. Такав наступ институција ЕУ 
није утемељен ни у чему, јер и даље 
постоје чланице ЕУ које не признају 
проглашену независност Kосова. Са 
тим у вези, налазим да је проблема-
тично што ЕУ недвосмислено не осу-
ди великоалбанске планове. Годинама 
је окретана глава и пред растућим 
исламистичким утицајем на Kосову 
кроз пројекте саудијских мецена. Те-
шко је отети се утиску да се користе 
сва средства како би се потиснуо ру-
ски утицај на Балкану, да се пре свих 

Србија сурва у нове сукобе, да се ру-
ским пројектима постави што више 
балвана на пут, како можемо да види-
мо на примеру гасовода Јужни ток. Да 
кажем јасно: ЕУ покушава да примо-
ра Србију на одустајање од Kосова и 
учешће у „хладном рату” против Ру-
сије. Па и онда би било потпуно неи-
звесно да ли би Србија заиста присту-
пила ЕУ”, истиче Дагделенова. 

ЕУ гура политику проширења у запећак и на 
Балкану учвршћује фронт ка Русији и тако ствара 

нове конфликте на Балкану, док се од Србије 
очекује одустајање од Kосова. То каже посланица 

немачке Левице Севим Дагделен

Kо је Ана Брнабић, могућа нова премијерка Србије

Ана Брнабић рођена је 1975. године. Хрватица је по 
националности (пореклом са острва Крк), која се 

школовала у Енглеској и Америци, за чијег лобисту 
важи. У влади Србије је од прошле године 
обављала функцију министарке за државну 

управу и локалну самоуправу
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ДРУШТВО
Новим аутобусом унапређен рад батањске школе

В озило марке Ford Transit, које ће 
превозити батањске ђаке и на-
ставнике, има седамнаест седи-

шта за путнике, климатизовано је, има 
телевизор, а седишта су веома удоб-
на и опремљена безбедносним појасе-
вима за везивање путника током во-
жње. Батања, градић на југоистоку зе-
мље, који се налази на самој тромеђи 
Мађарске, Румуније и Србије, раније 
је био економски далеко развијенији 
него данас. Због незавидних матери-
јалних услова у којима живе породи-
це прилично великог броја ђака, ова-
кав поклон је био више него добродо-
шао. При том треба имати у виду да 
ће се на тај начин изаћи у сусрет пре 
свега деци која имају веома мале мо-
гућности да сносе путне трошкове ек-
скурзија, путовања на часове пливања 
које школа бесплатно обезбеђује сво-
јим ученицима у оближњем месту или 
факултативних излета. Наравно, ни за-
бавиштанци нису остављени по стра-
ни.

Такође, добро познате активности 
КУД-а „Суферини” овим су такође 
олакшане, јер чланови овог ансамбла 
имају бројне наступе у другим мести-
ма, у циљу промовисања српске кул-

туре и традиције широм Жупаније Бе-
кеш, као и у иностранству.

Лепе вести, када је реч о активно-

стима везаним за Батањску основну 
школу и забавиште овде се не заврша-
вају. Након последње набавке нових 

техничких средстава за рад 2010/2011. 
године, ових дана су набављене клу-
пе и столице за одељења са децом 
школског узраста, а такође и за заба-
вишну групу.

Из школског буџета издвојена су 
средства којима су ђачке клупе и сто-
лице, понеке и преко тридесет година 
старе, замењене новима. У избору ди-
зајна учествовали су сви учитељи и на-
ставници ове школе, што је резулти-
рало одабиром једноставног, лаганог 
и врло практичног стилског решења 
школског намештаја.

Клупе и столице прилагођене су 
посебно деци узраста прва два разре-
да, затим деци узраста трећег и че-
твртог разреда, и на крају деци узра-
ста од петог до осмог разреда. Заба-
виште је прошле године добило нове 
дрвене креветиће, с обзиром да је 
број полазника био знатно повећан. 
Ове године су стигле нове столице и 
сточићи, а преостала је још набавка 
ормарића за децу, што је неопходно 
како би се обезбедио смештај новоу-
писаних забавиштанаца. Ове године 
се очекује да ће их бити више од че-
трдесет.

Сања Ковачевић

Српска самоуправа у Десци о летњим програмима

Повећање броја ђака изискује две нове учионице
Н а седници Српске самоуправе 

у Десци, којом је председавао 
Чедомир Адамов, одлучено је 

да то тело склопи уговор о тешњој 
сарадњи са Српском самоуправом у 
Будимпешти, пре свега о размени про-
грама, а као позитиван пример наве-
дено је предавање Зорана Илића о 
деспоту Стефану Лазаревићу, које је 
после одржавања главном граду, одр-
жано и у Десци.

У склопу разматрања програма ак-
тивности од јуна до септембра, чла-
нови дешчанске Српске самоуправе 
имали су доста материјала за диску-
сију. Уз помоћ конкурсних средстава 
у плану је снимање два документар-
на филма о старим ивањданским оби-
чајима, односно о некадашњим жетве-
ним обичајима Срба. То значи да ће 
почетак јула у Десци протећи у знаку 
достојне прославе Ивањдана, а потом 

у евоцирању успомена везаних за же-
твене обичаје.

Крајем јула, сеоска екипа учество-
ваће на фудбалском турниру у Ловри, 
где ће се окупити српски тимови из 
Мађарске. Организатори су упутили 
молбу члановима КУД-а „Банат” да 
својим наступом дају допринос овој 
спортској манифестацији. Како се оче-
кује, биће то прилика да се овај КУД 
представи и Ловранима.

И ове године, у Десци ће од 14. до 
20. августа бити одржан традиционал-
ни Музички камп, који ће пратити 
Камп народне радиности. Организато-
ри и овом приликом очекују између 
50 и 60 учесника. Празновање патро-
на дешчанске српске православне све-
тиње, Преображења Господњег, 19. ав-
густа, биће свакако и овога пута један 
од најзначајнијих догађаја у селу.

Својим значајем се истичу и две 

септембарске приредбе: „Дани села” 
и „Ајваријада”. Реч је о програмима 
који традиционално, у великом броју 
окупљају љубитеље културе, забаве и 
гастрономије.

Чланови Српске самоуправе су у 
дневни ред уврстили и разматрање 
могућности за адаптацију поткровља 
Културног, образовног и верског цен-
тра „Свети Сава”. Обезбеђење још две 
учионице је неопходно због, како је 
речено, пораста броја ученика месне 
Српске основне школе. Дешчани се на-
дају да ће за ту намену добити сред-
ства на конкурсу Европске уније, а у 
случају да се то не деси, тражиће дру-
га решења за извођење радова.

На крају седнице било је речи о по-
четку припрема за прославу 70. годи-
шњице постојања Културно-уметнич-
ког друштва „Банат”, која ће бити обе-
лежена 2018. године. П. М.

Разгранате активности Срба у Десци, планиране за 
ово лето и наредну јесен, биле су тема заседања 
српског представничког тела у овом месту. Како 
сазнајемо, у плану су снимања два документарна 
филма, организовање два летња кампа, учешће 
КУД-а „Банат” у спортско-забавним програмима 

и проширење школског простора

Лепе вести из градића на југоистоку Мађарске

Батањска двојезична српска основна школа и 
забавиште су, уз подршку Самоуправе Срба у 

Мађарској и њене председнице Вере Пејић Сутор, 
добили нов аутобус, који ће бити коришћен 

за превоз ученика, њихових наставника 
и чланова КУД-а „Суферини”

Културно-уметничко друштво „Банат” из Деске наступаће и током лета
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Будући Српски културни центар оснажује мађарско-српске везе
У том склопу налази се и веома за-

нимљив пројекат, о којем смо већ 
писали у нашем недељнику, а ра-

ди се о изградњи Српског културног 
центра у Морахалому, као и Мађар-
ског културног центра на Палићу. За 
више од 300.000 српских држављана 
који годишње посете Морахалом, ово 
неће бити само омиљено инострано 
купалиште, већ и ново културно одре-
диште. Ова мађарска ба-
ња, која је само тридесе-
так километара удаљена 
од Суботице, следећег ле-
та би требало да добије 
Српски културни центар.

– Изградњом и оснива-
њем Српског културног 
центра у Морахалому, ми 
бисмо волели да освојимо 
поверење гостију из Срби-
је и да их вежемо за наш 
град. Они нам обично до-
лазе за време државних и 
верских празника и слава. 
Посебно нас радује да у 
последње време гости из 
Србије долазе и током 
радне недеље. Све ово нас 
је навело да размислимо 
о попуњавању културног 
простора, јер сви ти гости 
траже културне и верске, 
али и гастрономске садр-
жаје, сличне онима код 
куће. Приметили смо да 
се многи гости интересују 
за Србију и балканску кул-
туру. Српска и мађарска 
култура су динамичне, 
располажу вредностима 
које су конкурентне на тр-
жишту. То нас је навело да 
добро размислимо о прав-
цима и одредницама на-
шег културног, туристич-
ког и уметничког тренда. 
При томе, нипошто не сме-
мо заборавити да смо бли-
зу границе – каже за наш 
лист агилни градоначелник Мораха-
лома Золтан Ногради и додаје:

– Родбинске и пријатељске везе се 
простиру и преко граница. Не смемо 
заборавити да у се Морахалому, при-
ликом одржавања музичких и фол-
клорних програма, увек свира и срп-
ска музика. Српска народна игра и му-
зика увек је уз мађарску. Овде може-
мо да изградимо тржиште које ће би-
ти примамљиво и за госте из других 
делова Европе. Желимо да понудимо 
целовите програмске пакете, који ће 
бити прихваћени у обема земљама. 
Они ће садржати сфере о којима сам 
говорио: културу, туризам, гастроно-
мију итд.

За то је, међутим, потребна једна 
институција која ће све држати у ру-
кама и координисати обавезе, плано-
ве и програме. Управо Српски култур-
ни центар, на граници Србије и Мађар-
ске, би вршио својеврсну мисију и не-
говао партнерство. Односи између на-
ших земаља, Мађарске и Србије, су 
одлични. Остваривању наших планова 
годи политичка клима, а на помоћ мо-
жемо да рачунамо и од стране Владе 
Војводине, Општине Суботица, као и 
Новог Кнежевца, Кањиже, Бачке То-
поле и других градова. Све ово нас је 
подстакло да оснујемо један центар, 

који ће имати кључну ин-
ституционалну улогу, са 
задатком да све важне 
ствари обједини, негује и 
промовише.
Конкурс је уродио пло-
дом, новац је одобрен. 
Која је наредна фаза 
овог пројекта?

– На нашу велику ра-
дост, важност овог преко-
граничног пројекта препо-
знали су стручњаци и сви 
они који одлучују о кон-
курсима. Пројектна са-
радња обухвата пет парт-
нера: Владу Војводине, 
Самоуправу града Новог 
Сада, Самоуправу Субо-

тице, Еврорегију, тачније Дирекцију 
еврорегије „Дунав-Криш-Мориш-Ти-
са” и једно удружење из Морахало-
ма, које је и до сада неговало култур-
ну, медијску и цивилну сарадњу у по-
граничном региону. Отпочеле су план-
ске активности, које се односе на ка-
снију реализацију инвестиције. Оче-
кујемо да почетком јула уследи пот-
писивање Уговора о извођачким ра-
довима. Након тога, може се кренути 
у изградњу. За годину и по дана Срп-
ски културни центар у Морахалому 
би требало да отвори своја врата, а у 
периоду од 30-60 дана треба да до-
каже да се ради о одрживом моделу 
и о установи која својом културном и 
другом понудом може да привуче ве-
лики број заинтересованих посетила-
ца. У томе рачунамо и на подршку 
српске заједнице у Мађарској, пре 
свега земаљске самоуправе Срба, ме-
сних српских самоуправа, цивилних 
организација, културних удружења, 
али и институција у Београду, где та-
кође имамо пријатеље који су вољни 
да пруже помоћ.

Са друге стране, палићки пројекат 
реализоваће се у циљу очувања и не-
говања мађарске културе. Тамошња 

Золтан Ногради, градоначелник Морахалома

У новом циклусу прекограничних ИПА пројеката 
Европске уније, Мађарској и Србији одобрено је 3,2 

милиона евра за регионалну културну сарадњу. 
Поводом најаве изградње Српског културног центра 
у Морахалому и мађарског на Палићу, разговарали 

смо са Золтаном Ноградијем, првим човеком 
популарног бањског места на југу Мађарске

ПРОЈЕКАТ ОСМИШЉАВАН СА 
ПАСТОРОМ

„Влада Србије је подржала овај пројекат. Морам рећи да је 
наша сарадња са појединим локалним самоуправама у Србији 
изузетно добра. Ту убрајам и сарадњу са Новим Садом, чију 
смо кандидатуру за Културну престоницу Европе 2021. године 
подржали. Сматрамо да наш пројекат на неки начин предста-
вља допуну новосадског пројекта „Европска престоница кул-
туре 2021”. И до сада смо добили огромну помоћ од стране 
Владе Војводине, али посебно морам истаћи подршку Иштва-
на Пастора, председника Савеза војвођанских Мађара, са ко-
јим смо заправо осмислили цео пројекат”, каже Золтан Ногра-
ди за СНН и износи очекивање да ће се кроз 8-10 година пока-
зало да ли се у овом случају реално размишљало и да ли ће 
пројекат испунити очекивања.
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ИНТЕРВЈУмађарска мањина имаће 
програмску понуду у 
оквиру мађарске култур-
не, туристичке и гастро-
номске области.
Где ће бити саграђен 
Српски културни цен-
тар?

– Центар ће бити из-
грађен „у капији”, која се 
налази на самом улазу у 
град. То је свима присту-
пачно место, поготово за 
оне који долазе из правца 
граничног прелаза Реске-
Хоргош. Иначе, и из аспек-
та инфра-
структурног 
развоја града, 
цео пројекат 
представља 
изазов. Пред-
стоји нам те-
жак, али ве-

ома леп задатак да на самом улазу 
града поставимо такву „капију” кроз 
коју ће сви желети да прођу. Треба 
да изградимо позоришну салу за 400 
особа, једну малу српску богомољу, 
просторије за гастрономију, а имаће-
мо и кухињу са рестораном. Желимо 
да изградимо и терасе које ће слу-
жити за рекреацију и уживање у сло-
бодно време. Пројекат садржи једну 
мултифункционалну институцију ко-
ја ће свима понудити истинске вред-
ности: културну, верску, туристичку и 
гастрономску понуду српско-мађар-
ског пограничног региона.

Са друге стране, сматрам изузетно 

важним продубљивање сарадње са 
српском заједницом у Мађарској. На-
ма је од изузетне важности да се с ве-
ременом интегришемо у институцио-
налну мрежу којом располажу Срби 
у Мађарској, да сарађујемо као парт-
нери и да заједно промовишемо срп-
ску и мађарску културу. Ефикасном 
институционалном сарадњом може-
мо да постигнемо веома добре резул-
тате у политичкој, економско-при-
вредној и културној сфери.

Забележио: Предраг Мандић

ВРЕМЕПЛОВ
22. јуна 1826. – Рођен је Богобој Атанац-

ковић, писац раног српског романтизма, по-
борник реформи Вука Караџића и један од 
обновитеља српске прозе након ослобађања 
Србије од турске власти („Два идола”, „Буњев-
ка”, „Дарак”, „Српкиња”).

22. јуна 1914. – Српски 
краљ Петар Карађорђе-
вић повукао се с власти, а 
краљевска овлашћења 
добио је његов други син 
Александар, који је 1. де-
цембра 1918. постао ре-
гент Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца, а након 
смрти оца 1921. краљ.

23. јуна 2001. – Влада 
Југославије је усвојила 
Уредбу о сарадњи с Ме-
ђународним судом за 
ратне злочине у Хагу.

24. јуна 1798. – Турци 
су у Београдској тврђави 
погубили грчког писца и 
патриоту Фереоса Кон-
стантиноса Ригаса, познатог као Рига од Фе-
ре и још седам његових следбеника. Ригас је 
био оснивач и вођа тајног друштва које се бо-
рило за ослобођење Грчке од турске власти.

24. јуна 1986. – Умро је српски писац Ми-
рослав Антић, аутор „Плавог чуперка”, једне 
од најпопуларнијих збирки дечјих песама у 
новијој српској књижевности.

24. јуна 2001. – Југословенска ватерполо 
репрезентација постала је шампион Европе.

25. јуна 1874. – Умро је српски политичар 
Илија Гарашанин, један од вођа уставобрани-
теља, министар унутрашњих послова и пред-
седник владе кнежевине Србије (1861-67). Ње-
гово дело „Начертаније” (1844) први је нацио-

нални програм Србије након ослобођења од 
турске власти.

25. јуна 1919. – Потписан је Версајски ми-
ровни уговор између Немачке и савезника ко-
јим је и формално завршен Први светски рат.

25. јуна 1921. – Донет је Устав Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца (Видовдански устав) 
којим је новонастала држава проглашена 
уставном, парламентарном и наследном мо-

нархијом са династијом 
Карађорђевић.

