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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Са заседања Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској

Донета одлука о истицању српске изборне листе
Д елегати су на почетку заседања 

саслушали извештај председни-
ка земаљске српске самоуправе 

Љубомира Алексова о пословању те 
организације и њених институција у 
прва три квартала 2013. године. Пред-
седник је нагласио да су пропорцио-
нално све обавезе испуњене и да је, 
захваљујући домаћинском финан-
сијском пословању организације, 
постојећи буџет испоштован.

Иначе, о буџету је претходно рас-
прављала и Финансијско-контролна 
комисија и након разматрања и де-
таљног прегледа, њена председница 

Ксенија Сушић-Марков скупштинари-
ма је предложила да се прихвати из-
вештај, што је Скупштина и учинила.

Исто је учињено и по питању моди-
фикације буџета Самоуправе Срба у 
Мађарској и њених институција за 
2013. годину. Модификација је била 
потребна због преузимања Српске ос-
новне школе и гимназије „Никола Те-
сла” у власништво земаљске српске 
самоуправе. Затим су, у делу седнице 
који је био затворен за јавност, делега-
ти донели одлуку о томе ко ће бити 
довогодишњи добитници Светосавске 
награде и Повеље Сава Текелија.

Уследио је избор новог члана и 
председника Одбора за школство. По-
што је др Јованка Ластић поднела ос-
тавку на место члана у Скупштини, а 
самим тим и на место председника 
поменутог одбора (пошто је будим-
пештанска Српска основна школа и 
гимназија „Никола Тесла” прешла у 
власништво земаљске српске самоу-

праве), делегати су једногласном од-
луком за председницу Одбора за 
школство земаљске српске самоупра-
ве изабрали Јелену Вукајловић-Краус. 
Међутим, пошто законски прописи 
омогућавају ангажовање једног 

спољног члана, поред два скупштин-
ска, у Одбору за школство ће и убу-
дуће радити др Јованка Ластић.

На прагу избора 2014. године, свака-
ко, једна од веома важних тачака била 
је расправа везана за састављање Др-

жавне народносне листе за парламен-
тарне изборе. Пошто ће од саста-
вљања листе, односно, од броја људи 
који се налазе на њој, знатно зависити 
финансирање кампање, Љубомир 
Алексов и Димитрије Ластић били су 
мишљења да листу свакако треба 
формирати и истаћи. Надовезујући се 
на ову тему, више делегата је изразило 
негодовање због мањкавости изборног 
система, који већ на самом старту од-
ређеним народностима онемогућава 
шансу доласка до мандата у Мађар-
ском парламенту.

На бројне недостатке изборног сис-
тема указали су и Борислав Рус, члан 
Скупштине и Пера Ластић, директор 
Српског института при Самоуправи 
Срба у Мађарској, којој очито пред-
стоји озбиљан задатак да српску 
заједницу припреми и спремно уведе у 
изборни систем и саму процедуру. На 
крају расправе једногласно је прих-
ваћено да Самоуправа Срба у Мађар-

ској покрене српску народносну листу 
за парламентарне изборе 2014. године.

Размотрена је молба мохачке Српс-
ке народносне самоуправе и месне 
српске заједнице у циљу покретања 
реконструкционих радова на српској 
цркви. Скупштина је за овај пројекат 
одобрила 500.000 форинти. Објављи-
вање другог издања књиге др Данила 
Урошевића о логорима у Мађарској 
где су страдали Срби потпомогнуто је 
са тражених 100.000 форинти.

За новог члана надлежног подод-
бора за доделу финансијских сред-
става, када је реч о конкурсима 

ЕМЕТ-а, расписаним од стране Ми-
нистарства за људске ресурсе, иза-
брана је Вера Пејић-Сутор.

Пред сам крај скупштинске седни-
це, Љубомир Алексов је скупштинаре 
информисао да се за обнову оних срп-
ских гробаља у Мађарској, која је од-
редио епископ будимски г. Лукијан, 
траже одговарајући предузетници са 
којима земаљска српска самоуправа 
жели да склопи уговор. Руководилац 
кровне организације Срба у Мађарској 
је уједно затражио да се хитно упуте 
предлози за постављање двојезичних 
натписа, тамо где има за то услова.

Пошто је поједине скупштинаре 
занимало када ће се одржати „Све-
тосавски бал”, Љубомир Алексов је 
присутне информисао да ће се тра-
диционална манифестација одржати 
25. јануара у Дому Бугара у Будим-
пешти, а организационе припреме су 
већ отпочеле.

П. М.

Делегати су разматрали и прихватили извештај о 
финансијском пословању земаљске самоуправе у 
овој години, анализирали најважније аспекте 

предстојећих парламентарних избора, донели одлуку 
о добитницима традиционалних годишњих признања, 

а изгласали су и поједине кадровске промене

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЈЕКТИ У 2014.
Посебна пажња била је посвећена захтеву мађарске Владе која је, 

сходно одлукама Мешовите мађарско-српске комисије за заштиту 
мањина, од Скупштине затражила да се изјасни који ће бити приоритети 
српске заједнице у Мађарској у наредној години. Одлуком делегата то 
ће бити решавање питања смештаја Српског забавишта у Будимпешти, 
затим реализација треће фазе радова Српске основне школе у Батањи, 
решавање финансирања Српског позоришта у Мађарској, селидба Му-
зеја Будимске епархије у нову зграду, набавка већег школског аутобуса 
који би превозио децу у будимпештанску Српску основну школу и гим-
назију „Никола Тесла”. На листи приоритета се нашао и пројекат адапта-
ције црквено-уметничке збирке и изградње српске православне капеле у 
Печују.

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ИЗОСТАВЉЕНО
СА ЛИСТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Директорка Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” др Јо-
ванка Ластић, информисала је делегате о потешкоћама са којима се та 
институција суочила већ на самом старту, после преузимања у влас-
ништво од стране земаљске српске самоуправе. Наиме, пошто новац од 
државних органа није био на време уплаћен (првенствено је реч о плата-
ма радника), Самоуправа Срба у Мађарској је била та која је позајмљи-
вањем средстава притекла у помоћ. Такође, проблем представља и 
чињеница да је техничко особље те образовне установе, због нејасне 
класификације од стране надлежних органа, изостављено са листе за-
послених. Ради се о 48 радника, тако да на месечном нивоу недостаје 
шест милиона форинти субвенције за њихове плате.

Јелена Вукајловић-Краус

Вера Пејић-Сутор
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На други 

ппооггллеедд
ПРАВО НА ЋИРИЛИЦУ

НИЈЕ ПИТАЊЕ 
ВЕЛИКОДУШНОСТИ

О д уласка Хрватске у Европску 
унију, засад само негативне после-
дице. Живи се лошије него пре пола 

године, расту незапосленост и порези, нема 
инвестиција, нити користи од европских 
фондова. Али све би то било у реду, и било 
би, мање-више подношљиво, да није једне 
друге, врло злокобне последице од уласка у 
Европу, а то је крајња радикализација дес-
нице, поплава политичког ревизионизма и 
отворена рехабилитација поражених из 
Другог светског рата у највећим дневним 
новинама и на хрватској телевизији.

У издању „Вечерњег листа”, тако, излази 
месечник под називом „Војна повијест”, који 
у сваком броју на својој насловници обја-
вљује слике усташких злочинаца. Полако, 
корак по корак, у јавну сферу продире дис-
курс с фудбалских стадиона, где се за реп-
резентацију годинама навија скандирањем 
„ајмо, ајмо усташе” или тако што једна 
страна максимирског стадиона дрекне „за 
дом”, а друга страна углас одговара „спрем-
ни”, те са загребачких фасада, на којима се 
свако велико „У” с уписаним крстом кочопе-
ри годинама, тако да га комуналци не бри-
шу, а грађани се праве да га не виде.

Оно што је до јуче било садржај јавних 
тоалета и прљавих фасада, данас слушамо 
у програмима јавне телевизије, у иступима 
хрватске представнице у Европском парла-
менту Руже Томашић, а каткад се, још увек 
у алузији, чује и у наступима вође опозиције 
Томислава Карамарка.

Све то се некако баш идеално намести-
ло уз антићириличну хистерију, која је 
наступила када је Влада покушала да 
спроведе Уставни закон о праву национал-
них мањина, и на јавне институције у Вуко-
вару постави плоче на оба писма. Тада су 
се, уз подршку врха Католичке цркве и у 
неформалној суорганизацији ХДЗ-а и 
афирмативну кампању у већини медија, а 
нарочито на хрватској телевизији, дигли 
ратни ветерани и уз пасивно присуство по-
лиције или уз активно учешће појединих 
полицајаца у униформама, кренули да раз-
бијају плоче с ћириличним натписима. 
Власт се томе није одупрла. Највише што је 
премијер Милановић учинио, било је да за-
вапи – „покажимо великодушност”, као да 
спровођење закона подразумева грађан-
ску великодушност, па ако се људима да-
нас, можда, и не да да буду великодушни, 
могу опљачкати банку, затући комшију и 
разбити ћириличну плочу.

А у јавности се, на све стране, почело из-
говарати нешто што неодољиво подсећа на 
малограђанску реторику у Немачкој с по-
четка тридесетих: док народ гладује, уводи 
се ћирилица. Као, поднели бисмо ми то, али 
пошто прође економска криза, реше се про-
блеми с незапосленошћу, порасте БДП, баш 
као да је ћирилица неко много алаво писмо, 
па пождере дневно неколико тона хлеба и 
масти више од латинице. Или, тачније рече-
но, као да Хрвати бивају гладнији ако срп-
ска заједница у Хрватској остварује своја 
грађанска и мањинска права.

Миљенко Јерговић

Честитка Амбасаде Републике Србије
у Будимпешти „Српским недељним новинама”

А мбасада Републике Србије у 
Мађарској са задовољством 
упућује искрене честитке ре-

дакцији „Српских недељних нови-
на” на додељеном високом при-
знању, „Великој плакети” од стране 
Удружења књижевника Србије, по-
водом пете годишњице постојања 
под овим именом, као и за очување 
и неговање српског језика и ћири-
личног писма и јачање веза српске 
заједнице у Мађарској са матич-
ном државом Србијом и Удру-
жењем књижевника Србије.

Такође, Амбасада упућује чес-
титке господину Драгану Јаковље-
вићу, главном и одговорном уред-

нику „Српских недељних новина” и 
књижевнику на додељеном при-
знању „Велика плакета” од стране 
Удружења књижевника Србије.

Амбасада Републике Србије у 
Мађарској жели да истакне значај 
постојања „Српских недељних но-
вина”, као јединог штампаног листа 
српске заједнице у Мађарској, са 
уверењем да ће наставити да 
доприноси очувању нашег језика, 
писма, традиције и културе, развоју 
односа са матичном земљом и ис-
товремено промовисању информа-
тивне делатности српске заједнице 
у Мађарској.

Амбасадор Раде Дробац

Билатерални српско-мађарски сусрети

Потписани споразуми о социјалном осигурању
Током минуле недеље у Будимпешти су вођени 

мађарско-српски разговори о могућностима даљег 
развијања економске сарадње, а потписана су и два 
важна документа из области социјалног осигурања

А мбасадор Републике Србије у 
Будимпешти Раде Дробац и др-
жавни секретар за парламен-

тарна питања мађарског Министар-
ства људских ресурса Андраш Дон-
чев, потписали су у просторијама ми-
нистарства међудржавни Споразум о 
социјалној сигурности и Админи-
стративни споразум за спровођење 
Споразума о социјалној сигурности.

Како се наводи у саопштењу које 

је тим поводом издала Амбасада, у 
краћем разговору који је претходио 
церемонији потписивања обострано 
је указано на значај поменутих спо-
разума за грађане обеју земаља. Ука-
зано је на чињеницу да су потписи-
вањем ових докумената конкретизо-
вани резултати досадашње добре би-
латералне сарадње и изражено уве-
рење да ће она бити настављена у бу-
дућности, у истом духу.

Нови Споразум о социјалној сигур-

ности замениће Конвенцију између 
две државе о социјалном осигурању, 
која је закључена 1957. године, такође 
у Будимпешти. Споразум регулише 
остваривање права осигураника две 
државе из здравственог, пензијског, 
инвалидског и осигурања у случају 
незапослености, укључујући и права 
на давања по основу повреде на раду 
и професионалне болести.



Д елегација Привредне коморе Ср-
бије (ПКС) коју је предводио 
Жељко Сертић боравила је 29. 

новембра у званичној посети Мађар-
ској. Домаћин председнику Сертићу, 
испред Владе Мађарске, била је др 
Жужана Хорват, заменик државног 
секретара у премијеровом кабинету, 
задужена за међународне економске 
односе, заједно са Петером Билеком, 
потпредседником Мађарске агенције 
за инвестиције и трговину (ХИТА).

