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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО
Скуп челника српских 
представничких тела у 

Мађарској, резултирао је 
сагледавањем актуелних 

проблема у српским 
срединама и указивањем 

на путеве њиховог 
решавања. Иако се 

позиву нису одазвали 
председници свих 

српских самоуправа, 
састанак је био добра 
прилика да се изнесу 
мишљења о моделима 

финансирања програма, 
односима са Будимском 
епархијом, будућности 

традиционалних видова 
окупљања, капиталним 

пројектима и 
персоналном освежавању 

друштвеног живота, 
оним мађарским 

држављанима српског 
порекла који су тренутно 
посматрачи дешавања на 

овом пољу

С астанак председника српских 
народносних самоуправа отво-
рила је председница Самоупра-

ве Срба у Мађарској Вера Пејић-Су-
тор, изразивши своје задовољство 
што је после више година паузе до-
шло до оваквог скупа. И за српског 
посланика у Мађарском парламенту 
Љубомира Алексова, овакав саста-
нак је, како је рекао, добра прилика 
да се поразговара о актуелним про-
блемима и потребама месних срп-
ских самоуправа.

– Корисно је добити прилику ба-
рем једном годишње за овакве су-
срете, који су значајни са више аспе-
ката, а пре свега да једни друге упо-
знамо са својим радом и потребама 
– рекао је Алексов.

Председник Српске самоуправе у 
Будимпешти Борислав Рус се, у свој-
ству једног од четворо суорганизато-

ра скупа, такође захвалио присутни-
ма, истакавши да је потребно обрати-
ти пажњу на функционисање самоу-
права на три нивоа: локалном, земаљ-
ском и градском. Међу суорганизато-
рима је био и председник Српске са-
моуправе Пештанске жупаније Петар 
Крунић, који је изразио очекивање и 
жељу да на скупу влада искреност, 
било да је реч о успесима или про-
блемима.

Дискусију гостију, која је потом 
уследила, отворила је председница 
Српске самоуправе у Тукуљи, Зора 
Пејовић, која је указала на потребу 
чешће и садржајније комуникације 
са месним српским самоуправама, а 
споменула је и жељу да се део кул-
турних програма дислоцира у мање 
средине, у унутрашњости. Она је 
предложила да се што пре, у сарад-
њи са Епархијом будимском, покуша 
оживљавање петровданског саборо-
вања у Грабовцу, јер сматра да та ду-
ховна манифестација замире и да из 
године у годину окупља све мањи 
број посетилаца.

Зора Пејовић је истакла и потре-
бу веће транспарентности кори-
шћења финансијских средстава у 
оквиру српског самоуправног си-
стема. Као пример је навела непо-
стојање информација о пословању 

Српског демократског савеза, од-
носно Самоуправе Срба у Мађар-
ској у периоду када су функције 
прве организације преусмераване 
на другу. Она је и конкретно упита-
ла шта се у том периоду дешавало 
са финансијама:

– Какво је било пословање СДС-а 
у том периоду и шта се догодило са 
преосталим Савезовим новцем? – 
упитала је председница тукуљске 
Српске самоуправе.

Присутни су информисани 
и да у тукуљском начелнич-
ком уреду није наишла на ра-
зумевање иницијатива Срп-
ске народносне самоуправе 
да се испоштује законска 
обавеза постављања ћири-
личне табле на неким јавним 
установама у том месту, а 
такође и да се истакну заста-
ве у време државног празни-
ка Србије. Такође, на неуспех 
је осуђена и иницијатива да 
се једној тукуљској улици 
доделе имена неке од срп-
ских знаменитих личности.

– Да бисмо то реализова-
ли, тукуљској Српској само-
управи је потребна подршка 
земаљске самоуправе и дру-
гих ауторитарних српских 
институција, које би се зало-

жиле за ове циљеве – истакла је го-
спођа Пејовић.

Председница ССМ Вера Пејић-Су-
тор одговорила је да су информације 
о пословању земаљске српске самоу-
праве доступне на интернету, како 
записници са седница, тако и доку-
ментација о финансијском послова-
њу. На примедбу да на стручна усавр-
шавања просветара „увек иду исти 
људи”, она је одговорила да учесници 
семинара могу бити искључиво особе 

које су запослене у српским просвет-
ним установама.

Председник Српске самоуправе у 
Будимпешти Борислав Рус, рекао је 
да је проблем у Грабовцу то што се 
после литургије свештенство повлачи 
и што верници нису у контакту са њи-
ма.

– Било је случајева да се вечерње 
одржава на другом месту. Нема дру-
жења, ни оркестра, тако да нема 
оних веза које би својим садржајем 
повезале посетиоце – рекао је Бори-
слав Рус.

Коментаторе на интернету, који 
често пишу о неким појавама у срп-
ској заједници, он је назвао „бескич-
мењацима” јер, како је рекао, нема-
ју храбрости да лично изнесу своје 
ставове. Критичке, па понекад и 
увредљиве коментаре на интернету 
он назива „пацовским каналима” и 

Одржан састанак председника српских самоуправа у Мађарској

Дугорочни напредак српске заједнице 
тешко изводљив без ослонца на нове снаге

Љубомир Алексов, српски парламентарни посланик:

ДОГОДИНЕ НОВА МИЛИЈАРДА ФОРИНТИ 
ВИШЕ ЗА ПОТРЕБЕ МАЊИНА

Љубомир Алексов је истакао да је 2014. године из државног буџета 
издвојено скоро 4 милијарде форинти за трошкове субјеката у мањин-
ској сфери.

– Данас је та цифра преко 8 милијарди форинти, а следеће године ће 
бити за милијарду већа. Питање је како се то повећање реализује код не-
ких наших организација. Лако је посматрати оне институције које на 
основу закона добијају повишице, где се тачно зна колико оне износе. 
Али, на локалном и на жупанијском нивоу је фиксно финансирање при-
лично скромно, а све остало се добија на основу конкурса, записника, од-
носно раније остварених пројеката. Српске самоуправе су од понуђеног 
фонда узеле свега 15 посто на локалном нивоу, док је у случају Немаца 
то 50 посто. То није зато што су Немци мудрији или активнији од Срба, већ 
зато што су прецизније дефинисали своје потребе – истакао је Алексов.
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запажа да се на интернет страница-
ма пишу „неистине и полуинформа-
ције”.

– О лепим стварима се не пише и 
нико не пита колико се труда уложи у 
реализацију задатака – рекао је го-
сподин Рус, који је затим говорио о 
тешкоћама и обавезама које је донео 
принцип диференцијалног финанси-
рања.

Када је реч о доступности инфор-
мација на интернету, Љубомир 
Алексов је напоменуо да евентуалне 
тешкоће приликом коришћења гло-
балне мреже нису везане за живот-
ну доб, јер такве канале комуника-
ције данас користе и старији људи. 
Према његовом виђењу, све зависи 
од тога ко колику жељу има да пу-
тем интернета дође до потребних 
информација, које су доступне на 
тај начин.

Србе из Сегедина је на седници 
представљала Јелена Фаркаш – Сеја, 
која је истакла да је и у том граду све 
мање Срба, а тиме и мањинских акти-
виста.

– Сав расположиви новац смо по-
трошили на обнову заједничких про-
сторија, које су сада функционалне. 
Омладина упркос томе не долази, 
мада шаљемо позивнице на њихове 
адресе – пожалила се госпођа Фар-
каш и замолила за више информација 

о току и судбини започете акције 
оснивања српске школе у Сегедину.

На ово питање, Вера Пејић-Сутор је 
одговорила информацијом да је од 
надлежних стигла вест да је зграда за 
будућу српску просветну установу 
обезбеђена на Калвин тргу 6, али да 
је реч само о усменој информацији, 
док се писмена потврда тек очекује.

Љубомир Алексов је истакао да је 
потребно да се из Србије изврши јаче 
лобирање, како би се будући школски 
простор не само добио, већ и обезбе-
дило више стотина милиона форинти 
за комплетно реновирање зграде, ко-
је је неопходно предузети.

– Мађарска држава је већ уложи-
ла велика финансијска средства за 
откуп зграде у пештанској Ваци улици 
66 и за доградњу дела Српске школе 
у Будимпешти. Ако се те инвестиције 
имају у виду, остаје отворено питање 
када ће бити реализоване потребе ве-
зане за сегединску школу – нагласио 
је српски представник у парламенту.

На састанку председника српских 
месних самоуправа, могле су се чути 
неке појединости везане за проблеме 
Срба из Деске, које је овога пута 
представљао председник тамошње 
Српске самоуправе Чедомир Адамов.

– Пошто постоје четири веће регије 
у Мађарској, требало би бар једном 
годишње организовати регионалне 

скупове представника српских самоу-
права. Мислим да би се тако ефектни-
је могли изнети и решавати конкретни 
проблеми – рекао је господин Адамов 
и изнео примедбу да се глас Срба из 
Деске не може често чути на седница-
ма Скупштине и других форума зе-
маљске српске самоуправе.

Он је подсетио на то да су ове је-
сени у Десци, у сарадњи са КДЦСМ-

ом, одржане две значајне манифе-
стације: Фолклорни фестивал и Ба-
натски сабор, који су изазвали пози-
тивне реакције у јавности, али, како 
је рекао, оне нису добиле одговарају-
ћи значај од стране земаљске српске 
самоуправе.

– Руководиоци аматерских фол-
клорних друштава су до сада добија-
ли само морална признања, док су 

материјална изостајала. Треба наћи 
решење да се на приближно истом 
нивоу финансирају руководиоци 
фолклорних друштава – рекао је Че-
домир Адамов и у наставку свог из-
лагања указао на поједине проблеме 
који се јављају у односима са Будим-
ском епархијом, а који су везани за 
функционисање српских православ-
них црквених општина.

Према његовим речима, треба са-
ставити јединствен правилник о раду 
црквених општина, за шта треба да се 
заложи и земаљска самоуправа. Он је 
подржао предлог да ССМ треба да 
се укључи у оживљавање, односно, 
организацију грабовачког црквено-
народног сабора.

Током седнице је споменуто више 
различитих проблема, када је реч о 
функционисању црквених општина. 
О њима је, осим Чедомира Адамова, 
говорио и Петар Крунић, а у дискуси-
ју су се укључили и други учесници 
састанка.

Нада Бунчић-Ђурић, Сантово:

БЕЗ НОВОПРИДОШЛИХ СРБА 
ПРЕТИ НАМ ИЗУМИРАЊЕ

Нада Бунчић-Ђурић је истакла потребу освежавања српских пред-
ставничких тела у Мађарској новим лицима, односно особама које тако-
ђе живе у Мађарској, а мало их познајемо, јер су из различитих разлога 
до сада биле само међу посматрачима српског друштвеног живота. Она 
је изнела став да, ради биолошког опстанка и напретка заједнице, у са-
моуправни систем треба укључити и представнике бројчано велике по-
пулације оних мађарских држављана који су рођени у Србији, а који већ 
годинама или деценијама живе у Мађарској и који су на разним пољима 
већ укључени у већинску средину.

Према њеним речима, потребно је да српске самоуправе у квартови-
ма окупе око себе новопридошле Србе, како би се број активних припад-
ника српске популације повећао. Према попису, Срба пореклом из Срби-
је у Мађарској има више хиљада, а још увек нису добили прилику да се 
укључе у српски друштвени живот, сматра Нада Бунчић-Ђурић и упозо-
рава да ће српска заједница у Мађарској, у противном, бити осуђена на 
изумирање, које је већ приметно.

Зора Пејовић, Тукуља:

КРИТИКЕ НА ФЕЈСБУКУ НИСУ БЕЗ ОСНОВА, 
АЛИ ШТЕТЕ СРПСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Председница Српске самоуправе у Тукуљи Зора Пејовић је, поред оста-
лог, споменула и честу праксу да се о неким проблемима и појавама у срп-
ској заједници говори јавно, не баш примереним језиком, на неким Фејсбук 
профилима. Она сматра да у тим критикама има и истине, али такође за-
кључује да се случајеви предимензионирају. Према њеном мишљењу, 
Фејсбук није место за такве иступе, јер се, како сматра, на тај начин крњи 
углед целе српске заједнице. Она је набројала и нека од питања која се на 
једном од Фејсбук профила наводе као приоритетна за решавање. Из ње-
них речи, присутни су сазнали да је од стране појединих корисника Фејс-
бука, најчешће прозиван директор Српског института Пера Ластић, због 
тога што је завршио физику, а води Српски институт, као и због појединих 
финансијских питања. Она је изразила жаљење што директор те институ-
ције није присуствовао састанку, јер је желела да сазна да ли је тачно да 
је Српски институт потрошио седам милиона форинти за подизање бисте 
у Будиму и пратеће програме. Навела је и да се у критикама на Фејсбуку 
често спомиње и председник Српске самоуправе у Будимпешти, због на-
чина на који се организују ходочасничка путовања. Госпођа Пејовић је та-
кав облик комуникације назвала недопустивим, али ипак сматра потреб-
ним да се испита да ли овакве критике одговарају истини.

АКТУЕЛНО

(Наставак на 4. страни)
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АКТУЕЛНО

После информације Јелене Марко-
вљев-Веселинов, да је после Српске 
школе, и Српско забавиште у Новом 
Сентивану укинуто на споран начин, 
Љубомир Алексов је рекао да без са-
гласности Српске самоуправе нико 
нема право да укине новосентиванско 
забавиште. Према његовим речима, 
потребно је уложити жалбу Владиној 
кацеларији, јер је одлука о укидању 
противзаконита и требало би да, 
сходно закону, буде поништена.

Председница Српске самоуправе у 
Сантову Нада Бунчић-Ђурић је приме-
тила да се позиву за састанак одазва-
ло веома мало председника будимпе-
штанских квартовских самоуправа. 
Она је истакла да треба подмлађива-
ти састав самоуправа, али је напоме-
нула да међу младима нема довољно 
заинтересованих да преузму одговор-
ност за овакав вид организовања.

– И Скупштину земаљске самоу-
праве, као и друга представничка те-
ла, треба освежити људима који до 
сада нису били друштвено агнажова-
ни. Становништво у Сантову стари, 
многи су отишли, а деца се не рађају. 
Посебан проблем је незаинтересова-
ност за друштвени живот и присуство 
програмима. У Грабовац на прославу 
долази више људи из Хрватске, него 
из Мађарске. Због тога је потребно да 
се деца од малена, у породицама ва-
спитавају тако да сама пожеле да оду 
на српске догађаје и да тамо виде 
своје познанике. Треба спровести ши-
ру друштвену акцију како саборова-
ње у Грабовцу не би потпуно утихну-

ло – истакла је председница Српске 
самоуправе у Сантову.

С обзиром да у друштву саветника 
земаљске самоуправе Петра Богдана, 
овлашћеног за заступање српских ин-
тереса у државној фондацији ЕМЕТ, 
и сам често присуствује седницама 
тог тела, потпредседник ССМ Игор 
Рус је, путем видео пројекције, де-
таљније објаснио на који начин срп-
ске народносне самоуправе могу 
лакше доћи до финансијских сред-
става и искористити могућности које 
нуде надлежне државне институције.