26. јуна 1690. – У Бео-
граду, на Калемегдану, 
одржан је велики српски 
народно-црквени сабор 
на којем је одлучено да 
се прихвати позив ау-
стријског цара Леополда 
на заједничку борбу про-
тив Отоманског царства, 
али са територије Угарске.

26. јуна 1867. – Са Бео-
градске тврђаве је после 
четири века скинута ото-
манска застава.

26. јуна 1905. – Умро 
је српски писац Јанко Ве-
селиновић, аутор романа 

„Хајдук Станко” са тематиком из Првог срп-
ског устанка, и приповедака и романа о сео-
ском животу.

27. јуна 1991. – Два дана пошто је Слове-
нија прогласила независност, Југословенска 
народна армија запосела је граничне прелазе 
према Италији, Мађарској и Аустрији, након 
чега је дошло до шестодневног рата са једи-
ницама словеначке територијалне одбране.

28. јуна 1389. – У бици на Kосову пољу Тур-
ци су победили српску војску и обезбедили 
даљи продор на Балкан. Србија је потом по-
стала турска вазална држава, а њено осваја-
ње завршено је 1459. када су Турци заузели 
утврђени град Смедерево.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 339 2995

Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Веб: www.ped-centar.hu

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Богобој Атанацковић

ПРЕДСТОЈИ РАСПИСИВАЊЕ ТЕНДЕРА
На питање за када предвиђа свечано отварање Српског кул-

турног центра у Морахалому и мађарског на Палићу, Золтан 
Ногради одговара:

– Имамо много административних обавеза и задатака, јер 
се ради о пројекту Европске уније. Треба да распишемо међу-
народне тендере, што ће захтевати доста времена. Ми се на-
дамо да ће цео пројекат бити реализован у року од годину и 
по дана. Свечано отварање Српског културног центра у Мора-
халому и Мађарског културног центра на Палићу биће празник 
над празницима и важан догађај у животу мађарског народа 
у Србији и српског народа у Мађарској. За Мађарску и град 
Морахалом овај пројекат представља посебан задатак. Ми ће-
мо учинити све да цео процес изградње тече по плану, како би-
смо се на крају заједно радовали круни наших заједничких на-
пора.
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Велимир Вељко Радић (1932 – 2017)

В елимир Радић рођен је у Десци 
као четврто, најмлађе дете зе-
мљорадничке и лађарске српске 

породице. Прве године школовања 
провео је у родном селу, да би потом 
усавршавање знања матерњег језика 
наставио у Новом Кнежевцу, где је 
стекао малу матуру. Школовање је на-
ставио на Учитељској школи у Печују, 
а потом у Сегедину и Будимпешти.

У 1951/1952. школској години, услед 
политичких превирања неповољних за 
Србе, бива одстрањен из 
средњих школа у Мађар-
ској, а родитељи су му из 
Деске депортовани у ло-
гор Ебеш, на Хортобађ. 
Уследила је борба за сва-
кодневни живот, па се као 
физички радник запо-
шљава у Сегедину и Тата-
бањи. Упркос свим тешко-
ћама, остварио је свој 
младалачки сан, па је 
1953. године успешно за-
вршио студије и добио 
учитељску диплому. Ка-
сније се усавршио за на-
ставника руског, односно, 
српскохрватског језика и 
књижевности на Високој 
наставничкој школи у Пе-
чују, а затим за средњо-
школског професора срп-
скохрватског језика и 
књижевности на Фило-
зофском факултету Уни-
верзитета „Лоранд 
Етвеш” у Будимпешти.

Велимир Вељко Радић 
је у дешчанској Српској 
школи радио од 1954. до 
1987. године, када је пензионисан. У 
међувремену је био именован за над-
зорника српско-хрватске наставе у 
жупанијама Бач-Кишкун, Чонград и 
Бекеш. Написао је три уџбеника, од ко-
јих је уџбеник за трећи разред, чији је 
коаутор био Милутин Стевановић, до-
био „Ниво награду” Завода за издава-
ње уџбеника.

Био је члан Народносне секције Ма-
ђарског педагошког друштва, пред-
седник Одбора за културу Демократ-
ског савеза Јужних Словена у Мађар-

ској, члан Секретаријата и земаљског 
већа ДСЈС-а, као и Одбора за матер-
њи језик.

Један је од оснивача Дешчанске 
културне групе, а између 1955. и 1963. 
године био је и руководилац чувене 
дешчанске фолклорне групе која се 
прославила широм Мађарске.

„Године 1948. имао сам 16 година. 
Као аматери, младићи, фићфирићи 
смо почели да играмо, певуцкамо, сви-
руцкамо и ето, тако је основано то ма-

ло фолклорно друштво”, 
евоцирао је своје успоме-
не приликом обележава-
ња 60. годишњице од 
оснивања Дешчанске фол-
клорне групе Велимир 
Вељко Радић, који је подр-
шку пружио и приликом 
оснивања Културно-умет-
ничког друштва „Банат”, 
1973. године.

Више година био је члан 
представничког тела насе-

ља, одборник у Жупанијском савету и 
председник Изборне комисије у селу. 
Захваљујући успешном сакупљачком 
раду, са својим пријатељем, другом 
Ђурицом Ђукином, написао је истори-
јат Срба у овом поморишком насељу, 
који је саставни део велике дешчан-
ске монографије.

Ипак, највећу активност испољавао 
је на пољу српског школства. И у сво-
јим пензионерским данима увек је из-
лазио у сусрет својим бившим учени-

цима, који су га поштова-
ли и ценили.

За своје ангажовање је 
награђен Спомен-меда-
љом за педагошки рад, 
„Ниво наградом” Владине 
фондације за мањине, 
Светосавском наградом 
Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, Спомен-медаљом 
3. реда села Деске. Лично 
се можда највише обра-

довао признању за животно дело ко-
је му је од стране села Деске и месне 
Српске самоуправе уручено 2012. го-
дине, приликом освећења новоизгра-
ђеног Културно-образовног и духов-
ног центра „Свети Сава”.

„Ја сам се трудио да свој допринос 
дам на пољу образовања и васпитања, 
својим васпитаницима, својим бившим 
ученицима са којима сам се дружио, 
друговао, туговао и радовао, смејао и 
играо, да би они постали одрасли, по-

штени људи, добри родитељи, поште-
ни грађани и све што сам дао од себе, 
дао сам од срца”, рекао је тада.

Приликом његовог испраћаја на нај-
дужи пут, 17. јуна на дешчанском сео-
ском гробљу, опело су служили про-
тонамесник Светомир Миличић, парох 
дешчански и јереј Милан Ерић, парох 
печујски, а појали су чланови Хора „Св. 
Серафим Саровски” из Зрењанина. Од 
драгог Учитеља и човека најпре се 
опростио духовни пастир Дешчана, 
речима:

„Наш драги учитељ био је скроман 
човек великих врлина и огромног зна-
ња. Свакоме је био вољан да помогне, 
да поучи, да да добар савет и лепу 
реч, да својим прилогом помогне об-
нову нашег светог храма и парохијског 
дома. Вршио је коректуру парохијског 
листа Слога, учествовао на културним 
догађајима. Наш Вељко је заслужио 
поштовање. И мислим да нема Дешча-
нина који га није поштовао и ценио.”

Од Вељка Радића опростио се и Ла-

дислав Кираљ, начелник Деске. У кру-
гу ожалошћене породице, многоброј-
не родбине, пријатеља, сусељана, по-
штовалаца, Велимир Вељко Радић ис-
праћен је на свој најдужи пут. Тако се 
придружио небеској плејади врсних 
народних учитеља, као што су: Милен-
ко Милошевић, Димитрије Крунић, Пе-
тар Белош, Марко Зорић, Љубинко 
Мандић и многи други. Нека му је сла-
ва и вјечнаја памјат!

Предраг Мандић

На вечни починак испраћен познати дешчански учитељ

ПРЕДЛОЖЕН ЗА НАЈДРАЖЕГ 
УЧИТЕЉА

Чедомир Адамов, председник Самоуправе Срба у Десци ис-
такао је да су Дешчани захвални на знању и животном путока-
зу који их води кроз живот, а који су добили од свог учитеља.

– Из тих разлога, веома нас је обрадовао конкурс за доде-
лу награде „Најдражи учитељ”. Сматрали смо да је он то сво-
јим радом и примером заслужио. У нади да ће та награда бити 
додељена ономе ко то највише заслужује, са великом радошћу 
смо се спремали да је у скорој будућности уручимо. Нажалост, 
судбина нам није дала, али сам сигуран да ће наш учитељ са 
небеске катедре све то видети и знати – рекао је Адамов.

БАРЈАК КУД-а „БАНАТ” 
ПРЕДАО МЛАЂИМА

Од покојника се опростио и Кристифор Брцан, председник 
Културно-уметничког друштва „Банат”, речима:

– На прослави 60. годишњице удружења, са својим вршња-
цима је предао барјак Баната млађим нараштајима и обаве-
зао нас да наставимо оним путем који су нам преци зацртали. 
И зато је наш задатак да на најбољи могући начин сачувамо све 
оно благо, које смо наследили од нашег учитеља. Чика Вељко, 
хвала за све што сте нам били, никада Вас нећемо заборавити!

У Десци је 12. јуна ове године, у својој 84. години 
живота преминуо Велимир Вељко Радић, 

пензионисани просветни радник, народни учитељ, 
истакнути културни активиста, који је својим радом 

у великој мери допринео развоју и уздигнућу 
српског шкoлства и културе не само у Десци, 
него у Мађарској уопште. Сахрањен је 17. јуна 

у свом родном селу

Са супругом Мирјаном, са којом је провео 61 годину у брачној слози и љубави
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СА ЛИЦА МЕСТА

Шиофок, Гед и Кестхељ – едукација и тренуци инспирације

И сто „море”, друга обала – тако 
се најкраће може описати ово-
годишња екскурзија 11.б разре-

да Српске гимназије „Никола Тесла” у 
Будимпешти. Шиофок, град на почет-
ку јужне обале, био је наше одреди-
ште.

Још прошле смо године одлучили да 
поново уживамо у рајском крајолику 
Шиофока. Пут возом од нешто више од 
сат времена је прошао неприметно и 
једва смо чекали да угледамо добро 
познато плаветнило пред нама. Времен-
ске прилике су нам ишле на руку, па 
смо се оба дана сунчали на топлом мај-
ском сунцу. Понеко можда и превише!

Први дан је протекао у разгледању 
и купању у Балатону, како је коме од-
говарало. Ишли смо и на један посебан 
мали излет, који је већ тога дана ста-
вио печат на цело путовање. Добрих 
сат времена смо необичним гусарским 
бродом пловили по Балатону, који је 
био окупан касним подневним сунцем. 
Уз теме за разговор које су се само ни-
зале и звук музике која је одзвањала 
палубом, зачас смо створили добру ат-
мосферу.

Фотографије, које су начиниле наше 
разредне, чуваће ове тренутке од за-
борава, а могла се осетити права сло-
га и љубав нашег разреда у сваком по-
гледу. Чак је свако од нас добио при-
лику да презуме кормило и постане 
морнар, бар на кратко. Уз прасак топо-
ва смо испраћени с брода, а ми сво уз-
вратили захвалност посади топлим 
аплаузом.

На крају невероватно дугог дана сви 
заједно смо уживали у шетњи и сло-
бодном времену. Сутрадан нас је до-
чекало још топлије време и припреме 
за полазак. Цело послеподне смо иско-
ристили да се још мало брчкамо и сун-
чамо, или одиграмо који меч одбојке 
на песку. Неки су, пак, свој мир прона-
шли у хладу дуге градске плаже ужи-
вајући у лепотама очаравајућег Бала-
тона.

Полазак за Пешту се увелико бли-
жио и док смо чекали воз натраг, по-
мало изгорели и изморени од свих до-
живљаја, удисали смо сваки дашак ва-
здуха који је на овом месту неодољи-
во подсећао на оно што нас ускоро оче-
кује – море, сунце, одмор и дуге лет-
ње дане.

У име свих нас, желео бих да се за-
хвалим нашим разредним старешина-
ма у школи и дому – Изабели Данко и 
Гордани Ђерђ, које су биле с нама на 
овом путовању. Септембар је близу, а 
Италија још ближе!

Василије Мићић, 11.б
*

Н а дан екскурзије у Гед, буђење 
пре уобичајеног времена било је 
неминовно. Учени-

ци одељења деветог ра-
зреда су кретали у рану 
зору, а њихово спремање 
било је праћено жамором 
и лупом врата.

С обзиром да је било 6 
сати ујутру, невољно сам 
устала, остављајући сан 
испод покривача. Без 
журбе сам се спремила и 
заједно са девојкама из 
Српског ђачког дома у 
Будимпешти отишла до 
железничке станице Њу-
гати, места састајања.

Путовање возом про-
шло је за трен ока и пре 
него што сам схватила где 
смо, већ смо се купали у 
термалним базенима у Ге-
ду. Забава је испунила 
дан. Пливали смо, скака-

ли, играли фудбал и одбој-
ку. Нисмо приметили како 
време лети. После дугог 
пешачења, стигли смо на 
излетиште где нас је доче-
кала вечера, коју нам је 
професор Мирослав Сре-
бро припремио. Вече је 
протекло уз пријатну атмо-
сферу поред логорске ва-
тре. Без обзира на то, уста-
јање следећег јутра нам је 
тешко пало. Разбудила нас 
је шетња уз Дунав, коју 
смо доживели као аванту-
ру кроз прашуму.

Излет се завршио уз 
друштвену игру и укусан 
ручак. Био је то диван ви-
кенд за одмор и дружење, 
пун незаборавних анегдо-
та.

Ана Бали и 
Марина Сабо, 11.а

*

К естхељ, који смо посетили, дру-
ги је по величини град у Жупа-
нији Зала, и после Шиофока 

најпознатије туристичко одредиште 
на обали Балатона. Иза нас су оста-
ла два прекрасна дана испуњена пу-
товањем, игром, песмом и упознава-
њем нових предела.

Екскурзија је у ђачким годинама 

најважнији догађај за који се праве 
планови неколико месеци унапред. 
Нама, Сошиговцима, сваки дан про-
веден у ђачком дому има „оквире” 
екскурзије, па смо знали како ће би-
ти. Најпривлачније нам је звучао 
Кестхељ, туристичко место удаљено 
180 километара од Будимпеште, на 
западном делу језера Балатон и на 
најјужнијим падинама Бакоњске го-
ре. На свежем ваздуху, у природи 
крај расцветалих зова и липа, дуж 
обале и кроз лепа насеља пролазила 
је бучна колона од 74 ученика. Пред-
водили су нас професори: Весна Се-
длачек, Андреа Мештер, Милош Ри-
стић, Славица Зељковић, Зорица Је-
гер и Лазар Которчевић. То је било 
време без интернета, уз цвркут пти-
ца, које су нас подсећале да је при-
рода рај, сасвим измештен у нови 
простор, где је време испуњено раз-
ним активностима од јутра до мра-
ка.

Сви смо још испуњени доживља-
јима са наше прве гимназијске ек-
скурзије. Од Пеште до Кестхеља пу-
товали смо возом, а затим и аутобу-
сом. Један део пута смо пешачили, 
што нам је тешко пало због врућине 
и торби које смо носили.

Време нас је током целе екскурзи-
је послужило, што је допринело још 
бољем утиску са овог путовања, па 
смо прешли око 30 км, или 40 000 ко-
рака. Звучи много, али је било испу-
њено смехом, игром и музиком, па 
умор нисмо осетили.

Професори су се потрудили да 
нам цео дан испуне разним активно-
стима како би нас добро уморили и 
како бисмо имали што мање енерги-
је за несташлуке и неспавање. Сти-
гавши у хотел, отишли смо на ручак, 
па на обалу Балатона. Они најхрабри-
ји су се купали прикривајући да је 
вода још увек хладна. Следећег да-
на посетили смо величанствени дво-
рац Фештетич (Festetics kastely).

Ту, на обали Балатона, имали смо 
прилику да за почетак краја ове го-
дине сумирамо утиске наше прве го-
дине живота у Пешти, која није била 
нимало лака. За крај, у име ученика 
9. разреда, желим да се захвалим 
свима који су организовали ову ек-
скурзију и који су били са нама на 
њој.

Марија Симић, 9.ц

Записи са екскурзија српских гимназијалаца
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Гимназија спортског духа и тренери витешких врлина
На којим конкретним задацима 
сте, и од када, ангажовани у Срп-
ској гимназији „Никола Тесла” у 
Будимпешти?
– Немања Томашевић: У Гимна-

зији сам ангажован од 2014. године, 
као тренер кошаркашких секција шко-
ле.