Осим разговора у премијеровом 
кабинету Сертић је имао одвојене 
сусрете са Криштофом Сатмаријем, 
државним секретаром у Министар-
ству привреде Мађарске, надлежним 
за економске односе.

Делегација ПКС-а посетила је и 
Привредну и индустријску комору 
Мађарске, где се сусрела са Атилом 
Галамбошем, председником Комите-
та за западни Балкан и Маријом 
Штарк, директором Сектора за међу-
народну сарадњу ПК Мађарске.

У разговорима је покренуто више 
тема од заједничког интереса и 
поклоњена посебна пажња недавном 
сусрету премијера Србије и Мађар-

ске на самиту 16 премијера ЈИЕ-а са 
премијером Кине. Како се наводи у 
саопштењу издатом после сусрета у 
Будимпешти, у потпуности су подр-
жани напори две владе на 
унапређењу сарадње у домену ин-
фраструктуре и заједничком пројек-
ту модернизације железнице између 
Будимпеште и Београда. Мађарска 
страна показала је посебно интере-
совање за развој и реализацију више 
саобраћајних инфраструктурних 
пројеката у српско-мађарском гра-
ничном подручју, који подразумевају 
отварање нових друмских граничних 
прелаза.

Оцењено је да су односи двеју зе-
маља на изузетно високом нивоу, за 
шта је доказ отварање две канцела-
рије ПК-а Мађарске у Суботици и Но-
вом Саду, као и осетни пораст била-
тералне размене током 2013. године. 
Упућен је позив Привредној комори 
Србије да размотри могућност отва-
рања представништва у Будимпешти, 
уз оцену да би се тиме додатно олак-
шала комуникација и створили пре-
дуслови за убрзанији развој билате-
ралне сарадње.

Сусретима су присуствовали Зо-
ран Бојовић, саветник председника 
ПКС-а и Ото Кишмартон, министар 
саветник у Амбасади Србије у Бу-
димпешти.

Д. Ј.

Амбасадор Раде Дробац и државни секретар за парламентарна питања мађарског Министарства људских ре-
сурса Андраш Дончев, са делегацијама
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У Грабовцу прослављен
св. Архангел Михаило

На Аранђеловдан је у Грабовцу било веома свечано, 
јер је манастирска црква из 18. века обележила 

празник свог заштитника

У з саслужење свештенства, свету 
архијерејску литургију служио 
је епископ будимски г. Лукијан, а 

кумовао је Миша Лаушев из Новог 
Сада. Владика је одржао и свечану 
славску беседу, у којој је подсетио 
да је свети Архангел Михаило 
најугледнији међу бестелесним сила-
ма и најближи небеском престолу. 
Сматра се да је он спасао војску 
анђела од понора палих Сатанаило-
вих анђела.

Овогодишњој прослави присуство-
вало је четрдесетак православних 
вер ника, међу којима је било и 
гостију из Србије. Молитвена реч, 
достојно празновање Архангела Ми-
хаила, свечани чин резања славског 

колача и благосиљања кољива, били 
су и појединачно, узвишени саставни 
делови свечане прославе патрона 
древне светиње.

Празник је посвећен Архангелу 
Михаилу, предводнику војске анђела, 
бестелесних сила добра које су 
учествовале у стварању света. Према 
предању, архистратиг Михаило, који 
је сабрао војску анђела да би се су-
протставили силама зла палог анђела 
Луцифера, уврштен је у календар 
Христове цркве у четвртом веку, а 
СПЦ га обележава сваке године 21. 
новембра. Аранђеловдан је једна од 
најчешћих крсних слава православ-
них Срба.

П. М.

Српска православна 
црква је 24. новембра 
прославила празник 
Мратиндан или светог 

Мрату. Тога дана свечано 
је било и међу 

Чипљанима, који су на 
традиционалан начин 
обележили патрона

свог храма

П разник светог Стефана Дечан-
ског, Мратиндан, заштитника 
чипске православне цркве, обе-

лежен је и ове године, како то више-
вековна традиција налаже, на сам дан 
празника, 24. новембра. У присуству 
великог броја верника празничну ли-
тургију служили су протосинђел Ни-
кон из манастира светог Георгија из 
Темишварске епархије, протонамес-
ник Радован Савић и ђакон Зоран Жи-
вић. Свечану славску беседу одржао 
је администратор чипске парохије Ра-
дован Савић, који је говорио о живот-
ном путу и значају овог свеца.

Због кишовитог времена, ове годи-
не је празнична литија изостала, а по-
мен некадашњим туторима и до-

бротворима храма одржан је у скло-
пу свете литургије.

Празнично вечерње служио је јереј 
Далибор Миленковић уз саслужење 
протонамесника Радована Савића. На 
богослужењу, на којем се окупио та-
кође већи број верника, освећен је 
славски колач и благосиљано кољиво, 
које су припремили овогодишњи ку-
мови Зоран и Јадранка Мишљеновић 
са породицом. Кумства се за следећу 
годину прихватио Пера Остоић 
(млађи) са својом породицом.

По завршетку вечерња мештанима 
су се обратили свештеници, честитав-
ши им славу и пожелевши да се још 
много година окупљају и славе па-
трона светиње.

После вечерња и поздравних речи 
свештеника, овогодишњи кумови су 
угостили присутне разним слаткиши-
ма, соковима и вином.

Празновање храмовне славе је на-
кон вечерња настављено у домовима 
верника, који су у кругу својих поро-
дица и гостију достојанствено про-
славили храмовну славу.

Иначе, свети Мрата, син краља Ми-
лутина и отац цара Душана, по на-

Трагична судбина Стефана Дечанског
опомена за Србе!

ређењу необавештеног оца у младо-
сти је ослепљен, а по наређењу лако-
мисленог сина у старости је удављен.

Народно веровање сеже у далеку 
прошлост и митологију старих Сло-

вена, па овај празник везује за вука 
као опасног, али и моћног противни-
ка, некада и заштитника против злих 
сила.

П. А.
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Вјечнаја памјат

Магда Кевари-Салаи
1934–2013

Н а Градском гробљу у Мохачу, 
13. новембра, окупили су се 
бројни поштоваоци и прија-

тељи Магде Кевари-Салаи. Сви они 
дошли су да се опросте од Моха-
чанке, која је својим делом остави-
ла упечатљив траг у култури града 
и у животу Хрвата и Срба у Мађар-
ској.

Значајна је улога госпође Кева-
ри-Салаи у развоју хрватске и 
српске културе, коју смо тада на-
зивали „јужнословенском”. Као не-
уморни активиста Демократског 
савеза Јужних Словена у Мађар-
ској и члан највишег тела наше та-
дашње кровне организације, учест-
вовала је у организацији бројних 
културних приредби и била покре-
тач многих манифестација.

Организовањем читалачког кампа у Бару, на којем сам и сам учество-
вао, допринела је развоју народносних заједница Хрвата и Срба. Нацио-
налне разлике за госпођу Кевари-Салаи нису биле важне, волела је све 
људе, а нарочито децу. Барски читалачки табор окупљао је децу из целе 
земље, са циљем да се друже, упознају српску и хрватску културу и књи-
жевнике из тадашње Југославије.

Захваљујући њеном залагању остварене су бројне културне манифес-
тације, попут концерта Ансамбла „Ладо”, наступа Предрага Гојковића Цу-
нета у Баји и сл.

Савесно је радила свој посао у мохачкој библиотеци, где су се једна 
поред друге налазиле књиге на хрватском и српском језику. Одлазила је 
на програме Шокачке читаонице и на клупске вечери мохачких Срба. Ра-
до је читала Хрватски гласник и била верни читалац и Српских недељних 
новина у Мађарској.

Када је на територији бивше Југославије избио рат и бројне избеглице 
спас нашле у Мохачу, сусретала се са бројним Србима и свој дом им ну-
дила као уточиште. Топло је било срце Магде Кевари-Салаи, пуно љубави 
и поштовања према свима. Била је добитник бројних друштвених при-
знања за свој рад и хуманост.

Њен топао лик и велико дело које је оставила за собом, остаће нам за-
увек у сећању. Нека јој је лака земља и вјечнаја памјат.

Предраг Мандић
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Светомир Миличић, свештеник у Десци

Мој долазак у Деску није случајан, мада је тако изгледао

Оче Миличићу, како се догодило 
да Ваше прво и до сада једино 
службовање буде у Десци?
– Имао сам срећу, али и привиле-

гију да упознам нашег преосвећеног 
владику Лукијана, епископа Будим-
ског и администратора темишвар-
ског у тренутку када се у Десци ука-
зала потреба за свештеником. Преос-
већени владика Лукијан није имао ко-
га да рукоположи, зато што у то вре-
ме није било никога из Мађарске ко 
је завршио богословију. Могло би се 
рећи да је то била случајност, али ми 
свештеници кажемо да у животу не-
ма случајности, јер је све то по про-
мислу Божијем. Тако сам доспео у 
Мађарску.
Да ли сте, ипак, потајно очеки-
вали да бисте могли доћи у 
Мађарску?
– Нисам ни сањао да ћу ту стићи, 

иако су моји преци из Мађарске. Моја 
прабаба је из Мађарчанади. Ту је 
рођена, а затим се удала у румунски 
Чанад. Имао сам привилегију да лак-
ше добијем документа у Мађарској 
управо захваљујући прабаби.

Ми смо до деведесете године, до 
румунске револуције, били изолова-
ни, тако да ја до своје 18. године ни-
када нисам био у Србији. Тада није 
било могуће добити пасош, а моја 
мама је неколико пута била у Србији 
на дан, два. Деци нису давали пасо-
ше, па сам ја први пут из Румуније са 

15 година отишао код рођаке у Нови 
Сентиван. То је био мој први излазак 
из Румуније у неки други свет, у неку 
другу државу. Бог је дао да сада бу-
дем парох у Новом Сентивану, где 
сам као дете долазио.
Колике Вам тешкоће задаје чи-
њеница да је у Десци све мање 
српских домова?
– Забрињавајуће је да у 43 српска 

домаћинства у Десци имамо осам у 
којима живе удовице или удовци и 
након њихове смрти гаси се још једна 
српска кућа. Иначе, у последњих де-

сет година није се много смањио на-
талитет. Демографска слика је гото-
во иста. У том периоду смо имали 28 
сахрана и око 15 крштења, што пока-
зује да смо изгубили 15 душа за ових 
десет година. Имамо нове бракове 
који су склопљени не тако давно и 
очекујемо принове.

Тренутно немамо других већих 
потешкоћа, мада бих био срећан да 
има више верника на богослужењи-
ма и за певницом. Наравно, то не за-
виси само од мене, већ од сваке по-
родице и вере сваког човека, од тога 

како човек организује породични 
живот и како васпитава децу. Важно 
је знати приоритете, а васпитање де-
це највише зависи од родитеља и по-
родице.

У Десци се људи држе основних 
обичаја, везаних за велике црквене 
празнике. Млади су научили од ста-
ријих, што је добар показатељ да се 
српска вера и традиција преноси са 
колена на колено. Уколико родитељи 
сваке године славе Божић, Ускрс и 
друге црквене празнике, њихова деца 
ће научити да поштују веру и обичаје 
и да то пренесу касније на своје по-
родице.
У каквом су стању данас деш-
чанска црква и парохијски дом?
– Када сам дошао у Деску, зате-

као сам цркву и парохијски дом у 
веома лошем стању. Захваљујући 
мојим одборницима и људима добре 
воље из Деске, доста смо урадили и 

обновили цркву и парохијски дом. 
Почетком 2004. године, када сам до-
шао, сви су притекли у помоћ и ство-
рили услове да се уселим у црквену 
кућу. Успели смо после неколико го-
дина да обновимо цркву, а 2006. го-
дине смо у целини обновили и њену 
спољашњост. Влага продире све више 
у зидове, поготову на северном зиду, 
пошто немамо изолацију и било је 
потребно да обијемо малтер и да се 
то осуши. У плану нам је, уколико бу-
де новца, да обновимо и фасаду па-
рохијског дома.

Обнову цркве углавном финанси-
ра црквена општина, чији буџет није 
велики. Врло нам је важна помоћ 
наших верника и од њихових добро-
вољних прилога покушавамо да по-
кријемо трошкове. Финансијски нам 
помаже и Културно-уметничко 
друштво „Банат” и та помоћ је до-
бродошла.

Очекујемо и да остали људи добре 
воље помогну. Разумемо да је криза, 

пензије су мале, али се људи труде да 
приложе колико могу, што је за сваку 
похвалу. Огледало села јесу црква и 
парохијски дом, што мештани виде и 
ту редовно долазе.
Да ли Вам у томе помаже 
већинска сеоска самоуправа?
– Нажалост, већинска самоуправа 

није у могућности финансијски да 
помогне. Добили смо усмену инфор-
мацију да новца нема, јер су у блока-
ди. То је ствар политике колико ја ви-
дим; начелник села не припада вла-
дајућој странци, па отуда и немоћ да 
се финансијски помогне у обнови 
цркве. Последња помоћ од већинске 
самоуправе била је 2006. године, ка-
да су организовали хуманитарни бал. 
Прикупљена средства уложили смо у 
изградњу торња.