Марина Александрић-Ремели, чел-
ница Српске самоуправе у Будаершу 
је присутне упознала са радом тамо-
шњег представничког тела Срба. Она 
је скренула пажњу присутних на по-
требу да се мањинским активистима 
у мањим срединама практичним са-
ветима олакша рад. Осим тога, гово-
рила је и о неопходности анимирања 
младих, да кроз учешће у програми-
ма месних самоуправа освеже срп-
ски културни и друштвени живот.

Митар Кркељић, председник Срп-
ске самоуправе Будимграда, рекао је 
да се слаже са учесницима састанка 
који су говорили о потреби укључи-
вања младих у самоуправни систем. 
Подсетио је како је на прошлим избо-
рима формирано више српских само-
управа у Будимешти и околини, у ко-
јима су места заузели управо млађи 
људи, што је оценио као позитивну 
тенденцију. За своје ангажовање у 
Будимграду захвалио је некадашњем 
председнику Српске самоуправе тог 
дела града, др Данилу Урошевићу, 

који је својевремено иницирао персо-
налне промене у саставу тог тела.

У разговор се укључила и Ката 
Остојић-Вег, председница Српске са-
моуправе у Српском Ковину. Она је 
рекла да је српско гробље у том гра-

ду у веома лошем стању и да је за 
његово чишћење и уређење потребно 
око 500.000 форинти.

– Обновљена је литија из цркве, 
стара 300 година. Пошто не може да 
виси, треба наћи одговарајућу витри-
ну за смештај те реликвије, што би за-
хтевало одређена финансијска сред-
ства – рекла је Ката Остојић-Вег и 
напоменула да Српска самоуправа на 
чијем је челу није добила никаква 
финансијска средства од градске са-
моуправе.

Осим наведених говорника, сед-
ници су присуствовали и саветник 
земаљске самоуправе за север Пе-
тар Богдан, саветник за југ Боривој 
Рус, в. д. директора КДЦСМ-а Милан 
Ђурић, Зорица Степанов из Мохача, 
др Радомир Ластић (3. кварт), Диана 
Ђурић (13. кварт), Богдан Сабо (10. 
кварт), Петар Бечејић (11. кварт) и 
Стојанка Крзман (5. кварт). Присутни 
су, такође, били и шеф Канцеларије 

ССМ-а др Јадранка Гергев и пред-
ставници медија на српском језику у 
Мађарској – Снежана Миливојевић, 
Миленко Радић и Драган Јаковље-
вић.

СНН

Јелена Марковљев-Веселинов, Нови Сентиван:

НИСМО КОНСУЛТОВАНИ КАДА ЈЕ УКИНУТО 
СРПСКО ЗАБАВИШТЕ

Јелена Марковљев-Веселинов, председница Српске самоуправе у Но-
вом Сентивану, изразила је забринутост због укидања Српског забави-
шта у том месту. Такву одлуку су надлежни у Сегедину донели без ика-
квих консултација са Српском самоуправом и њене сагласности, а изо-
стала је и било каква информација о томе да је забавиште укинуто. 
Претходно је укинута и Српска школа, што је велики проблем не само за 
Србе у том селу, већ за целу српску заједницу у Мађарској. Јелена Мар-
ковљев-Веселинов сматра да је реч о недостатку добре воље код руко-
водства села да се реше проблеми везани за тамошње Србе. Као пример 
је навела одбијање начелника села, који је иначе српског порекла, да се 
убуће коси трава и на сеоском српском гробљу, истовремено када се то 
чини на католичком.

Петар Крунић, Калаз:

ТЕКЕЛИЈАНУМ НИКАДА НИЈЕ 
БИО ЦРКВЕНО ВЛАСНИШТВО

Потпредседник Самоуправе Срба у Мађарској, председник Српске са-
моуправе Пештанске жупаније и Српске самоуправе у Калазу Петар 
Крунић, иницирао је питање организационог деловања Текелијанума и 
констатовао да то здање никада у својој историји није било црквено вла-
сништво. Он се критичким речима изјаснио о пракси да црква, која упра-
вља овом палатом, у којој функционише и ђачки интернат, наплаћује ки-
рију ђацима, односно школи, што није у скаду са жељом оставиоца за-
дужбине, Саве Текелије.

(Наставак са 3. стране)

Одржан састанак председника српских самоуправа у Мађарској
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ПИСМА

17. новембра 1989. – У једној од 
највећих рударских несрећа у Срби-
ји, у јами „Морава” Алексиначких 
рудника угља, погинуло је 90 рудара.

20. новембра 1847. – Умро је срп-
ски писац, преводилац и глумац Јоа-
ким Вујић, оснивач модерног српског 
позоришта.

20. новембра 1863. – Рођен је срп-
ски писац, естетичар и књижевни 
критичар Богдан Поповић, члан Срп-
ске краљевске академије, један од 
оснивача „Српског књижевног гла-
сника”.

20. новембра 1873. – Два града на 
десној и левој обали Дунава, Будим и 
Пешта, спојени су у један и формира-
ли су мађарску престоницу Будимпе-
шту.

21. новембра 1869. – Рођен је срп-
ски правник и историчар Слободан 
Јовановић, професор Београдског 
универзитета, председник Српске 
краљевске академије, најзначајнији 
српски правни писац и теоретичар 
државе у XX веку.

21. новембра 1995. – Након троне-
дељних преговора, у војној бази Рајт 
Петерсону у америчком граду Деј-
тон, председници Хрватске, Босне и 
Херцеговине и Србије, Фрањо Туђ-
ман, Алија Изетбеговић и Слободан 
Милошевић парафирали су мировни 
споразум којим је окончан рат у БиХ.

23. новембра 1855. – У Сенти је 
рођен Стеван Сремац, најизразитији 
представник српске хумористичке 
прозе и један од најзначајнијих писа-
ца српског реализма. Био је члан Срп-
ске краљевске академије. 

Дешчански фолклораши уче нову кореографију

„Играма из Пчиње” освежавају 
фолклорни репертоар

П рви викенд у новембру, чла-
новима Културно-уметничког 
друштва „Банат” у Десци 

протекао је радно. У циљу проши-
ривања репертоара ансамбла, у ме-
сном Културном, образовном и вер-
ском центру „Свети Сава”, боравио 
је Љубомир-Миле Вујчин, корео-
граф из Врбаса, у Србији. Популар-

ни Миле је Дешчанима на сцену по-
ставио бројне кореографије које су 
касније донеле славу овом фол-
клорном друштву, а почетком овог 
новембра са члановима „Баната” је 
увежбавао „Игре из Пчиње”. Иако се 
радило о захтевним корацима, Љу-
бомир Вујчин био је и више него за-
довољан, јер су Дешчани веома бр-

зо успели да савладају кораке. „Де-
ска поново гази правим, играчким 
кораком, тако да ће ‘Банат’ обнови-
ти стару славу”, био је категоричан 
на крају увежбавања нове корео-
графије Љубомир-Миле Вујчин, ко-
ји већ тридесет година сарађује са 
Дешчанима.

П. М.

ВРЕМЕПЛОВ

Још једно гостовање тамбураша из Поморишја

Запажено учешће на „Старчевачкој тамбурици”
Н ема одмора за чланове Тамбу-

рашког оркестра „Банат” из 
Деске. Након наступа у Сло-

вачкој, о којем је известио и наш не-

дељник, ове познате музичаре пут је 
29. октобра водио у Старчево, у Срби-
ји. У овом месту, које се сматра град-
ским насељем на територији града 

Панчева, у Јужнобанатском округу, 
Дешчани су наступали на традицио-
налном, 16. по реду Међународном 
фестивалу малих тамбурашких са-

става – „Старчевачка тамбу-
рица.”

У великој сали Дома кул-
туре у Старчеву, дешчански 
тамбураши су наступали у 
друштву музичара из Хрват-
ске, Румуније, Републике 
Српске и Србије. Извели су 
мађарски и румунски репер-
тоар, а наступала је и солист-
киња Естер Фрањо-Вујчин, 
која је публици отпевала не-
колико српских изворних ме-
лодија. Тамбурашки састав 
из Мађарске испраћен је 
бурним аплаузима, а на сли-
чан начин поздрављени су и 
остали учесници фестивала.

П. М.

Тукуљска Српска самоуправа организовала едукативно путовање

Шумадијска прича – траговима Карађорђа и његових потомака

У чесници четвородневног путо-
вања по Србији били су Тукуљци 
различите животне доби, а по-

хвално је и то што је међу њих четр-
десетак било и десеторо младих, као 
и трочлани оркестар „Ледина”. Моји 
Тукуљци традиционално играју и пе-
вају у Шумадији, али је још нису у 
целости видели. Зато је прва одред-
ница нашег путовања био Опленац.

Велелепни маузолеј династије Ка-
рађорђевић оставља посетиоца без 
даха: позлаћене фреске, различите 
врсте мермера, лустер тежак 200 ки-
лограма од претопљеног оружја Ка-
рађорђевих устаника, затим сарко-
фази и мозаици.

Родна кућа великог српског вожда 
Карађорђа Петровића изазива ди-
вљење према јунаштву њега самог и 
његових 40 ратника, који су кренули 
у Први српски устанак против Турака.

Сместили смо се у Врњачкој Бањи, 
у предивном хотелу „Александар” и 
овим путем се захваљујемо господи-
ну Тодору и особљу на одличној 
услузи.

Другог дана нас је чекала посета 

манастирима Студеница и Жича. Ве-
лелепне грађевине носе трагове сви-
репих освајача који су уништавали 
културне и верске вредности, али на-
ционалну свест и православну тради-
цију никада неће успети да умање. 
Непрестана киша омела нас је да се 
попнемо на средњовековну тврђаву 
Маглич и оданде доживимо „Долину 
јоргована”.

Трећег дана је уследила посета Тр-

стенику, добродошлица потпредсед-
ника општине у етно селу, посета 
Александровцу и највећој фабрици 
сокова и алкохолних пића „Вино Жу-
па”. Све похвале заменику директора 
на пријему. Уживали смо у дегуста-
цији најукуснијих производа.

Посебан доживљај био је манастир 
Љубостиња, задужбина књегиње Ми-
лице. Манастир је посвећен Успењу 
пресвете Богородице. Ту је сахрање-
на кнегиња Милица, жена кнеза Лаза-
ра, као и монахиња Јефимија. Женски 
манастир чува и одржава 40 монахи-
ња.

Тукуљски Раци видели су и где су 
Рас, Морава, Ибар и Шумадија. По-
следњег јутра, на позив месног паро-
ха, посетели смо једну српску цркву 
на путу према Мађарској, као и град 
Смедерево и његову тврђаву.

Захваљујемо се свима на лепом 
дружењу: оцу Милану Ерићу на ду-
ховном освешћењу, и његовој десној 
руци, новинару Миленку Радићу, на 
неуморном превођењу и свакој дру-
гој помоћи. Хвала возачима на сигур-
ној вожњи и туристичкој агенцији 
„Будагајд”.

Зора Пејовић
Тукуља

МУЗИКА
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ДУХОВНОСТ Храмовне славе у нашим насељима

Свети Димитрије свечано прослављен и у Мађарској

П разновање Светог Димитрија – 
Митровдана, међу Србима у 
Мађарској је отпочело 5. но-

вембра у Шароку. Сваке године Срби 
из мађарског и хрватског дела Бара-
ње окупљају се у великом броју, а реч 
је углавном о потомцима некада-
шњих оптаната из Шарока, који данас 
претежно живе у Хрватској. Дошли 
су, такође и многи наши сународници 
из Србије, чији преци потичу из овог 
барањског насеља.

Домаћин славе био је старатељ 
месног српског православног храма 
Ласло Вајдич. Свету литургију слу-
жили су јереј Милан Ерић, парох пе-
чујски, администратор шарочке па-
рохије и протођакон Андраш Штријк, 
а за певницом су појали: јереј Срђан 
Трајковић, парох болмански и Јован 
Вилић, појац из Болмана.

После славске проповеди оца Ери-
ћа, уследила је литија, а верници су 
застали и код спомен-обележја упо-
којеним оптантима, где је одржан 
кратак помен. Свечано празновање 
заштитника шарочке српске право-
славне цркве настављено је освеће-
њем и резањем славског колача, и 
благосиљањем кољива. Кумовали су 
јереј Срђан Трајковић, парох болман-
ски и његова супруга Гордана, који су 
шарочкој светињи даривали два вео-
ма лепа чирака.

За следећу годину кумства се при-
хватио Стеван Огњеновић из Белог 
Манастира у Хрватској, чији преци 
потичу из Шарока и Илочца. Просла-
ва је настављена дружењем и при-
годним послужењем у порти храма, 
као и ручком који је част гостију при-
редио Ласло Вајдич. И ове године, до-
бар део трошкова празновања и ага-
пеа сносила је Самоуправа Срба у 
Липови, која сваке године материјал-
но подржава прославу патрона ша-
рочке српске православне цркве.

Током славског весеља зачули су 
се и звуци хармонике. Свирали су је-
реј Срђан Трајковић и Стефан Пандур 
из Болмана, па је славље присутних 
прерасло у народно весеље, протка-
но музиком и песмом.



Н а дан празника Светог велико-
мученика Димитрија, 8. новем-
бра, у барањском насељу Меч-

ка, свету литургију су служили јереј 
Јован Бибић, парох сантовачки, јереј 
Милан Ерић, парох печујски и админи-

стратор парохије у Мечки и протођа-
кон Андраш Штријк. Литургији је при-
суствовало четрдесетак верника из 
мађарског и хрватског дела Барање.

Обављен је свечани чин резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива, а кумовао је Младен Грубић са 
својом породицом, у друштву поро-
дице Слободана Станковића из Белог 
Манастира у Хрватској, који сваке го-
дине, са својом фамилијом, дође и 

поклони се Светом великомученику 
Димитрију. Следеће године, кума ће, 
како сазнајемо, бити Манда Јурковић 
из Помаза. И овога пута, свечану 
славску проповед је одржао јереј 
Милан Ерић.

На цркви су приметне пукотине и 
ошетећења на зидовима, што је сигнал 
да треба пронаћи средства за ренови-
рање ове светиње, за шта се 
залаже и локална самоупра-
ва села. Она је, како смо са-
знали на лицу места, спремна 
да конкурише за средства, 
наравно, уз благослов Будим-
ске епархије.

У сваком случају, задата-
ка има, а по окончању ми-
тровданске храмовне славе 
у Мечки, сви верници су би-
ли позвани у Печварад. Кум 
славе, Младен Грубић, позна-
ти угоститељ из Печварада, 
и овога пута угостио је све 
вернике који су заједно са 

њим прославили Светог великомуче-
ника Димитрија.