– Дејан Младеновић: Од школске 
2015/16. године сам запослен у Српској 
гимназији, као професор физичког ва-
спитања и као тренер кошаркашке 

секције наше школе. Наша директор-
ка др Јованка Ластић, која је бивша ко-
шаркашица, понудила ми је посао. На-
кон неколико састанака и разговора 
пробудила је жељу у мени да се опре-
делим за опцију новог почетка, након 
много година играчке каријере, и пре-
ласка у Будимпешту. Од када сам се 
запослио задужен сам за мушку еки-
пу, а од ове школске године смо се вр-
ло интензивно и озбиљно посветили 
раду на свим елементима, што је на 
срећу и радост свих нас дало велики 
разултат.

Имали сте богату спортску ка-
ријеру. Које су ваше најлепше ус-
помене из тог периода?
– Немања: За спорт ме вежу са-

мо лепе успомене. Што је најважније, 
моју супругу Катарину сам упознао 
док сам играо за „Раднички” са Црве-
ног крста, када је она за исти клуб 
играла рукомет. Захваљујући спорту 
упознао сам много људи и стекао 
много пријатеља, обогатио своје ис-
куство и много научио о људима и жи-
воту.

– Дејан: Испричаћу вам једну 
анегдоту као илустрацију за једну од 
бројних лепих успомена које ме вежу 
за спорт. Стицајем околности, у мојој 
последњој прволигашкој сезони, када 
сам наступао за „Јазберењ”, указала 
ми се шанса да водим екипу и као тре-

нер, јер нам се главни тренер разбо-
лео. Као једини играч са тренерском 
кошаркашком лиценцом био сам у том 
тренутку једино решење да се нађем 
као замена за главног тренера, на јед-
ној утакмици у првој мушкој лиги. 
Противник нам је била екипа „Пакш 
Атомерому”, вишеструки првак Ма-
ђарске и у том моменту лидер на та-
бели. Они су нас потценили, а ми још 
више мотивисани услед несвакида-
шње ситуације, успели смо да изнена-
димо првака и победимо са два коша 
разлике. То је био печат те сезоне и 
многи ову победу и данас преприча-
вају када се сретнемо.

Након играчке каријере почели 
сте да се бавите тренерским по-
зивом.
– Немања: Тренерским послом 

сам почео да се бавим пре неколико 
година. Прва самостална тренерска 
искуства стекао сам у Данској, где 
сам упоредо са активним играњем 
водио и мушку јуниорску екипу јед-
не године, па женску сениорску се-
лекцију у другој години, када смо на-
ступали у Другој данској лиги. Једну 
годину сам радио као тренер и у Ср-
бији, у КК „Младост” из Зајечара, а 
последње три године сам овде у Ма-
ђарској где тренирам ученике наше 
гимназије. Прве две године сам тре-
нирао и мушку и женску екипу, а по-
следње сезоне водим само женску 
селекцију. Циљ ми је да наше учени-
ке, поред основних кошаркашких ве-
штина, научим и да воле овај спорт и 
да на крају имају лепе 
спортске успомене на 
један период њихових 
живота и одрастања.

– Дејан: Личним тре-
нерским успехом сма-
трам и то што сам добио 
прилику да водим екипу 
„БДШЕ” Будаерша на 
Европским турнирима за 
младе, као први тренер, 
након само пола године 
тренерског искуства. 
Добио сам шансу да 
предводим кадетску и 
јуниорску екипу у две 
различите године и 
успевали смо да нади-
грамо чак и екипе из 
Прага, Лондона, Минхе-
на, Хелсинкија…

Шта сматрате сво-
јим највећим тре-
нерским успехом?
– Немања: Што се 

тиче мојих тренерских 
успеха, то су три пута 
освојена прва места у 
Мађарској са женском 

екипом наше школе, на које сам јако 
поносан.

– Дејан: Ако причамо о тренер-
ском успеху, ту сам тек на почетку, али 
за највећи досадашњи успех сматрам 
недавно освојено злато на Ђачкој 
олимпијади средњошколаца Мађар-
ске, на завршном турниру у Печују са 
кошаркашком екипом Српске гимна-
зије „Никола Тесла”, као и пехар за нај-
бољег тренера државног турнира.

Колико се ваш рад као кошарка-
шких тренера у школи разлику-
је од оног у омладинским и про-
фесионалним клубовима? Може-
те ли повући паралелу између 
тренерског рада у те две среди-
не?
– Немања: Ја се трудим да се рад 

не разликује. Не знам како бих могао 
да радим другачије, већ као у „про-
фесионалном клубу”. Међутим, нека 
мала разлика ипак мора да постоји. 
Морам да прилагодим свој начин ра-
да и приступ тренингу нивоу квалите-
та моје екипе која је ипак школска, где 
имам различите профиле кошаркаша 
и кошаркашица. Од оних мање тален-
тованих до оних више талентованих, 
од мање заинтересованих до више за-
интересованих. Ту је једина разлика 
између мог начина рада у овој нашој 
школској екипи у односу на рад са не-
ком „професионалном екипом”. У шко-
ли немамо толики број деце да могу 

да правим селекцију бирајући само 
оне квалитетније. Такође, не желим да 
било кога неком селекцијом одстра-
ним из екипе.

– Дејан: Разлика је у категорији и 
квалитету такмичења, у условима ра-
да, броју тренинга, посвећености игра-
ча, у спремности за одрицање и жр-
твовање. Предзнање са којим долазе 
се разликује, па је потребно програ-
мирати тренинг у односу на ниво зна-
ња техничко-тактичке усвојености. 
Има много ствари на којима треба ра-
дити, поправљати их и стварати нове. 
Циљ и визија нам је да једног дана ни-
во кошарке у школи подигнемо толи-
ко да можемо парирати великим ко-

Разговор са тренерима наших „златних” кошаркаша и кошаркашица

У паралелном интервјуу представљамо вам тренере 
кошаркашица и кошаркаша Српске гимназије 
„Никола Тесла”, Немању Томашевића и Дејана 

Младеновића, који су постигли изванредан успех 
освојивши прво место на Државном првенству 

Мађарске. На овај начин, уз текстове у претходним 
бројевима наших новина, дајемо целовиту слику 

овог великог подвига

ДЕЈАН МЛАДЕНОВИЋ
Рођен је 1985. у Сенти, у Србији. Завршио је мастер студије за професо-

ра физичког васпитања и спорта, а иначе је дипломирани кошаркашки тре-
нер. Од раног детињства се бавио кошарком, прво у суботичком „Спарта-
ку” са којим постаје вишеструки првак Војводине у млађим категоријама. 
Брзо постаје члан сениорског тима. У иностранству је наступао за клубо-
ве као што су KCERO – Словачка и ЕЛБА – Румунија, где је учествовао у 
финалу националног купа, против тада неприкосновеног тима ASESOFT из 
Плоештија. Затим следе: CSU Брашов, CSM Јаши, OLCHIM Раминку Валчеа. 
У Србију се враћао неколико пута, наступајући поново за „Спартак” из Су-
ботице, ОКК „Кикинда” и „Полет” из Новог Бечеја. Потом су уследиле че-
тири године у Мађарској. Први клуб овде је био „Корменд”, у сезони 2011/12, 
где осваја треће место на Final four турниру купа Мађарске, затим FACTUM 
из Дебрецина и JKSE из Јасберења, са којима смо се окушао у Европском 
ФИБА купу.

Дејан Младеновић

Немања Томашевић са породицом
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СПОРТшаркашким академијама, али потре-
бан је озбиљан дугорочни темељан 
план како би се то остварило. Потреб-
но је окупити талентовану, опредеље-
ну и одлучну децу која једна другој 
могу парирати и остварити позитивну 
конкуренцију, зарад заједничког про-
греса у сваком смислу. Посвећеност 
тренера мора бити максимална, ма ко-
ја категорија или узраст били у пита-
њу.

Да ли сте задовољни условима 
рада са спортистима у школи и 
имате ли предлог за њихово евен-
туално побољшање?
– Немања: Генерално сам задово-

љан условима које имамо за рад. Има-
мо на располагању нашу школску са-
лу и мање-више сву потребну опрему 

и реквизите за рад. Оно што можда 
недостаје, то је мало већа сала, одно-
сно сала прописаних димензија, што 
ће, надам се, бити реализовано у ско-
ријој будућности.

– Дејан: За ниво такмичења у ко-
јем се тренутно такмичимо имамо до-
бре услове. Сигурно да увек може бо-
ље и да има простора за напредак и 
иновације; уколико дође до тих потре-
ба верујем да ће се пратити тренд и 
остварити услови, зарад квалитетни-
јег рада.

Како се на успех тима одражава 
одлазак матураната и долазак 
нових спортиста, ученика првог 
разреда? Да ли лако превазила-
зите ту смену генерација? Како 
ученици прихватају ваш начин 
рада и да ли су тренинзи за њих 
напорни?
– Немања: Да, осетна је та смена 

генерација сваке године, и мењање са-
става екипе. Старије девојчице одла-
зе по завршетку школовања, а дођу 
неке нове, млађе, али то је мање-ви-
ше исто у свим клубовима. Таман 
играчице које имам научим нечему, 
уђу у систем тренинга и игре, а онда 
заврше школу и оду, па све то мора да 
се ради испочетка са новим. Али и то 
је саставни део тренерског посла. Ина-
че, мислим да радимо и тренирамо 
прилично квалитетно, понекад и на-
порно, углавном четири тренинга не-
дељно, са одређеним планом и про-
грамом. Понекад заједнички гледамо 
утакмице, или снимке предавања дру-
гих тренера.

– Дејан: Смена генерација је при-
родна појава у такмичарском и ама-
терском спорту. Добро је да нови ђа-

ци, који нам пристижу, дођу са што 
бољим кошаркашким предзнањем и 
тако успешно замене матуранте који 
иду даље на студије. Кошарка је спорт 

високоумних људи, захтеван, како фи-
зички тако и умно, а присутан је висок 
степен координације покрета. Труди-
мо се да уведемо и нове системе и 
техничке елементе доведемо на што 
виши ниво, како бисмо их 
могли лакше уградити у 
тактичке замисли. Захте-
ван сам и много тражим 
од играча, али са друге 
стране трудим се да им 
много пружим. То они и 
ја најбоље знамо!

Шта је императив у 
вашем раду са мла-
дим спортистима: 
што бољи резултат, 
или нешто друго?
– Немања: Основни 

императив ми је, када 
причамо о кошаркашкој 
екипи наше Гимназије, да 
се деца осећају пријатно 
и лепо, да задовољни до-
ђу на тренинг. Желим да 
заволе кошарку за цео 
живот и да им остану са-
мо лепа сећања и успо-
мене. Међутим, када до-
ђу утакмице и такмиче-
ње, императив је, нарав-
но, да се победи, и то у 
свакој утакмици! За то 
треба доста напора и 
проливеног зноја.

– Дејан: По мени је 
најбитније да свако од 
њих кроз спорт постане 
боља и квалитенија осо-
ба, са лепим манирима, 
понашањем и да се из-
гради као комплетна 

личност. А то се остварује кроз так-
мичење, поразе и победе. Морају да 
осете и горчину пораза, али и сласт 
победе, и уживају у плодовима уло-

женог напорног рада. 
Кроз спорт се млади нај-
боље социјализују и нау-
че како је то заједничким 
снагама изборити се за 
своје „боље сутра”. Мно-
го других позитивних 
ефеката се ту још може 
набројати. Успешније и 
талентованије треба 
усмерити и специјализо-
вати за спорт како би из-
вукли максимум из тога, 
али сам сигуран да на 
крају сви остају на вели-
ком добитку, ма колико 
остварили у спорту.
Писали смо о победи 
наших кошаркаша, од-
носно кошаркашица, из 
угла ученика, а затим 
и како је тај успех до-
живела директорка 
школе. Молим вас да 
нам из Вашег угла да-
те виђење тог турни-
ра.

– Немања: Када из ове перспек-
тиве сагледам то државно првенство, 
на којем је женска екипа трећи пут 
заредом освојила прво место, имам 
утисак да никада лакше и убедљиви-

је нисмо освојили пехар. У просеку 
смо побеђивали са 35 поена разлике, 
а на 6 утакмица смо постигли чак 293 
поена (у просеку 49 по утакмици). 
Примили само 81 погодак (просек 
13,5). Занимљиво је да ни у једном 
тренутку на целом турниру нисмо 
били у резултатском минусу против 
неке екипе, већ смо на свакој утак-
мици водили од почетка до краја. Та-
кође, драго ми је и што су на свакој 
утакмици све играчице добијале шан-
су да уђу у игру, чиме сам можда и 
хтео да им се захвалим за све што су 
дале за ову екипу током целе годи-
не.

– Дејан: Величанствен осећај је 
спремати се за нешто важно, радити 
на томе током читаве године и на кра-
ју остварити дуго прижељкиван ре-
зултат. Турнир је из утакмице у утак-
мицу био све неизвеснији. Полуфинал-
на утакмица је протекла на нивоу јед-
не првенствене утакмице. После про-
дужетака и једне шок завршнице, ми 
смо остварили пласман у финале. Би-
ла је то једна лавовска борба на тере-
ну и игра надмудривања са клупе. Фи-
нале је било нешто лакше против увек 
неугодне екипе Кечкемета, али смо се 
и са тим притиском изборили. Уз па-
ролу коју сам им написао на табли у 
свлачионици пред финалну утакмицу: 
„Финале се не игра, финале се побе-
ђује”, хтео сам да их додатно моти-
вишем и скренем пажњу на то да са-
да нема назад. То је та прилика кад 
треба највише демонстрирати оно што 
смо читаве године радили. У томе смо 
и успели, после чега је велико славље 
могло да почне.

Директорка нам је приредила изу-
зетан ужитак и пловидбу бродом кроз 
Будимпешту као награду за остваре-
ни резултат. Уживали смо у прелепом 
погледу са Дунава и богатој вечери, 
што је представљало круну славља. То 
такође показује колико она цени и во-

ли спорт, и колико спор-
ту придаје пажњу. Препо-
знала је да улагањем у 
спорт, децу наше школе 
изводи на најквалитенији 
могући начин даље у 
свет.
Имате ли нешто важно 
да кажете и поручите 
ђацима, а да вас то ни-
смо питали?

– Немања Томаше-
вић: Мојим кошаркаши-
цама и свим другим ђа-
цима бих пожелео успе-
шан завршетак школске 
године, и да лепо прове-
ду предстојећи летњи 
распуст. Остало што 
имам да кажем, потруди-
ћу се да искажем са сво-
јом екипом на кошарка-
шком терену, неким но-
вим, надам се, успешним 
резултатима у скорој бу-
дућности. На крају, хтео 
бих да се захвалим „Срп-
ским недељним новина-
ма”, које су препознале 
наш труд и уложени рад 
у претходне три године, 
који је плод првенствено 
ентузијазма и љубави 
према кошарци и према 
нашој деци која живе да-
леко од својих домова.

Славица Зељковић

НЕМАЊА ТОМАШЕВИЋ
Рођен је 1982. године у Београду. По професији и занимању је кошарка-

шки тренер (завршио Вишу тренерску школу у Београду), ожењен нашом 
познатом рукометашицом Катарином Томашевић и отац двоје деце – си-
на од 5,5 година и ћеркице од 4 месеца. У Будимпешти живи и ради три го-
дине. Иза њега је богата играчка каријера. Кошарком је почео да се бави 
1992. године у „Црвеној Звезди”, када је имао 10 година. Затим је наставио 
у КК „Земун”, а играо је и за клубове из Шапца, Јагодине, Свилајнца, па у 
„Радничком” са Црвеног крста и „Звездари” у Београду. Каријеру је наста-
вио у иностранству: почео у Аустрији (играо за „Wien 2000”), наставио у 
Данској (за „EsbjergBasket”), а завршио у Шпанији (за „Аскатуак” из Сан Се-
бастијана).

Дејан Младеновић

Немања Томашевић у друштву својих ученица
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Фељтон

ЖИВОТНИ СТИЛ

Страх, неизвесност и нада да рат неће трајати дуго
Н авелико се говоркало да ће ка-

питулација Србије бити најлеп-
ши рођендански поклон за вре-

мешног цара Франца Јозефа.
Друга шкакљива тема у кругу вој-

ника првог вода, прве чете 32. реги-
менте, беше проблем Италије. Једни су 
говорили да ће Италија стати на стра-
ну Монархије и Немачке, док су дру-
ги били чврсто уверени да ће се Ита-
лијани, ипак, определити за Французе 
и Енглезе.

– Италија је поред Француске! – 
уплете се у разговор Армин Марко-
вич.

– Је ли то сигурно? – тргну се Ја-
нош Секереш.

– Зар сумњаш у моје школско 
образовање? Сигурно! – самоуверено 
ће Маркович.

– А откуд ти то знаш?– снебивао 
се Јожеф Кесег.

– Откуд знам? Видео сам на мапи! 
– одговори поносно Маркович.