(Наставак у следећем броју)
Разговор водио:

Драган Јаковљевић

Дешчански парох, који је у то село дошао из 
Румуније пре десетак година, каже да није ни 

слутио да ће служити управо у родном крају своје 
прабаке, али верује да то није случајност. Његовом 

труду и пожртвованошћу мештана, црква и 
парохијски дом су обновљени, а тако је и у 

срединама у којима служи као администратор

ДЕСКА – СЕЛО ЗА ПРИМЕР
Служење у Румунији се разликује од овог у Мађарској. Румуни су пра-

вославни народ, па је лакше службовати и радити у таквој средини. У Ча-
наду, где сам ја рођен, средина је мултиетничка и има много Мађара. Ра-
није је било и Немаца, али сада има само пар немачких породица. У Ча-
наду имамо српску, румунску, унијатску и католичку цркву. Мештани су 
увек лепо живели и поштовали веру и једних и других. То се најбоље ви-
дело када су храмовне славе и када су се мештани посећивали и гостили.

Мислим да је то леп гест, како и треба да буде у једном насељу где 
живи више мањина, што је случај и у Десци. Видим да овде долазе и при-
суствују нашим богослужењима и католички свештеник и други верници 
који нису наше вере, када су велики празници – Васкрс, Божић, Свети 
Сава… Богослужењима често присуствују и чланови Културно-уметнич-
ког друштва „Банат”, што је за сваку похвалу.

За још већу похвалу су деца која уче српски језик. Многи од њих нису 
православне вере, али науче рецитацију за Светог Саву и учествују у на-
шим обичајима и представама које организујемо у Десци. Родитељи те 
деце дођу на резање колача и то је леп пример поштовања наше вере и 
обичаја. Мислим да тако треба и да остане, јер има доста мешаних бра-
кова. У породици сви треба да поштују једни друге.
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З бог породичних веза увек са по-
себним интересовањем пратим 
дешавања у липовској српској 

заједници, па тако и њихову недавну 
посету гробу владике Никанора 
Грујића. Прошлог пролећа, за време 
спремања сечујског храма за црквену 
славу „кермез”, у северној певници 
пронађено је неколико неукоричених 
црквених часописа с краја 19. и почетка 
20. века. Пронађени су примерци часо-
писа Споменак различитих годишта, а
у једном броју је био чланак о Липов-

чанину Никанору Грујићу, епископу па-
крачком (владика: 1864–1887).

Власник, издавач и уредник Спо-
менка био је Иван Мартиновић. Пода-
ци о њему се налазе у Лексикону ис-
торије педагогије српског народа (Тр-
навац, Недељко, Београд, 2012, стр. 
307).

Иван Мартиновић (1863–1926) био 
је учитељ, а затим и управитељ 

Грађанске школе у Панчеву. 
Значајни су његови радови 
из области дечје књижевнос-
ти. Споменак је уређивао 
две деценије, од 1893. до 
1914. године, све до избијања 
Првог светског рата. Био је и 
коаутор листа Посестрима 
„за поуку и забаву жен-
скиња”. Својим радом је 

допринео еманципацији женског све-
та.

Лист садржи доста песмица и 
кратких прозних текстова. Аутори су 
углавном народни учитељи и свеште-
ници. Међу сарадницима је било и 
жена-списатељица. Часопис доноси и 
преводе са страних језика, на пример 
са руског. Текстови су прилагођени 
дечјем узрасту. Садржаји се односе 
на породични живот, приказују се до-
бре и лоше људске особине, здравље 
и болест, а има ту мало и „србовања”. 
При крају листа налазе се странице 
са вестима из отаџбине (кратки не-
кролози заслужних особа), као и за-
нимљивости из света (археолошка от-
крића у Месопотамији). На последњој 
страници се уредник обраћао пре-
тплатницима тражећи од њих већу 
дисциплину.

У импресуму се налазе драгоцени 
подаци о државним границама, мо-
нетама, језику, и сл. „Споменак излази 
првог дана сваког месеца на целом 
табаку. (…) Цена је Споменку на целу 
годину за Аустро-Угарску, Босну и 
Херцеговину 2 круне; за Србију 2 ½ 
динара, за Црну Гору 2 ½ круне, а за 
остале земље 3 круне. Претплата се 
најбоље шиље поштанском уплатни-
цом (Postanweisung – Póstautalvány). 
(…) Штампарија Браће Јовановића у 
Панчеву.”

У Трнавчевом Лексикону (стр. 
232) о браћи Јовановић пише: Ка-
менко (1845–1916) и Павле (1847–
1914) подржавали су политику Све-
тозара Милетића (1826–1901), који је 
у седмој и осмој деценији 19. века 
био главни представник српског на-
рода северно од Саве и Дунава. Ос-
новали су Библиотеку браће Јовано-
вић и издали преко 350 разних дела, 
од којих је трећина била педагошке 
садржине, што је за оно време била 
веома велика продукција. Браћа Јо-
вановић су сав свој иметак оставили 
у добротворне сврхе.

У Споменку од 1. новембра 1902. 
год. IX, бр. 11, стр. 172, нашао се чланак 
о „Србу Милутину”, тј. о црквеном ве-
ликодостојнику једне од седам епар-
хија негдашње Српске Православне 
Митрополије Карловачке и сјајном 
песнику и беседнику. (Види: Никанор 
Грујић – од Липове до Пакраца. По-
повић, Стеван, Печуј, 2007)

У част владике Никанора, а пово-
дом 15. годишњице од његове смрти, 
учитељ Исаије Митровић из места Го-
веђе Поље, испевао је кратку песму у 
романтичарском маниру. Стихови су 
срочени у дванаестерцу са парном 
римом:

„Благо роду који таквих звезда 
има, / Таке звезде дају светлост не-
бесима… (…)
Те путнику бољег указују пута, / 

А путник је народ, што по тами лу-
та.” (4. и 5. строфа Митровићеве пе-
сме).

У наслову чланка пише: „Песник 
митроносац”. Митра је део црквене 
одежде, покривало главе, са изгле-
дом круне и крстом на врху. Носе је 
архијереји приликом богослужења. У 
ранохришћанска времена носили су 
је само јерусалимски патријарси, а 

од 17. века носе је сви право-
славни епископи. Митра сим-
болично подсећа на Христов 
трнов венац.

(Цитат из Грујићеве песме 
управо говори о тешкоћама 
овоземаљског живота, од-
носно, о тежњи ка вечним 
вредностима; Поповићева 
студија, стр. 38)

„(…) Сива магло ти не па-
дај на ме () Већ се дижи небу 
у висине, / Пусти сунце нек’ 
ми једном сине! / Душа жу-
ди мира који чара, / Жели 
да с небом разговара / (…)”

Илустрација за чланак је 
као и у већини случајева 
цртеж. Фотографије су та-
да биле скупе. Цртежи су 
или преузети из других из-
вора, или су рађени спе-
цијално за лист. Понекад 
нема потписа испод црте-
жа. Потписа нема ни у слу-
чају гроба Срба Милутина 
(владичин уметнички псеу-
доним). Скромни надгробни 
споменик песника-духовни-
ка, који је живео 77 година 
штити ограда од кованог 
гвожђа, док нам натпис 
пружа само најосновније 
податке: „НИКАНОР / ГРУ-
ЈИЋ / ЕПИСКОП ПАКРАЧКИ 
/ РОЂ. 1810. УМРО 1887. / ВЕ-
ЧНАЈА ПАМЈАТ /” 

Споменак је илустровани часопис за децу, који је у 
време Аустроугарске излазио у Панчеву, на српском 
језику, штампан ћирилицом у црно-белој техници. У 
част владике Никанора, а поводом 15. годишњице 
од његове смрти, учитељ Исаије Митровић из места 

Говеђе Поље, испевао је кратку песму
у романтичарском маниру

Цвета Вуковић

Владика Никанор – песник митроносац

„ЉУБАВ, СЛОГА, РАД, НАПРЕДАК”
У заглављу Споменка се налазила увек иста илустрација – лик 

Светог Саве, који је приказан у слову С, у облацима, са књигом 
у руци. У позадини се види црква или манастир. Крајолик је брд-
ски и представља Балкан. У средини игра коло, док један дечко 
свира на фрули. Деца у народним ношњама: Србијанче, Војвођан-
че, Црногорче и Босанче представљају српске земље. На десној 
страни је приказана сеоска омладина: чобанче и чобанчица. На 
левој страни група младих одевена у грађанску ношњу бави се 
„художеством” (уметношћу). Слика приказује младе како цр-
тају неки портрет. У првом плану је отворена књига, у којој пи-
ше: „Љубав, слога, рад, напредак”. Оваквим приказима је пору-
ка, као и морална и родољубива концепција листа била свима 
сасвим јасна.
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СЕНКЕ ПУТОПИСНОГ 
МАСТИЛА (1)

Ка Махдији, четвртак.
Опет је био Месец пун, и наново 

септембар, медитерански врућ, тада 
над старом престоницом тунижан-
ских Арапа, над Махдијом.

У телима њиховим кључале мисли 
биле су исте, у времену заустављене, 
тек даљинама раздељене.

Клизио је у шуму авиона небом 
над Пескаром и Напуљем, над магли-
частим светлуцањем благо набраног 
мора осребреног Месецом, и над об-
лацима, ка Махдији, сам.

Са собом сâм и помирен са неми-
ром, да чека и тим бадемастим очи-
ма трага.

Кроз топлу и ветровиту позну ноћ 
и бела арапска насеља осенчена тра-
говима немара на безименом тргу тог 
далеког путовања, пред њих се 
раскрсницом од некуд наједном 
испречила свадба и свадбари.

Уштогљени младожења са још 
уштогљенијим букетом у руци, и де-
бељушкасти трубачи стешњени у от-
вореном камиончићу.
У Махдији, петак.
Ветровито бистро поподне разно-

сило је исконско смеће по сокацима 
остареле вароши.

Беле, најчешће оронуле куће у 
стешњеним уличицама унутар град-
ских зидина исијавале су своју трому 
афричку врелину до трена олак-
шања, изненадног трена када би се 
наједном указао омален трг са баш-
том кафане под расхлађујућим еука-
липтусима.

Живот и испади живости и покрета 
нападно су се отимали тој непомич-
ној усијаности градића и његових 
улица.

Одувек.
Увек, тог у миру тромог поподне-

ва, у корацима калдрмом са уми-
рујућим осећајем да је тај поглед 
меких бадем очију испод риђих 
локни крај њега.

На њему.
У њему.
(…)

Мудрост се не може саопшти-
ти. Мудрост коју мудрац покуша-
ва да саопшти, звучи увек као лу-
дост. Херман Хесе



Чувајте срце! Срце не страда ни 
од рада, ни од здраве људске муке и 
невоље, већ од самољубља и повређе-
не сујете. За срце нема тежег напо-
ра него кад се много бавимо собом.

Душко Радовић



Будите захвални на саветима, а 
не на похвалама. Ла Фонтен

Велики јубилеј помашког КУД-а

„Опанке” прославиле тридесети рођендан
Током рођенданског концерта на бини су се, уз 

бројне госте, нашле три генерације играча 
помашког КУД-а, што потврђује да се у том 

ансамблу и даље ради не само на неговању српских 
фолклорних традиција, већ и играчког подмлатка

П оследњег дана у но-
вембру, Дом културе у 
Помазу био је тесан. У 

културну установу једно за 
другим пристизали су знати-
жељни заљубљеници у срп-
ски фолклор, како би својим 
присуством одали признање 
Кул т у р н о -уме т н и ч ком 
друштву „Опанке” поводом 
т р и д е с е т о г о д и ш њ и ц е 
постојања.

На својеврсну рођендан-
ску журку, уметнички руко-
водилац ансамбла Аница 
Шошић-Крунић позвала је и 
бројне госте. Међу њима су 
били чланови оркестара 
„Вујичић” и „Шендерге”, као 
и Културно-уметничко друштво „Вр-
бас” из истоименог града у Србији. 
Предводио га је Љубомир Миле Вуј-
чин, познати кореограф и културни 
посленик који дуги низ година са-
рађује не само са Помазлијама, већ и 
са Дешчанима и Сантовчанима. Чо-
век, који је нашим фолклорним 
друштвима поставио бројне корео-
графије на бину, помогао им у про-
дубљивању љубави према српском 
фолклору и постигао запажене ус-
пехе на међународној фолклорној 
сцени.