„Никада нас није било у оволиком 
броју на храмовној слави. Пресрећан 
сам због тога, што смо се скупили и 
достојно прославили црквену славу. 
Искрено се надам да ће се наћи мате-
ријална средства како би се обновила 
наша светиња” – рекао нам је Младен 
Грубић, који верно чува светињу у 
Мечки, као и успомену на родно село. 

У овом барањском насељу, свети 
храм посвећен Светом великомуче-
нику Димитрију последњи је бедем 
српства.



И Шиклошани су прославили 
своју црквену славу – Светог 
великомученика Димитрија. 

Празновање је уприличено 13. новем-

бра, у присуству шездесетак српских 
православних верника из мађарског 
и хрватског дела Барање. Митров-
данску свету литургију служили су 
јереј Јован Бибић, парох сантовачки, 
јереј Милан Ерић, парох печујски и 
администратор шиклошке парохије, 
јерођакон Митрофан из манастира 
Грабовац и протођакон Андраш 
Штријк.

У склопу славског богослужења у 

светом храму обављено је и свечано 
освећење славског колача и благоси-
љање кољива. Кумовали су чланови 
Печујско-барањског српског удруже-
ња на челу са председником Предра-
гом Мандићем и секретаром Мили-
цом Павлов, док ће догодине кума 
бити Ранка Пандур из Ђуда, иначе ро-
дом из Мађарбоје.

Пригодну беседу одржао је 
јереј Милан Ерић, а литургија 
је окончана послужењем, на-
кон чега су сви присутни пре-
шли у оближњи Дом културе, 
где је приређен агапе. Током 
трпезе љубави, присутне госте 
су на хармоници забављали 
јереј Срђан Трајковић, парох 
болмански и Стефан Пандур 
из Хрватске. Достојну просла-
ву храмовне славе у Шиклошу 
суфинансирао је Културни и 
документациони центар Срба 
у Мађарској.

Предраг Мандић

Шарок

Мечка

Шиклош
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Фељтон

животни стил

Љ убавне песме су мамац за 
широку публику још од вре-
мена џез свирача из задимље-

них клубова, а потом психоделичних 
Битлса, па све до некада контровер-
зне Мадоне и данашњих тинејџер-
ских звезда, које су познатије по 
профилима на друштвеним мрежа-
ма него по својим песмама. Оно што 
се, међутим, променило јесте да је 
изражавање љубави у савременој 
поп музици све чешће првенствено 
усмерено ка самоме себи. То потвр-
ђује и истраживање Пем МекАуслан 
и Мери Вонг, две професорке психо-
логије са Универзитета у Мичигену, 
објављено овог лета. Истраживање 
је забележило значајан пораст нар-
цизма и индивидуализма у западној 
музици у последњих четврт века, а 
такав тренд је забрињавајући и 
услед чињенице да америчке и 
европске поп звезде диктирају кул-
турне трендове.

Током деведесетих година про-
шлог века, самохвалисање је, пише у 
студији, било присутно углавном у 
реп музици, да би се у наредних 20 
година проширило на већину попу-
ларних жанрова, укључујући и оно 
што се подводи под поп музику. Ау-
торке су анализирале текстове 100 

најпопуларнијих песама из 1990, 
2000. и 2010. године, и закључиле да 
новија музика обилује моментима 
када певач или певачица помињу соп-
ствено име, или се хвале својим бо-
гатством, изгледом, сексипилом и сл. 

Самопромоцији су, изгледа, 
склонији мушки извођачи ко-
ји, осим хвалисања, истичу и 
захтев за поштовањем своје 
личности.

Резултати ове студије су 
још један у низу упозорења, 
које психолози истичу већ 
годинама, да су нове техно-
логије и успон друштвених 
мрежа значајно утицали на 
промену понашања код мла-
дих, којима је у неким слу-
чајевима битније како ће се 

представити у јавности, него колико 
је њихов живот заиста квалитетан. 
Зато, ауторке истраживања апелују 
на родитеље, просветне раднике и 
све који су одговорни за васпитавање 
младих да међу новим генерацијама 

упорније промовишу другачије обра-
сце понашања.

И на српској сцени често виђамо 
луксуз, егзотична путовања, дизајни-
рану одећу и богате ноћне проводе, 
иза којих, у стварном животу, доми-
нирају висока незапосленост, ниске 
зараде и летовање на каучу у дневној 
соби. До које мере су се промениле 
друштвене вредности показује пода-
так да је у 2015. години више људи 
погинуло правећи селфи фотографи-
је, него од напада ајкула.

„За пораст нарцисоидног понаша-
ња пре можемо кривити начин кому-
никације у породици у раном детињ-
ству, када се формира личност, него 
друштвене мреже које млади кори-
сте тек у тинејџерским годинама. У 
последњих неколико деценија велики 
утицај на васпитавање деце је имао 
психолошки тренд оснаживања са-
мопоуздања у раном узрасту. Поку-
шај родитеља и наставника да изгра-
де здрав осећај самопоуздања код 
деце у неким случајевима се претво-
рио у медвеђу услугу. Поједине сту-
дије показују да деца често добијају 
комплименте и похвале и када то ни-
су заслужила и за таленте које не по-
седују, те да зато развијају снажну 
потребу за похвалама. Само деца ко-
јој су награђена реална остварења, 
могу изградити објективно самопоу-
здање”, закључује Фајерстоун. 

„Ја сам главни, ја сам највећи човек који је икада 
живео…”. Поруке овог типа су све масовније у 

популарној музици, а вулгарно самохвалисање и 
други покушаји да се по сваку цену изађе из 

анонимности, постали су стандард за понашање на 
друштвеним мрежема. То су, међутим, само 

показатељи дубоке патологије и кризе правих 
вредности у западном друштву, тврде стручњаци

Раст нарцисоидности у популарној култури

Поплава маминих генијалаца

Л уиђи Марсиљи је упијао све ми-
рисе Стамбола. Најдоминантни-
ји беше слани уздах Мермерног 

мора помешан са мирисом свеже пе-
чене рибе коју су рибари у својим 
чамцима припремали на ћумуру. Од-
мах затим запљуснуо би га тежак ми-
рис лоја, те благог, зачињеног пилафа 
и разних кебаба, донера, или 
јагњетине испод сача. Идући 
даље, посве изненада, наила-
зио би на опојне мирисе со-
муна, лепиња, ђеврека и бу-
река. А онда би га неочеки-
вано запљуснуо и привлачан 
мирис мешавине меда, ора-
ха, бадема, лимуновог сока, 
ваниле и цимета. Није могао 
да одоли ни изазову разних 
тулумби, туфахија, урмаши-
ца, баклава, кадаифа и алви. 
Одушевљавао се и заносним 
мирисима небројених зачина 
новоподигнуте Мисир чар-
шије, која је изграђена по на-
логу султаније Турхан, мајке 
садашњег султана Мехмеда 
IV.

У старом језгру некада-
шњег Константинопоља који 
Турци називају Фатих, низа-
ле су се велелепне џамије. 
Марсиљи је с тугом у срцу 
посматрао црвенкасте зиди-
не негдашње Аја Софије. Није могао 
да се суздржи, пришао је њеним зи-
динама и целивао их. Са посебним за-
довољством је посматрао и величан-
ствену Сулејманија џамију. Ипак, нај-
већи утисак на њега оставила је Сул-
тан Ахмедова џамија са шест витких 
минарета, која је по својим модрим 

плочицама била позната и под нази-
вом Плава џамија.

Ускоро је упознао Абрахама Габаи-
ја, левантинског Јеврејина од кога је 
почео да усваја турски језик. Од њега 
је, после све учесталијих кеса трепе-
равих дуката, много тога сазнао је и о 
историји Османлија, о карактеру и на-

чину размишљања Турака. Захваљују-
ћи управо препреденом Габаију, убрзо 
је упознао и највиши круг стамбол-
ских интелектуалаца. Један од најзна-
чајнијих међу њима био је историчар 
Хезарфен Хусеин. Овом уваженом на-
учнику Марсиљи је поклонио стручно 
брушене и вешто гравиране кристалне 

чаше, бокале, тацне, и један величан-
ствен лустер, читаву колекцију препо-
знатљивих ремек дела венецијанских 
мајстора са острва Мурано. Старом 
историчару је толико пријало дру-
штво знатижељног и ласкавог младог 
грофа, да је пред њим, после многих 
заједно проведених часова, широм 
отворио и врата свога дома. Марсиљи 
данима није излазио из Хезарфенове 
личне библиотеке. Стари, суви Турчин 

сатима га је посматрао, ну-
дио му укусне баклаве и по-
злаћене филџане благе кафе. 
Нежно му је казивао стихове 
о љубави и ужицима дуњалу-
ка, земаљског света.

Луиђи је то добро уоча-
вао и узвраћао му лепим ре-
чима, славећи ум и благона-
клоност времешног повесни-
чара. Како би успео да дође 
до што је могуће више ин-
формација, млади Болоњац 
му се додворавао и покла-
њао златан накит добављен 
из далеке Индије.

Абрахам Габаи се само 
претварао да га све то и не 
дотиче. Преводио је бројне 
историјске рукописе које је 
Марсиљи вредно бележио у 
своју бележницу боје зреле 
трешње. Хезарфен Хусеин је 
дуге и пријатне часове прово-
дио са Марсиљијем испијају-
ћи чашице јаког чаја боје цр-

веног бакра и лешкарећи у хладовини 
и питомини замрачених одаја. Луиђи 
је од њега многе ствари научио. Хе-
зарфен-ефендија је подробно гово-
рио о верским и социјалним слојеви-
ма, о војним институцијама и о разно-
ликој култури Османске империје. (…)

Драгомир Дујмов

У старом језгру некадашњег Константинопоља који 
Турци називају Фатих, низале су се велелепне 

џамије. Гроф Марсиљи је с тугом у срцу посматрао 
црвенкасте зидине негдашње Аја Софије. Није 

могао да се суздржи, пришао је њеним 
зидинама и целивао их

Италијански гроф, пријатељ Срба (5)

Тужни сусрет са Аја Софијом у Стамболу

Константинопољ
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Н еколико дана након успешне 
отворене генералне пробе, 
6. новембра смо имали прилике 

да на будимпештанској сцени Срп-
ског позоришта у Мађарској, погле-
дамо и премијеру Нушићеве „Вла-
сти”, у режији Лидије Стевановић. За 
ову недовршену једночинку, музику 
за сонгове је урадио Габор Ленђел.

У духовитој представи освеженој 
сонговима, гледамо шта се дешава у 
породици младог министра (Дејан 
Дујмов) када он постане значајна 
личност, а његов кум Сава (Јосо Ма-
ториц), рођак Арса (Тибор Ембер), 
школски друг Добросав (Митар Крке-
љић) и госпа Мица (Зорица Јурковић), 
одједном почну да посећују његову 
кућу, таста Милоја (Ратко Краљевић) 
и ташту Мару (Лидија Стевановић). 
Сви они желе да за себе испослују по 
њиховом мишљењу сасвим „мале и 
једноставне” уступке, када већ имају 
„протекцију” у министарству. У пред-
стави се појављују још и министрова 
жена Лепосава (Јована Вечић) и као и 
момак из министарства (Бранимир 
Ђорђев).

Првакиња Српског народног позо-
ришта из Новог Сада, Лидија Стева-
новић, коју смо летос гледали као 
једну од Радиних тетака у „Сомбор-
ској ружи”, режијом се бавила и ра-
није, а са колегам из Српског позори-
шта увек радо сарађује.

– Пошто сам и сама глумица, знам 
шта је глумцима потребно, па сам се 
као редитељ тиме и руководила. Ово 
је једна сатира о власти, прича о на-
шим наравима, увек универзална те-
ма. Настојала сам да све сцене буду 
до краја урађене, да и говорна и фи-
зичка радња буду тачно и прецизно 
спроведене, и да ништа не остане не-
доречено. Сонгове смо Габор Ленђел 
и ја осмислили још летос. Пробе смо 
почели још пре неколико месеци, али 
смо због заузетости глумаца, који у 
„стварном животу” имају своје про-
фесије, морали радити у етапама, 
обично викендима, када смо могли 
да се сви ускладимо. Познајем ове 

људе и жанр који воле. Са многима 
сам већ радила и одлично се познаје-
мо, а задовољство ми је било да ра-
дим и са младим глумцима, којима 
сам се трудила да пренесем део свог 
професионалног искуства.

Чест гост Српског позоришта у Ма-
ђарској, Ратко Краљевић, свог Мило-
ја гради са љубављу и разумевањем 
за једноставног човека из провинције, 
пијачара који одједном постаје ва-
жан, па би желео да му се људи кла-
њају, пред њим скидају шешир и по-
здрављају га.

– Успела је, по мом мишљењу, и 
наша генерална проба и премијера. 
Није ми требало много труда да 

уђем у улогу, али сам ових неколико 
месеци живео са Нушићем, па сам се 
чак тако понашао и код куће. У пред-
стави, моја ћерка је удата за мини-
стра Тозу, а ја инсистирам да га сада 
сви ословљавају пуним именом Све-
тозар. Када се ради о Нушићу, сећам 
се наших старих глумаца који су били 
запамћени по тим улогама, као што 
је била Жанка Стокић, Оливера Мар-
ковић, Мија Алексић, Зоран Радми-
ловић… Погледао сам поново неко-
лико старих филмова, а Нушић је 
универзалан и можемо да га играмо 
сада и кроз неколико деценија – при-
ча нам увек расположени Ратко Кра-
љевић кога након ове премијере оче-

кују дечји програми за новогодишње 
празнике.

Глумци се слажу у изјавама да Ну-
шића нису досада радили, па је ово 
одлична прилика да се опробају у 
овим „евергрин” комадима написа-
ним на српском језику, које публика 
увек и свуда воли.

– Одавно сам желео да радимо 
управо Нушића, и ево сад је дошла 
прилика. Све ово што је Нушић давно 
написао и сада је врло актуелно – от-
крива нам Тибор Ембер, који је морао 
да усклади своје професионалне 
обавезе у болници, семинаре и де-
журства са пробама и представама.

– Моје колеге лекари знају већ да 
ја у паузама учим текст и припремам 
се за представу. Ово је нешто чиме се 
бавим двадесет и пет година, што ме 
релаксира и чини срећним. Моја уло-
га има доста текста и ја сам се тру-
дио да га савладам у потпуности. То 
је помало архаичан језик, радио сам 
доста и на акцентима. Веома сам за-
хвалан редитељки и колегама глум-
цима, који су пробе заказивали према 
мом распореду, који није увек дозво-

љавао много простора. Са Лидијом 
сам већ сарађиво, били смо и партне-
ри у представама: „Ко се боји Вирџи-
није Вулф” и „Ковачи”.