Сви се слатко насмејаше.
Другом приликом Секереш је по-

ставио питање, уз кога ће стати Буга-
ри, Румуни и Турци. Марковичу је гла-
сно размишљање Јаноша Секереша 
дошло као кец на једанаест. То је био 
одличан повод да се поново сударе 
опречни ставови и мишљења двојице 
кавгаџија. Њихови међусобни вербал-
ни окршаји за тили час заразише и 
остале у овом воду. Водиле су се жуч-
не и жестоке расправе, често до ду-
боко у ноћ. И таквим нагађањима и 

препиркама, које су највише вођене 
између Секереша и Марковича, није се 
знао крај. Жарко и остали Срби у че-
ти, гледали су да се не упуштају у ова 
излишнa надмудривања и да остану, 
што је више могуће, 
по страни. Непримет-
ни.

Међу солдатима 32. 
пешадијског пука пу-
че глас о појави срби-
јанских шпијуна и срп-
ских комитa којима су 
Мађари, ко зна зашто, 
наденули назив „коми-
тачи”.

Није могла да прође 
ноћ, а да се не зачује 
прасак пушке стража-
ра. То би увек доводи-
ло до узбуне, кад на-
стане урлање избезу-
мљених официра и 
подофицира, муњеви-
то облачење, трупара-
ње цокула, панично 

гуркање, сулуди метеж, одјек репети-
рања пушака и бесмислена пуцњава у 
ноћ. Свака лажна узбуна увек би се за-
вршавала пљувањем и грдним псовка-
ма. Преплашени стражари су у глас по-

нављали да су видели неке сенке, та-
јанствене коњанике, па можда и нао-
ружане „комитаче” како се врзмају у 
околини војног логора и села. Но, по-
стојање тих авети нико није успео ни 
да потврди ни да оповргне. Те мисте-
риозне ноћне сабласти биле су и оста-
ле само пука у страху претпоставка. А 
тај неухватљиви непријатељ је управо 
том својом тајновитошћу успео да у 
редове аустроугарских војника унесе 
све већу забринутост и општу напетост.

Једне ноћи је дошло и до паничног 
пушкарања између стражара и јед-
не мање извиђачке јединице која се 
из правца Саве враћала у Кленак. Од 

метака својих сабо-
раца страдало је че-
тири војника. Тако су 
прве жртве Великог 
рата на сремском 
фронту сахрањене уз 
све војне почасти и 
плотун Жаркове де-
сетине.

Осећању велике не-
сигурности доприне-
ла је и прича и уби-
ство дућанџије Лазе, 
који је у Кленку др-
жао бакалницу. Кажу, 
био је родом из Пачи-
ра, код Суботице. 
Страдао је ни крив ни 
дужан. Само зато што 
је био Србин. (…)

Драгомир Дујмов

Приморани да ратују против свог народа (12)

Није могла да прође ноћ, а да се не зачује прасак 
пушке стражара. То би увек доводило до узбуне. 

Сви су сматрали да офанзива аустроугарске војске 
неће трајати дуже од предвиђених недељу-две 

дана. Тај фамозни поход, мислило се, ионако неће 
представљати ништа друго, до једне пријатне 

шетње по српским брдима

На обали Саве

Сунчање прија костима, али не увек и кожи
Н иједна крајност није добра, па 

се зато и кад је реч о сунчању, 
препоручује умереност: опре-

зно и дозирано излагање рано ујутро 
или увече пред залазак сунца. Са ста-
рењем су све видљивија оштећења ко-
же код оних који су се у младости 
превише сунчали, па и због тога не 
треба додатно оштећивати омотач те-
ла, јер сунчање исушује кожу, боре 
постају уочљивије, а претерано таман 
тен „додаје године”.

Према подацима Светске здрав-
ствене организације, годишње више од 
три и по милиона Европљана оболи од 
неког злоћудног тумора коже, међу 
којима чак 132.000 њих од меланома. 
Малигни тумори коже су 
у највећем порасту од 
свих карцинома. Од њих 
у Европи годишње умре 
више од 22.000 људи.

Посебан проблем је 
што се код 80 одсто па-
цијената меланом дија-
гностикује у касној фази, 
када је тумор дебљи од 
једног милиметра и када 
је далеко већи ризик од 
даљег ширења болести у 
лимфне чворове и уну-
трашње органе. И могућ-
ности лечења су ограни-
чене, што због природе 
саме болести, што због 
недоступности терапије. 
Због тога је превенција 

још важнија, а она поред опрезног из-
лагања сунцу, подразумева и редовне 
прегледе младежа.

Ако предузмете све мере заштите, 
и сунчате се помало, ујутру или уве-
че, то ће пријати вашим костима. То 

је, због синтезе витамина Д, добро 
против остеопорозе, а с друге стра-
не и ако сте реуматични. Недавно ис-
траживање Хардвардске школе за 
јавно здравље показало је да мили-
јарду људи у свету пати од мањка ви-

тамина Д. Дневне потре-
бе су пет до 10 микро-
грама овог витамина, а 
противници дужег изла-
гања сунцу тврде да ће-
те ту количину витамина 
Д обезбедити врло лако: 
само ако лакат једне ру-
ке изложите сунцу 15 ми-
нута дневно.

Витамин Д је скуп се-
дам витамина који се сје-
дињују у кожи под ути-
цајем сунца, а има га и у 
храни попут рибљег уља, 
меса, млека и млечних 
производа, жуманцету и 
печуркама. Овај витамин 
има важну улогу у одр-
жавању концентрације 

калцијума у телу, доприноси јачим ко-
стима и здравим зубима, јача мишић-
ни тонус.

Мањак витамина Д убрзава процес 
остеопорозе, а с обзиром на то да те-
ло престаје да гради коштану масу 
око 30. године живота, у старости је 
ризик од прелома већи. Његов значај 
све више се истиче и у превенцији де-
пресије, али и у превазилажењу лак-
ших облика овог поремећаја. Клинич-
ка депресија је у већини случајева ди-
ректно повезана са мањком витамина 
Д. Иако нема јасног доказа за то, 
стручњаци верују да недостатак вита-
мина Д утиче на лучење и количину 
хормона серотонина, који одређује ра-
сположење. 

Мали савети пред сезону летовања

Старији су често у дилеми: сунчати се или не? И 
разлози „за” и „против” су опречни. Сунчање је, 

рецимо пожељно због синтезе витамина Д, 
неопходног између осталог и за кости, као и против 

лошег расположења и депресије. Али, с друге 
стране повећава ризик од меланома, најопаснијег 

рака коже, који се јавља у позним годинама

ЧУВАЈТЕ СЕ 
ТОПЛОТНОГ УДАРА

Директно излагање сунцу по ве-
ликој врућини за старије може да 
буде опасно. Једна од последица 
може бити и сунчаница, али је она 
ипак мање опасна од топлотног 
удара, који може да настане услед 
велике врућине у аутомобилу, јав-
ном превозу, па чак и у стану. Да 
бисте предупредили ово стање кад 
излазите напоље, било да се сунча-
те или само идете у шетњу, обаве-
зно заштитите потиљак од директ-
ног излагања сунцу.
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СВЕТИОНИК

ИНФО СЕРВИС

Сегединска српска православна црквена општина, 
Сегединска месна српска заједница и

Сегединска српска народносна самоуправа организују

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ У 
МАНАСТИР ГРАБОВАЦ, 

НА ПЕТРОВДАНСКИ САБОР
16. јула 2017. године

Пријава за путовање врши се уплатом учешћа 
у износу од 2000 форинти, код свештеника 

Павла Каплана (тел: +36 30 484 8778)

Рок за пријављивање: 7. јул 2017.

Срдачно очекујемо све заинтересоване!

KAMП СТАРИХ ЗАНАТА У ЛОВРИ
Од 2. до 8. јула 2017.

У Ловри, на Чепелској ади, и овог лета биће одржан камп 
за децу школског узраста (од трећег разреда), која желе 
да се упознају са старим занатима. Многе од тих делат-
ности већ ишчезавају, па је ово прилика да се млади упо-
знају и, можда, продуже традицију израде појединих про-
извода на традиционалан начин. Удружење за очување 
културе и традиције из Ловре позива ученике основних и 
средњих школа да се пријаве за учешће на кампу. Уплата 
за учешће је 7000 форинти. Трошкове превоза сносе уче-

сници. Рок за предају пријава је 20. јун 2017. године. 

Све додатне информације можете добити путем имејла: 
lovrakamp@gmail.com    или на телефоне: 

+36 70 319 34 62, +36 30 925 07 59.

ДЕЧЈИ ВЕРОНАУЧНИ КАМП
Од 10. до 16. јула 2017.

Епархија будимска по 25. пут организује Веронаучни 
камп, који ће ове године бити одржан у Будимпешти. 
Детаљније информације заинтересовани могу добити 
код месних свештеника или администратора кампа, 

протонамесника Далибора Миленковића, на телефон 
+36 30 528 30 30, или путем имејла: dali_mil@yaho.com.

ПРОГРАМ И ОБЕЛЕЖАВАЊА 
ВИДОВДАНА И „ДАНА ПОЗОРИШТА 

И КУЛТУРЕ” У ЛОВРИ
ВИДОВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ 

28. јун 2017. 
Будимпешта, Сентандреја, Српски Ковин, Ловра

9:30 – Свечана сала Текелијанума (Будимпешта, Ул Ве-
реш Палне бр. 17): Отварање рецитаторског Видовданског 
маратона Српског позоришта у Мађарској. Учествују умет-
ници позоришта и чланови српске заједнице у Мађарској. 
Маратон као караван прати све видовданске програме то-
ком дана
10:00 – Храм Св. Великомученика Георгија у Пешти (на 
углу Ул. Вереш Палне и Српске улице): Света литургија уз 
учешће Хора „Свети Серафим Саровски” из Зрењанина, а 
после литургије помен Светом Кнезу Лазару и косовским 
мученицима
13:00 – Некадашња палата деспота Стефана Лазаре-
вића у Будиму (Ул. Орсагхаз бр. 9): полагање венаца код 
спомен-плоче уз пригодни програм
14:30 – Крст кнеза Лазара – Ресторан „Корнер” (код Ми-
лета) у Сентандреји (Трг цара Лазара): наставак Видовдан-
ског рецитаторског маратона у Сентандреји
15:30 – Биста кнеза Лазара у башти епископског дво-
ра у Сентандреји: полагање венаца
18:00 – Катедрала манастира у Српском Ковину: помен 
српским јунацима
20:00 – Културни центар у Ловри, седиште Српског по-
зоришта у Мађарској (Ловра, Ул. Ђерђа Дожа 79): Свеча-
но затварање Видовданског маратона, уз отварање тради-
ционалног, 17. Фестивала позоришта и културе у Ловри

*
ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ 

На летњој позорници у Ловри 
Од 28. јуна до 2. јула 2017.

29. јун (четвртак) у 20.30 ч. 
Српско позориште у Мађарској 

Бранислав Нушић: „Власт” 
Режија: Лидија Стевановић

30. јун (петак) у 20.30 ч. 
Театар „Pódium” 

„Apa csak egy van?!” 
Режија: Natalija Bednai

1. јул (субота) у 20.00 ч. 
КУД „ОПЛЕНАЦ” 
Канада, Торонто 

После програма следи бал

2. јул (недеља) у 17.00 ч. 
Српско позориште у Мађарској 

„Мудар Милош и чаробна фрула” 
Режија: Милан Рус

Информације и резервације: 
Тел. +36 30-273-3399 

Имејл: szinhaz@szerb.hu

СУСРЕТ БИВШИХ ЂАКА 
УЧИТЕЉСКИХ ШКОЛА

На иницијативу бивших ђака учитељских школа из 
редова мањинских националних заједница, 1. јула 2017. 

године у 10 часова биће организован састанак, у 
просторијама Српске школе „Никола Тесла”, на 

будимпештанском Тргу ружа.

Радујемо се сусрету!

Тешко човеку који не зна за шалу и друштву ко-
је не уме, не сме или не може да се безазлено сме-
је.

*
Чувајте се понедељка! То је дан кад људи на вас 

највише наваљују, кад се послови јављају са свих 
страна. То је често, дан пренагљених закључака и 
сувише брзих одлука.

*
Живети у страху, у кајању, у сталном страху од 

страха, не моћи ока склопити и не моћи душом да-
нути, и при свему томе радити и смејати се и раз-
говарати, то значи за људе као ја живети и успева-
ти међу светом.

*
Шапућу да не би викали један на другог, јер не 

умеју да разговарају.
*

Вредност лепоте је у бескрајној разноликости ви-
дова под којима нам се јавља. У томе је и њена опле-
мењујућа снага и њена највећа драж.

Иво Андрић

Посведневно људи живе и опште више вером не-
го ичим другим. У гостионици човек руча с вером 
да у јелу није отров, спава у постељи с вером да 
под јастуком нису шкорпије, прима на пијаци банк-
ноту с вером да није лажна, купује у дућану шиби-
цу с вером да није влажна, изнајмљује кочију с ве-
ром да ће га кочијаш одвести тамо где треба, пу-
тује железницом с вером да је возовођа нормалан 
човек, који не мисли на самоубиство. Тежак сеје 
жито с вером да ће семе нићи. Чобанин гони стадо 
на пашу с вером да му трава није преко ноћи уса-
хла. Жена жури с крчагом на извор с вером да из 
њега вода још тече. Школа почива на вери ученика 
и учитеља. Држава почива на вери грађанина у гра-
ђанина и у власт. Брак постоји на вери, у доброна-
мерност обе стране. Пријатељство постоји на вери 
у искреност обе стране.

Владика Николај Велимировић
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ФОЛКЛОР

Емоције пробуђене мелосом, темпераментом и духом Балкана
П рви минути 23. „Табанске вече-

ри” били су посвећени недавно 
преминулом Антуну Кричкови-

ћу, познатом педагогу и кореографу, 
који је дуже од пола века подучавао 
младе у КУД-у „Луч”, из кога је деве-
десетих година прошлог века изникао 
„Табан”. Неки од његових ученика су и 
данас чланови „Табана”. Домаћини су 
у Кричковићеву част почели програм 
„Играма из Бачке”, његовог родног 
краја.

Затим су на сцену изашли најмлађи 
чланови, које публика увек дочекује са 
посебним емоцијама. Деца из обдани-
шта и ђаци нижих разреда основне 
школе су на свој шармантан начин при-
казали сплет дечјих песама и игара. 
Њихов наступ уз песмицу „Врапчићу, 
зашто береш мак?” изазвао је видне 
симпатије, које су се огледале у пра-
вим овацијама публике. Старија дечја 
група беспрекорно је извела сплет ига-
ра из Лесковца, а све њих је вредно 
припремала Анита Накић Вуковић.

Најстарија група КУД-а се и овога 
пута побринула да у великом стилу 
прикаже разнолик програм. Извели су 
најпре „Влашке игре” и „Игре из Црно-
речја и околине Пирота”. Од гостију се 
представио бугарски КУД „Јантра” из 
Будимпеште, одигравши кореографи-
је „Игара из Тракије” и „Шопских ига-
ра”, уз пратњу оркестра „Право”.

Вокална интерпретаторка Бранка 
Башић и Оркестар Слободана Верте-
тића извели су неколико народних пе-
сама, међу којима су биле и „Мене мај-
ка једну има” и „Зајди, зајди јасно сон-
це”, која је, иначе, постала својеврсни 
заштитни знак ове наше вокалне соли-
стиње и њеног пратиоца, виртуоза на 
хармоници.

Гледаоци су посебно уживали у на-
ступу Женске певачке групе „Табана”, 
чије је извођење награђено громогла-
сним аплаузом. Бранка Башић се први 
пут придружила овој певачкој групи, 
па је пет складних женских гласова от-
певало неколико српских народних пе-
сама. На самом крају, фолклораши су, 
пуни енергије, темпераментно одигра-
ли „Шопске игре”.

Руководилац КУД-а „Табан” Душан 
Вуковић се, после концерта, захвалио 
учесницима и честитао им успешан 

концерт, а такође је речи захвалности 
упутио и својим сарадницама и орга-
низаторима Анити Накић Вуковић, Ти-
меи Берец и Мирјани Чобан Шнајдер, 

затим Српској самоуправи у Будимпе-
шти, квартовским самоуправама и Кул-
турном и документационом центру 
Срба у Мађарској. Такође, се захвалио 
Српској школи „Никола Тесла”, учите-
љицама и родитељима, који све ове го-
дине подржавају рад „Табана”.

У име Самоуправе Срба у Мађар-
ској и Српске самоуправе у Будимпе-
шти, председници ових тела Вера Пе-
јић Сутор и Борислав Рус, захвалили 

су се „Табану” и гостима за дивно ве-
че и богат и разноврстан репертоар. 
Слично је учинила и Аница Шошић 
Крунић, руководилац КУД-а „Опанке” 

из Помаза. Очију пуних суза, Марија 
Сирчанов, супруга Антуна Кричкови-
ћа, од срца се захвалила за диван про-
грам и евоцирано сећање на њеног 
драгог Тонику. После концерта упри-
личена је игранка, на којој је за добру 
забаву био задужен оркестар „Забав-
на индустрија” из Баје.