А 30. новембра 2013. године фол-
клорна сцена била је резервисана за 
КУД „Опанке” из Помаза: за играче, 
певаче и свирце који су показали не-
себичну љубав према српском фол-
клору, па и према буњевачком, 
влашком, македонском… У осврту на 

прошлост, место су добила и евоци-
рања успомена на саме почетке рада 
у помашком Дому културе, прве ко-
реографије, а дотакнути су и бројни 
успеси овог друштва. Међу њима се 
истиче освајање вицешампионске ти-
туле на Европској смотри српског 
фолклора 2001. године у Паризу, где 
је изведен „Помашки сватовац”, бази-
ран на свадбеним обичајима у том 
крају.

Иако овога пута није била изведена 

вицешампионска кореографија, чла-
нови „Опанака” и њихови гости су, 
ипак, публици понудили прави играч-
ки, певачки и музички ужитак. Готово 
тросатни програм отпочео је „Буње-
вачким играма” – кореографијом Ан-
туна Кричковића, да би потом следи-
ли најмлађи, са српским дечјим игра-
ма.

Деца основношколског узраста 
представила су се „Играма из Бачке”, 
док је женски део одрасле групе из-

вео „Игре из околине Крајишта”. Гости 
из Србије, чланови КУД-а „Врбас”, љу-
битељима српског фолклора дочара-
ли су лепоте игара из Куманова.

Да и током предаха учесника, про-
грам тече, потрудио се оркестар „Зо-
ра”, под управом Крунослава Ага-

тића. Популарни Кића и ње-
гови музичари су током целе 
рођенданске вечери славље-
ницима били неуморна му-
зичка пратња, уз повремену 
помоћ чланова оркестара 
„Вујичић” и „Шендерге”.

Током креативно конци-
пираног програма, бурне 
аплаузе је побрала и корео-
графија „Мачва”, у извођењу 
основношколаца. Овацијама 
и звиждуцима подршке били 
су испраћени сениори „Опа-
нака”, који су одиграли „Игре 
из западне Србије”, једну од 
најстаријих и најпопулар-
нијих кореографија ансам-
бла.

Женски хор, а после њега и дует 
Анамарија Фаркаш – Данијела Кру-
нић, дочарали су лепоте српских на-
родних песама, од којих поједине по-
тичу управо из Помаза и околине.

Крај концерта протекао је у знаку 
„Влашких игара” које су извели ос-
новци, оркестарског блока „Зоре” и 
„Игара из Ибарског Колашина”. Том 
кореографијом су Врбашани на 82. 
Међународном фолклорном фести-
валу у Измиру, у Турској освојили 
„Гран при” манифестације.

Гости из Србије били су испраћени 
бурним аплаузима, а исте овације до-
живели су и слављеници, чланови 
„Опанака”, који су кореографијом 
„Лазарице” и „Играма из околине 
Пчиња” привели крају јубиларни кон-
церт, тачније рођенданско славље то-
ком којег су се на бини нашле све три 
генерације Културно-уметничког 
друштва „Опанке”.

На крају програма, Аница Шошић-
Крунић, уметнички руководилац 
друштва, видно узбуђена, захвалила 
се свима који су подржали рад ансам-
бла и били уз њега чак и онда када је 
фолклорну групу захватила криза. Та-
да су уз велике напоре, највећи про-
блеми превазиђени и сада се у ансам-
блу поново ради, са пуно елана.

П. М.
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7. децембра 1857. – Рођен је српски сликар 
Урош Предић.

7. децембра 1914. – Скупштина Србије ус-
војила је у Нишу у Првом светском рату Де-
кларацију о уједињењу јужних Словена у 
заједничку државу.

7. децембра 1941. – Ве-
лика Британија је у Другом 
светском рату објавила рат 
Мађарској, Румунији и 
Финској, земљама које су 
као чланице Тројног пакта 
учествовале у агресији на 
СССР.

8. децембра 1638. – Ум-
ро је дубровачки барокни 
песник Иван Гундулић, 
најзначајнији песник јуж-
нословенског подручја у 17. 
веку.

8. децембра 1824. – 
Рођен је српски писац Јаков 
Игњатовић, творац и најзна-
чајнији представник реа-
листичког романа у српској 
књижевности.

8. децембра 1954. – Српски и хрватски пи-
сци и лингвисти постигли су Новосадски дого-
вор о српскохрватском књижевном језику, 
који је потписало 25 угледних стручњака за 
језик.

8. децембра 2000. – Умро је српски сликар 
надреалиста Милић Станковић, познат као Ми-
лић од Мачве.

9. децембра 1910. – Умро је српски писац 
Лаза Костић, који је у поезију унео нове и сме-
ле облике и обогатио српски књижевни језик 
новим изразима.

9. децембра 1990. – На првим вишестра-
начким изборима у Србији након 45 година 

владавине комуниста, победила је Соција-
листичка партија Србије.

10. децембра 1926. – Умро је Никола Па-
шић, један од најзначајнијих политичара у ис-
торији Србије и Југославије.

11. децембра 1858. – Светоандрејска 
скупштина извршила је смену династије у Ср-
бији збацивши кнеза Александра Карађорђе-
вића. На престо је враћен Милош Обреновић, а 

за његовог наследнка прог-
лашен је његов син Михаи-
ло.

11. децембра 1888. – 
Скупштина Србије прихва-
тила је устав који је пред-
ложила Народна радикална 
странка, којим је у Србији 
први пут уведена парла-
ментарна демократија.

12. децембра 1586. – 
Умро је Иштван Батори, 
кнез Трансилваније од 1571. 
и пољски краљ од 1575.

12. децембра 1873. – У 
Србији је уведен динар као 
новчана јединица.

12. децембра 1918. – 
Српска војска је по завр-
шетку Првог светског рата 

ушла у Земун, чиме је окончана двовековна 
владавина Хабсбуршке монархије у том граду.

12. децембра 1920. – Конституисана је Ус-
тавотворна скупштина Краљевине Срба, Хрва-
та и Словенаца.

12. децембра 1940. – Краљевина Југосла-
вија је у Другом светском рату потписала с 
Мађарском пакт о вечном пријатељству, у на-
мери да побољша односе с Немачком.

12. децембра 1958. – Умро је српски пра-
вник и историчар Слободан Јовановић.

12. децембра 1958. – Умро је српски мате-
матичар, астроном и геофизичар Милутин Ми-
ланковић. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 30 477 82 33 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

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

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

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

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

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

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

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

Никола Пашић

Тајне љубави чувених Срба (3)

Његош плакао над спаљеном љубавном песмом
П рофесор Гавриловић је тврдио 

да је лепотица из Пераста одго-
ворила на љубав песнику и обе-

лоданио појединост, да је владика 
листић, на који је у стихове излио своја 
осећања, носио стално испод свеште-
ничке мантије „на страни срца”. Био је 
то једини сведок његовог „греха”. Али, 
када је за ту песму сазнао његов се-
кретар, листић је истог дана спаљен, а 
Његош је над пепелом проплакао!

Тек више од пола века после вла-
дикине смрти, други рукопис њего-
вих стихова пронашао је у Петро-

граду историчар књижевности Павле 
Поповић. Песма је објављена у „Бо-
санској вили” 1913. године под прво-
битним, песниковим насловом „Ноћ 
скупља вијека”. Било је јасно да је 
она израз нечег много дубљег од сли-
ке љубавног доживљаја у ноћи под 
звездама Пераста 1844. године. 

Страсна љубав се подигла изнад све-
га, све друго земаљско и космичко је 
нестало, ишчезло пред једном ноћи 
сладострасног сједињавања с бес-
коначношћу, скупљој и вечнијој од 
свих векова, у којој се сензуално и те-
лесно слило у стање духовног бла-
женства. Храбро испевана у првом 
лицу, била је то смела песма о најс-
купљој Његошевој ноћи, забрањеној 
владару, који се заветовао на цели-
бат.


Тајне љубави имао је и Ђура Јак-

шић. Чини се да је песнику познатих 
стихова „Поноћ” и „На липару”, од 
рођења било суђено да постане лу-
талица и чергар. Ниједан други срп-
ски књижевник није, као Јакшић, то-
лико мењао пребивалишта, стално у 
потрази за новима.

Наставио је да учи и да слика у 
Бечкереку, данашњем Зрењанину, 
код чувеног сликара тог доба Кон-
стантина Данила, тражећи сопствени 
уметнички израз и продубљујући 
своја знања, а немачки језик који је 
такође учио добро му је дошао на 
студијама сликарства у Бечу. Ту се 
нашао у круговима српских уметника 
са Бранком Радичевићем и Ђуром 

Даничићем који су му помогли да пр-
ве стихове објави у Сербском летопи-
су 1853. године. Млади сликар, сада 
званично и песник, кренуо је у Мин-
хен, да би дипломирао на Академији 
финих уметности.

Немаштина је Ђуру Јакшића прати-
ла целог живота. Приморавала га је 
да прихвата разне послове, а са њима 
и места боравка. У прво време је жи-
вео од сликања у Кикинди. Када се 
1857. преселио у Србију, више је није 
напуштао, али ју је прокрстарио уз-
дуж и попреко. Радио је као сеоски 
учитељ у Подгорцу, Сумраковцу, Са-
банти, Рачи Крагујевачкој, Пожаре-
вцу, у коме се и оженио. Био је гимна-
зијски професор цртања у Крагује-
вцу, Јагодини, Београду, где је, већ 
пред крај живота, болестан од грудо-
боље, добио посао коректора у Др-
жавној штампарији. (…)

Када је професор Андра Гавриловић, биограф 
знаменитих Срба 1928. године одржао у Београду 
предавање о Његошу, први пут је поменуо и ту 

његову, како је рекао, љубавну искру

УТЕХА
У УМЕТНОСТИ

Ђура јакшић је утеху од разо-
чарања пронашао само у својој 
уметности и у кафанама. Када га 
је у родној Српској Црњи, у Бана-
ту, отац свештеник уписао у трго-
вачку школу, три пута је из ње бе-
жао. На крају је завршио нижу 
гимназију у Сегедину и отишао у 
Темишвар, па у Пешту, да учи сли-
кање. У револуцији 1848. јавио се 
као добровољац, иако је имао све-
га шеснаест година. Борбе су се 
завршиле српским поразом, а Ђу-
ра је приметио: „Ах, зашта гинус-
мо и страдасмо, а шта добисмо!”.
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Траговима српских сеобника

У Будимпешти и Сентандреји обележен Дан сеобе
Л ађа „Ђер” је са будимпештан-

ског дока испловила 23. новем-
бра у раним поподневним сати-

ма. За време пловидбе у правцу Сен-
тандреје, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти (ССБ) Борислав 
Рус је у име организатора поздравио 
присутне на манифестацији која је 
реализована кроз сарадњу ССБ-а са 
Српском самоуправом у Сентандреји 
и Српским културним клубом у Бу-
димпешти, а уз материјалну помоћ 
Културног и документационог цен-
тра Срба у Мађарској и Српске само-
управе осмог кварта Будимпеште.

У склопу програма, гимназијалци 
су прочитали неколико цитата вели-
ког српског књижевника са ових 
простора, Јакова Игњатовића. Оркес-
тар „Село” и пет чланова КУД-а „Та-
бан” су својим програмом улепшали 
атмосферу током пловидбе Дуна-
вом.

По приспећу брода на сентан-
дрејски док, путнике су сачекали ра-
кија и погача, након чега су гости спо-
рим ходом продужили до Главног тр-
га, како би положили венце код Трго-
вачког крста. Овај крст је постављен 
пре 250 година и од тада представља 
симбол српског битисања на овим 
просторима. Венац је, поред осталих, 
положио и господин Раде Дробац, 
амбасадор Србије у Мађарској, који 
је у свом говору изразио задовољство 
чињеницом да су Срби остали онакви 
какви јесу и додао да ће се трудити 
да ојача сарадњу са матицом.

„Срби имају јак културни иденти-
тет, имају нешто што их чврсто везује 
– језик, музику, историју, идентитет. 
То се доказало овде у Мађарској, 
кроз опстанак српске заједнице у ду-
гом временском периоду, и то у дру-
гим условима”, изјавио је амбасадор 
Дробац за наш недељник.

„Данас се присећамо Арсенија III 
Чарнојевића, присећамо се те сеобе и 
историјских догађаја који су је пра-
тили, али на тај начин се присећамо и 
свих сеоба српског народа које су 
обележиле нашу историју”, речи су 
директора Српског института Пере 
Ластића, којим се обратио присутни-
ма у Сентандреји. Он је у свом изла-
гању подсетио и на остале важне ис-
торијске догађаје који су се збили у 
том периоду. Заједно са Бориславом 
Русом положио је венац у име ССБ, а 

то је учинио и Пера Остоић у име 
СМС 13. кварта

Осим 250 година од подизања Тр-
говачког крста, овим скупом у Сен-
тандреји обележена је и 330. го-
дишњица турског похода на Беч, који 
је после низа историјских догађаја 
довео и до саме Велике сеобе Срба 
на просторе Мађарске.