Али, када на сцену закорачи госпа 
Мица у тумачењу Зорице Јурковић, 
омиљене глумице српских сцена у 
Мађарској, она просто почиње да ври 
и кључа! Повишени тонови женског 
гласа који добро зна шта хоће и црве-
на ружа на реверу, само додају још 
мало боје Зоричином шарму и енер-
гији коју познајемо. За Јурковићеву 
Нушић као да је баш писао ову улогу, 
и веома лако бисмо је могли зами-
слити и у другим комадима нашег ко-
медиографа, попут „Ожалошћене 
породице”, или „Госпође министарке”. 
Кад закуца госпа Мица и покуша да 
отвори министрова врата, иако он 
код куће не прима, тешко с њом могу 
да се изборе присутни мушки ликови, 
па и сам Арса (Тибор Ембер). Овај 
глумачки и брачни пар одлично функ-
ционише и на сцени, па су реакције, 
гегови и реплике сасвим спонтани и 
природни.

– Признајем да сам уживала када 
ступим на сцену. Обожавам ову госпа 

Непролазна тема власти, не престаје да инспирише 
уметнике, од најпознатијег српског комедиографа 

Бранислава Нушића, преко готово свих позоришних 
сцена у Србији, до наших уметника 
у Српском позоришту у Мађарској

Премијера на сцени Српског позоришта у Мађарској

Нушићев хумор актуелнији него икада

НУШИЋ И У 
НАЦИОНАЛНОМ 

ПОЗОРИШТУ
Да је Нушић у жижи интересо-

вања и ван Србије, показује и чи-
њеница да се ускоро очекује пре-
мијeра „Госпође министарке” на 
мађарском језику у позоришту 
Nemzeti szinház у Будимпешти, а 
љубитељи позоришта из српске за-
једнице спремају се да крајем но-
вембра погледају ову најпознатију 
Нушићеву комедију у Српском на-
родном позоришту у Новом Саду, 
управо са Лидијом Стевановић у 
главној улози. Представа је недав-
но обележила јубиларно 50. изво-
ђење и наставља да пуни гледали-
ште и у овој сезони.
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Мицу, која брзо говори и има дуже 
монологе. Захвална сам на овој уло-
зи, јер нису тако често женске роле 
овако јаке и запажене. Одмах након 
читалачких проба ми је било јасно у 
ком правцу треба да идем. Више пута 
сам размишљала да са мојим учени-
цима урадим нешто од Нушића, али 
сам била свесна да је то велики зало-
гај и помало се плашила протока вре-
мена. Сада је, међутим, сасвим јасно 
да је овај хумор и даље препозна-
тљив и радујем се сутрашњој пред-
стави за ученике у нашој школи – ка-
же одмах након премијере и аплауза 
на сцени Зорица Јурковић.

Тозин кум, Јосо Маториц, тражи 
само да му се отпише дуг, и ништа 
више и каже:

– Само сам у средњој школи играо 
неке мање сцене, али читали смо Ну-
шића. Постоје преводи Нушићевих 
комедија на мађарски, а публика у 
престоници ће сада имати прилику 
да се боље упозна са нашим комеди-
ографом. Радити са Лидијом је било 
лако и једноставно, а тзв. мање улоге 
нису лакше, јер ту човек не сме да 
погреши – објашњава Јосо, кога на-
кон ове премијере очекује улога у 
дечјој представи „Краљ Матијаш” у 
једном дечјем позоришту са којим 
сарађује.

Асистент режије била је Катарина 
Павловић-Бачи, тон и расвету радио 
је Богдан Сабо, а за декор је био за-
дужен Тибор Прагаи.

Представа је након премијере на 
сцени Српског позоришта, изведена и 
за ученике Српске школе на Тргу ру-
жа који читају Нушића, а глумци и ре-
дитељка надају се и гостовању на 
сцени у Темишвару, као и у местима 
настањеним српским живљем у Ма-
ђарској.

Препуна сала ђака и професора 

који су пратили представу у школи, 
најбољи је доказ да је идеја да се 
представа одигра и као део „обаве-
зне лектире” била сасвим оправдана, 
а реализацију ове поклон-представе 
за наш подмладак омогућили су за-
једничким снагама: Српско позори-
ште у Мађарској и Српске самоупра-
ве IX кварта и Будаерша.

Д. Б.

Зборник српског хумора и сатире у дијаспори и региону

Издање „Смех није грех” окупило српске ауторе из 23 земље
Књижевник из Београда Александар Чотрић 

приредио је први зборник књижевних остварења 
хумористичко-сатиричног жанра, чији су аутори 
људи од пера из српског расејања, са свих пет 

континената. Издавач Зборника је 
Савез Срба у Румунији

У овом избору на више од 420 
страна налазе се афоризми, епи-
грами, песме и приче 93 аутора 

из 23 земље света – Аустралије, Ау-
стрије, Босне и Херцеговине, Велике 
Британије, Италије, Јапана, Јужноа-
фричке Републике, Канаде, Мађар-
ске, Македоније, Немачке, Пољске, 
Румуније, САД, Словеније, Турске, 
Француске, Холандије, Хрватске, Че-
шке, Црне Горе, Швајцарске и Швед-
ске, са свих пет континената. За сва-
ког писца наведени су и основни би-
блиографски подаци.

Занимљиво је да су по својим 
основним занимањима аутори из 
Зборника – амбасадори, посланици, 
професори универзитета и школа, 
филолози, лекари и медицински рад-
ници, архитекте, официри, инжење-
ри, банкари, трговци, новинари, кон-
тролори летења, историчари, музича-
ри, економисти, правници и слободни 
уметници.

Међу осталим познатијим загра-
ничним писцима у Зборнику су за-
ступљени: Драган Јаковљевић из Ма-
ђарске, Славомир Гвозденовић, Љу-
бинка Перинац-Станков и Горан Мра-
кић из Румуније, Вјекослав Вукадин 
из Холандије, Радомир Путниковић 
из Велике Британије, Саша Јовичић 
Екс из Хрватске, Драгиша Кашиковић 
из САД-а, Миладин Берић, Бојан Бог-
дановић, Ђорђе Латиновић, Слобо-
дан Јанковић и Јово Николић из БиХ, 
Владислав Влаховић и Милица Ба-
крач из Црне Горе, Љубиша Симић из 
Немачке, Светлана Матић из Аустри-
је, Јелена М. Ћирић из Чешке, Олга 
Лалић Кровицка из Пољске, Гордана 
Јовић Стојковска из Македоније…

Приређивач Зборника Александар 
Чотрић напомиње у уводнику да је 
бирао „дела према естетском и умет-
ничком критеријуму, чија се вредност 
огледа у садржају, форми, језику, 
стилу, предоченим мислима и идеја-

ма, као и у етичким ставовима и ху-
манистичким и моралним порукама”.

Чотрић додаје и да се руководио 
принципом да буду „представљени 
ствараоци рођени у деветнаестом и 
двадесетом веку, да трајно живе из-
ван Србије, да пишу на свом матер-
њем – српском језику и да се изја-
шњавају да припадају српској књи-
жевности”.

Најчешће теме хумористичко-са-
тиричних дела у зборнику „Смех није 
грех” су дехуманизација друштва, 
удар великог капитала на малог чове-
ка, транзиција, приватизација, неза-
посленост, социјални проблеми, избо-
ри, странке, однос Европске уније 
према Србији, Косово и Метохија, ме-
дији, протекли балкански ратови, ин-
тервенционизам великих сила, жен-
ско-мушки односи…

Зборник је објавио Савез Срба у 
Румунији, а рецензенти су др Славо-
мир Гвозденовић из Темишвара и Ви-
томир Теофиловић из Београда.

„Реч Зборник није права реч – књи-
га је строги одабир, репрезентативна 
панорама, скоро антологијска селек-
ција. Намерно није антологија у нај-
строжем смислу те речи да би нам 
предочила што ширу, панорамску сли-
ку нашег књижевног стваралаштва у 
свету, да осетимо пулс њиховог живо-

та далеко од матице. Зато је ова књи-
га и својеврсна хроника, социо-психо-
лошка слика нашег народа у окриљу 
других политичких и културних обра-
заца, у опреци или садејству с обра-
сцима понетим из завичаја”, истиче у 
рецензији Витомир Теофиловић.

Књигу је илустровала Анастасија 
Васић из Београда, а аутор насловне 
стране је Никола Драгаш из Панчева.

СНН

ДЕЈАН ДУЈМОВ – ОД ПОШТАРА ДО МИНИСТРА
Након премијере, мало смо се нашалили и са „министром”, Дејаном 

Дујмовом, око кога се све врти. Питали смо га, кроз шалу, како се од 
играчке деонице у „Кнегињи чардаша” и незаборавног малог поштара у 
„Сомборској ружи” стиже до министра у „Власти” и је ли то протекција?

– Обрадовао сам се позову Милана Руса и прихватио ову, ипак, мању 
улогу – открива нам скромни и тихи момак, студент друге године ин-
форматике и каже да поред тога што радо игра у „Табану” и поје за пев-
ницама сентандрејских цркава, наставља сарадњу са Српским позори-
штем у Мађарској и полако гради своју информатичку каријеру.
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невен

Опорука великог жупана Стефана Немање

ЗАВЕШТАЊЕ ЈЕЗИKА
Чувајте, чедо моје мило, језик као земљу. Ријеч 

се може изгубити као град, као земља, као 
душа. А шта је народ изгуби ли језик, земљу, 

душу? Не узимајте туђу ријеч у своја уста. 
Узмеш ли туђу ријеч, знај да је ниси освојио, 

него си себе потуђио. Боље ти је изгубити 
највећи и најтврђи град своје земље, него 
најмању и најнезнатнију ријеч свога језика

З емље и државе не освајају се са-
мо мачевима него и језицима. 
Знај да те је непријатељ онолико 

освојио и покорио колико ти је ријечи 
потрао и својих потурио.

Народ који изгуби своје ријечи пре-
стаје бити народ.

Постоји, чедо моје, болест која на-
пада језик као зараза тијело. Памтим 
ја такве заразе и морије језика. Бива 
то најчешће на рубовима народа, на 
додирима једног народа са другим, 
тамо гдје се језик једног народа таре 
о језик другог народа.

Два народа, мило моје, могу се би-
ти и могу се мирити. Два језика ника-
да се помирити не могу. Два народа 
могу живјети у највећем миру и љу-

бави, али њихови језици могу само 
ратовати. Kад год се два језика су-
сретну и измијешају, они су као двије 
војске у бици на живот и смрт. Док се 
год у тој бици чује један и други је-
зик, борба је равноправна, кад почиње 
да се боље и више чује један од њих, 
тај ће превладати. Најпослије се чује 
само један. Битка је завршена. Нестао 
је један језик, нестао је један народ.

Знај, чедо моје, да та битка између 
језика не траје дан-два, као битка ме-
ђу војскама, нити годину-двије, као 
рат међу народима, него вијек или 
два, а то је за језик исто тако мала 
мјера времена као за човјека трен 
или два. Зато је чедо моје боље изгу-
бити све битке и ратове него изгубити 

језик. Послије изгубљеног језика не-
ма народа. (…)

Запамти, чедо моје, да свако осва-
јање и отцјепљење није толико опа-
сно за народ колико је штетно за на-
раштај. То може штетити само јед-
ном нараштају, а не народу. Народ је, 
чедо моје, трајнији од нараштаја и од 
сваке државе. Kад-тад народ ће се 
спојити као вода чим пукну бране ко-
је га раздвајају. А језик, чедо моје, је-
зик је та вода, увијек иста с обје стра-
не бране, која ће као тиха и моћна си-
ла која брегове рони, опет спојити на-
род у једно отачаство и једну држа-
ву.

(Према књизи Милета Недића 
„Завјештање Стефана Немање”)

J eсeњи пoвeтaрaц нoси пoжутeлo 
лишћe. Сунчан и леп јесењи дан у 
Taбaну, стaром дeлу Будимa гдe су 

нeкaдa живeли Срби. Испoд старог 
плaтaнa oкупљeни ученици и профе-
сори код спомен-бисте Вуку Стефа-
новићу Караџићу, која је рад истак-
нутог вајара Небојше Митровића. 
Маркантан лик чије црте остају уре-
зане у памћењу.

Споменик прекопута гостионице 
Код златног јелена, а близу Рацког 
(српског) купатила подсећа и на че-
сте Вукове боравке у Будиму, на ње-
гово лечење у бањи и сарадњу са 
српским књижевницима, књижарима 
и интелектуалцима у Будиму и Пе-
шти.

Ученици Ања Влајиновић, Ђорђе 
Вукадинов и Ана Добрић, прочитали 
су пригодне радове написане за ову 

прилику, које су припремили заједно 
са својим професорима: Aндрeом 
Meштeр, Вeсном Сeдлaчeк, Слaвицом 
Зeљкoвић и Mилoшем Ристићем. У 
њима је истакнут значај Вуковог ра-
да, пре свега на реформи и стандар-

дизацији српског језика и правописа, 
али и на прикупљању укупног народ-
ног стваралаштва, од пословица, лир-
ске и епске поезије, до приповедака, 
писања речника и историографских 
списа.

У једном од прочитаних радова, 
под насловом „Човек и језик”, поред 
осталог се каже:

„Једна од најчешћих дефиниција 
каже да је језик средство изражава-
ња. Али језик је много више од тога.
Он није само пуко средство које узи-
мамо споља као неку алатку за рад 
да бисмо њоме завршили неки посао. 
Филозофи кажу да ‘живимо у језику’ 
и да је језик у нама. Помоћу језика 
човек открива свет, сазнаје га, имену-
је ствари и бића око себе, као и одно-
се међу њима, одређује садржаје 
појмова… Помоћу језика човек са-

знаје свет. Човек је ствара-
лачко и друштвено биће. Да 
би био друштвен, он ступа у 
контакте са другим људима 
помоћу језика.

Човек је одређен својим 
језиком. Он се идентифику-
је преко језика, који је део 
његовог бића и његовог 
идентитета. Језик је ризница 
знања; кроз језик се преносе 
знања млађим генерацијама, 
без језика би то било немо-
гуће. Кроз језик се развија 
култура једног народа. Језик 
и држава најчешће добијају 
име према имену народа, он 
је део идентитета једног на-
рода. Срби говоре српским 
језиком. Сa дoбрим пoзнa-
вaњeм jeзикa мoжeмo из-
рaзити и нajдубљe мисли и 
oсeћaњa. Кроз њега градимо 
међусобне односе, прибли-
жавамо се, или удаљавамо 
једни од других. Поделе ме-
ђу људима и народима по-

чињу у језику и обрнуто, поделе ме-
ђу народима стварају и разлике у је-
зику.