Анита Накић Вуковић је и ове годи-
не уложила пуно труда да шездесето-
ро деце припреми за наступ.

– То су све ђаци Српске основне 
школе и забавишта. Велики број деце 
долази на фолклорну секцију, воле да 
играју и жао им је што се не састаје-
мо чешће. Са малишанима из забави-
шта припремила сам дечје игре, док 
старије групе уче једноставније коре-
ографије – изјавила је за наш лист 
Анита Накић Вуковић и додала да је 
веома поносна на певачку групу „Та-
бан”, чији је и сама члан:

– Имамо одличне гласове и репер-
тоар од шеснаест песама. На обостра-
но задовољство, ове године нам се 
придружила и Бранка Башић.

И Душан Вуковић је 
задовољан концертом, 
који је публици омогућио 
да ужива у лепој атмо-
сфери, пријатном амби-
јенту и ритмовима Бал-
кана, од Бачке, преко Цр-
норечја, до шопских кра-
јева. Први пут је имао 
прилике да прати цео 
концерт, не као учесник 
и играч, него као гледа-
лац и, како каже, много 
му се допало то што је 
видео.

– Припремали смо се 
од почетка године. За 
овај концерт нисмо учи-
ли нове кореографије, 
већ смо извели игре које 

нису биле приказане већ пет, шест го-
дина. Угостили смо бугарски КУД „Јан-
тра”, са којим имамо одличну сарад-
њу и добро се познајемо. Често се сре-
ћемо и на приватним журкама и чла-
нови „Табана” су одлучили да ове го-
дине они буду наши гости и увелича-
ју наш концерт – каже за СНН Душан 
Вуковић.

Поносан је што имају бројни под-
младак, који представља будућност и 

омогућава континуитет у раду. По ње-
говим речима, школа је увек била и 
остаће основа њиховог опстанка, јер 
се из ње регрутују нови чланови.

– Велики допринос овом раду има 
Анита Накић Вуковић, моја супруга, 
која обавља тежак посао да децу ди-
сциплинује и научи основама фолкло-
ра – поносно је изјавио Вуковић.

Катарина Павловић Бачи

Одржано 23. „Табанско вече”

Традиција одржавања годишњег концерта 
Културно-уметничког друштва „Табан” настављена 
је и овог јуна. Салу будимског Културног центра 
МОМ испунили су родитељи, родбина, пријатељи 
и професори чланова овог фолклорног ансамбла, 
да са њима проведу вече испуњено балканским 

нотама и темпераментом

У ОЧЕКИВАЊУ ПУТОВАЊА НА САРДИНИЈУ
Најузбудљивији догађај, од свих који су планирани за ову сезону, за чла-

нове КУД-а „Табан” биће турнеја по Сардинији, почетком августа, на коју 
ће ићи старији чланови друштва. Припремљен је програм у трајању од 30-
40 минута, који се састоји од кореографија приказаних на овогодишњој 
„Табанској вечери”. Ово је, како истичу, још једна прилика да се уз друже-
ње и заједничке доживљаје, надграђује атмосфера каква иначе влада у 
овој фолклорној екипи.



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

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ДУХОВНОСТ
Живот и дело патријарха Павла (3)

РЕЧ КОЈА ЈЕ ОЖИВЉАВАЛА, СНАЖИЛА И ВОДИЛА
М ного знања, мудрости и искуства 

скупило се у животу патријарха 
Павла, па су новинари хтели да 

од таквог човека чују и запишу одговор 
на питање: Какав треба да буде однос 
човека према свету у којем живи?

– Свакако, морамо имати у виду у ка-
квим смо приликама – одговорила је ње-
гова светост. – И ту ће нам моћи да по-
могне апостол Павле. Кад је он био у 
Атини, на Ареопагу, ту где се скупљао 
народ, где су Атињани долазили или да 
нешто ново чују или да нешто ново кажу, 
било је мноштво народа, а апостол Павле 
ће казати:

„Људи, пролазећи кроз ваш град, ја 
сам видео да сте веома побожни. Међу 
жртвеницима боговима видео сам и је-
дан жртвеник богу непознатом. Тога бо-

га, кога ви не знате, али га славите, ја вам 
проповедам.”.

– Видите како је он ухватио везу са 
оним што јесте, са идолопоклонством, 
да би довео до онога што треба да буде. 

Да је он њима рекао одмах: ви сте не-
знабошци, идолопоклоници, лажним 
боговима се клањате, они би се дигли, 

отишли, не би имао коме да каже. Овако 
је он, не испод жита, него де факто ухва-
тио везу са оним што је стварност. То ни-
је превара, то је хватање везе са оним 
што постоји.

– И у овом времену у којем смо, ми 
морамо ухватити везу са овим што по-

стоји, да учинимо колико можемо да 
наш народ схвати суштину вере своје и 
да се духовно уздигне.

На одговор, надовезало се питање о 
једном запажању из света у којем живи-
мо: Многи, поготово млади, у свом не-
сналажењу упуштају се у неки илузорни 
свет. Како им помоћи да се утемеље у 

стварни свет, овакав какав 
јесте?

– То је оно питање циља 
и смисла живота. Треба од-
гонетнути: шта је човек? За-
што је Бог створио човека? 
Знајући то, зна се циљ живо-
та. Према Светом Јовану Да-
маскину, Бог по природи 
својој има блаженство. По 
природи својој, он има и ра-
зум, има и слободу, има и 
блаженство. Али се он није 
задовољио да само он има 
блаженство. Он је желео да 
постоје бића разумна која 
ће учествовати у томе бла-
женству. И ствара анђеле, 
ствара људе. Људи су мало 
мањи од анђела, јер анђели 
немају тело, а људи имају и 
тело, али имају и душу.

– С друге стране, људи 
се могу упоредити и са жи-
вотињама: оне имају ин-
стинкте које имамо и ми, 
имају органе које имамо и 
ми, али немају разум који ми 
имамо.

– Дакле, ми са анђелима 
имамо душу, имамо дух, а 
са животињама имамо тела 
и органе које оне имају, с 
тим што оне немају оно што 
ми имамо – разум, осећање, 
вољу и слободу.

– Колико је до сада генерација људи 
било и помрло на овом свету, и ми ћемо 
помрети, и ко зна колико ће их још помре-
ти до краја света?! Е, сад, треба се запи-
тати какав је циљ и смисао нашег живо-
та, кад ми у једном периоду имамо свест 
и разум. Кад човек то реши, зашто је на 
овом свету, биће му лакше да се у ње-
му снађе. Ако нема одговора, онда лу-
та. А по речима Светог Јована Дамаскина, 
циљ и смисао живота јесте да стекнемо 

Патријарх Павле је био врло практичан човек: окренут 
према небу, али са испуњењем свега онога што се од њега 

тражи на овом свету, међу људима. Свет je прихватао 
оваквим какав јесте, чинећи онолико колико је то било у 

његовој моћи, и позивајући друге да учине онолико колико 
до њих стоји, да би овај свет био бољи. Смирено се носио са 

свим тешкоћама овога света. А оне, у његовом случају, 
никада нису биле мале

ПРЕКОР СВЕШТЕНИКУ У „МЕРЦЕДЕСУ”
Народ је патријарха Павла често сретао на улици, у трамвају, у градском ау-

тобусу. Једном приликом, док је сам ишао узбрдо тротоаром Улице краља Пе-
тра, у којој је седиште Патријаршије, сустиже га, у најновијем моделу „мерцеде-
са”, познати свештеник једне од београдских цркава. Заустави аутомобил, изађе 
и обрати се патријарху:

– Ваша светости, дозволите да вас повезем! Само реците где треба.
Патријарх не хтеде да га одбије, уђе и упита га:
– А, је л’ те, оче, чији је ово ауто?
– Мој, ваша светости! – као да се похвали протојереј.
– Станите! – заповеди патријарх Павле.
Изађе, прекрсти се и рече свештенику:
– Нека вам је Бог на помоћи!
И настави пешке.

МРЖЊА ПОМРАЧУЈЕ УМ
* Цео свет не вреди колико само једна душа, једног човека.
* Човек не сме да се одрекне истине. Али, има право да се служи вештином у 

заступању и одбрани истине.
* Није ни људски, ни хришћански бранити злочин, а неопростив грех би био 

правдати нечији злочин зато што његов починилац потиче из нашег народа.
* Ко добро чини за Цркву, добро чини и за народ; и обрнуто, ко добро чини за 

народ, добро чини и за Цркву.
* Зар није несравњиво лакше, и корисније, и здравије бити трезвен, него пија-

ница; бити радан и од користи и себи и другима, него коцкар и пропалица; бити 
у миру са суседом, него због ситница пакостити му, па после чекати шта ће он 
нама учинити?

* Од мржње подивља људска савест и помрачи се човеков ум. Ко мрзи, убија 
Бога у себи и свом потомству, губи способност да види у свом ближњем, тј. у 
сваком човеку свога брата и вољеног сабрата.



блаженство на овом свету, да бисмо га 
наставили у царству небеском, бесконач-
ном.

Људска права или 
моралне норме?

Следило је затим питање којим није 
било пријатно позабавити се: Честа су 
позивања на „људска права”, која се не-
ретко косе са основним нормама мора-
ла, као што је, рецимо, случај са загова-
рањем „права” на истополни брак. Какав 

одговор у таквим случајевима дати?
– Што будемо више духовно узраста-

ли, ми ћемо све мање улазити у сукоб са 
оним што је стварно суштина. Знаћемо у 
свакој датој прилици да дамо прави од-
говор. На пример, лаж нам је толико про-
жета, као да је, што се каже, доносимо 
још из утробе материне. А борити се 
против лажи – не може човек одједан-
пут да је савлада. Мора у етапама. Зашто 
ми лажемо? Лажемо још као деца, да из-
бегнемо одговорност за нешто што смо 
учинили: појели слатко или неку пару ви-
ше потрошили. А постоји и друга страна. 
Рецимо, овај случај: у Другом светском 
рату дођоше Немци у село из ког су пре 
тога готово сви побегли, и деца, и жене, и 
људи. Питају једног човека где су оти-
шли ти мештани. Ако каже куда су оти-
шли, они ће их побити, ако каже „не 
знам”, слагаће. Е сад, у тој ствари, кад су 
у питању други, њихов живот, њихов оп-
станак, а не избегавање личне одговор-
ности, он још и може да слаже. То је 
други ниво, друга етапа.

– Кад и то савлада, с обзиром на то 
да је Бог истина, а ђаво је лажа и отац 
лажи – Истина – то је највећа личност, 
то је Бог; кад смо са Истином, ми смо с 
Богом – кад дође на тај ниво да му је 
истина најважнија, он на оно питање Не-
маца може само да каже: „О томе вам не 
могу рећи ништа!” „Ти знаш, а нећеш да 
кажеш, е, онда ћемо ми тебе!”, запретиће 
они. „То може!”, биће његов одговор, за-
рад Истине.

– Схватате ли како морамо узраста-
ти, јачати се, да дођемо до истине?! Не-
ћемо доћи у сукоб са датим потребама, 
нећемо давати лажне одговоре, него ће-
мо рећи баш оно што треба.

– Кад узрастемо, онда нећемо доћи 
у сукоб са односима у животу и питањи-
ма других у животу. Схватате ли то? 
Имаћемо одмах одговор да се не коси са 
моралом и да не штети животу људи.

Спој духовних и 
животних искустава

Патријарх Павле како је мислио тако је 
говорио; како је говорио, тако је радио. 
Животом својим сведочио је реч коју је 

износио. Реч Божју. Чинио је тако, пошто је 
за свој животни програм узео – Јеванђе-
ље. Отуда ће по избору за патријарха срп-
ског, у свом Слову на устоличењу, рећи: 
„Ступајући, као четрдесет и четврти срп-
ски патријарх, у трон Светога Саве, ми не-
мамо никакав свој програм патријаршке 
делатности. Наш програм јесте Јеванђеље 
Христово, Блага вест о Богу међу нама и 
Царству Божјем у нама – уколико га, ве-
ром и љубављу, прихватамо.”

Живећи по Јеванђељу, постао је духов-
ни оријентир за своје савременике, али и 
за оне који ће после њега доћи. Био је – 
ходајуће Јеванђеље.

Угледајући се на њега, 
многи су прогледали.

Сам животни пут патријар-
ха Павла је једна поучна при-
ча. Из ње се сазнаје и учи како 
се постиже смиреност и како 
ваља савладавати тешкоће и 
препреке које се појављују на 
том путу. Како се стичу врли-
не. На конкретном примеру 
видимо како се један слаба-
шни дечак из скромне сеоске 
куће, који с три године остаје 
сироче, бори кроз живот и уз-
раста до једног од највећих 
људи свога времена.

Свет у којем се родио и у 
којем је живео прихватио га 
је онаквим какав јесте. Није 
се склањао, да би се негде у 
осами подвизавао. Био је ак-
тивни учесник прилика у који-
ма се затекао. Смирено се но-
сио са свим тешкоћама овога 
света.

Светост своју стицао је у 
народу. Био је један од нас. 
Ни по чему није желео да се 
издваја од других, сем по – 
величини служења. Себе је 
определио да служи Богу и 
људима.

Своја духовна искуства 
спајао је са животним иску-
ствима. Отуда и практична 
једноставност његових поука 
и порука, за разне животне 
прилике.

У виду је имао све људе, али се обраћао 
сваком човеку посебно.

Подстицао је људе да препознају своју 
мисију на земљи; „да знамо зашто смо по-
слати у овај свет”, и да на томе свако ради, 
према својим моћима.

Једна од његових најчешћих порука би-
ла је да свако од нас учини онолико коли-
ко до њега стоји. А оно што не можемо ми, 
као људи, учиниће Он – Свемогући Бог. 
Притом није одступао ни од оних који ни-
су спремни на такав труд, па је и њих по-
зивао: „Ако нисмо у стању да чинимо ви-
ше, онда макар да чинимо оно што нам је 
дужност.”

Саветовао је да чинимо тако да наше 
дело иде у три правца: у висину, у ширину 
и у дубину. У славу Бога, на корист рода, а 
себи ради спасења.

По њему је свако време – време спа-
сења. Јер, у суштини, све зависи од нас 
самих. „И у најбољем времену можемо 
изгубити и образ и душу, а у најгорем 
времену и у најтежим приликама може-
мо да сачувамо и образ и душу.”

Упућивао је да свако крене од себе, 
да води непрекидну борбу са самим со-
бом. Његов рецепт за отклањање соп-
ствених слабости јесте – „савладавати 
грех по грех и порок по порок”.

Подучавао је и како узрастати у врли-
нама. Смирење је означио као – темељ 
врлина; зато је позивао да свако настоји 
да прво изгради мир у себи, а онда да га 
гради око себе. Опомињао је људе да се 
не горде, јер је гордост „онај грех који је 
анђела претворио у ђавола”. Такође, да 
се клоне сујете… Већ да буду „узвишени 
у милосрђу”, да узрастају у љубави, у тој 
највећој хришћанској врлини. Напомињу-
ћи притом да „човек не може стићи наје-
данпут до врлине љубави; он мора да уз-
раста док дође до те највеће врлине”. А 
дела љубави су непропадљива; она, пре-
ма речи тог великог српског првојерарха, 
„остају и надилазе време у коме смо по-
звани да сведочимо, свако по свом при-
зиву”. Осим тога, из љубави исходи – но-
ва, умножена љубав. Или, како је то че-
сто истицао патријарх Павле: „На овом 
свету све што се дели, то се смањује, са-
мо љубав кад се дели, она се увећава!”

Његова светост посебно 
је истицала дар слободе 
коју је Бог дао људима, без 
чега (слободе) човек не би 
био личност. Али и упозора-
вао да то подразумева и 
одговорност. Каже: „Човек 
је слободно биће; може 
онако како Бог хоће (због 
чега нас је створио), а може 
и супротно.” Е, сад, како ће 
ко, користећи тај дар, по-
ступати, зависи од њега са-
мог.