„Ово није само Дан Сеобе, већ и 
Дан музеја”, нагласио је Коста Вуко-
вић, кустос Музеја Епархије будим-
ске. Присутни су се потом, калдрми-

саним улицама Сентандреје упутили 
у епархијски музеј.

Поред сталне изложбе, ову устано-
ву краси и „експонат године”. Друга-
чије од претходних година, када је 
најчешће за „експонат године” бира-
на новорестаурирана икона, овога пу-
та то је била икона чији је мотив дос-
та редак: она приказује Исуса Христа 
коме прилази Јован Крститељ, а по-
ред њега се налазе апостол Андрија и 
апостол Петар. Интересантно је да је 
ову икону радио до сада мало позна-
ти сликар Петар Рашић Чонгради, из 
Јегре. Иконографија из тог града се 
до сада није анализирала, те се за 
овог мајстора није чуло раније.

Сарадња Музеја Епархије будим-
ске са Галеријом Матице српске је 
допринела рестаурирању још три 
иконе, за које се претпоставља да су 
такође рађене руком Петра Рашића 
Чонградија. Поред те три, у му-
зејском фонду се налазе још две ико-
не за које се претпоставља да потичу 
од истог мајстора.

Како смо чули овом приликом, 
осим сарадње са Матицом српском, 
успостављена је и добра сарадња са 
Ликовном академијом у Будимпешти, 
односно Академијом за рестаурацију.

„Надам се да ћемо кроз рестаура-
цију овог иконостаса открити једно 
ново име наше уметности 18. века, а 
то је Петар Рашић Чонгради”, изјавио 
је Коста Вуковић за СНН.

Пријатан разговор у музеју се по-
лако ближио крају. Запутисмо се ка 
броду на који су нас испратиле и прве 
капи кише. Са првим светлима Будим-
пеште, која су се назирала у даљини, 
приведосмо крају и овогодишњу про-
славу Дана сеобе, у нади да ћемо ис-
том реком, у истом правцу, запловити 
и догодине у исто време.

Данијела Тот

Кажу да је понављање историје неминовност, али је 
неке догађаје из историје потребно понављати, 

макар и у новим, измењеним околностима. Такав је 
случај и са пловидбом Дунавом од Будимпеште до 
Сентандреје, која се организује у знак сећања на 

Сеобу Срба из 1690. године

Уочи евакуације српске 
војске и власти у Печују, 

Васа Долинка је 
именован за поджупана 

Барање. Након 
напуштања Печуја био је 

управник државног 
риболова у Апатину, а 
касније виши чиновник
у фабрици шећера
у Новом Врбасу

З има на прелазу између 1919. и 
1920. године донела је тешкоће 
око набавке огрева. Градона-

челник је од Миливоја Бешлина, ше-
фа комисије за експлоатацију дрве-
та, захтевао да се побрине за редов-
но снабдевање становништва огре-
вом. Чланови комисије Максим 
Вујић и Антун Катанић заједно са 
Бешлином, чинили су све како би се 
ова оскудица решила. Од бајског са-

ветника Калачке бискупије градска 
управа је купила четрдесет јутара 
шуме. Тако су успели да опскрбе ог-
ревом болницу, школе, сиротишта, 
домове пензионера, јавних службе-

ника, ратних инвалида, удовица и 
незбринуте деце.

Комисија за експлоатацију дрвета 
била је приморана да од Габора Јуха-
са, трговца из Бачке Тополе, купи још 

седамдесет хвати огревног дрвета и 
то су без икакве надокнаде предали 
санаторијуму „Рона” и млину. За ову 
куповину ускоро је сазнао Мирко То-
мовић, који је ову набавку огрева 
сматрао добрим поводом да оклеве-
ти бајског градоначелника.

Мирко Томовић је у суботичком 
„Невену” објавио чланак у којем је 
комесар пограничне полиције изнео 
како Васа Долинка никада није радио 
за „српски империјум”, него му је 
најважније било да „онемогући и 
уништи Мирка Томовића, челника 
пограничне полиције и др Мартина 
Матића, великог жупана. У том срам-
ном подухвату удружио се са тајним 
кријумчарима Максимом Вујићем, 
главним бележником и Антуном Ка-
танићем, секретаром.” Затим му је 
још замерио: „Све оно што сте у Па-
ризу добро урадили, код куће сте све 
то упропастили, тако је ваш рад јед-
нак нули.”

Томовић је Долинки пребацивао и 
то како је он као градоначелник 
својим управљањем увелико допри-
нео умањењу угледа српске власти у 
Баји и околини. Као пример навео је 
хапшење Јожефа Бороша, који је ста-
вљен под кључ само због тога што је 
Долинку за време рата пријавио 
мађарским властима. (…)

Драгомир Дујмов

Бајске легенде (17)

Предузимљиве су одувек пратиле сплетке
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Будимпештански српски ђаци посетили Стони Београд

Д а нас је транзиција све измести-
ла „на запад” видљиво је и по то-
ме што су се божићни и нового-

дишњи празници у Мађарској протег-
ли и на читав новембар и децембар. 
Будимпешта, као значајна туристичка 
дестинација не заостаје за великим 
европским престоницама у настојању 
да привуче што већи број путника на-
мерника. Увелико се декоришу трго-
ви и улице. Неизоставни део тог праз-
ничног миљеа су и улични вашари.

У наредних месец дана сигурно ће-
те свратити на неки од њих и пронаћи 
нешто занимљиво и вредно. Будим-
пештански божићни вашар на Вереш-
марти тргу одржава се од 1999. годи-
не. Осмишљен је по узору на божићне 
вашаре великих европских градова: 
Беча, Нирнберга или Салзбурга. Од 
обичног купопродајног вашара из-
растао је, за протеклих тринаест го-
дина, у један од најпознатијих праз-
ничних догађаја у Европи.

Организатори најављују да ће до 
31. децембра посетиоце у срцу Бу-
димпеште, на крају Ваци улице, оче-
кивати две бине са наступима музи-
чара и плесача током празничних да-
на. И ове године ће бити видео 
пројекције на згради, што је први пут 
урађено прошле године. О високој 
репутацији овог вашара, говори и 
чињеница да је заузео престижно пр-
во место на ранг-листи 6 најбољих 
европских божићних вашара у Сан-
деј Тајмсу, а поменут је и на топ-тен 
листи еминентних новина као што су 
Травен енд Лешура, Експедије, Тајмса 
и Дејли Телеграфа.

У периоду до 24. децембра, тач-
није до католичке Бадње вечери, у 
парку Градске куће, надомак Деак 
трга, одржава се и ове године Зимски 
фестивал под покровитељством Бу-
димпештанске градске самоуправе. 
Ово је пре свега породични програм, 
који је осмишљен тако да понуди и 
разноврсне културне садржаје у 
пред празничној грозници.

Поред штандова са рукотворинама 
и гастрономским ђаконијама, биће по-
стављени шатори у којима ће посетио-
ци моћи да се окрепе и загреју уз раз-
личите програме. Представиће се про-
фесионална удружења, позоришта, 
културно-уметничка друштва, као и 
студенти уметничких институција.

На тргу испред Базилике по трећи 
пут ове године засијаће празнично 
осветљење, замирисаће ђаконије са 

штандова и поново ће се чути дечја 
граја са клизалишта које ће бити по-
стављено до 1. јануара 2014. године. 
Организатори најављују и тематске 
недеље, културне програме и плесне 
вечери и на овој локацији.

У Вајдахуњадвару се у периоду до 
23. децембра одржава Празник кува-
ног вина и меда. „Сам амбијент и низ 
програма који очекују посетиоце ос-

мишљен је тако, да их пове-
де у кратко путовање кроз 
прошлост” – тврде организа-
тори.

У Сентандреји, „децем-
барско чудо” се обележава 
до 6. јануара 2014. године. 
Сентандрејске градске вла-
сти организују разноврсне 
адвентске програме, у који-
ма учествују многи житељи 
овог града у сарадњи са кул-
турним институцијама. По-
сетиоци су већ навикли на 
шаренило програма: од пра-

вљења адвентског венца, преко бо-
жићног џез клуба, до наступа еку-
менског хора.

На корзоу Еугена Думче и ове го-
дине ће бити постављене нове дрвене 
кућице са рукотворинама, а посетио-
ци које занимају обичаји, традиција и 
празнична трпеза других народа, мо-
гу да посете манифестацију под на-
зивом Божић народа.

Катарина и Ренато

Повратак у прошлост, у некадашњој мађарској престоници
торијату српског храма који је грађен 
током 18. века и који је посвећен 
Рођењу Светог Јована Претече, гово-
рио је отац Далибор Миленковић, ад-
министратор стонобеоградске паро-
хије.

Велелепну православну цркву жи-
вописао је Теодор Симе-
онов Грунтовић (1772–
1773), а звоник је, уз доз-
волу царице Марије Тере-
зије, подигнут 1760. годи-
не. Храм је 1989. године 
добио признање „Europa 
Nostra”.

Након посете цркви ус-
ледило је разгледање не-
кадашње мађарске прес-
тонице и упознавање ње-
них знаменитости. При-
сутнима је о Стоном Бео-
граду говорила Сандра 
Сребро, па су ђаци имали 
прилику да сазнају многе 
појединости о овом гра-
ду, који је иначе админи-
стративни центар жупа-
није Фејер. У њему је кру-
нисано 43, а сахрањено 15 
угарских краљева. Од Бу-
димпеште је удаљен пе-
десет километара и при-
ближно исто толико од 
Блатног језера. Место је 
познато још из римског 
доба под називом Гор-
сијум.

У овом граду је живела 
и прва српска сликарка Катарина Ива-
новић (1811–1822), која је рођена у 
Веспрему. Талентована од детињства, 
сликарство је почела да учи у атељеу 
Јожефа Пешког, захваљујући новчаној 
помоћи трговца Ђорђа Станковића.

Касније је њен дар за ликовну 
уметност приметила и мађарска гро-
фица Чаки, која јој је омогућила да 
сликарство учи на Уметничкој акаде-
мији у Бечу. Године 1872. постала је 
члан Српског ученог друштва и прва 
жена академик код Срба. Преминула 
је у Стоном Београду 22. септембра 
1882. године. Њени посмртни остаци 
су 1967. године пренети у Београд.

У овој вароши је свет угледао и 
српски пустолов Ђорђе Шагић (1795–
1873), који је у америчкој историји по-
знат под именом Џорџ Фишер. Овај 
наш сународник био је учесник Ка-
рађорђевог устанка у Србији (1804–
1813) и један од предводника Тексаш-
ке револуције (1835–1836), а потом и 
оснивач државе Тексас у Америци. 
Број становника Стоног Београда да-
нас премашује сто хиљада.

После обиласка града, ученици 
Српске школе на Тргу ружа, кренули 
су у Надашладањ, да погледају дво-
рац породице Надашди, који је 
подиг нут између 1873. и 1876. године 
у маниру романтичног хисторицизма.

Са ученицима су, иначе, путовале и 
заменица директора Ксенија Сушић-
Марков, као и просветни радници за-
послени у школи: Мирјана Ковач, Љу-
бинка Георгијевић, Моника Дујмов, 
Зорица Јурковић-Ембер, Сандра Сре-
бро и свештеник Далибор Миленко-
вић. Превоз аутобусом финансијски 
је помогла Српска самоуправа у 
Зуглоу.

Д. Д.

Ђ аци 3, 4, и 5. разреда Српске ос-
новне школе „Никола Тесла” по-
сетили су крајем новембра Сто-

ни Београд (Секешфехервар). Госте је 
дочекао, поздравио и угостио Ла-
дислав Шандоровић, председник 
Српске самоуправе у том граду. О ис-

Излет у центар жупаније Фејер ученици су 
искористили да се упознају са велелепном српском 

црквом у том граду и његовим некадашњим 
знаменитим становницима, укључујући
Катарину Ивановић и Ђорђа Шагића

Празнични вашари
у Будимпешти и Сентандреји
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Од хонорара исплаћеног за мисао за сва време-
на, може да се живи један дан.

Примили су ме у друштво књижевника. Дружи-
мо се у кафани.

Оправдао сам статус члана удружења књижев-
ника. Редовно плаћам чланарину.

Моје књиге иду као алва, коју, као што је позна-
то, данас нико не купује.

Девојке тетоважама исписују поруке на скриве-
ним деловима тела. Ето задовољства за све који во-
ле да читају.

Написао сам дело непролазне  вредности. 
Моја књига кошта  исто као и пре двадесет годи-
на.