Дaнaс људи учe стрaнe jeзикe ви-
шe нeгo рaниje. Чoвeк je пoстao 
грaђaнин свeтa и зaтo мoрa дa знa 
бaр joш jeдaн jeзик, oсим мaтeрњeг. 
Свој језик треба неговати, чувати и 
развијати, али погрешно је затвара-
ње у њега. Треба неговати везе са 
другим културама. Српски језик је 
богат, виталан и раскошан. Он се 
стално развија и обогаћује кроз ства-
ралаштво својих уметника, књижев-
ника и oбрaзoвaних људи. У језику је 
историја једног народа. Језик је ста-
рији од нације и државе. Ако нација 
заборави на свој језик, она нестаје. 
Оно по чему се народи препознају у 
општој глобализацији јесте њихов 
културни идентитет који се у језику 
остварујe. Када је реч о српском на-
роду који живи у расејању, врло је 
значајно да не изгуби свој језик и се-
бе у њему. Срби у дијаспори се могу 
одржати само у језику, без језика то 
не могу, и прети им асимилација. У 
исто време, морају остати отворени 
за изазове модернизације, за њене 
аутентичне вредности и иновације. Из 
модерне културне и интелектуалне 
ризнице човечанства, треба селектив-
но узимати само оно што је највред-
није, јер и ми општој културној ба-
штини остављамо само оно највред-
није.”

Славица Зељковић

Почаст реформатору нашег језика и писма

Ђаци одали пошту Вуку Караџићу 
и присетили се његовог дела

И ове јесени, на Вуков рођендан, ученици деветог 
разреда Српске школе у Будимпешти и њихове 

одељенске старешине, положили су венац на Вуков 
споменик у Табану. На јавном часу подсетили су се 
његовог дела, које је у XIX веку имало пресудан 

значај за развој српског језика и културе
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ИНФО СЕРВИС

НАРОДНОСНИ ГАЛА ПРОГРАМ 
У БУДИМПЕШТАНСКОМ 

ТЕРЕЗВАРОШУ
24. новембра од 18.00 ч.

У оквиру програма представиће се грчка, немачка, 
словачка, бугарска, ромска и српска народноснa 

самоуправa.
У име српске заједнице наступиће

Бранка Башић
са својим оркестром

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Szintér
Budapest, VI Eötvös u 10

Концерт Београдског филхармонијског оркестра и 
виолинисте

КРИШТОФА БАРАТИЈА
20. новембра 2016. од 19.30 ч.

Будимпештанска Палата уметности
На програму су дела:

М. Тајчевића, Н. Паганинија, М. Равела, И. Стравинског
Адреса: Művészetek Palotája

Budapest, IX Komor Marcell u. 1

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА НОВЕМБАР 2016.

19. 11. Вечерње  – у 16:00 ч.
20. 11. Св. Литургија  – у 10:00 ч.
21. 11. Св. Литургија  – у 10:00 ч. (Аранђеловдан)
26. 11. Вечерње  – у 16:00 ч.
27. 11. Св. Литургија  – у 10:00 ч. (Божићне покладе)

Јутрење се служи сваког јутра у 7:30,
изузев недеље и празника!

ПРОМОЦИЈА 
НОВОГ РЕЧНИЧКОГ ИЗДАЊА

Мирјане Бурзан и Агнеш Кацибе

Издавачка кућа „Форум” из Новог Сада, срдачно вас 
позива на промоцију новог Српско-мађарског речника ко-
ја ће бити одржана 24. новембра 2016. године у 18.00 
часова, у Државној библиотеци за стране језике у Бу-
димпешти (Országos Idegennyelvű Könyvtár, 1056, 
Budapest, Molnár u. 11.).

Ово издање садржи око 34.500 одредница, око 6500 
често коришћених фраза и термина, и око 2500 фразео-
логизама. Речник верно осликава вокабулар данашњег 
српског језика.

Научни скуп

ИСТРАЖИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ СРБА 
У УГАРСКОЈ (МАЂАРСКОЈ): 

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Будимпешта, 24-26. новембар 2016.

Првог и другог дана (четвртак и петак) – од 9:30 до 
18.00 часова, у свечаној сали Текелијанума (Будимпешта, 
ул. Вереш Палне 17), предавачи из Србије, Румуније, Хрват-
ске и Мађарске одржаће своја излагања у следећим те-
матским круговима: Словени, православље и Срби у Пано-
нији, угарско-српске везе у средњем веку (VI век – 1389); 
Доба турских освајања и турско-османске владавине 
(1389–1690); Срби у Угарској у XVIII веку (1690–1790); Борба 
за национално ослобођење, настанак грађанске нације и 
њених установа (1790–1920); Срби у Мађарској у ХХ веку.

Трећег дана (субота) – од 10.00 до 12.00 часова, у 
просторијама Самоуправе Срба у Мађарској (Будимпе-
шта, Ул. Микше Фалка бр. 3. II спрат): Округли сто о микро-
историјским истраживањима и настави историје код Ср-
ба у Мађарској.

Организатор: Српски институт, у сарадњи са 
Матицом српском и Институтом за историју 

Мађарске академије наука
Друштвени партнери у организацији:

Српска самоуправа у Будимпешти, Самоуправа Срба 
у Мађарској и Српска гимназија „Никола Тесла” 

у Будимпешти
Техничку помоћ обезбеђује:

Српско позориште у Мађарској
Финансијска помоћ:

Министарство за људске ресурсе Мађарске

ДАН СЕОБЕ
26. новембра 2016. (субота)

На броду GYŐR, који ће бродити Дунавом од 
Будимпеште до Сентандреје и назад.

Полазак у Будимпешти, са пристаништа код Vigadó-а 
(код „Жуте куће”) на пештанској страни; повратак 

на исти док.


Полазак у 13.30 сати; долазак у Сентандреју око 15.00; 
полазак из Сентандреје око 17.00; повратак у 

Будимпешту oко 19.00 часова


На броду наступају оркестар и играчи КУД-а „Банат” 
из Деске!


У Музеју Епархије будимске, промоција 

експоната године.
Приступ је бесплатан!


Организатори:

Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са 
Српским културним клубом у Будимпешти и Српском 
самоуправом у Сентандреји. Приредбу је материјално 

помогао Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској

ЖИВА СРПСКА МУЗИКА 
У РЕСТОРАНУ „ЈУ ГРИЛ” 

У ЦЕНТРУ ПЕШТЕ
25. и 26. новембра од 19.00 ч.

Haris köz 4, V кварт – у близини Ваци улице
Госте забавља популарни

ОКЕАН БЕНД
На репертоару бенда из Србије су

народна, забавна и староградска музика
У проширеном асортиману гастрономске понуде, 

особље ресторана за своје госте припрема не само 
надалеко чувене балканске специјалите са роштиља, 
већ и пице, пасте, српска и мађарска национална јела 

и посластице
Информације и резервације на телефон:

+36 20 921 88 90
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Млади таленат из Шиклоша, троструки студент генерације

Четири љубави Милана Јаношова
Своју вишеструку даровитост, Милан Јаношов из 

Шиклоша исказује како ангажовањем и успесима на 
докторским студијама природних наука, тако и 

посвећеношћу музици, вајарству и спорту 
који су његове велике љубави

М илан Јаношов, младић из Ши-
клоша, међу Србима у Мађар-
ској није познат колико његов 

отац Иван, председник Шиклошке 
српске самоуправе, који је и тури-
стички водич. Дочекује госте, прима 
групе и информише их о прошлости и 
садашњости града. Међутим, због 
успеха које постиже, Милан Јаношев 
је и те како вредан пажње. Чак три 
пута је изабран за студента генераци-
је и исто толико пута је добио др-
жавну стипендију. Упркос својим ус-
песима, он је веома скроман младић.

Управо је отпочео да пише своју 
докторску дисертацију, након студи-
ја физике, а потом и биофизике на 
Универзитету „Етвеш Лоранд” у Бу-
димпешти. Свој докторски рад пише 
из области истраживања мрежа и по-
лазник је Средњоевропског универ-
зитета. Успут, Милан учествује на 
разним домаћим и иностраним так-
мичењима, а бави се и откривањем и 
потпомагањем младих талената.

Каже да радо долази кући, где га 
увек са нестрпљењем очекују роди-
тељи, мати Ангела, по професији ма-

тематичар и техничар, и отац Иван. 
Сазнајемо да је у њиховој породици, 
међу прецима, било и хемичара.

Љубав према истраживању наста-
ла је за време гимназијских дана. Та-
да је Милан одлучио да ће се бавити 
физиком, а касније и биофизиком.

Због многобројних обавеза Милан 
Јаношов има мало слободног време-
на. Када га има, посвећује га вајар-
ству које га од детињства занима. 
Милан радо свира бас гитару и вози 
бицикл у планинама, јер воли ек-
стремни бициклизам. Настоји да одр-
жи физичку кондицију, па четири-пет 
пута недељно одлази у теретану.

Иако је у међувремену примљен и 
на докторске студије у Цириху, Ми-
лан Јаношов је остао једноставан и 
скроман младић. Одлучио је да ипак 
не отпутује у Швајцарску, већ да уса-
вршавање настави у Будимпешти, са 

могућношћу да повремено гостује на 
страним универзитетима.

Милан каже да ће дефинитивну 
одлуку о својој будућности донети 
након што осети истраживачки и 
стваралачки живот у иностранству. У 
међувремену, радом доказује своју 
креативност и очигледно бројне та-
ленте.

П. М

Једна од најпопуларнијих 
поп-рок група у читавој 

бившој Југославији, 
„Бајага и инструктори”, 
чија слава не бледи ни 

после три и по деценије 
музицирања, била је по 

први пут гост „ЈУ журке”, 
на броду А38 у 

Будимпешти. 
„Презадовољан сам! 

Публика нас је све време 
’носила’ на концерту и 
певали су са нама од 

почетка до краја. Ми смо 
уживали на бини, а 

верујем и сви у публици”, 
каже Бајага у интервјуу 

за наш лист

М омчило Бајагић у разговору 
за „Српске недељне новине” 
каже да није имао никакве 

претпоставке о профилу публике у 
Будимпешти, али пошто је наступао 
по целом свету, осим у Јужној Аме-
рици, тврди да нема много разлике 
када се ради о публици, већ све ви-
ше зависи од тога какви су бендови 
на бини.

– Ако је бенд на бини 
добар, свака публика је 
добра – тврди Бајага и 
додаје да је презадово-
љан наступом у Будимпе-
шти, јер је публика реаго-
вала одлучно на правим 
местима, а репертоар је 
био пажљиво одабран.

Бајага је написао изме-
ђу 300 и 400 песама у 
свом животу, а поносан је 
на чињеницу да је за 36 
година професионалне 
каријере успео да се бави 
само музиком и да није 
имао никаква додатна за-
нимања.

Један сте од ретких 
рокера који је добро 
прихваћен и радо 
слушан у дијаспори. 
Како то објашњава-
те?
– Мени је изузетно 

драго због тога, јер има-
мо велику дијаспору. Ве-
роватно смо то заслужи-
ли песмама и тиме што 
их последњих двадесет 
година редовно обилази-
мо, од Мађарске до Ау-
стралије. Најчешће сти-
жемо и у најзабаченије 
крајеве у којима живе на-
ши људи.

С обзиром да је ово први наступ 
„Бајаге и инструктора” у Ма-
ђарској, какви су Вам утисци 
после концерта?
– Презадовољан сам каква је била 

реакција публике у Будимпешти, с 
обзиром да смо свирали први пут. 
Карте су биле распродате три неде-
ље унапред. Публика нас је све време 
„носила” на концерту и певали су са 
нама од почетка до краја. Ми смо 
уживали на бини, а верујем и сви у 

публици. Стварно је био 
добар концерт.

Како коментарише-
те данашњу музичку 
сцену у Србији?
– Не постоји неки 

одређени музички стил у 
Србији. Има свачега, као и 
свугде у свету, не може 
се рећи шта је доминант-
но. Ми смо, отприлике, 
мали одраз света. Оно 
што се дешава у светској 
музици, то се дешава и 
код нас, гледано не само 
на англосаксонску музи-
ку, него уопште. Имамо и 
рок музику, имамо и тај 
неки турбофолк, који 
имају и Грци и Турци и не 
знам који све други наро-
ди. Сад, свако бира шта 
воли, ја ово волим, па се 
тиме и бавим.

Да ли су у плану но-
ви пројекти? Чему 
сте највише посве-
ћени у овом перио-
ду?
– Лепо би било да на-

правимо нови албум; ти-
ме се бавимо. Не знам 
колико ће ми то брзо по-
ћи за руком, с обзиром 
да имамо и доста конце-
рата заказаних до краја 
године. Ове године си-

гурно не, али свакако радимо на то-
ме.

Трајати толико година, а бити 
оригиналан је заиста фанта-
стично. Од чега никада нисте 
одустајали током каријере?
– Никада нисам одустајао од тога 

да правим песме зато што волим то 
да радим, а не зато што морам. Мени 
је компоновање и свирање „ушло у 
метаболизам”.

Разговор водила: Милана Мотика

Ексклузивно за СНН: Момчило Бајагић – Бајага

Презадовољан концертом у Будимпешти

ВИШЕ СТОТИНА ЉУДИ ОСТАЛО БЕЗ КАРАТА
Организатор журке, Вилмош Шимон је изјавио да је, по његовом ми-

шљењу, ово био врхунац петнаестогодишњег труда и организације YU 
журки, као и да су „Бајага и инструктори" дали све од себе. Певали су из 
срца публици која их је без престанка еуфорично пратила.

– Мислим да је целокупна атмосфера изненадила и Бајагу, што је до-
принело да вече буде незаборавно. Планирамо да њега и Инструкторе 
позовемо поново, јер је више стотина људи остало без карата – рекао 
нам је Вилмош Шимон.



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

Ко цео дан виси на друштвеним мрежама, на крају извиси код партнера.

Код приватника се ради, али се не добија плата. У државној служби је обрну-
то.

У владајућој партији неко је за Америку, неко за Немачку, а неко за Русију. 
Ваљда је неко и за Србију.

Уместо у затвору, криминалац је у ријалити програму. Уместо њега, кажњени 
су гледаоци.

Влада се коначно сетила пензионера. Смањила им је пензије.

Шта ће нам опозиција? Превише нам је што имамо и власт!

Сто пута поновљена лаж није ништа у поређењу с бројем поновљених серија 
на РТС-у.

Окупатори су српски народ хапсили, пљачкали, убијали, а онда су дошли 
ослободиоци.

Голи и боси су променили свој статус. Голи су сада боси, а боси су голи.

Србија није партијска држава. Вођа ни о чему не пита ни партију.

Већ четири године владају, али ће у држави све бити много боље, када поно-
во дођу на власт.

Рудари и сељаци вредно копају – по контејнерима.

Дипломата говори оно што други желе да чују, а ради оно што желе први!

Војска се вредно припрема за ратну ситуацију. Увежабава дизање руку, исти-
цање беле заставе, предају оружја…

Мировни преговори су завршени. Почиње рат!

Таблоиди би све да сазнају. А једино их истина не интересује.

Политичке проститутке увек имају шта да понуде.

Циљеви наше спољне политике су врло прецизни и јасни. Ми хоћемо мало у 
ЕУ, мало с Русима, мало у НАТО и мало да будемо неутрални.