У свету у којем живимо 
води се једна вечна борба, 
највећа и најзначајнија бор-
ба. Борба између добра и 
зла, између Бога и ђавола, 
Христа и антихриста. Та 
борба никог не заобилази; у 
њој се свако мора наћи на 
једној или на другој страни. 
Патријарх Павле указивао је 
на ову борбу, осветљавајући 
суштину те борбе и, вапећи, 
позивао да се стане на стра-
ну добра, на страну Христа. 
Тражио је активан однос у 
борби одбране добра од 
зла; да се добрим побеђује 
зло. Наглашавајући да „чо-
век не може да буде паси-
ван када је реч о одбрани 
истине, правде и слободе”. 
Каже, „треба се борити, 
али у тој борби не треба 
заборавити на част и об-

ПОРУКА АМЕРИЧКОМ АМБАСАДОРУ
У време када је владика Павле изабран за патријарха српског, многе делегаци-

је и бројни, високи инострани представници изразили су жељу да се сретну са 
Његовом светошћу, да честитају на избору на највећу духовну дужност. Његовим 
сарадницима то и није баш било сасвим по вољи, јер су страховали како ће се па-
тријарх снаћи у тим сусретима, с обзиром на то да је највећи део живота, као мо-
нах, провео у манастирима и није имао никаквог искуства у световној диплома-
тији, где се често човек нађе као овца међу вуковима. Долазак је најавио и тада 
доста активан амерички амбасадор у Београду Ворен Цимерман. Патријарх га је 
примио у Патријаршијском двору. Амбасадор је пренео поздраве и честитке у 
име америчког народа, у име америчког председника и у своје лично име. Разго-
вор се водио о општим питањама, на крају амбасадор упита патријарха:

– Чиме вам можемо помоћи?
Патријарх га погледа и кратко одговори, у ствари – поручи:
– Ваша екселенцијо, немојте нам одмоћи, тиме ћете нам помоћи!
Цимерман се нађе затечен, није знао шта на то да одговори.
Време које је наступило показало је да је то била најмудрија могућа порука!

НЕМА ВЕЛИКИХ И МАЛИХ ГРЕХОВА
* Човек, ако је човек, не може остати хладан пред туђом несрећом. Нарочито 

када пате невини људи, деца, жене, старци.
* Ако треба да гинемо, да гинемо као људи. Као нељуди не треба ни да живи-

мо, нити да постојимо!
* Смисао човековог живота је да узраста све више и више.
* Нема великих и малих грехова. Велики је грех који је савладао тебе, а мали 

онај који си ти савладао.
* Ум нам даје светлост, он је наше унутрашње око, али је он хладан. А добро-

та је топла, али слепа. Е, успостављање равнотеже у развоју ума и доброте је су-
штина. Иначе, ум без доброте прелази у злоћу, а доброта без ума у глупост.

2



раз”. Недопустиво је злочином одговара-
ти на злочин.

Издржати све муке на 
путу спасења

Патријарх Павле бринуо се за сваког 
човека и сваком се посебно обраћао, али 
опомињао је и народ као целину. Јер, сва-
ко од нас даје свој, посебан тон друштву, 
а како нико од нас није мимо овог света, 
то и судбина народа којем припадамо 
утиче на наше личне судбине. Зато каже: 
„Будућност нашег народа зависиће од 
тога да ли се држимо или не држимо 
свега онога што је свето и честито, чо-
вечно и еванђелско. И садашњост и бу-
дућност могу се изграђивати само на 
истини, правди и слободи. А истина је 
живи Бог и живи боголики човек – те две 
највеће вредности овога и онога света и 
века.”

Од човека се очекује да ради не само 
на свом спасењу, него и на спасењу свих 
других људи. А спасење, према речи овог 
великог духовника, долази „једино они-
ма који признају достижност Бога и Ње-
гове правде”. Постиже се то тако што ће-
мо, вели, у чињењу добрих дела, у пра-
штању и у молитви бити истрајни, а у 
свим невољама које нас сналазе издржа-
ти до краја.

Патријарх Павле тражио је не само да 
знамо зашто смо послати у овај свет, не-
го и да знамо зашто нас „на путу спасења 
сналазе муке и тешкоће”. Објашњава да 
„Господ допушта искушења и невоље, 
али и даје снаге да их превазиђемо”. Зато 
је позивао на достојанствено подношење 
свих тешкоћа. Јер, „ко претрпи до краја, 
тај ће се спасти”.

Позивао је: „Будимо људи, увек и сву-
да”, да би нас, како је то, такође, често 
предочавао, „као такве Бог признао за сво-
је, препознали преци и упознали савреме-
ници”. Али и упозоравао да „нема таквих 
обавеза, ни према себи, ни према ближњи-
ма, ни према Богу, које би могле човека 

ослободити од дужности да буде човек и 
дати му право да поступа нељудски”.

Од те обавезе, каже, нико није ослобо-
ђен: од свих се очекује и сви су позвани 
да поступају као људи, никад као нељу-
ди. Уз то су ишла и његова 
упозорења да је „боље бити 
мртав човек, него жив нечо-
век”. Јер, по Јеванђељу, мучи-
тељ и невини мученик за 
правду, за истину, за Христа, 
два су антипода, и то тако 
што се „мученик узноси до 
светлости Царства небеског, 
а мучитељ се осуђује – тач-
није, сам себе осуђује – до 
мука вечних у паклу”. Отуда 
и његова сасвим јасна и 
кратка порука: „Или као љу-
ди – или да нас нема!”

Тражио је да се према 
свим људима поступа – 
људски, напомињући да „не 
можемо ни за себе тражити 
мир, правду и слободу, коју 
не бисмо подразумевали и 
за друге”. Каже, ако не мо-
жемо као браћа, онда брат-
ски трпељиво. А „земља 
Божја је довољно широка и 
дугачка, и ако будемо људи, 
на њој има места за све”.

Патријарх Павле у среди-
ште света смешта – човека. 
У том контексту често је ци-
тирао чувеног српског фи-
лозофа Божу Кнежевића, 
који је говорио да је човек 
биће коме може и Бог да се 
обрадује, а може и ђаво да 
га се постиди.

Узрок свих зала је 
у нама

Од човека све полази. Отуда и његове 
речи да „узрок свих зала лежи у нама са-
мима”. Чини се зло другима, а тиме се, у 

ствари, наноси највеће зло 
себи самоме. Чињењем зло-
чина над другима, чини се 
злочин над душом својом!

Патријарх Павле охрабри-
вао је човека да усправно 
иде кроз свет, да се не боји 
никога и ничега. „Бојати се 
само греха, само оног што 
нас удаљује од Бога и од 
Царства небеског”, каже. Не 
треба се бојати нити било ка-
квог понижења, јер, вели, 

„могу нас понижавати, али нас понизити 
не могу”. Понизити можемо само ми са-
ми себе.

Понижава нас грех, зато је напомињао 
да „увек треба имати на уму да је срамо-

та у чињењу греха, а не у исповести и ис-
правци живота”. А осим тога, треба има-
ти у виду да су „болести и остале несре-
ће” које нас сналазе последица греха.

Презирао је грех, али не и починиоца 
греха. А да би човек био отпорнији на чи-
њење греха, саветовао је да се чува пого-
тово мржње, јер, „од мржње подивља 
људска савест и помрачи се човеков ум”. 
Позивао је на праштање, „јер је и Хри-
стос опростио”. Но, напомињао је да не 
треба бити пасиван према злу и према 
злочинцима. Треба се борити, али – људ-
ски. У тој борби се не искључује ни стра-
дање: „Ако треба да гинемо, да гинемо 
као људи. Као нељуди не треба ни да жи-
вимо, нити да постојимо!”

Живот патријарха Павла био је у знаку 
молитве. Молитва је, каже, „побожно 
управљање душе човекове Богу”, „њоме 
човек узлеће у хорове анђела и постаје 
учесник њиховог блаженства”. „Молитва 
је тамјан најпријатнији Богу, најсигурнији 
мост за прелажење преко искушења та-
ласа живота.” Зато се молио за све људе, 
али и тражио да се други моле за њега.

Тако, по избору за патријарха српског, 
поново одлази у Призрен, где је до тада 
као епископ рашко-призренски провео 
више од 33 године, да своју дојучерашњу 
паству увери да, иако одлази на нову ду-
жност, остаје са њима – у молитвама, и у 
свему другоме, као једна породица, као 
„једно стадо и један пастир”. Служи све-
ту литургију у Саборној цркви Св. Ђорђа, 
а онда, у беседи, обраћајући се вернима, 
поред осталог, износи молбу: „Молим 
вас, да ме имате у молитви пред Богом. 
Кад се молите за себе, за своје укућане и 
своје ближње, не заборавите мене и по-
молите се Господу: ‘Господе, сети се слу-
ге свога Павла.’„

За њега су молитва и чињење добрих 
дела, владање по заповестима Божјим.

У више наврата патријарх 
је позивао верни народ и на 
ванредне постове, да би се 
избегле невоље које су пре-
тиле или, ако су наступиле, 
умањиле њихове последице.

Биле су то речи људске и 
пастирске бриге, речи небе-
ског призвука на земљи, ре-
чи суштине. Реч патријарха 
Павла је оживљавала, сна-
жила, водила. Творила.

Добро чините и 
добру се надајте

Патријарх Павле сваком 
човеку је посебно прилазио, 
јер је сваког човека видео 
као посебну личност. Тим 
поводом је говорио: „Свако 
од нас је јединствена, непо-
новљива личност – уникат; и 
као такав, позван и призван 
да у заједници са Богом и 
ближњима развија своју је-
динственост у бесконачност. 
Сваки покушај униформиса-
ња – па чак и у нашем вер-
ском животу, свођење чове-
ка на број у маси, и тиме за-
право његово ниподаштава-
ње, грех је против Васкрсе-
ња и жеље Божје да сви ми у 
заједници – али као разли-
чите личности – постојимо у 
вечности.”

Предочавао је да живот иде у три 
правца. Каже: „У овом материјалном све-
ту наш живот се води у три димензије: у 
висину, у ширину и у дубину. Но тако би-
ва и у нашем духовном свету, и он се ис-
то тако води у три правца: у висину, у ши-
рину и у дубину.”

А то значи, како образлаже, „да све 
што чинимо, чинимо свагда Богу на сла-
ву, свагда са жељом за својим спасењем. 
А то двоје ће онда учинити да будемо 
заиста корисни својим ближњима, па и 
целом човечанству.”

Неке од његових речи о таквом посту-
пању у животу јесу следеће по(р)уке:

* Проведимо живот тако да када про-
ђе, не покајемо се што смо потрошили и 
што смо га упропастили.

* Добро је далеко моћније од зла, а 
свака победа зла у историји само је при-
времена и привидна.

* Истина, правда и љубав моћније су 
од неистине, неправде и мржње.

* Коме је више дато, од њега се више и 
тражи.

* Наше је да посадимо и заливамо 

ЗАГОРЕЛИ КОЛАЧИ
За време храмовне славе манастира Соколице на Косову – По-

кров Пресвете Богородице, једна бака је донела колаче, а они мало 
загорели. Монахиње склоне ове колаче у страну, сматрајући да је 
срамота да их такве изнесу пред госте.

Али владика Павле затражи:
– Дајте колаче које је донела она бака!
Монахиње донеше и он се послужи баш тим колачима.

КОМЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ВИНО
У време грађанског рата на подручју бивше Југославије моћни (западни) свет 

окомио се на Србе, па увео и забрану лета авиона из Србије. А делегација Српске 
православне цркве, предвођена патријархом Павлом, кренула је у Америку, да 
учврсти јединство са епархијама које су готово три деценије биле у расколу.

Возом се путовало у Грчку, а онда из ове земље авионом у Америку. На исти 
начин делегација се и вратила у Београд.

На повратку, у Солуну, епископ жички Стефан замоли једног од чланова деле-
гације, свог блиског пријатеља, угледног београдског свештеника протојереја-
ставрофора Михаила Арнаута, да оде и купи пакет белог вина. Волео је да пије 
бело вино. Отац Михаило послуша, донесе и стави вино у фрижидер, у возу. Ус-
пут ручак. Владика Стефан се гости, па одушевљен ручком, а посебно вином, 
обрати се патријарху:

– Ваша светости, вино човеку и памет даје!
Патријарх Павле га погледа и рече:

– Значи, ко има довољно памети, њему и није потребно вино!
Сви се насмејаше на ову шалу некадашњих школских другова.3



биљку; ако почнемо да је вучемо да бр-
же расте, само ћемо је ишчупати!

Речју и делом сејао 
добро семе

Речи одговорности патријарх Павле је 
нарочито наглашавао људима којима је 
дата власт у односу на друге људе. На-
равно, притом никог не ослобађа његове 
личне одговорности, сходно датој слобо-
ди. Сваког позива да „развија своју је-

динственост у бесконачност”. А људе на 
одговорним дужностима да то подстичу 
и подрже код људи на које се односи њи-
хова служба.

Где год да се налази, патријарх Павле 
настоји да речју и делом посеје добро 
семе. Када служи свету литургију у не-
ком месту, на јеванђељу у храму остави 
запис који није само сведочанство о том 
догађају, него и порука савременицима и 
будућим генерацијама како ваља служи-
ти Богу и ближњима.

Тако, на јеванђељу у Саборном храму 
у Шапцу 1996. године записује:

„Поводом годишњице Мишарске бит-
ке, одслуживши св. литургију у Св. храму 
Св. апостола Петра и Павла, помолисмо 
се Богу на парастосу да душе погинулих 
за веру православну и слободу, и на Ми-
шару, и у Првом и у Другом устанку, и 
свију погинулих до данас, да их Господ 
упокоји у царству своме непролазном.”

На прву годишњицу од почетка НАТО 
агресије на српски народ зарад одузима-
ња Косова и Метохије од Србије (24. мар-
та 2000), патријарх Павле служио је у но-
воподигнутом манастиру светог владике 
Николаја Српског у Соко-граду. На јеван-
ђељу записује:

„У петак друге недеље часног поста 
посетих овај свети манастир, одслужих 

пређеосвећену литургију, молећи се Бо-
гу за мир и спасење рода нашега и свију 
људи добре воље у свету и за напредак 
ове светиње.”

У истој светињи, на исти дан, патри-
јарх Павле борави и две године касније, 
када је у овом манастиру подигнут спо-
меник светом владици Николају Срп-
ском. Овог пута на јеванђељу исписује:

„У недељу православља, на трогоди-
шњицу НАТО бомбардовања, [рад]и по-
мена невино пострадалим и освећења 
споменика великом владици Николају 
Охридском, Богу се помолисмо за мир, 

правду и слободу. Свима, па и нама. Го-
споде помилуј!”

Посебна пажња херојима
Његова светост с посебном пажњом 

односио се према прецима који су се жр-
твовали за свој народ и његове светиње. 
Присуствујући прослави деведесетого-
дишњице чувене битке из Првог светског 
рата, Церске битке, 2004. године, у књизи 
утисака меморијалног комплекса у селу 
Текериш записује:

„На дан деведесетогодишњице Цер-
ске битке посетисмо ово место борбе за 
слободу нашег народа с молитвом Богу 
за спасење душа погинулих за правду, 
слободу и крст часни.”

А приликом посете кући 
кнеза Милоша Обреновића 
1994. бележи:

„У пролазу за манастир 
Враћевшницу посетих и ку-
ћу кнеза Милоша, вође 
Другог српског устанка, 
знајући шта је и он и народ 
овог краја значио за одбра-
ну слободе и образа свога 
народа.”

Поруку оставља и прили-
ком посете некој школи. Та-
ко, приликом посете Основ-
ној школи „Павле Савић” у 
београдском насељу Мири-
јево, за празник Светог Саве 
1996. године, Његова све-
тост патријарх српски Па-
вле у књигу утисака своје-
ручно исписује:

„Честитајући празник Св. 
Саве Основној школи ̀ Павле 
Савић̀ , желим њеним на-
ставницима да заиста буду 
просветитељи и учитељи 

свега доброг својим ученицима. А уче-
ницима да буду добри ђаци добрих на-

ставника, савесно учећи науку која им 
се предаје.

При томе да не забораве дужност и 
своју и свију нас: Добре дарове, којима 
нас је Бог обдарио изнад свега живог на 
земљи, да употребљавамо на добро и 
своје и својих ближњих. Само зли људи 
те дарове употребљавају на зло својих 
ближњих, а највише на своје и зло свога 
народа, макар тога они и не били свесни.”

У сваком личном обраћању Његова 
светост патријарх Павле благородно на-
ступа. Док је крајем 1997. године био на 
лечењу у болници „Свети Сава” у Бео-
граду, добија писмо од истакнутог књи-
жевног критичара Живорада Жике 
Стојковића, са којим је сарађивао око 
штампања и дистрибуције појединих 
књига, ради упознавања света са оним 
што Срби имају и о страдању српских 
светиња на Косову и Метохији.

На добијено писмо патријарах Павле 
одговара:

„Г. Жико, примио сам Ваше обавеште-
ње да је издање `Светиња Косова̀  иза-
шло из штампе и на француском и на ен-
глеском језику, као и остало у вези с 
тим. Потписаћу тражених 5-6 листова 
са заглављем Патријарх српски, за по-
требе за које наведосте. Садржај да бу-
де миран и умерен, уз знаке поштовања 
личности којима ће књиге бити уручене. 
И остало, око превоза наведених књига, 
које ће учинити ЈАТ из Милана и Париза, 
мислим да ће се извршити успешно.”

Као што се види, Његова светост тра-
жи да се с поштовањем односи према 
људима, у овом случају – „садржај да 
буде миран и умерен уз знаке поштова-
ња личности којима ће књиге бити уру-
чене”!