Како да српским писцима отварамо спомен-
куће, када их за живота нису имали?

Пошто сам добио националну пензију, настојаћу 
да је оправдам.

Национална пензија коју сам добио као књи-
жевник, прилика је да за мене сазнају и читаоци.

Тај писац поседује високо занатско 
умеће. Зато сам га и звао да ми замени 
плочице у купатилу.

Власти се нису мешале у уметност. 
Књигу коју су забранили заиста нису чи-
тали.

Сада могу да се упусте у књижевну 
анализу. Добили су шира овлашћења.

Аутор инкриминисане књиге је кажњен. 
Дело му се појавило у продаји.

Писац ће после објављивања инкрими-
нисане књиге моћи бесплатно да живи ба-
рем неколико година.

Александар Чотрић

Информације за страницу „Инфо”Информације за страницу „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.huшаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Национални институт за образовање приређује

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ДАНА НАРОДНОСТИ

8. децембра 2013. од 17.00 ч.
У оквиру гала програма представиће се народности које 
живе у Мађарској, а затим следи додела признања „PRO 
CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE” за 2013. годину. 

На пријему ће бити дегустирани гастрономски 
специјалитети појединих народности

Адреса:
Nemzeti Művelődési Intézet:

Budai Vígadó, Budapest I, Corvin tér 8
Пријављивање за учешће и детаљније информације:

lukacs.maria@nmi.hu

ЈАВНА СЕДНИЦА У ПОМАЗУ
Самоуправа Срба у Помазу срдачно позива све 

заинтересоване суграђане на јавно заседање тог тела, 
које ће се одржати у петак 13. децембра 2013.

с почетком у 9.00 часова.
Адреса: Szerb utca 8, Помаз

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Као и до сада, новинари СНН-а ће се и убудуће 

одазивати сваком позиву за присуство друштвеним 
скуповима Срба у Мађарској, у циљу информисања 

наших читалаца. Потребно је, међутим, да о плановима 
за одржавање таквих скупова будемо обавештени, па 
организаторе подсећамо да нам своје позиве и даље 

могу слати на редакцијску имејл адресу:
nedeljnenovine@gmail.com

Позив нам можете упутити и телефоном,
на број секретаријата редакције:

06 30 477 82 33
На овај начин наши новинари биће информисани о 

програмима које припремате, а извештаји о одржаним 
манифестацијама потом ће наћи своје место и на 

страницама Српских недељних новина.
Радоваће нас сваки позив који нам упутите

на овај начин!
Ваш СНН

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2013.

7. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
8. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.

14. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
15. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч.

18. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
19. 12. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Св. Никола)

21. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
22. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Детињци)

28. 12. Вечерње – у 16.00 ч.
29. 12. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Материце)
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

Протонамесник Зоран Остојић, парох
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО
МИЛАНСКОМ ЕДИКТУ

Срдачно вас позивамо на вече посвећено обележавању 
1700 година од проглашења Миланског едикта, у петак 

13. децембра 2013. у 18.00 часова.
Током вечери ће бити промовисана књига „Константинов 

град старохришћански Ниш” – најновије остварење 
проф. др Мише Ракоције. У програму учествују и

др Ксенија Голуб са излагањем на тему „Мање позната 
икона Богородице у српској цркви у Чобанцу” и

др Зоран Вукосављев са излагањем под насловом 
„Српске цркве у Мађарској”.

Програм се одржава на српском и мађарском језику.
Место: Српски културни центар, Нађмезе улица 49. 

(Budapest, Nagymező u. 49)
Организатор: Културни и документациони центар 

Срба у Мађарској

Срдачно вас позивамо на дечји програм

„ШАРЕНА БАРКА”
У суботу 14. децембра 2013. од 11.00 до 14.00 часова

Програм уз пловидбу Дунавом одржаће се на броду 
„Примус”, док 9. код Маргитиног моста. Информације 

можете добити на телефон 06 70 931 1954.
Програм:

– Позоришна представа за децу
– Ликовна радионица
– Анимације за децу
– Долазак Деда Мраза са пакетићима за децу

Програм су помогли: Српска самоуправа V кварта у 
Будимпешти, Српска самоуправа Пештанске жупаније, 

Удружење уметника Круг и Културни и 
документациони центар Срба у Мађарској

АФОРИЗМИ О КЊИЖЕВНОСТИ
Заиста ми је тешко да кажем која ми је омиље-

на књига. Зато што ниједну нисам прочитао.

За мудрости писаца резервисанe су последњe 
странице новина. А за глупости политичара на-
словне странице.

Он се дружи с књигом, а неки сумњају 
да ту има и нешто више.

Књига ми је најбољи друг. Зато је ника-
да нећу издати.

Свака роба има свога купца. Али, моје 
књиге нису роба.

Пронашао сам спонзора за књигу сати-
ре. Једини услов је да се име његове фир-
ме нигде не помиње.

Не прође дан да не напишем афоризам 
или песму. А када сам расположенији, на-
пишем и понеки роман.

Пријатно сте ме изненадили наградом 
за сатиру, јер ја сатиру нити читам, нити 
пишем.

ПОСЛОВНА ПРИЧА
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У посети дешчанским ткаљама и везиљама

КУД „Банат” више не брине о набавци народних ношњи
К онференција о заштити башти-

не и ручне радиности у Бекеш-
чаби потврдила је да су Деш-

чанке прави мајстори традиционал-
ног начина ткања и веза. Дешчани, 
предвођени Кристифорoм Брцаном, 
председником КУД-a „Банат”, показа-
ли су неколико израђених 
текстилних предмета, 
које ће оценити стручни 
жири. Стручњацима су 
представљени предмети 
настали у оквиру радио-
ница ткања и веза у Дес-
ци. Ту су биле капице и 
кошуље извезене за тра-
диционалну „Свадбу” 
која је одржана у склопу 
пројекта МУТЕР 2.

Према Брцановим ре-
чима, Дешчанке су у про-
теклом периоду успешно 
савладале елементе из-
раде ручних радова и 

својим рукотворинама 
доказале висок ниво по-
знавања вештине ткања, 
народног веза, креати-
вног обликовања и укра-
шавања текстилних ру-
котворина, а поготово бе-
лог веза и златовеза.

Стручни жири се веома 
похвално изјаснио о њи-
ховом труду. Осим висо-
ких оцена, Дешчани су 
сада носиоци и аутор-
ских права, када је реч о 
израђеним предметима.

Треба посебно истаћи 

појединце који су својим марљивим 
радом створили јединствене предме-
те, као упечатљива сведочанства на-
родне баштине: Споменку Брцан-Ђу-
кин, Агнеш Њергеш, Каталин Арањ и 
Еву Брцан.

За жирирање је било пријављено 
стотинак предмета, а оцењивање је 
обављено писменим путем. Чланови 
КУД-а „Банат” ће и после овог успеха 
наставити рад у оквиру радионица, а 
резултати ће бити представљени на 
вечери овог културно-уметничког 
друштва, која се сваке године при-
ређује првог дана Божића.

Чланови Културно-уметничког 
друштва „Банат” од сада неће више 
морати да брину о шивењу ношњи и 
изради посебних комада мушких и 
женских кошуља, капица и пешкира. 
То су постигли оживљавањем старих 
заната који су део историје и културе 
српског народа.

П. М.

Приликом оцењивања постигнутих резултата, 
Дешчанке које израђују различите предмете са 
народним мотивима, добиле су у Бекешчаби 

највише оцене стручњака и тиме сврстане у ред 
истинских чувара народне баштине

Српска традиција и култура на дипломатском базару

Супруге дипломата помажу хендикепираној деци
Д ипломатски базар, који се тра-

диционално одржава у Будим-
пешти уочи Божића, и ове годи-

не је привукао велику пажњу станов-
ника мађарске престонице. Многи су 
ову прилику искористили да, купови-
ном изложених производа, докажу и 

на делу своју хуманост и да уједно 
набаве неке од артикала специфич-
них за поједине земље, којих иначе 
нема у мађарским продавницама.

Циљ манифестације, одржане у 
будимпештанком хотелу „Интеркон-
тинентал”, био је да средства при-
купљена продајом националних про-
извода на штандовима земаља учес-
ница, буду искоришћена за помоћ де-
ци са посебним потребама.

У акцију су се и ове године, поред 
осталих, укључиле и амбасаде Србије 
и Босне и Херцеговине у Будимпешти. 
Понајвише захваљујући труду супру-
га српских и босанско-херцеговачких 
дипломата, штандови су обиловали 
традиционалним прехрамбеним про-

изводима, пићима, сувенирима и мно-
гим другим детаљима карактеристич-
ним за поднебље Балкана.

– Веома сам задовољна овом ма-
нифестацијом и оним што је Србија 
на њој приказала, јер су се многе на-
ше организације одазвале позиву који 
смо им упутили. Изашли су нам у су-
срет, јер смо овде да помогнемо јед-
ну хуману акцију. Задатак нам је да 
помогнемо хендикепираној деци – 
рекла нам је супруга Радета Дропца 
амбасадора Србије у Будимпешти, 
Светлана Дробац, која је координи-
рала припремање српског штанда.

Судећи по слици коју смо затекли, 
солидарност и тимски рад су, и овога 
пута, дали видљиве резултате.

– У ову акцију су се укључили сви 
чланови Амбасаде Србије који су 
могли да помогну. Ту су биле и девој-
чице из Будимпеште у народним но-
шњама, а дошли су и дали свој допри-
нос и поједини наши сународници 
који такође живе у Мађарској. Сви 
смо желели да Србија овде буде 
представљена у најлепшем светлу и 
мислим да смо се лепо представили 
– оцењује госпођа Дробац.

Међу најснабдевенијим и најпо-
сећенијим, био је и национални 
штанд Босне и Херцеговине. Рената 
Јањетовић, супруга амбасадора 
Босне и Херцеговине у Будимпешти 
Жељка Јањетовића, каже да су се 
они и ове, као и прошле године 

представили производима из целе 
земље.

– Ту су углавном алкохолна пића, 
вина и ракије, од Мостара и других 
делова Херцеговине, преко Сарајева, 
до Бањалуке. Имамо и друге домаће 
производе, као што су ајвари и пекме-

зи, разни кексеви и друге посластице. 
Донели смо и ручне радове, са Баш-
чаршије – рекла нам је госпођа Јање-
товић, која је у својству секретара Уд-
ружења супруга страних дипломата, 
активно учествовала и у организацији 
хуманитарне томболе на базару.

Штандове Србије и Босне и Херце-
говине је, током трајања дипломатског 
базара, посетила и супруга мађарског 
председника Јаноша Адера. Презента-
ција сегмената наше музичке и 
фоклорне баштине била је поверена 
хору Српске основне школе и гимна-
зије „Никола Тесла” из Будимпеште 
под управом Оливере Младеновић-
Мунишић и подмлатку Културно-
уметничког друштва „Табан”. Д. Ј.

Амбасаде Србије и Босне и Херцеговине у 
Будимпешти су и ове године, учешћем на 

дипломатском базару, представиле своје земље у 
најбољем светлу и помогле једну
хуманитарну акцију у Мађарској

… и Босне и ХерцеговинеШтандови Амбасаде Србије…
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ДОМ И ПОРОДИЦАДОМ И ПОРОДИЦА
П реиспитују наметнуте ставове, ве-

ровања и систем вредности, под-
вргавају их критици како би их ус-

војили или одбацили, а контрирање и 
бунт само су „маневри” којима то пости-
жу

Адолесценција је толико „проблема-
тична” због тога што је период током 
којег дете покушава да дође до сопстве-
не аутентичности

То је најбурнији период одрастања 
током којег деца постају зреле особе, 
који нимало није лак ни за њих, ни за ро-
дитеље. Иако не звучи претерано утеш-
но, овај период траје само неколико го-
дина и последица је преиспитивања до 
тада научених ставова и вредности које 
је дете усвојило, а то преиспитивање 
најчешће се огледа у бунту и сталном 
контрирању родитељима.

Многе мајке и очеви нису сигурни ка-
ко треба да се понашају, губе живце и 
нису у стању да рационално разговарају 
са својим тинејџером. У ствари, често им 
се чини да је било какав разговор немо-
гућ, али психолози тврде супротно.

Да бисте знали како да приступите 
детету требало би првенствено да знате 
шта му се догађа. Да ли сте се икада за-
питали зашто тинејџери стално „ударају” 
контру. Због чега преврћу очима када им 
упутите једноставно питање „шта има 
ново?” или „како је било у школи?” Жале 
се да их „смарате” и желе да буду ваша 
сушта супротност.

Адолесценција је толико „проблема-
тична” због тога што је период током 
којег дете покушава да дође до сопстве-
не аутентичности, тврде психолози.