Циљеви његове политике су врло прецизни. Погађају грађане.

До сада је 100 земаља признало Косово, док наша дипломатија настоји да по-
стигне што више.

Кад је о Косову реч, влада је статусно неутрална. Баш је брига за Косово.

Њих две веома личе. Имају истог пластичног хирурга.

Ако ме питате за моје лично мишљење, молим вас, обратите се неком другом.

На јавном сервису је све реприза до репризе. Ни у вестима нема ништа ново.

Народ има огромно поверење у њега. Али он нема поверење у народ.

Игара и ријалитија. Хлеба нема.

Завештао је рукописе, да их објаве постхумно.
Како би критика о њему писала све најлепше.

То што нам се дешава, не бисмо пожелели ни највећем пријатељу.
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Аутор: 
Александар Чотрић

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

Оне који су избегли Хаг, приводе у Брисел.

Без наше земље, европске дезинтеграције су незамисливе.

Из опозиционе странке воде два путића: Један у затвор, а други у владајућу 
странку.

Демократија почиње да нестаје, када владајућа странка постане владајућа 
партија.

Од наших политичара никад не бих купио кола. Они возе најскупље моделе 
аутомобила.

Србија, двехиљадите године: Нашли смо се на погрешном месту, у погрешно 
време.

Лепо смо се договорили да лепо пишу о нама. А и о лепом износу је реч.



САТИРИЧНЕ 
ПРИЧЕ

ПОДРШКА
„Поштовани председниче,
Упућујемо вам изразе наше пуне подршке за политику коју водите и за поли-
тику која води нас. Уверени смо  да сте за нас учинили изузетно много, више 
него било ко у нашој новијој и старијој историји, али и у преисторији. Истори-
ја коју пишете обезбедиће вам почасно место и вечно помињање. Дали сте 
нам наду, обезбедили сте нам посао, омогућили сте нам зараду, као и снажну 
подршку, чак и из непријатељског света. Без вас смо били деозоријентисани, 
а сада и слепи виде куда идемо. Без вас смо били неорганизовани, утучени и 
клонули духом и телом, а ви сте нас подигли, те смо узлетели ка небу.

Захвални смо вам за све потезе које сте повукли на плану националног пи-
тања, међународних односа, економије,одбране, социјалне политике, образо-
вања, здравства и културе, извињавамо се, ако се неко извукао, те вас моли-
мо да у том смеру и наставите. Неки незадовољни вас, и поред толико аргу-
мената, неоправдано критикују, буне се, протестују, организују демонстраци-
је, скупљају потписе за ваш опозив и покрећу иницијативе да вас смене у пар-
ламенту. По нама је све то лишено било каквог основа, због чега су они и ли-
шени слободе. Штавише, све је то и непотребно, јер ви одлучним мерама и 
непоколебљивим одлукама чините праву ствар на правом месту.

Откад сте преузели кормило наше државе, национални брод има чврст 
ослонац, а ми смо се препородили, добили нову снагу, полет, ентузијазам и 
покретачку енергију. Хвала вам што на нас делујете подстицајно, што нас ин-
спиришете и не дате нам да клонемо и у најтежим моментима, када не види-
мо никакав разлог за наше постојање и за наш даљи рад.

Ви сте заслужни за наше оживљавање, за поновно уважавање од других, 
али и за пробуђено самопоштовање. Увидели смо тек сада наш несумњиви 
значај у друштву и вредности које поседујемо, а које су биле затомњене 
претходних година.

Верујемо да ћете противнике поразити и да ћете им показати где им је ме-
сто. Истрајте у свему што сте наумили и не одустајте!”Пошто је прочитао пи-
смо, председавајући је питао присутне, да ли се слажу. Снажан аплауз свих 
у сали потврдио је да је писмо усвојено акламацијом, а на предлог једног 
старијег господина, наложено је да се што пре шаље примаоцу.

Тако је у оптимистичкој атмосфери, слањем писма председнику државе,  
завршена Годишња скупштина Удружења сатиричара.
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БРИЖНИ ЉУДИ
Т ог сунчаног јутра пристигли смо у хотел високе класе „Мериот”, који се 

налази на само стотину корака од прелепе пешчане обале. Док смо до-
лазили, осмотрили смо у близини нашег боравишта високе палме које се 

надвијају над мирном површином морског плаветнила. Цвеће свих могућих 
боја и нијанси улепшавало је простор око и унутар хотелског комплекса.

Из удобног и климатизованог аутобуса изашло је нас четрдесетак. Пола са-
та раније слетели смо на оближњи аеродром.

Љубазни рецепционери дали су нам картице за собе с погледом на пучину 
и информисали нас да за све време боравка можемо неограничено да једе-
мо и пијемо, по систему „ол инклузив”.

– Специјалитети домаће и иностране кухиње су вам на располагању када 
год ви то пожелите. Пиће, такође, можете да конзумирате у неограниченим 
количинама. У понуди имамо виски, вотку, коњак, текилу, коктеле, врхунска 
вина, ликере, газирана пића… Довољно је да позовете телефоном из собе, да 
сиђете у ресторан, или, пак, да на плажи наручите од наших конобара – цвр-
кутала је лепа рецепционерка, зелених очију и с дугим увојцима плаве косе.

Њен колега за пултом, високи младић, тамног тена, рекао је да можемо 
неограничено да употребљавамо и све што се налази у мини-бару.

– Ако вам је потребно прање или пеглање гардеробе, слободно зовите. Ми 
ћемо то преузети и ништа вас неће коштати – сазнали смо од младића из 
персонала у сакоу беж боје.

– Препоручујем вам да посетите наш спа центар, јер се у њему налазе ђа-
кузи, слана соба, турско купатило, руска и финска сауна. Све ово, као и маса-
жа, такође, је укључено у цену смештаја – била је милина и гледати и слуша-
ти рецепционерку, на чијем реверу је била плочица с исписаним именом – 
Ања.

– За вас, наше драге госте предвидели смо и атрактивне излете у оближња 
места, а сваке вечери забављаће вас врхунски уметници – плесачи, певачи, 
музичари и мађионионичари – обратио нам се и менаџер хотела, педесетого-
дишњак, без косе и с кратком, седом брадом.

Док ми је портир носио кофер, идући за њим ка соби, разгледао сам ре-
сторане, базене, продавнице, салоне и све остало што ћу моћи да користим 
наредних седам дана.

Ушавши у пространу собу с удобним лежајем кинг-сајз димензија, решио 
сам да се опружим и одморим.

„ Морам да скупим снагу, да се концентришем и још једном редигујем ре-
ферат” – рекао сам себи. „Од сутра у хотелу почиње врло напорна експерт-
ска конференција на тему: ‘Како у друштву смањити сиромаштво, глад и не-
запосленост’?”



СЛАВА
Н ико нема мање разлога да слави од Срба, а нико нема више слава од нас. 

Ми славимо и победе и нерешене резултате, па и поразе. Увек себи каже-
мо, могао је тај пораз да буде и тежи и гори, па дај да прославимо што 

није тако било! Поразе, штавише, славимо свечаније, помпезније, раскошније, 
достојанственије и масовније. Ех, да нас је толико било у поразима које сла-
вимо, као на слављима, исходи тих битака били би сасвим другачији. Кад не-
што славимо, не жалимо ни новац, ни време, ни енергију, ни људство… У бор-
бама се чувамо, а у слављима не. Тада се пуца, рањава, гине и страда. И нико 
не жали свој живот, јер најчешће није ни свестан ничега.

За славље смо увек спремни, само је потребно пронаћи повод. А повод се 
налази у сваком уџбенику историје, летопису, архиву, новинској документа-
цији, сећању, или у машти.

И пре него што кренемо у неки велики посао, организујемо славље, јер ко 
зна како ће се заврштити, и да ли ће после бити разлога да се нешто просла-
вља.

Слава и част иду заједно, само што код нас части готово да и нема, а сла-
ва расте обрнуто пропорционално. Свака победа или успех подразумевају 
жртве. Ми, напротив, волимо да жртве приносимо на слављима. Обично жр-
твујемо крупну и ситну стоку, пернату живину и све што расте по њивама и 
баштама. Ми кад славимо, можемо да поједемо и дане, и седмице, и месеце, 
и године, па и скакавце.

Наша славља трају по неколико дана, тако да се последњег дана нико не 
сећа када је славље почело и шта је био повод.

Најсигурнији начин да се неко прослави јесте да организује незаборавно 
славље. Помпезно, бучно и раскалашно славимо венчања и разводе, рођења и 
смрти, крштења и одрицања од Бога, и почетак и крај рата. Славимо и добит-
ке на играма на срећу, а славље најчешће кошта више него што је вредност 
добитка. Једино се последњих година не славе запослења, јер нико не може 
да пронађе посао.

Славимо и породичне крсне славе, које коштају колико износи и просечна 
месечна плата. Али о том једном дану, који често траје пет дана, причаће се 
месец дана, па ће се живети од успомена. Осим Срба, овакве славе нема ни-
један други народ, због чега смо веома поносни. Ми супама, сармама, кува-
ним и печеним месом, реном, ротквицама, купусом, тортама, колачима, пи-
ћем и песмом показујемо да смо највећи православци и хришћани.

Кад славимо, никоме не пада на памет да нас прекида, а посебно нашим 
непријатељима! У слављима смо неуморни и можемо да почнемо и пре седам 
ујутро и да будемо активни по 20 сати дневно.

Имали смо славну прошлост, а таква нас и будућност чека. Штета је онда 
да нам и садашњост не буде у знаку славља. А и то славље мора да се про-

слави!

СРБИ И ВОЂЕ
С рби и вође су једна од најпознатијих симбиоза на овој планети. Познато 

је да вође могу без Срба, али Срби без вођа једноставно не могу. Не зна 
се када су Срби опаснији – када су зависни од ауторитета, или кад до-

спеју у апстинентску кризу.
Срби не верују много у Бога, али зато сматрају да су њихови челници без-

грешни и свемогући. Они у своје предводнике гледају као у Бога и зато не 
слушају шта им други говоре. Како не бирају своје прваке, сматрају да су во-
ђе неким провиђењем изабрале њих и да би због тога требало да буду без-
гранично срећни. Србима су предводници потребни да носе њихове слике, да 
им певају песме, да им се диве, да верују у њих, да им ти прваци обећавају 
бољу будућност и да исправљају грешке из прошлости.

Што мање знају о свом вођи, Срби му више верују. Сматрају да има нат-
природне моћи, чим се прихватио вођења једног таквог народа. По њима, ли-
дер увек зна шта ради, а једино сматрају да не зна шта раде његови сарадни-
ци. – Један је вођа! – говоре Срби и зато мирно посматрају кад почне да 
уклања све око себе.

Од својих вождова Срби очекују да реше све њихове проблеме, несвесни 
да су добили један проблем више. Срби слепо верују вођи, све док не схвате 
да је и он слеп. Против култа вође боре се тако што стварају култ другог во-
ђе. Кад имају једног вођу, иду за њим све до краја. А када имају двојицу во-
ђа, онда за њима иду једни против других. Могли би Срби и без вођа, али с 
њима много организованије, брже и прецизније стижу до пропасти.

Кад Срби мисле вођином главом, онда губе своје главе. Кад вођа говори 
уместо њих, остају без речи. Кад вођа одлучује у њихово име, дижу руке од 
свега.

А кад се отрезне, Срби схвате да су пропили пола земље и имовине. Онда 
челнику којег су носили на раменима поручују да се носи! Уместо узвикива-
ња вођиног имена, говоре: – Име му се не поменуло! Више се не куну у свог 
предводника, већ почињу да га куну! За све своје недаће оптуже једног чове-
ка, нипошто не признајући да су га било када подржавали и веровали му. То 
оптуживање и љутња потрају извесно време, а када се појави нови, још лоши-
ји лидер, Срби почињу да жале за бившим. Поново му приписују натприрод-
не моћи и позивају га да устане из гроба, да оживи, да се врати, да их опет 
води.

И док други народи не могу без воде, ваздуха, хране, слободе, државе, 
људских права, парламента, демократске процедуре, економије, трговине, 
универзитета, науке и културе, Срби не могу без вође!

У ПОЧЕТКУ БЕШЕ 
ЋУТАЊЕ

Х тео сам тог трена да изнесем своје мишљење, али сам се у последњем 
тренутку предомислио, јер то, можда, и није моје мишљење. Дођу чове-
ку, Боже ме прости, којекакве мисли, опхрвају га, буде у њиховој власти, 

па се после чеше и где га не сврби. Срећан је тај „бумбар”, који ме је испрово-
цирао, што сам одустао, јер се не би добро провео. Са мном на вербалном 
плану не може нико да се носи. Да хоћу, надговорио бих и попа и учитеља и 
адвоката заједно. Свакоме ја зачепим уста, на овај, или онај начин. И моја же-
на то може да потврди. А баш сам се био наоштрио да „бумбару” саспем баш 
све у то ружно, бубуљичаво лице. На срећу, проценио сам да то не би било 
добро. Он је права, правцата будала и зато није паметно упуштати се с њим у 
расправу, јер нас људи не би разликовали.

После неколико дана од тог догађаја, такође, сам био револтиран и хтео 
сам једном клипану да објасним неке ствари, али сам укапирао да он све то 
зна и да се намерно прави луд. Док се правио паметан, није добро пролазио, 
па је зато одлучио да изиграва ненормалног.  А ја сам решио  да отћутим, па 
куд пукло, да пукло. Тако сам га највише изнервирао и неколико пута ми је 
одговарао. А ја сам и даље ћутао, јер ћутање је глас Бога. У почетку је било 
ћутање, тек после је дошла реч.

Пре три и по године једна жена, она ниског раста, округлог лица и кратке 
плаве косе, изазвала ме је да јој објасним нешто о мушко-женским стварима, 
али сам се тргнуо и одустао, пошто сам већ био заустио.

А пре две године нисам хтео да се упуштам у надгорњавање с оном пер-
соном која је дошла овде из пречанских крајева. Ја бих га у сваком разгово-
ру разбио на саставне делове. Да сам хтео да му кажем све што сам нау-
мио, он би после расправе са мном морао да се покрије оним клемпавим 
ушима. Да сам проговорио, колико сам речит, он не би дошао до речи, ма не 
би дошао до ваздуха. Али, паметан сам ја, па сам ћутао и тако спасао сво-
ју душу.

Вукли су ме за језик разни, али нисам се дао. Што би било ко морао да зна 
шта ја мислим?! Хоће људи да те испровоцирају, па то ти је. Шта год да ка-
жеш, неком се замериш. Ето, било је тешких сукоба, искушења и полемика, 
али све то, у себи.

И тако, мало, по мало, прођоше четири године мојег посланичког манда-
та. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Покрет одржава 
здрав дух

Започните дан уз музику и игру, или раз-
мрдавањем и кретањем уз њен ритам, 
саветују стручњаци. Овакво понашање 
побољшава расположење, мења мимику 
у позитивном смислу и у исто време ли-
це улепшава осмехом. Свесно бирајући 
начин и брзину кретања могуће је упра-
вљати мислима, тврди бечки психолог 
Јулија Умек на основу обављених истра-
живања.