ДОСТОЈНИ НАСЛЕДНИЦИ И УЗОРИ
* Не дозволите да каквим непромишљеним поступком, или недоличним речи-

ма, унизите част своје породице, свога народа и своје Цркве.
* Често оно што нама изгледа немогуће, Божјом помоћу бива лакше и једно-

ставније.
* Као што ми треба да будемо достојни предака наших, тако и младима, који 

ће доћи после нас, треба да будемо достојан узор.
* Мајко, поведи рачуна да дете не пожели да неко други буде гори од њега!
* Наша црква рачуна са квалитетом, а не са квантитетом. Није важан број вер-

ника, већ искреност и дубина њихове вере.

ПРЕЋУТАО ИМЕ НАПАДАЧА
У време док је био епископ рашко-призренски, владика Павле био је истински 

духовни пастир тамошњег народа. А, утолико више, нашао се и сам на мети на-
пада албанских хулигана и свих других који су „ратовали” против хришћанских 
и српских знамења на Косову и Метохији. Добацивали су му на улици, вређали га 
и малтретирали, гуран је и избациван из аутобуса.

Десио се и један овакав случај: Била је зима, 25. јануар 1977. године, око 17.30. 
Владика Павле, као и обично, кренуо је да лично преда писма на пошту у Призре-
ну. Пролазећи поред хотела „Теранде”, зачуо је како неко трчи за њим, али није 
се окретао; дечко од 15-16 година у трку га је ухватио за браду, изговарајући с 
мржњом „попе”. Владика га сажаљиво погледа и настави својим путем. На улазу 
у пошту исти младић поново му притрча с леђа и удари га песницом у главу. Па-
вле је пријавио овај случај полицији. Приведено је неколико младића. Потом је и 
сам позван да препозна нападача. Препознао га је одмах, али није хтео да пока-
же на њега – оставио му је да се сам пред собом постиди.

Владика Павле избегавао је да прича о својим невољама, али је зато црквене 
и државне власти редовно извештавао о тортури коју су преживљавали његови 
монаси, свештеници и верни народ.
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ЗДРАВ ЖИВОТ

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ  
Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине1

НЕСТАБИЛНО ВРЕМЕ ОПТЕРЕЋУЈЕ МИШИЋЕ
Р азлог је што се на нижој темпера-

тури мишићи додатно грче, а наро-
чито су осетљиви на промене то-

пло-хладно. Док болови у леђима оте-
жавају кретање, они у вратном делу 
кичме могу да узрокују и појаву главобоље, вртоглави-
це и несанице.

Доктор Мирко Грајић, специјалиста физикалне ме-
дицине и рехабилитације Kлиничког центра Србије, ка-
же да су најчешћи узроци појаве болова у вратном де-
лу кичме неправилно држање врата и тела, као и лоше 
навике у кретању и седењу. До појаве бола може да до-
ђе и услед пренапрезања вратних мишића, као и због 
дегенеративних промена на овом делу кичменог стуба 
које доводе до притиска на околне мекоткивне и нер-
вне структуре:

– Ова врста бола има добру прогнозу уколико се 
коригују узроци и спроведе елементарна терапија, ко-
ја најчешће укључује локалне нестероидне лекове, а 
понекад миорелаксансе. Ипак, најважнији сегмент те-
рапије и превенције су наменске медицинске вежбе, 
које би требало да се раде до краја живота, уколико 
желимо да се нове епизоде бола сведу на минимум – 
каже др Грајић.

Цервикални синдром, како се још називају болне 
сензације у пределу врата, стање је које може да се ја-
ви из више разлога, односно да упућује на мање или 
више комликовано стање.

– Уколико су болови у врату толико изра-
жени да не може да се спава 
због њих и ако пацијент 
због бола улази у депре-
сивно расположење, као 
и када болно стање почне 
да доминира животом, ле-
кар опште праксе би треба-
ло да усмери пацијента ка фи-
зијатру, неурологу или реумато-
логу – каже др Грајић.

Kомпликованија је ситуација када је 
нерв или нервни корен притиснут делови-
ма дегенеративно измењеног кичменог пр-
шљена или вратног дискуса.

– У овој ситуацији осим болова може да 
дође и до мишићне слабости у зависности од 
нерава који су повређени – објашњава др Гра-
јић. – Терапија тада укључује физикални трет-
ман, лекове, вежбање, учење о заузимању пра-
вилних ставова приликом обављања дневних 
активности да би се спречило даље повређи-
вање. Некада је потребно консултовати се и 

са неурохирургом, нарочито у оним си-
туацијама када болно стање интензивно 
дуго траје и када се погоршава.

Доктор Грајић напомиње да се не сме 
занемарити и могућност да је бол у вра-

ту неуропатске природе. До њега долази када је нерв 
оштећен због неког хемијског или механичког запаље-
ња. Kод овог стања дају се лекови из групе антидепре-

сива и антиконвулзива.
– Kлиничка пракса показује да је 
најчешћа комбинација неуропат-

ског бола и оног који настаје због 
повреде меког ткива, због чега 

се комбинује и терапија ле-
ковима – каже др Грајић.

Неправилно држање 
врата и леђа узрок је спа-
зма околних мишића. 

Тачније, они се у једном 
делу грче и изазивају бол, 

док се са супротне стране 
превише истежу и слабе. У ко-

рекцији овог стања, осим вежба-
ња, лекари саветују и класичну ма-

нуелну масажу, јер помаже релакса-
цији „напаћених” мишића и убрзава 
циркулацију, што ублажава бол и по-
бољшава покретљивост. 

Због наглих промена времена, пацијенти са кривом кичмом, 
лошим држањем тела и боловима у врату, трпе појачане 

болове

МЕСОЖДЕРКА „ЈЕДЕ” БОЛЕСТИ
K ада се неки инсект случајно зале-

пи на лист прекривен црвенка-
стим жлезданим длакама, на ко-

јем се лучи течност налик роси, у крат-
ком времену буде сварен. Због течно-
сти која светлуца на сунчевим зрацима, 
биљка је названа росуља, а народ је зо-
ве росна трава и росица. Из њеног „за-
грљаја” инсект не може да побегне па 
је зову и муволовка.

Најчешће расте на киселим и вла-
жним мочварним земљиштима, као и 
на тресетиштима међу маховином. 
Због сталне употребе пестицида и дру-
гих хемијских препарата убрзано не-
стаје, па је заштићена врста. На Власини 
постоји власинска росуља, која само ту 
успева и не може да се пресади у дру-
ги део Србије. Од 170 врста колико је 
има, слична власинској може да се на-
ђе на Старој планини и Млачишту у ре-
гији Чемерника, ка Грделичкој клисури. 
Због неконтролисаног уништавања и 
изузетне лековитости, росна трава је 
заштићена и у многим европским зе-
мљама.

Лековити је део изнад корена, док 
биљка цвета од јуна до краја августа. 
Бере се у јулу и августу, суши у танком 
слоју на промаји у хладу, да би очувала 
боју, а потом у тамној стакленој боци. 
Од лековитих састојака највише има 
нафтохинонских деривата, пре свега 
плумбагин и дрозерин. Због нафтохи-

нона ефикасно делује на стрептоко-
ке, стафилококе, пнеумококе, па је 
погодна за децу. У завидним количи-

нама садржи и танине, органске кисе-
лине, бојене материје, соли калијума и 
калцијума…

У виду чаја делује против кашља, 
бронхијалног катара, бронхитиса, хро-
ничне промуклости, грча у грудима. 

Делотворна је и код других плућних 
болести, напада гушења, катара ждре-

ла, па чак и кашља туберкулозних боле-
сника. Да помаже код туберкулозе по-
тврдио је и Пастеров институт у Пари-
зу, који је приликом извођења огледа 
установио да само мали додатак росу-
ље култури бацила туберкулозе тре-
нутно зауставља њихов раст.

Препоручује се и као средство за 
умирење код поремећаја варења. По-
себно је делотворно код надражаја на 
повраћање, код јутарњег повраћања 
трудница, код јаког осећаја глади, али 
и код катара бешике.

Од свеже биљке цеди се сок који се 
користи за спољашњу употребу код 
брадавица и курјег ока. Сок се ди-
ректно накапа на проблематични део 
коже и остави да се осуши. Поступак 
се понавља све док кожа не постане 
чиста.

Без обзира о којој се од наведених 
болести ради, припрема се универзал-
ни чај. За једну шољу одваја се 1 каши-
чица осушене и уситњене росуље, сипа 
у кључалу воду и остави да одстоји 20 
минута. Након тога се процеди и пије у 
малим гутљајима, а дневно једна до 
две шоље чаја.

Kод катаралних болести чају може 
да се дода мед или смеђи шећер. Днев-
ну количину чаја не би требало прекора-
чити, јер може доћи до напада кашља, 
чак и грчева у грудима и гушења. 

Росуља (Drosera rotundifolia) припада породици 
месождерки, јер тамани мале инсекте и муве, а изузетно је 

корисна у лечењу људи
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Ч ир на дванаестопалачном цреву у 
95 одсто случајева узрокован је 
деловањем хеликобактер пилори, 

доказале су научне студије. Али ако се 
са терапијом почне на време, ризик да се 
чир поново јави је веома мали, па лекари 
зато кажу да је ово болест која полако 
нестаје.

Професор доктор Миодраг Kрстић, 
гастроентеролог у Kлиничком центру 
Србије, објашњава да је хеликобактер 
пилори као и код чира на дванаестопа-
лачном цреву, узрочник појаве чира на 
желуцу, и то у чак 70 одсто случајева. 
Међутим, иако се учесталост чира иза-
званог хеликобактеријом драстично сма-
њила због добре терапије антибиотици-
ма, нежељена дејства лекова на диге-
стивни тракт и даље су други његов 
узрочник и то код 30 одсто пацијената.

– Узрочници су лекови који се најче-
шће и дају пацијентима: за санирање по-
следица срчаних болести и шлога, као 
што су аспирин, антифламаторни и анти-
агрегациони лекови, антикоагуланси, па 
чак и нове генерације лекова за лечење 
депресије – каже др Kрстић – Једна од 
најчешћих компликација коју они могу 
да изазову је изненадно крварење из ди-

гестивног тракта. Зато је важно да за 
сваког пацијента проверимо факторе ри-
зика и да ли одређени лек може да иза-
зове нежељена дејства.

Симптоми који указују на присутност 
хеликобактер пилори у 
организму су диспепсија, 
бол и нелагодност у гор-
њем делу трбуха испод 
грудне кости, затим муч-
нина и непријатан задах 
из уста. Чим се појаве ови 
симптоми, требало би 
урадити тестове како би 
се на време кренуло са 
одговарајућом терапи-
јом, и смањио ризик од 
појаве чира на дванае-
стопалачном цреву или 
желуцу.

– Присуство бактерије може да се 
открије помоћу инванзивних и неинван-
зивних тестова – објашњава др Kрстић. 
– Инванзивни тест подразумева гастро-
скопију током које се долази директно 

до слузокоже желуца и узимају се узор-
ци. Неинванзивни су издисајни тест и 
тест из столице, и они су поуздани за до-
казивање присуства бактерије, али и ње-
ног успешног излечења.

Иако су код нас веома популарни те-
стови из крви, доктор Kрстић каже да 
њих не треба радити, јер су непрецизни и 
имају недозвољено висок проценат по-
грешних резултата.

– Посебно их не треба користити у 
процени успешности лечења хеликобак-
тер пилори, јер антитела остају позитив-
на у крви и до 10 година после успешног 
излечења. Она представљају имуноло-
шку меморију, али не говоре о тренутној 
присутности инфекције, и због овога вр-
ло често долази до неразумевања изме-
ђу лекара и пацијената.

Стручњаци процењују да 50 одсто 
светске популације у себи носи хелико-
бактерију, на сву срећу не разболе се сви. 
Тек сваки 20. заражени у неком периоду 
живота може да добије чир дванаесто-
палачног црева или желуца. 

Рано откривање хеликобактерије и нове терапије довеле су 
до смањења броја пацијената са чиром на желуцу и 

дванаестопалачном цреву

ЗАШТО ЈЕ НЕКИМ 
ЉУДИМА УВЕК ХЛАДНО
Без обзира на временске услове, неким особама је стално 

хладно и не излазе из куће без топлог џемпера, чак ни када 
је спољна температура у дебелом плусу

С тручњаци тврде да је недостатак гвожђа је-
дан од најчешћих разлога хроничног осећаја 
хладноће, јер овај минерал помаже црвеним 

крвним зрнцима да допреме кисеоник у ћелије, ко-
је га иначе користе за производњу енергије. А уко-
лико ћелије не производе довољно енергије, тер-
морегулациони систем не може довољно да се 
„угреје”, због чега се јавља осећај хладноће чак и 
када је топло време, истиче амерички стручњак 

др Јакоб Тејтелбаум.
Да бисте били сигурни да је разлог мањак 

гвожђа, треба проверити присуство ферити-
на у крви, протеина уз који се „складишти” 
гвожђе. Уколико патите од недостатка овог 
важног минерала, једите чешће црвено 
месо животиња које пасу или се тове при-
родном храном, затим џигерицу, шкољке 
каменице, спанаћ, јаја, бели пасуљ и со-
чиво. Препоручују се такође и супле-

менти. 

ЛЕКОВИТА 
ХИМАЛАЈСКА СО

Иако је морска со на бољем гласу од обичне беле, 
рафинисане, стручњаци су и у њу почели да упиру прстом 

због загађења у мору и хвале искључиво хималајску

K ао аргументе, струч-
њаци наводе податак 
да је најчистија и нај-

здравија, јер се вади из не-
загађеног подручја Химала-
ја. Розе је боје због гвожђа, 
а садржи 84 елемента која 
се налазе и у нашем органи-
зму, што значи да тело снаб-
дева свим потребним мине-
ралима.

Брже се вари и не подиже 
крвни притисак, користи се 
у мањој количини од обичне 
соли, јер има јачи укус. 
Осим тога, спречава дехидратацију, регулише ниво шећера у крви, убрзава метабо-
лизам, умирује грчеве у мишићима, побољшава циркулацију, помаже код васкулар-
них обољења… Добра је за релаксацију, чисти тело од токсина и ослобађа од стре-
са када се дода у купку са топлом водом. На исти начин ублажава прехладу и сма-
њује болове изазване артритисом. 

РАК ЈАЈНИКА ОТКРИВАМО ТЕК У ОДМАКЛОЈ ФАЗИ
Р едовне контроле доприносе спре-

чавању прогресије болести, док би 
на учесталије прегледе требало да 

одлазе жене које су претходно оболеле 
од рака јајника, дојке, дебелог црева или 
ректума, ако имају више од 50 година, 
никада нису рађале, касно су остале у 
другом стању, имале више од једног по-
бачаја, користе терапију замене хормо-
на, подложне су гојењу, а нарочито ако 
имају генетску предиспозицију.

– На Институту за онкологију и ради-
ологију Србије може да се уради БРЦА 
тестирање које је намењено здравим 
женама, онима које имају генетско опте-
рећење, као и онима којима је већ дија-
гностикован рак јајника – каже др Фе-
ренц Вицко, државни секретар Мини-
старства здравља.

Захваљујући донацијама, до сада је 
циљано тестирано више од 50 оболелих 

жена, а до краја године о трошку Репу-
бличког здравственог осигурања биће 
испитано још 50 жена.

Ово тестирање омогућава правовре-
мено доношење одлуке о одговарајућој 
терапији, као и идентификовање жена 
којима би превентивно хируршко откла-
њање дојке или јајника смањило ризик 
од настанка карцинома дојке за 53 од-
сто, а јајника за чак 96 одсто.

У Клиници за гинекологију и акушер-
ство Клиничког центра Србије годишње 
се оперише 100 пацијенткиња са дија-
гнозом рак јајника.

– Углавном су то жене старије жи-
вотне доби, али има и младих пацијент-

киња – каже проф. др Александар Сте-
фановић, директор ове клинике. – Бо-
лест се углавном открије у трећем или 
четвртом стадијуму када терапија има 
резултат код само 30 одсто оболелих. 
Рак јајника откривен у првом стадијуму 
излечив је код 92 одсто пацијенткиња, 
али не постоји скрининг метода која би 
могла да побољша детекцију болести у 
почетној фази.

Најчешћи могући симптоми рака јај-
ника су отицање стомака, нагло повећа-
ње телесне тежине, надимање, бол у 
пределу карлице и осећај притиска у 
стомаку, осећај ситости одмах по запо-
четом оброку, често и нагло мокрење. 
Остали показатељи овог стања могу да 
буду и сталан осећај умора, горушица, 
бол у леђима, бол у току сексуалног 
односа, затвор, необично вагинално 
крварење. 

Карцином јајника је врло тешко открити у почетној фази, 
јер ултразвучни преглед може да буде нормалан, тако да се 

болест открије тек у поодмаклој фази

ЧИР ЈЕ БОЛЕСТ КОЈА НЕСТАЈЕ
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БАЗЕДОВЉЕВА БОЛЕСТ ПОСЛЕДИЦА 
СТРЕСА И ЗРАЧЕЊА

С акривање иза тамних наочара није 
решење, а одлазак код лекара је 
обавезан будући да се болест не 

одражава само на визуелни ефекат, већ 
указује на озбиљнија дешавања у органи-
зму.