Док је мало, родитељи су једини узор, 
њихово мишљење се не преиспитује, 
узима се као једино мерило вредности. 
Међутим, одрастањем тинејџер мора да 
преиспита наметнуте ставове, веровања, 
систем вредности који је усвојио, да их 

подвргне критици и тесту, да би 
их коначно доживео као своје 
или потпуно одбацио. Такође, 
жели да припада и групи, вр-
шњаци му много значе и због 
свега тога није сигуран како 
треба да се понаша.

Бунт, стално контрирање, 
експериментисање у одевању и 
физичком изгледу су „маневри” 
којима се служи како би прона-
шао своје место и дошао до 
сопствених закључака.

Често девојчице желе да бу-
ду потпуна супротност својих 
мајки, односно желе да буду и 
физички и карактерно друга-
чије. Истраживања показују да 
се девојчице веома лоше слажу 
са мајкама, док са очевима уг-
лавном успевају да пронађу 
заједнички језик. Контрирање 
није одраз безобразлука и 
неваспитања, као што већина 
родитеља мисли, већ само на-
чин на који вам дете шаље по-
руку да има своје мишљење и 
да очекује да га поштујете.

И зато немојте да „падате у 
ватру” чим ваш тинејџер почне 
сваку реченицу са „не”, већ по-
кушајте да му се приближите. 
То можете кроз неке једноставне, жи-
вотне ствари. На пример, покушајте да 
се интересујете за оно што воли, за гар-
деробу коју облачи, музику коју слуша, 
започните разговор о теми која га зани-
ма.

Али не инсистирајте, саветују психо-
лози. Уколико не жели да прича, будите 
стрпљиви и немојте одмах да планете. 
Ако дете има бољу комуникацију са 
другим родитељем, покушајте да са-
владате сујету. То је и највећи проблем 

у комуникацији, тврде психолози, на-
рочито код мајки које не могу да се по-
мире са чињеницом да, на пример, њи-

хова „мала девојчица” која је 
кроз основну школу имала 
сјајан однос са мајком, у 
средњој школи одједном по-
чиње да се „отима”, не дели 
више тајне са мајком, крије 
дневник, разговара само са 
другарицама. Иако ће мало 
која мајка то да призна, такво 
понашање често доживљава 
као да је изневерена и не мо-
же да се избори са сујетом.

Ако отац може да „допре” 
до тинејџера, пустите их да 
што чешће буду сами и да раз-
говарају.

Уколико баш нико не може 
да прича са дететом, односно 
ако ниједан родитељ не може 
да му се „приближи”, није ло-
ше да дете упутите на разго-
вор са психологом. Али, изу-
зетно је важно да када дете 
пристане, не запиткујете пре-
више када се врати са разгово-
ра, нити да „љубоморишете” 
како „може да прича са непоз-
натом особом, а са вама не 
може”.

Тинејџерима је најтеже и по-
некад им је много пријатније 
да о својим сумњама, страхо-
вима, проблемима и стрепњама 

разговарају са неким ко није члан поро-
дице. Будите стрпљиви, пуни разуме-
вања и подршке и ствари ће сигурно 
доћи на своје, а „тинејџерске лудости” 
ће остати да се препричавају као поро-
дичне анегдоте. 

С тручњаци су, између осталог, про-
учавали појаву хиперактивности, 
понављано лоше понашање, проб-

леме с вршњацима и емоционалне по-
тешкоће. Осим тога, неодлазак на спа-
вање у исто време шкоди развоју мозга и 
способности регулисања неких врста по-
нашања код малишана.

Међутим, стручњаци су такође от-
крили да је тај ефекат реверзибилан, јер 
су родитељи који су почели да стављају 
своју децу на спавање у исто време при-
метили побољшања у њиховом пона-
шању.

Иначе, студијом којом је било обух-
ваћено више од 10.000 деце, пратио се 
одлазак на спавање деце старе 3, 5 и 7 
година и бележиле су се информације 

њихових родитеља и учитеља о пона-
шању.

Деца стара 3 године најчешће су од-
лазила на спавање у различита времена, 
половина деце од 7 година су редовно 
одлазила у кревет између 19.30 и 20.30 
сати, док је само 9 одсто ишло на спа-
вање после 21 сат.

Стручњаци су открили да су она деца 
која су цело детињство одлазила на спа-
вање у различито време показала погор-
шање понашања.

Међутим, она која су у периоду од 3 
или 5 година одлазила на спавање у 
различито време, али су са 7 година 
кренула да спавају у исто време пока-
зала су приметно побољшање у пона-
шању. 

Нередован одлазак деце
на спавање утиче на понашање

Деца која не одлазе
редовно у кревет, склонија 
су проблемима у понашању, 
јер се њихов мозак другачије 

развија

11

Револт, конфликти, неразумевање и свађе свакодневица су 
за многе породице у којима одрастају тинејџери

Зaшто су тинејџери бунтовни

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине



И боја гласа утиче на пословне успехе
Управо глас, и то много више од садржаја вашег 
говора, може да утиче на то како ће вас околина 
доживети. Уз помоћ терапије и вежби, иритирајући 

глас се може променити и постати пријатнији

С игурно вам се догодило да на не-
ком видео снимку или аудио касе-
ти чујете свој глас и помислите ка-

ко вам је туђ. Тешко вам је да поверује-
те да ви тако звучите.

Међутим, управо глас, и то много више 
од садржаја вашег говора, може да утиче 
на то како ће вас околина доживети.

Боја вашег гласа, као и јачи-
на, могу да вам уназаде или 
унапреде живот. Како? Високи 
тонови, храпав и назалан говор 
сметају колегама, док снажан и 
миран глас доносе шансе за на-
предовање на послу.

Компанија из Тексаса, спе-

цијализована за комуникације, спровела 
је истраживање које је показало не само 
то да глас особе снажно утиче на начин 
на који нас други виде, већ и да је глас 
спикера двапут важнији од садржаја 
онога што он чита.

Особе које су слушале грубе, слабе, 
усиљене или мирне гласове, процениле 
су да они припадају негативним, слабим, 
страсним или напетим особама. Људи са 
нормалним гласом оцењени су као ус-

пешни, друштвени, паметни, сексепилни. 
Студија је показала да су нам иритантни 
људи који говоре прегласно, као и они 
који дају изјаве као да постављају пи-
тања и завршавају речи као да реже. За 
такве људе процењујемо да им је не-
пријатно или да их нешто боли. Међу-
тим, и за њих има спаса, јер стручњаци 
тврде да се уз помоћ терапије и 
вежби, иритантан глас може проме-
нити и постати пријатнији.  22

Неке навике убијају каријеру

Промовишите свој рад
Ваш рад може бити фантастичан, али 

ако нико није упућен у ваше резултате, 
сав труд који сте уложили неће помоћи 
вашем угледу, повисити вам плату или 
унапредити ваше могућности.

Побрините се да ваш менаџер буде у 
потпуности упознат са вашим достиг-
нућима, било да се ради о успешном 
раду са клијентима који су тешки за са-
радњу, губицима које сте открили и от-
клонили или о било чему другом што 
превазилази границе описа вашег 
посла.

Доносите „брзе” одлуке
Било да напуштате посао због нечега 

што вам је послодавац рекао или да при-
хватате пословну понуду коју претходно 
нисте детаљно размотрили, у каријери 
нема места за импулсивне одлуке.

„Брзе” одлуке имају далекосежне по-
следице на ваш новчаник, углед и свако-
дневни квалитет живота.

Кажите шта мислите
Можда мислите да је најбољи начин 

за професионални успех уколико не ди-

ЈАК ОДБРАМБЕНИ
СТАВ МОЖЕ
И ДА ШТЕТИ

Уколико заузмете одбрамбени 
став кад добијете не тако сјајне оце-
не вашег рада, могуће је да задајете 
смртоносни ударац вашој каријери. 
Многи једноставно одбрамбеним 
ставом одустају од значајних инте-
ракција са људима, што ће уништити 
односе које би требало да негујете 
током каријере, али и поричете ин-
формације које су неопходне за 
даљи професионални развој. Прихва-
тите критике конструктивно.

Уколико се питате зашто ваша 
каријера не напредује брже, 

одговор можда лежи у чињеници 
да се понашате на један од 
уобичајених начина који

убијају каријеру

радно окружење, а вас ће окарактериса-
ти као особу са негативним ставом.

Лагање
Ако вас ухвате у лажи, било да је она 

мала или нешто што се не може доказа-
ти, уништићете кредибилитет, а то је 
нешто што се тешко може вратити. Чак и 
након три године потпуне искрености и 
даље ће вас сматрати особом којој се не 
може у потпуности веровати.

Хронично сте 
неорганизовани

Људи обраћају пажњу на то да ли ис-
пуњавате оно што сте најавили, као и да 
ли сте то учинили у року који сте навели, 
било да је реч о прослеђивању докумен-
та или поштовању крајњег рока великог 
пројекта.

Водите рачуна, јер можете стећи ре-
путацију особе на коју се не може осло-
нити и која не може одржати своју реч.

Не држите корак са 
новом технологијом

Уколико мислите да је начин на који 
испуњавате своје пословне обавезе сас-
вим задовољавајући, то не сме бити оп-
равдање да се одупирете новој техноло-
гији и томе да започнете обављање од-
ређених послова на нови начин који је у 
корак са технологијом. 

жете много буке. Али ако верујете да је 
одређена одлука погрешна или да је 
пројекат кренуо наопако, добри менаџе-
ри ће ценити уколико проговорите.

Изражавање свог мишљења на профе-
сионалан начин представља кључ успеха.

Превише сте негативни
Уколико се непрекидно жалите пово-

дом нових пројеката, политике посло-
вања ваше компаније или зато што је не-
опходно баш толико времена да се от-
клони одређени недостатак, вероватно 
стварате неугодну атмосферу за ваше 

ГЛАС ВАЖНИЈИ ОД САДРЖАЈА?
Глас спикера важнији је два пута у односу на садржај онога што чита, наво-

ди се у студији која је урађена прошле године, а у којој је учествовало 120 го-
ворника. Истраживачи су користили компјутерски програм како би анализира-
ли глас спикера, потом су сакупили реакције десет експерата и 1.000 слушала-
ца.

Глас спикера оценило је 23 одсто слушалаца, док је само њих 11 одсто обра-
тило пажњу на садржај текста који је читао.

Људи са нормалним гласом су оцењени као успешни, секси, друштвени и па-
метни, наводи се у студији објављеној у часопису „Jurnal of Woice”.



Изборите се са 
„тешким” особама

Са напорним особама, којих увек има у окружењу, треба 
знати комуницирати, јер је то једини начин да избегнете 

расправе и сукобе са њима

У свом окружењу сигурно имате неко-
лико напорних особа са којима чес-
то улазите у расправе и сукобе. 

Стручњаци кажу да са оваквим људима 
треба знати комуницирати и да је то је-
дини начин да их не осетите, а ево и неко-
лико савета који ће вам помоћи у томе.

* Најважније је да избегавате сукобе. 
Ако приметите да вам се ставови не по-
дударају, не улазите у расправу. То је 
добар начин да избегнете љутњу и бес и 
да неконтролисано нешто кажете или 
урадите. Пређите на другу тему, а ако та 
особа упорно инсистира на расправи, по-
вуците се уз извињење.

* Психолози саветују и да колико год 
можете смањите виђање са таквим осо-
бама. Тако ћете избећи непотребна нер-
вирања и сачувати енергију. Важно је и 
да са оваквим особама разговарате от-
ворено како их не бисте довели у заблу-
ду да вам њихово друштво прија. Зато 
отворено реците шта вам смета.

* Са „тешким” људима не можете да 
изађете на крај ако само климате гла-
вом, већ пронађите начин да се дис-
танцирате и да им покажете да нисте 
увек доступни за њих, па ће разговор, 
савет или помоћ потражити од неког 
другог. 

Женски мозак је стално активан, док је мушки много 
мирнији. Жене осећају бол јаче од мушкараца и 

осетљивије су на додир. Механизми за бол су различити
због полних хормона

И ако недовољно истражен, за мозак 
се зна да се различито понаша код 
жена и мушкараца. Научници са 

Харварда открили су да је мушки мозак 
осам до десет одсто већи него код жена, 
те да су и поједини његови делови раз-

личите величине код једног и 
другог пола. Тако су, примера 
ради, делови фронталног 
режња одговорни за доношење 
одлука и решавање проблема, 
пропорционално већи код же-
на. С друге стране, код мушка-
раца је већи део мозга који по-
маже просторној перцепцији и 
где се изазива борба, што ука-
зује да мушкарци брже осећају 
опасност и на њу брже реагују.