Свако ко овако нешто покуша, биће 
пријатно изненађен открићем да разно-
ликост мисли зависи од тога да ли се тр-
чи или иде споро. То је зато што душа 
воли лакоћу битисања, а налази се под 
значајним утицајем порука које шаље 
наше тело.

Особе изложене стресу, трчањем мо-
гу да повећају отпорност и смање његов 
притисак, а онима који пролазе кроз те-
шке ситуације у којима морају да буду 
јаки, може да помогне и тренинг тегови-
ма. Да би се постигао жељени ефекат, 
требало би да вежбају испред огледала 
и да замишљају како решавају проблем 
и како су снажни. Након тренинга, биће 
пријатно изненађени како им се душевно 
стање побољшава, а изнутра постају ја-
чи, каже Јулија Умек.

дужава живот и за 19 одсто смањује ри-
зик од преране смрти.

Засићене масти налазе се у великом 
броју намирница, као што су црвено ме-
со, путер, пуномасни сир. Оне подижу 
ниво холестерола у крви који код многих 
особа доводи до појаве срчаних обоље-
ња и можданог удара. Зато стручњаци 
саветују да избацимо, или бар смањимо 
у исхрани намирнице које садрже живо-
тињску маст и заменимо их онима које 
су богате здравим биљним мастима. До-
бре масти налазе се у маслиновом уљу, 
авокаду, кикирикијевом и уљу од репе, 

орасима и риби. Омега-3 масне киселине 
које се налазе у овој храни штите срце и 
крвне судове и позитивно утичу на наше 
здравље.

те лаганим темпом, по 30 пута сваком 
ногом.

ЈАЧАЊЕ КВАДРИЦЕПСА. На обе пот-
коленице ставите тег од пола килограма, 
лезите на леђа. Руке положите поред те-
ла, увуците стомак, а ноге пребаците 
преко ваљкастог јастучића или уроланог 
ћебета. Подигните и затегните једну но-
гу, па задржите у том положају шест се-
кунди, а затим је лагано спустите. Вежбу 
поновите једном па другом ногом, по 30 
пута.

ЈАЧАЊЕ КУКОВА. Лезите на бок, доњу 
ногу савијте у колену под правим углом, 
а горњу опружите што више. Колено и 
прсти морају бити маскимално затегну-
ти, а раме, кук и пету поставите у једну 
линију. Подигните ногу бочно и задржи-
те је шест секунди са затегнутом бути-
ном и глутеусом, па вратите у почетни 
положај. Вежбу урадите десет пута на 
једну, па након краће паузе, исто толико 
на другу страну.

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

Биљне масти 
за дуговечност

Научници са Харварда су након дуго-
годишњег истраживања дошли до за-
кључака да нису све масти које уноси-
мо кроз исхрану штетне по наше здра-
вље и да неке од њих могу да нам по-
могну.

Срчани проблеми и повишен 
холестерол, који обично наста-
ју узимањем засићених и транс 
масти могу да се спрече уколи-
ко уместо њих користимо неза-
сићене масти, тврде истражи-
вачи.

У студији на којој је тим на-
учника радио чак 30 година, 
након учествовала су 126.233 
учесника. Истраживачи су пра-
тили колико често они држе 
дијету, какав је њихов начин 
живота као и од којих болести 
су лечени. На сваке две до че-
тири године учесници су попу-
њавали упитник о здравстве-
ном стању и храни коју најче-
шће конзумирају. Резултати су 
показали да особе које једу 
храну која садржи засићене 
масти имају већу вероватноћу 
да прерано умру од срчаних 
обољења, рака, као и од неу-
родегенеративних и респира-
торних болести.

Научници су дошли до за-
кључка да се на сваких пет од-
сто засићених масти које особа 
унесе у организам ризик од 
смрти повећава за осам проце-

ната. С друге стране, сва-
кодневна исхрана која укљу-
чује незасићене масти про-

ЗДРАВ ЖИВОТ

Како да умањите бол 
у зглобовима

За ублажавање бола поред лекова, кре-
ма и облога може да помогне и редовно 
вежбање.

Препорука лекара је да тренинг од 
сат времена урадите три пута недељно, 
а ово су неке од вежби које могу значај-

но да ублаже тегобе које прате 
ову болест.

БУТНИ МИШИЋ. Лезите на 
леђа, руке ставите поред тела, 
а ноге са теговима пребаците 
преко подметача. Колено једне 
ноге повуците ка себи, ослања-
јући се само лагано петом на 
подметнуто јастуче, па се вра-
тите у почетни положај. Пона-
вљајте наизменично по 30 пута 
за сваку ногу.

РАМЕНА И СТОМАК. Лезите 
на леђа, руке ставите поред те-
ла, а ноге пребаците преко ја-
стучета. Подигните горњи део 
трупа и врховима длана додир-
ните супротно колено, па се 
вратите у почетни положај. Ра-
дите вежбу сасвим лаганим 
темпом, наизменично једном 
па другом руком, по 15 пона-
вљања.

НОГЕ. Седите на ивицу више 
столице или стола. Исправите 
леђа руке спустите поред тела, 
а на потколеницу ставите тего-
ве. Подижите наизменично јед-
ну па другу ногу, и у затегну-
том положају задржите по 
шест секунди. Ову вежбу ради-

Какао смањује стрес 
и подиже расположење
Какао није само укусно него и лековито 
окрепљење. Доказано је да због богат-
ства флаванолом повољно утиче на ела-
стичност артерија и вена. У исто време, 
показало се да су жене које су три месе-
ца пиле по шољицу дневно, захваљујући 
антиоксидансима садржаним у какау 
имале баршунаст тен и затегнутију ко-
жу. И то није све.

Многобројне научне студије су потвр-
диле да какао подстиче мозак на ства-
рање ендорфина, који доводи до опу-
штања, отклањања стреса и бола. Стиму-
лише и лучење допамина и серотонина, 
који подижу ниво расположења. Ту се 
уједно крије и одговор на питање зашто 
депресивни људи „сатиру” црну чокола-
ду у огромним количинама.



Истраживање спроведено у Великој 
Британији, показало је да какао штити 
од срчаних болести и можданог удара. 
Шоља овог напитка дневно, спречава на-
станак тромба, односно крвног угрушка, 
који, уколико стигне до срца и мозга, мо-
же да изазове инфаркт.

садржају желуца и црева. Све су то 
фактори који могу да промене биоло-
шку расположивост лекова – наводи 
професорка Ђаковић. – Глукоза смању-
је деловање појединих ензима у јетри, 
разградња лекова је због тога смањена 
и лекови често испољавају појачано де-
ловање. Морфин код особа, које у сво-
јој исхрани користе много угљених хи-
драта испољава далеко снажније дело-
вање. Код старијих особа, које су поред 
тога осетљивије на деловање овог лека, 
могу се јавити симптоми тровања. 
Аспирин са угљеним хидратима доводи 
до тешких оштећења желудачне слу-
знице.

Коришћење соје у исхрани, такође, 
повећава опасност од тешких крварења 
код особа које узимају лекове за спреча-
вање згрушавања крви. Супротно томе, 
купус, спанаћ, жуманце, кравље млеко и 
зелена салата смањују деловање анти-
коагулантних лекова (варфарин, ацено-
кумарол), тако да и поред узимања тера-
пијске дозе ових лекова може доћи до 
појаве инфаркта миокарда или можда-
ног удара.

Код особа које узимају храну богату 

беланчевинама деловање аминофилина 
се испољава брже и јаче. Леводопа, лек 
који се користи у лечењу Паркинсонове 
болести, има слабији ефекат уколико у 
храни пацијента преовлађују беланчеви-
не.

Вегетаријанска дијета, сиромашна бе-
ланчевинама, доводи до дужег задржа-
вања неких лековитих супстанци које 
улазе у састав лекова који се користе 
код назеба, за снижавање телесне тем-
пературе и отклањање разних болова 
(главобоља, реуматски болови), упозора-
ва наша саговорница.

– Када у исхрани преовлађује месо 
са роштиља или димљени сувомеснати 
производи (шунка, пршут, сушене коба-
сице), деловање неких лекова је значајно 
смањено, као код парацетамола – каже 
професорка Ђаковић. – Храна богата 
мастима убрзава и појачава улазак не-
ких лекова у организам. Тако је повећа-
на ресорпција фибрата, гризеофулвина, 
итраконазола, кларитромицина. Маслац 
појачава деловање фенитоина и карба-
мазепина, лекова који се користе у тера-
пији епилепсије. Међутим, масна храна 
може да утиче и негативно на ресорпци-

ју лекова и на тај начин значајно да сма-
њи њихово деловање.

Наша саговорница каже да пропаги-
рана здрава храна, богата омега-3 ма-
сним киселинама, може да буде чак и 
кобна по пацијенте који узимају неке ле-
кове.

– Деловање антихипертензивних и 
антикоагулантних лекова је значајно по-
јачано, тако да може да дође до губитка 
свести због наглог пада крвног притиска, 
или ситних крварења у целом организму. 
Најчешће се виде крварења из пробавног 
тракта и из десни зуба. Пацијенти који 
користе ове лекове треба да буду опре-
зни код узимања већих количина рибе, 
које су богате овим масним киселинама 
– напомиње др Ђаковић.
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Биљке ублажавају 
тегобе оболелих од рака
Бројна нежељена дејства онколошке те-
рапије, попут мучнине и повраћања, гу-
битка апетита и проблема са слузоко-
жом уста и црева, могу да се ублаже до-
брим избором зачина.

Биљке попут рузмарина, белог лука и 
камилице, као додатак супортивној те-
рапији, помажу да се тегобе олакшају, и 
да се постигне бољи резултат лечења 
малигне болести.

ЂУМБИР. У народној медицини кори-
сти се за бројна стања, од прехладе до 
затвора. Може да се користи у свежем 
облику, али и као сушени и млевени прах 
или као кандирани производ. Кашичица 
свеже ренданог ђумбира одговара коли-
чини од 1/8 кашичице зачина у праху.

Коришћење свежег и сушеног млеве-
ног ђумбира, уз прописану терапију про-
тив мучнине, може да допринесе бољем 
подношењу лекова током лечења рака.

РУЗМАРИН. Ова медитеранска биљка 
игличастих листова је одличан извор ан-
тиоксиданаса. Може да се користи као 
додатак чорби, сосевима од парадајза, 
хлебу и јелима од пилетине, говедине 
или јагњетине.

Користи се и као средство за детокси-
кацију, мења укус у устима, утиче на ва-
рење, смањује надутост, а помаже и код 
проблема са губитком апетита. За ове 
проблеме препоручују се три шоље чаја 
дневно од листића рузмарина.

КУРКУМА. Индијски шафран или кур-
кума даје жуту боју и специфичан укус 
многим кари мешавинама. Активна суп-
станца куркумин доказано има антиок-

сидативне и антизапаљенске 
особине, потенцијално чак шти-
ти од развоја канцера.

Наиме, тренутно се истражу-
је да ли екстракт куркуме може 
да делује превентивно у настан-
ку канцера дебелог црева, про-
стате, дојке и коже. Иако су до-
садашњи резултати обећавају-
ћи, још су на нивоу лабораториј-
ских животиња, и још се не зна 
да ли би третман овом биљком 
имао исте ефекте и на људима.

ЉУТЕ ПАПРИЧИЦЕ. Садрже 
капсаицин, супстанцу за коју се 
сматра да може да ублажи бол. 
Када се примени споља, доводи 
до ослобађања хемијске суп-
станце назване П. Након сталне 
употребе, количина супстанце 
П која је произведена у том по-
дручју, на локалном нивоу, до-
води до смањења бола. Ипак, то 
не значи да треба да се натрља-
те љутом папричицом чим осе-
тите бол. Са овом биљком треба 
опрезно поступати, јер мо-
же да изазове црвенило ко-
же, чак и опекотине.

Храна мења дејство 
сваког лека

Оно што једемо и када једемо може 
значајно да утиче на дејство лека који 
користимо. Према неким подацима 49 
одсто лекова који се узимају током 
оброка испољава потенцијалну опасност 
од узајамног деловања. Због недовољ-
ног познавања потенцијалних узајамних 
реакција хране и лекова, нежељене ре-
акције се често приписују другим узро-
цима, или се наводе као симптом новог 
обољења.

Докторка Корнелиа Ђаковић, која је 
радила као професор на Медицинском 
факултету у Новом Саду, аутор књиге 
„Међуделовања лекова, хране и супле-
мената”, каже да се мења деловање свих 
лекова под утицајем хране, али проме-
не, уколико се јаве, могу бити 
узроковане или врстом хране 
коју узимамо или временом ка-
да је узимамо:

– Најчешће се мисли да хра-
на, ако се уз њу узима лек, сма-
њује или успорава улазак лека 
у организам (ресорпција). Ме-
ђутим, присуство хране у про-
бавном тракту мења физиоло-
шку функцију слузнице желу-
ца и црева, због чега може да 
дође до промена у могућности 
искоришћавања лека – обја-
шњава наша саговорница.

На биолошку расположи-
вост лекова мањи утицај има 
количина унете хране, а зна-
чајнија је заступљеност поје-
диних састојака: беланчевина, 
масти, угљених хидрата у сва-
кодневним оброцима, као и вр-
ста намирница које се конзу-
мирају.

– Унос великих количина 
угљених хидрата: тесто, хлеб, 
шећер, мед, успорава пражње-
ње из желуца, смањује кисе-
лост желудачног садржаја и 
повећава количину течности у 



Стручњаци саветују да се за третман 
бола, у договору са лекаром, користи 
крема која садржи капсаицин. Досада-
шњи резултати показују да има добар 
ефекат у третману неуропатских боло-
ва, који могу да се јаве након операције 
карцинома. Такође, љута папричица је 
корисна и за јело, а студије су показале 
да мање количине помажу код лоше 
пробаве.

БЕЛИ ЛУК. Бели лук садржи доста 
сумпора, а такође је добар извор арги-
нина, олигосахарида, флавоноида и се-
лена, који су сви веома корисни за здра-
вље. Активна супстанца алицин даје ка-
рактеристичан мирис, а производи се ка-
да се бели лук исецка, згњечи или се чен 
начне на неки други начин.

Неке студије указују да повећани 
унос белог лука смањује ризик од на-
станка канцера желуца, дебелог црева, 
једњака, панкреаса и дојке. Овај заштит-
ни ефекат се остварује кроз бројне ме-
ханизме: спречавањем бактеријских ин-
фекција, убрзавањем репарације ДНК, и 
уништавањем оштећених ћелија. Тако-
ђе, подстиче детоксикацију и подиже 
имуни систем.