– Гревс-Базедовљева болест је ауто-
имуно обољење, а открила 
су је ова два лекара. Kарак-
терише је дифузна струма, 
односно дифузно увећање 
штитасте жлезде и офтал-
мопатија када долази до 
протрузије очне јабучице. 
Због едема ретробулбарног 
ткива иза очне јабучице, она 
је истиснута из очне дупље 
мање или више, зависно од 
степена развоја болести. До 
отока ткива иза очне јабучи-
це може доћи на једном или 
оба ока, па сходно томе мо-
же бити избачена једна или 
обе очне јабучице – обја-
шњава ендокринолог профе-
сор др Срђан Поповић из 
Kлинике за ендокринологију, 
дијабетес и болести метабо-
лизма Kлиничког центра Србије.

Kако је ова болест повезана са 
штитном жлездом?

– Осим промене на очним јабучицама, 
пацијенткиње имају и хипертиреозу која 
се манифестује увећањем штитасте жле-
зде. Kажем пацијенткиње, јер је болест 
присутнија чак пет пута чешће код жена. 
Осим што то увећање могу да опипају, ис-
пољавају се и други симптоми. Присутно 
је појачано знојење пре свега дланова, ко-
жа је влажна и баршунаста праћена стал-
ном врућином, испољава се тахикардија, 
односно убрзани рад срца, долази до тре-
мора, односно подрхтавања руку, као и 
губитка телесне тежине без обзира што је 
апетит нормалан. Нервоза је још један из-
ражен симптом, а оболеле особе могу би-

ти анксиозне, депресивне или агресивне 
због чега често завршавају код психија-
тра.

Шта је узрок болести?
– Најчешћи узрок је стрес, али не у 

тренутку када се догоди, већ после неко-
лико година као одложена реакција орга-

низма. Тегобе могу бити повезане и са 
климаксом, општом нервозом. Међутим, 
пошто је поремећај функције штитасте 
жлезде аутоимуне природе, прецизно се 
не зна шта тај механизам покреће. Хипер-
тиреоза се прво лечи лековима који блоки-
рају претерано стварање хормона штита-
сте жлезде који и доводе до њеног увећа-
ња. Иначе, тироидни хормони су најважни-
ји за терморегулацију и правилан метабо-
лизам у организму. Истовремено се дају и 
бетаблокатори, кардиолошка терапија ко-
ја смирује претерану срчану активност.

До чега може да доведе испупчење 
очију?

– Егзофталмус, како се ова појава на 
очним јабучицама стручно зове, може да 
доведе до виђења дуплих слика, односно 

диплопије. Често је присутан и страбизам, 
односно разрокост. У екстремним ситуа-
цијама особа није у стању да затвори око 
због оштећења рожњаче. У тим околно-
стима помажу високе дозе кортикостеро-
ида да би се око повукло. Заправо се по-
влачи ретробулбарно ткиво и враћа у оч-
ну дупљу, па тако и око.

Kако може да се спречи Базедовље-
ва болест?

– Повремено би требало урадити ана-
лизу кључних хормона штитасте жлезде. 

Ако се самопрегледом от-
крије њено увећање, обаве-
зно отићи лекару да се ура-
ди ултразвук, било да се ра-
ди о обичној струми или но-
дозној која се испољава у ви-
ду чворића. Нодозне струме 
су потенцијално малигне и са 
њима треба бити посебно 
опрезан. Осим ултразвука, у 
посебно сумњивим ситуаци-
јама примењује се метода 
сцинтиграфије која подразу-
мева убризгавање контраста. 
Пребојавањем се показују 
све морфолошке промене 
штитасте жлезде. На тај на-
чин може да се испита да ли 
је чвор хладан или топао. 
Присуство хладног чвора мо-
же да упућује на малигни-

тет, а топли чвор представља место саку-
пљања тироидних хормона и искључује 
малигнитет. У сваком случају, требало би 
избегавати стрес колико је могуће. Ако 
није могуће, по савету лекара треба узи-
мати седативе за смирење.

Да ли је ова болест излечива?
– Kао аутоимуна психосоматска бо-

лест она је хроничног карактера. Добра 
страна је што благовременим дијагности-
ковањем и адекватним лековима може да 
се контролише. Да би се одредила права 
терапија, осим набројаних прегледа би 
обавезно требало да се ураде имуноло-
шке анализе. Хируршки захват је овде по-
следња опција, а примењује се тек када 
се исцрпе све могућности са лековима, да 
би се око вратило у анатомски положај. 

Испупчене очи које „искачу” из очне дупље делују 
узнемирујуће на ту особу и њено окружење. То је знак 

Базедовљеве болести, која се не повлачи спонтано

СОК ОД 
КУПУСА ПРИЈА 

ЖЕЛУЦУ
Осим што спречава 

авитаминозу, сок од купуса 
лечи слузокожу органа за 
варење, а топла супа од 

купуса олакшава 
искашљавање и смирује 
надраженост душника

З а малокрвне особе препоручује се 
сиров купус или куван на пари, јер 
садржи обиље неопходних мине-

ралних соли, витамина, као и хлорофил.
У народној медицини сок од купуса 

препоручује се у терапији чира на желу-
цу. Овај лековити напитак требало би уз-
имати између оброка, а уколико изазива 
сметње приликом варења, сат времена 
после јела. У том случају, пре јела треба 
попити чај од камилице и кима.

* Да бисте добили сок исецкајте 500 г 
купуса, самељите га, мало посолите и 
оставите да одстоји. Потом купус проце-
дите кроз газу, а сок држите у фрижи-
деру.

* Супу од купуса спремите на следећи 
начин: у шерпи загрејте 3 супене кашике 
уља, кратко пропржите 2 супене кашике 
брашна, па додајте уситњено лишће ку-
пуса. Промешајте и залијте водом до же-
љене густине. Kувајте уз додатак ловоро-
вог листа, бибера у зрну и биозачина. Kад 
купус омекша, умешајте ситно исецкан 
чен белог лука, першунов и целеров лист 
и 2 супене кашике киселе павлаке. 

ЦРНИ ЛУК ЛЕЧИ 
БРАДАВИЦЕ

Ако имате брадавице, народна медицина препоручује црни 
лук и смоквино млеко, који су показали делотворност у 

уклањању ових израслина

С тручњаци за народну медицину препоручују бројне природне „лекове” про-
тив брадавица, које подједнако муче и децу и одрасле, а могу да се појаве на 
било ком делу тела. На листи најефикаснијих природних средстава, црни лук 

има посебно место. Kористи се тако што се ољушти и скине танана опница између 
режњева и онда се стави на брадавицу као фластер. Мења се свакодневно, а по-
жељно је да се ова природна „терапија” примењује неколико дана, увек са свежим 
луком.

Смоквино млеко такође је показа-
ло своју делотворност у уклањању 
брадавица. Добија се тако што се мла-
ди лист смокве одвоји од гране у са-
мом корену. Млеко које из њега почне 
да цури, треба одмах накапати ди-
ректно на брадавицу, пазећи да се не 
оштети околна кожа. Овај поступак би 
требало поновити два до три пута 

дневно. Добри познаваоци тврде 
да овако лечене брадавице отпа-
дају најдуже за недељу дана. 

СОЛАРИЈУМ ШКОДИ 
ЗДРАВЉУ

Соларијуми не стварају опекотине, али значајно повећавају 
ризик за настанак карцинома и убрзавају старење коже

Д a ли сте знали да се зрачење ко-
је емитују соларијуми налази 
на заједничкој листи са радио-

активним елементом плутонијумом и 
радијацијом која потиче од сунца? 
Ови штетни зраци, посебно су опасни 
за младе особе, које соларијуме почи-
њу да користе пре 30. године. Код њих 
се ризик за појаву меланома, најсмр-
тоноснијег облика карцинома коже 
повећава за чак 75 одсто! Знајући све 
то, Светска здравствена организација 
је соларијуме сврстала у најопасније факторе ризика за појаву карцинома коже.

Соларијуми доводе до препланулости коже уз помоћ ултравиолетног А зрачења. 
А њихови зраци су опасни, јер не стварају опекотине, али значајно повећавају ризик 
за настанак карцинома и убрзавају старење коже. Већина није ни свесна чињенице 
да препланулост добијена у соларијуму не штити од опекотина до којих може да 
доведе боравак на сунцу. Кожа препланула на овај начин има минималну заштиту 
од соларне УВ радијације. Соларијум не сме да се користи у сврху „припреме коже 
за сунчање”, упозоравају стручњаци. 
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КАКО ДА САВЛАДАТЕ 
МУЧНИНУ ТОКОМ 

ПУТОВАЊА
Уз слабост се јављају вртоглавица, мучнина, знојење, пад 
крвног притиска… Неке једноставне мере, ипак, могу да 

ублаже ове непријатне симптоме

М ноги се већ спремају 
за одмор у предсе-
зони, а уколико пате 

од мучнине током путова-
ња, требало би да предузму 
све како не би покварили 
одмор већ на самом старту. 
Болест кретања у већини 
случајева погађа децу, али и 
одрасле особе, а мушкарци 
су, како показују истражи-
вања, за 20 до 30 одсто 
склонији поремећају који је 
изазван путовањем аутомо-
билом, авионом или бродом.

Болест кретања утиче на 
осећај за равнотежу. Уз сла-
бост се јављају вртоглавица, 
мучнина, главобоља, недо-
статак даха, знојење, пад 

крвног притиска… Неке једноставне мере, ипак, могу да ублаже ове непријатне 
симптоме:

– пре него што кренете на пут, проветрите и расхладите аутомобил
– пре вожње избегавајте јаку храну
– док се возите, отворите мало прозоре уколико нема клима-уређаја у аутомо-

билу
– седите на предње седиште
– гледајте испред себе, немојте се окретати, немојте читати, а поготово немојте 

пушити у ауту
– немојте користити јаке парфеме, јер јаки мириси могу изазвати мучнину
– правите паузе
– таблете против повраћања које се узимају 30 минута пре пута имају успављу-

јући ефекат, па уместо њих можете да пробате природни напитак од ђумбира који 
ћете сипати у чај, или да жваћете свеже листове нане. 

СПРЕЧИТЕ УПАЛУ ВЕНА 
И ОТВАРАЊЕ РАНИЦА

У ово доба године су, услед топлоте, чешће тегобе хронични 
проблеми са венама. Најозбиљнија комликација је 

појава тромбозе

У пролеће су учестали проблеми с венама. Услед топлоте, вене се додатно шире 
и у њима заостаје крв, што изазива погоршање тегоба. Ноге постају тешке, 
уморне, болне и отечене, а неретко долази и до појаве утрнулости, неспеци-

фичних болова у потколеницама и ноћних грчева у мишићима. Код оних људи који 
имају озбиљне проблеме с венама отварају се и ранице које тешко зарастају и за-
хтевају посебну негу.

Зато се у ово доба године препоручује да се појача превентива, како би се спре-
чила упала вена. Доцент др Марко Драгаш, васкуларни хирург Клиничког центра 
Србије, каже да је за већину пацијената који пате од проширених и упаљених вена, 
тачније од хроничне венске инсуфицијенције, неопходно да редовно носе еластич-
не чарапе, без обзира на то колико је напољу топло.

– Неношење еластичних чарапа које помажу да крв не заостаје у доњим екстре-
митетима дефинитивно води у погоршање стања, а најозбиљнија комликација је по-
јава тромбозе, како у површним и израженим венама, тако и у оним дубоким – на-
помиње др Драгаш. – Друга подједнако озбиљна комликација је отварање раница 
на измењеној кожи потколе-
ница, најчешће око зглобо-
ва, које се лако инфицирају, 
што компликује лечење.

У мањој групи су пацијен-
ти са оштећењем артеријске 
циркулације, који због про-
ширених вена доњих ектре-
митета морају да пију леко-
ве.

– Сви који имају хронич-
ну венску инсуфицијенцију, 
током топлијих дана морају 
да повећају унос течност, 
јер ако је организам дехи-
дриран, крв је склонија згрушавању – напомиње доцент др Драгаш. – Нарочито је 
важна надокнада магнезијума и калцијума, јер дефицит ових минерала такође мо-
же да узрокује појаву тегоба.

Међународно истраживање које је обухватило и нашу земљу, показало је да од 
неког стадијума проширених и упаљених вена доњих екстремитета пати седам од 
10 пацијената. Подједнако оболевају и мушкарци и жене. Обољење је углавном ге-
нетски одређено, али код жена може да буде предиспонирано и утицајем хормон-
ског статуса, који се мења са сваким циклусом, трудноћом… 

АЛЕРГИЈЕ СУ НАЈВЕЋА НЕЗАРАЗНА ЕПИДЕМИЈА
Л екови за лечење алергија су по-

пут мобилних телефона: сваке го-
дине појављују се нови, бољи и 

ефикаснији, а уједно и – скупљи. Док-
торка Драгана Тадић, алерголог и иму-
нолог Клиничко-болничког центра „Бе-
жанијска коса” каже:

– Сада се уместо инјекција углав-
ном примењује сублингвална имуноте-
рапија као раствор који се 
накапава под језик пацијен-
та. Овај начин је много бе-
збеднији, јер има мање не-
жељених ефеката и за па-
цијента је комфорнији. Још 
једноставније за примену 
су брзо растворљиве табле-
те за сублингвалну приме-
ну, али оне још нису реги-
строване на нашем тржи-
шту.

Који су остали нови ле-
кови?

– Осим нових генераци-
ја антихистаминика који се 
пију и гликостероида који 
се примењују кроз нос, што 
је златни стандард у тера-
пији алергијских кијавица, 
на нашем тржишту су до-
ступни и антихистаминици за локалну 
примену – у облику назалног спреја и 
капи за очи. Има и спрејева за нос који 
садрже комбинацију гликокортикосте-
роида и антихистаминика.

Како у том „обиљу” лекова ску-
пљих и јефтинијих изабрати најбољу 
терапију?

– За избор терапије основа је добра 

дијагностика. То значи да би требало да 
се ураде тестови на алергене. Први ко-
рак је кожни „prick” тест. То је најбржи 
начин да утврдимо да ли код пацијента 
постоји преосетљивост на тестирани 

алерген. Некада се раде и тестови из 
крви који нам помажу у одлуци да ли 
код пацијента да укључимо алергенску 
имунотерапију. Наравно, клиничка сли-

ка и тежина болести, као и 
одговор на симптоматску 
терапију су најважнији кри-
теријум за одлуку о даљем 
лечењу. Дакле и у лечењу 
алергија све је потребнији 
индивидуални третман.

Када се примењују са-
мо лекови, а када имуно-
терапија?

– Имунотерапија је из-
бор код пацијената који 
имају умерено тешке или 
тешке алергијске симпто-
ме, као и код пацијената 
код којих уобичајеном те-
рапијом лековима не могу 
да се повуку симптоми бо-
лести. Она се спроводи од 
три до пет година. Клинич-
ко искуство показује да по-

сле ње пацијент нема тегобе наредних 
неколико година. Пацијенти неретко, 
због дужине примене, одлажу ову вр-
сту лечења, али када осете добробити 
враћају јој се врло радо и одговорно. 

Терапија лековима довољна је код бла-
жих алергијских форми од којих је нај-
чешћи алергијски ринитис. Он се код ве-
ћине пацијената успешно санира анти-
хистаминицима и назалним гликокорти-
костероидима.

Због чега су алергије постале та-
ко масовне?

– Постоје многобројне теорије, али 
највише се говори о теорији хигијене. 
Сматра се да деца данас живе у „сте-
рилним” условима, због чега не успева-
ју да развију одговарајући имунски од-
говор. Зато алерголози саветују да би 
деца требало да одрастају уз пса, мач-
ку, односно да имају ближи контакт са 
животињама. То може да ојача њихов 
имунитет, односно да спречи да он то-
ком живота оде у погрешном смеру и 
испољи се као алергија. Такође, важан 
утицај има и аеро-загађење, начин ис-
хране, употреба савремених синтетич-
ких материјала у индустрији…

Које су најчешће алергијске боле-
сти?

– Међу њима најмасовније су алер-
гијске болести дисајних путева које се 
клинички манифестују као алергијска 
кијавица и астма. Процењује се да од 
алергијске кијавице пати око петсто ми-
лиона људи широм света. Дакле, реч је 
о тренутно највећој незаразној епиде-
мији. Код 20 одсто пацијената алер-
гијска кијавица и ринитис развијају 
се у бронхијалну астму. 

Од алергијске кијавице пати око 500 милиона људи широм 
света, а код 20 одсто пацијената алергијска кијавица и 

ринитис развијају се у бронхијалну астму


	s01
	s02
	s03
	s04
	s05
	s06
	s07
	s08
	s09
	s10
	s11
	s12
	sm01
	sm02
	sm03
	sm04
	sm05
	sm06
	sm07
	sm08