МЕНТА. Користи се већ хиљадама 
година за ублажавање надутости, ло-
шег варења, грчева, пролива. Такође, 
помаже и код тегоба изазваних син-
дромом иритабилног црева и тровања 
храном. Осим што смирује мишиће 
стомака, побољшава проток жучи и 
омогућава храни да брже прође кроз 
желудац.

Ако болест или лечење рака изазивају 
поремећај рада желуца, пијте чај од 
менте. Овај напитак може да ублажи и 
упалу грла, а користи се и за ублажава-
ње рана у устима које се јављају од хе-
мотерапије и зрачења.

КАМИЛИЦА. Ако вас мучи несаница, 
узмите јак чај од камилице непосредно 
пре спавања. Овај напитак може да се 
користи и као течност за испирање уста 
у превенцији и лечењу рана у устима од 
хемиотерапије и зрачне терапије. Чај од 
ове биљке помаже и ублажавање про-
бавних проблема и грчева у стомаку, јер 
камилица помаже да се опусте напети 
мишићи, нарочито глатки мишићи цре-
ва.

Како би се болест коју с разлогом на-
зивају тихи убица, јер уништава све ор-
гане, спречила, потребно је конзумирати 
куркуму, јагоде, сир, јогурт, црвено вино, 
цимет, јабуке и спанаћ.

Куркума садржи куркумин који одла-
же, па чак и спречава дијабетес. Потреб-
но је још времена за истраживање како 
би се утврдили дугорочни ефекти кур-
куме, али су први резултати обећавају-
ћи.

Јагоде би требало јести редовно. На-
учници тврде да помажу у активирању 
протеина у организму који смањује лош 
холестерол и крвне липиде, који допри-
носе развоју дијабетеса. Експерименти 
су показали да јагоде помажу у снижа-
вању глукозе у крви.

Сир и јогурт такође су ефикасни у 
превенцији дијабетеса, али искључиво 
немасни. Експерти верују да здраве бак-
терије које садрже имају корисне спо-
редне ефекте.

Црвено вино садржи ресвератрол, ко-
ји помаже функцији шећера у крви регу-
лишући инсулин. Треба га пити умерено, 
једну чашу уз ручак.

Цимет има бројне позитивне ефекте 
на здравље, а између осталог снижава 
ниво глукозе у крви, али и ниво тригли-
церида, лошег холестерола, а истовре-
мено побољшава осетљивост на инсулин.

Јабуке садрже антоцијанин који пома-
же у регулацији шећера у крви. Спанаћ 
је богат хранљивим материјама. Британ-
ско истраживање је показало да конзу-
мирање спанаћа дневно смањује ризик 
од дијабетеса за 14 одсто.
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одржава систем за варење 
здравим. Хладну воду за време 
или после оброка треба избега-
вати, јер она заправо може да 
очврсне масти која се налазе у 
храни коју једемо и створи ма-
сне наслаге у цревима. За до-
бар рад пробавног тракта то-
ком јела, осим чаше топле воде, 
препоручује се и чаша мине-
ралне воде, али без леда. Дода-
вање леда није препоручљиво, 
зато што он може да уништи 
део природних минерала који 
се налазе у газираној води, а ко-
ји доприносе бољем раду сто-
мака.

УБЛАЖАВА БОЛ. Сматра се 
да је топла вода најмоћнији 
природни лек, јер може да 
ублажи скоро сваки бол, од 
оног менструалног код жена до 
бола који узрокују главобоље. 
Топлота из топле воде има уми-

рујуће дејство на трбушне мишиће, и у 
кратком временском року може да 
олакша менструалне грчеве. Врућа теч-
ност, такође, повећава проток крви и до-
води до смањења бола у ткивима и ми-
шићима.

ПОМАЖЕ КОД ОПСТИПАЦИЈЕ. Уко-
лико имате проблема са пражњењем 
црева, чаша топле воде ујутру може да 
реши проблем, јер стимулише њихов рад 
и помаже да храна брже прође. Топла 
вода на празан стомак, поред тога што 
помаже код затвора, смањује болове у 
желуцу и стомаку. Такође, отклања на-
дутост у цревима која се често јавља 
због недостатка воде у организму.

СКИДА ВИШАК КИЛОГРАМА. Ако 
сте на дијети, прва ствар коју би ујутру 

требало да унесте у организам је чаша 
топле воде. Врућа вода повећава тем-
пературу тела, и самим тим убрзава 
метаболизам. Бржи метаболизам омо-
гућава телу да сагори више калорија 
током дана, што доводи до губитка на-
гомиланих килограма. Ова јутарња ру-
тина препоручује се свима, јер поред 
тога што позитивно утиче на гастроин-
тестинални систем, помаже и да бу-
брези боље функционишу. Лекари пре-
поручујуу да у топлу воду додате и 
мало лимуна који разграђује масти у 
организму и контролише жељу за хра-
ном.

ПОБОЉШАВА ЦИРКУЛАЦИЈУ. Топла 
вода позитивно утиче и на нервни си-
стем. Док опушта мишиће, она побољ-
шава проток крви и смањује лошу цирку-
лацију. Вода филтрира токсине који се 
крећу нашим телом што доводи до тога 
да крв боље и брже протиче кроз орга-
низам.

ЗАУСТАВЉА ПРЕРАНО СТАРЕЊЕ. 
Прерано старење и појава бора на телу и 
лицу је ноћна мора многих жене, али на 
срећу, овај процес се може успорити пи-
јењем топле воде. Велики број токсина у 
организму је главни кривац који узроку-
је до старимо брже, али топла вода мо-
же да помогне да се организам очисти 
од њих. Вода обнавља ћелије, повећава 
еластичност коже и спречава настанак 
бора.

Започните дан чашом 
млаке воде

Већина људи јутро почиње шољом топле 
кафе или чаја да освежи тело након из-
ласка из кревета, а пре првог оброка 
многи попију и чашу воде како би им ор-

ганизам правилно радио у току дана. 
Овај јутарњи ритуал – да са чашом воде 
почнете дан – треба свакодневно прак-
тиковати, али уместо хладне, стручњаци 
саветују да попијете чашу топле воде.

Топла вода има многобројне позитив-
не ефекте на организам. Помаже телу 
да избаци штетне токсине, а попијена на 
празан стомак побољшава варење и оја-
чава имуни систем.

Воду ујутру прокувајте и пустите да 
одстоји неколико минута како би се про-
хладила, а у чашу можете да нацедите и 
мало лимуна. Иако њен укус можда није 
најпријатни, лекари саветују да уколико 
желите да останете здрави, овај напитак 
конзумирате свакога дана.

ОЛАКШАВА ВАРЕЊЕ. Топла вода по-
маже стомаку да брже свари храну и 

Како да спречите 
дијабетес

Гојазност, недостатак физичке активно-
сти и потрошње калорија, слатка и масна 

храна, неки су од узрока који дово-
де до дијабетеса, од којег само у 
Србији болује око 730.000 људи.

Арсен и отров 
за пацове у цигаретама

Многи нови пушачи не схватају колико 
брзо ова навика може да доведе до ра-
звоја срчаних болести, можданог удара, 
дијабетеса, болести плућа, као и неких 
врста рака.



У просеку једна цигарета садржи ви-
ше од 600 различитих састојака, а њен 
дим производи преко 7000 хемикалија 
које угрожавају здравље.

Многе дуванске компаније присуство 
појединих штетних материја правдају 
тиме да се неке од њих могу наћи у хра-
ни, пићу и лековима. Иако је тачно да се 
поједини састојци који штете здрављу 
могу наћи и у намирницама које свакод-
невно користимо, цигарета, ипак, садр-
жи материје које никако не бисмо на 
други начин могли да унесемо у органи-
зам.

Међу опасним састојцима у неким 
цигаретама налазе се чак и отров за па-
цове и арсен. Уношење арсена у орга-
низам и те како може бити штетно, и 
доводи до развоја канцера, кардиова-
скуларних болести, па чак и до трова-
ња.

Неки од штетних састојака и хемика-
лија цигарета су свима познати, као што 
је угљен-моноксид, који се може наћи у 
издувним гасовима возила, и никотин ко-
ји садрже поједини инсектициди. Прои-
звођачи у цигарете стављају и формал-
дехид који може да доведе до појаве 
рака, као и кадмијум који је један од са-
стојака батерије.

Стручњаци наводе да се око 70 одсто 
хемикалија које се налазе у кутији цига-
рета сматрају канцерогеним, а неке мо-
гу да узрокују и смрт. Дувански дим, та-
кође, може да доведе до одређених 
обољења плућа, као што је појава емфи-
зема, бронхитиса и хроничних упала ди-
сајних путева.

Према истраживању Америчког 
друштва за борбу против рака, дуван-
ски дим је узрок најмање 30 одсто свих 
смртних случајева од рака у САД. Њи-
хови подаци показују да је за 87 одсто 
случајева рака плућа код мушкараца 
криво пушење, док код жена тај проце-
нат низноси 70 одсто. Тренутно више 
од 16 милиона Американаца пати од 
болести које су проузроковане пуше-
њем.

– Реакције су најчешће од четири до 
48 сати пре доласка промене времена. 
Симптоми који се обично јављају су гла-
вобоља, умор, недостатак концентраци-
је, болови у мишићима, промена крвног 
притиска. Када се време промени, онда 
следи прилагођавање тела. Тај период 
адаптације, ма колико да је та биомете-
оролошка фаза била неповољна, траје 
од два до три дана, у зависности од осо-
бе и стања организма.

Постоји ли повезаност између го-
дина и метеоропатских реакци-
ја?
– Готово све особе реагују на неповољ-

не временске прилике, али су наравно ме-
теоропате најосетљивије. Код младих и 
здравих људи ове тегобе су благе и скоро 
неприметне, док код старијих и хронично 
оболелих могу бити толико изражене да 
захтевају посебан третман, а у неким слу-
чајевима и хоспитализацију. Када су у пи-
тању психичке реакције, код здравих љу-
ди најчешће долази до појаве умора, без-
вољности, раздражљивости и несанице.

Да ли бурније реагујемо на захла-
ђење или на отопљење?
– Реакције су углавном подједнаке. 

На хладноћу организам реагује тако што 
се крвни судови контрахују како би се 
смањило одавање топлоте. Ово за по-
следицу има повећање отпора у кардио-

васкуларном систему, срце се додатно 
оптерећује и крвни притисак расте. Са 
повећањем температуре дешава се 
обратно, крвни судови се шире и прити-
сак пада. Уколико на топлоти не уноси-
мо довољно течности долази до дехи-
дратације, мозак се слабије снабдева кр-
вљу па се јављају несвестице и вртогла-
вице. Крв постаје гушћа, па се самим 
тим повећава и ризик од настанка мо-
жданог и срчаног удара.

Који органи су највише погођени 
наглим променама времена?
– Ветар, суша и влага утичу на плућне 

и болести дисајних путева, васкуларне 
болести, гастроентеролошке, психичке 
неуровегетативне и реуматске болести. 
Спарно време делује лоше на организам 
и нарочито је опасно за срце и јетру. Ко-
шава, рецимо, отежава основну болест 
реуматичарима, плућним, срчаним и 
нервним болесницима као и људима са 
постоперационим ожиљцима.

Зашто и ожиљци на телу реагују?
– Због пада атмосферског притиска 

који нам наговештава промену времена. 
Долази до стезања и опуштања оштеће-
ног ткива па када, на пример, пада киша, 
људи осећају пецкање и свраб.

Зашто смо пред кишу прилично 
деконцентрисани и поспани?
– Дуг кишни период, односно облачно 

време, утиче на смањену производњу 
хормона мелатонина и серотонина, који 
регулишу циклус спавања и буђења. Орга-
низам помоћу дневне светлости лучи се-
ротонин, док се током ноћи ослобађа ме-
латонин важан за одмор и здрав сан. Ки-
шни и мрачни дани поремете овај циклус, 
а резултат тога је отежана концентрација, 
пад енергије, поспаност и раздражљивост.

Сви смо помало 
метеоропате

Истраживања показују да чак 80 одсто 
светске популације „на својој кожи” осе-
ћа промену времена. Стручњаци потвр-
ђују да је због климатских промена, ко-
је су се издешавале током прошлог века, 
број метеоропата данас скоро дупло ве-
ћи него пре пола века. Међу њима су 
особе оба пола, па чак и деца. Ипак, неке 
студије су показале да жене промену 
временских параметара чешће осећају 
него мушкарци, и то због менструалног 
циклуса и хормонских промена.

Метеоролог Јасминка Смаилагић, на-
челник одељења за мониторинг климе и 
климатске прогнозе Републичког хидро-
метеоролошког завода Србије, у интер-
вјуу за „Новости” указује да метеоропати-
ја није болест, али да људски организам 
као део природе и њен продукт, прати 
спољашње утицаје и у складу са тиме ре-
агује.

Због чега време утиче на људе?
– Људски организам је веома сложе-

не конституције и у њему велики проце-
нат заузимају вода и електролити. Код 
промене времена долази до различите 
концентрације негативних и позитивних 
јона у атмосфери, који утичу на наше те-
ло. Свако од нас реагује на те спољашње 
утицаје, што се манифестује појавом ра-
зличитих тегоба.

Који временски параметри најви-
ше утичу на здравље, и ко најви-
ше реагује на њихову промену?
– Нагла промена температуре, вазду-

шног притиска и нивоа влаге, као и ве-
тровито време, најчешћи су параметри 
који утичу на здравље. Старији срчани 
болесници и астматичари најтеже под-
носе промену времена. У осетљивој гру-
пи су и млађи од 15 година, јер реагују 
на утицај електромагнетних таласа који 
се мењају у складу са променом темпе-
ратуре. Статистички подаци добијени 
неким истраживањима показују да су 
метеоропате најчешће жене средњих 
година, хронични болесници и старије 
особе.

Када организам почиње да реагује 
на промену времена, и који су нај-
чешћи симптоми?

Црни чај ублажава стрес
Кад сте под стресом, попијте црни чај, 
саветују стручњаци са Колеџ универзи-
тета у Лондону, јер овај напитак смању-
је ниво стресног хормона кортизола. До 
овог открића дошли су након истражи-
вања спроведеног на 75 мушкараца до-
бровољаца, иначе, непушача, са навиком 
редовног пијења чаја.

Испитаници су изложени стресним си-
туацијама, при чему им је мерен пулс, 
притисак, концентрација крвних плочи-
ца и кортизола, а вршена је и лична про-
цена стреса. Повећање пулса и притиска 
остало је исто и у плацебо групи и у гру-
пи која је пила црни чај. Али је зато ниво 
кортизола у крви и лични доживљај 
стреса, био знатно мањи у групи која је 
пила црни чај.

Пошто се ефекат црног чаја испољава 
тек након пола сата од конзумирања, ис-
траживачи наглашавају да он не спреча-
ва стрес у стресним ситуацијама, већ 
помаже што бржем опоравку стресира-
не особе. За време истраживања испита-
ници нису конзумирали друге врсте чаја 
и кафу. 
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