Генерално посматрано, жен-
ски мозак је стално активан, 
док је мушки много мирнији. 
Жене осећају бол јаче од 
мушкараца, због чега су осе-
тљивије на додир. Механизми 
за бол у мозгу су различити 
због полних хормона. Мушкар-

ци су мање осетљиви јер су од почетка 
„окупани у тестостерону који их штити”, 
објашњавају научници. Из истих разлога 
жене су три пута више осетљивије на 
мигрену у односу на мушкарце. Осим 
тога, код припадница нежнијег пола лак-
ше се активирају мождани таласи пове-
зани са мигреном, тврди др Ендру Чарлс. 
Његово истраживање о светлости као 
снажном стимулансу мигренозних боло-
ва, показало је да ова врста стимуланса 
код мушкарца мора да буде троструко 
већа да би произвела истоветан ефекат 
као код жене са мигреном.

Када је реч о меморији, истраживања 
су показала да жене боље памте од 
мушкараца. То је зато што поседују већу 
активност у хипокампусу, делу мозга 
одговорном за памћење. Међутим, дуго-
рочно посматрано, жене, ипак, у односу 
на мушкарце више пате од деменције. 
Због утицаја естрогена и тестостерона 
на мозак, чак 20 одсто више жена умире 
од Алцхајмерове болести. Естроген, ина-
че, штити жене од неуродегенеративних 
промена, док код мушкараца то ради 
тестостерон. Међутим, смањивање ни-
воа тестостерона за мушкарце није тако 
драматично, као када је реч о паду ес-
трогена код жена. То се нарочито ис-
пољава након менопаузе када жене 
постају подложније деменцији у односу 
на мушкарце. 

Мушки и женски мозак
сличности и разлике

Нашу жељу за храном може да задовољи већ само цртање 
колача, пите, пице… Не само да више нећете осећати глад, 

већ ћете бити и расположенији!

А ко се борите са вишком килограма, 
а осећате велику глад за храном, 
нарочито оном која спада у не-

здраву и висококалоричну, испробајте 
„рецепт” до којег су недавно дошли 
њујоршки научници. Они су, наиме, уста-
новили да нашу жељу за храном може 
да задовољи већ само цртање, на при-
мер, колача, пите, пице. Не само да више 
нећете осећати глад, већ ћете бити и 
расположени!

У истраживању су учествовали сту-
денти, од тога две трећине су чиниле 
жене. Били су подељени у четири групе и 
свака је цртала различиту врсту хране. 
Они су то радили на празан желудац. 
Психолози су после пет минута про-

цењивали њихову глад и закључили су 
да ниједна група није осећала већу глад, 
али је зато постојала разлика у степену 
њиховог расположења. Они који су црта-
ли пицу и сличну храну били су бољег 
расположења него пре почетка експери-
мента, али је зато код оних који су црта-
ли црвене паприке и друго поврће било 
приметно да се њихово расположење 
није померило готово ни за милиметар 
набоље.

Научници истичу да су сви учесници 
студије користили идентичан материјал 
за цртање, исте боје и папир, што је до-
каз да већ при самом погледу на слику 
хране коју волимо можемо да се орас-
положимо. 

Цртање 
хране

смањује 
глад
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Спавање викендом умара
Они који преспавају викенд осећају се још исцрпљеније када 
у понедељак дођу на посао и мање су продуктивни у раду З апослени најчешће настоје да ви-

кендом „надокнаде” сан, па два 
дана одмарају више него током 

читаве недеље. Међутим, то никако није 
добро решење, јер истраживања пока-
зују да се они који преспавају викенд 
осећају још исцрпљеније када у поне-
дељак дођу на посао и да су мање про-
дуктивни у раду.

Истраживања, која су спровели аме-
рички лекари показују да особе које ма-
ло спавају пет дана у недељи, а то поку-
шавају да надокнаде за два, тако слабе 
имунитет јер им организам иде из једне 
крајности у другу. Превише спавања за 
викенд утиче негативно и на памћење, 
као и на рефлексе, а нутриционисти твр-
де да се одражава и на стас, често узро-
кује гојазност.

У истраживањима је учествовало око 
65.000 мушкараца и жена, а установље-
но је и да запослене особе које мењају 
навике спавања преко викенда, чак три 
пута чешће имају синдром „уморног по-
недељка” од оних који не мењају темпо 
живота.

Свако одступање преко викенда у 
погледу сна, било да се ради о превише 
или премало спавања, шок је за органи-
зам, временом слаби имуни систем и до-
води до учесталих обољења. 

Вируси најпре нападају крајнике
Највећи број пацијената у 
дечјем узрасту код лекара 
долази због упале крајника. 
Вирусне инфекције често се 
искомпликују бактеријама, а 

онда су неопходни 
антибиотици

Ј едан од најчешћих разлога одласка 
деце код оториноларинголога су 
упале грла и понављане упале непча-

них крајника (тонзила). Више од 80 одсто 
ових упала почиње као вирусна инфек-
ција. Најчешћи изазивачи су риновируси, 
аденовируси, као и вируси инфлуенце и 
параинфлуенце. Међутим, вирусне ин-
фекције могу често да се искомпликују 
бактеријама. Наиме, горњи дисајни путе-
ви не представљају потпуно стерилну 
средину, јер се ту налази велики број 
микроорганизама. У случајевима пада 
имунитета бактерије, које иначе припа-
дају нормалној флори, могу да постану 
изазивачи инфекција.

Први симптоми упале су нелагодност 
и осећај гребања или пецкања у грлу. 
Касније, упалу крајника прате јаки, ду-
готрајни болови који се појачавају при-
ликом гутања. Некада бол може да се 
шири рефлексно и према уху и врату. 

Осим тога, често се јављају и повишена 
температура, малаксалост и губитак 
апетита.

– Трајање инфекције зависи од узроч-
ника инфекције и имунолошког стања 
болесника – објашњава др Иван Баљо-
шевић, из Службе за дечју оторинола-
рингологију Института за здравствену 
заштиту мајке и детета Србије „Др Ву-
кан Чупић”. – Вирусне инфекције нај-
чешће трају око три дана и имају блаже 
симптоме. Бактеријске инфекције имају 
знатно тежу клиничку слику, са високом 

температуром и интензивним боловима. 
Могу да се компликују упалама ува или 
бронхитисима, па их треба лечити анти-
биотицима. Имунолошки статус пацијен-
та је веома битан. Рецимо, особама које 
су у скорије време биле болесне од упа-
ле тонзила или неких других бакте-
ријских инфекција, треба више времена 
да се опораве и њихово лечење некада 
траје и дуже од 10 дана.

Свака бактеријска упала крајника ле-
чи се антибиотицима. Одлука о овој врс-
ти лечења доноси се на основу клинич-

ког налаза и позитивног налаза бриса 
ждрела. Лечење се започиње пеници-
линским препаратима у облику сирупа, 
капсула или таблета. Приликом прописи-
вања антибиотика треба водити рачуна 
о томе да ли је пацијент у скорије време 
узимао неке антибиотике. На тај начин се 
избегава понављање терапије и повећава 
се могућност излечења. Прва контрола 
је трећег дана од почетка терапије. За то 
време би требало да дође до делимич-
ног повлачења симптома болести и по-
бољшања општег стања. У супротном 
треба променити антибиотик, и препо-
ручити неки који има шири спектар де-
ловања, као што су цефалоспорини дру-
ге и треће генерације („цефуроксим”, 
„цефиксим”, „цефподоксин” итд). Ле-
чење траје седам до 10 дана.

– Пацијентима који су алергични на 
пеницилинске препарате, прописују се 
„еритромицин”, „азитромицин”, „цефа-
лоспорин” – каже др Баљошевић.

– Осим антибиотика веома је важно 
давање лекова за снижавање темпера-
туре и узимање топлих напитака, пре 
свега чајева. Важно је мировање док се 
узимају лекови. Такође, треба избегава-
ти одлазак у обданиште, у школу или на 
посао са упалом крајника, јер су такви 
болесници заразни за околину. 

УПАЛЕ НЕ ДОНОСЕ 
ИМУНИТЕТ

Прележане упале крајника не ос-
тављају никакав имунитет. Напротив, 
ако постоји склоност ка инфекција-
ма крајника оне ће се све чешће по-
јав љивати, можда чак и једном ме-
сечно. Када пацијент има више од пет 
инфекција годишње, крајници више 
не представљају „прву линију” од-
бране организма од инфекције, него 
фокус или жариште које се у додиру 
са вирусима или бактеријама активи-
ра. Таквим пацијентима се предла-
же хируршко уклањање тонзила. 44

НАСЛЕЂЕ ОД РОДИТЕЉА
После 18. године живота крајници 

атрофирају, губе своју функцију и 
полако нестају. Зато су упале крајни-
ка код одраслих много ређе него у 
дечјем узрасту.

– Свако има склоности ка обоље-
вању од одређених болести, које се 
углавном наслеђују од родитеља – 
објашњава др Иван Баљошевић. – За-
то не треба да чуди родитеље који су 
у детињству оперисали крајнике, што 
њихова деца имају честе упале крај-
ника.



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Канцеларије за сарадњу са дијаспором
и Србима у региону и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине11

Слободан Симић

УЗАЛУДАН ТРУДУЗАЛУДАН ТРУД

К
ад је деда Милисав почео да пева по цео дан, штипа комшинице на ули-
ци и маже се пастом за зубе, знали смо да је дошло пролеће. А као и сва-
ког пролећа, морали смо хитно да га сместимо негде на лечење.

Међутим, где год да смо довели деду, било је некаквих проблема. На јед-
ној психијатрији нису имали места, на другој су кречили, а на трећој нас је 
дочекао доктор значајно горег стања од нашег деде.

А и деда је већ био искусан душевни болесник. Без обзира што је тренутак 
пре тога пљувао и уједао пролазнике, када би почео преглед био би потпуно 
смирен, љубазан, шармантан, на сва питања је одговарао чак са дозом муд-
рости, па су нас лекари попреко гледали мислећи да ми фамилија хоћемо да 
спакујемо честиту старину у дилкарницу.

Нашли смо се у прилично непријатној ситуацији и сели смо у кафић да 
смислимо неку нову тактику. У јеку породичне дискусије приметили смо да 
је деда Милисав – нестао! То му је била специјалност, тачно је знао кад нам 
попушта концентрација.

Разјурили смо се по граду и обишли сва његова омиљена места: зоолошки 
врт, луна парк и крошњу једне тополе на Калемегдану. Овог пута, први пут од 
кад нам бежи, нисмо успели да га нађемо.

Забринути и уморни вратили смо се кући са намером да обавестимо и по-
лицију. И у моменту када смо телефонирали поглед нам је пао на ТВ екран. 
А тамо – деда Милисав!

Сви смо се приковали за телевизор. А имали смо шта и да видимо. Нека-
ко, само он зна како, наш деда Милисав је био учесник новог риалити про-
грама!

Искрено, свима је пао камен са срца. Сада нам је деда био на оку по цео 
дан. Био је безбедан, збринут, добијао три оброка, а имао је и добро друштво. 
Чак је постојала и награда за победника, па су нам се и ту пробудиле амби-
ције, знајући какав је деда потенцијал.

На жалост, и то нам је свима било мало криво, ма колико се наш деда тру-
дио, а баш се трудио јер је увек био спортски дух, уопште није могао да дође 
до изражаја.

Скоро сви укућани су били бољи… 

Владимир Драмићанин

БОРБА ПРОТИВ БОРБА ПРОТИВ 
ПОДЗЕМЉАПОДЗЕМЉА

Д
ошли неки из министарства пољопривреде. Да провере има ли корова у 
нашој ботаничкој башти. Попили кафицу, па уз њу по цигарицу и ладно 
пиво. Најзад устали, протегли руке, а онда почели да постављају питања.

– Који је ово цвет и због чега нема декларацију, питао је председник коми-
сије љутито.

– То је маслачак. Он је знате, самоникли цвет. Зато нема декларацију, ре-
кох тихим гласом, да угасим пожар.

– Па што то нисте почупали, дрекну на мене, а записничар је већ уписивао 
у тефтер.

Пронашли су нам још жбун коприве и неко пољско цвеће. Наравно написа-
ли пријаву. Додуше, уредно, по члану 145698, тачка 6, по којој је у ботаничкој 
башти забрањен сваки вид сарадње са подземљем.

Поподне дошли неки из полиције. Кажу дошли поводом пријаве колега из 
министарства пољопривреде. Да утврде има ли корова у нашој ботаничкој 
башти. Објаснили нам да ће та два министарства од сада функционисати ко-
ординирано и да ћемо свакодневно бити контролисани. Попили по кафицу, по 
једну љуту, па кренуше са питањима. Пронашли испод једног дрвета неколи-
ко пикаваца, два шприца и флашу пива. И наравно написали пријаву. Због 
препродаје и конзумирања опијата, загађивања животне средине, сарадње са 
подземљем и још неколико ствари, а све уредно по закону, по коме је 
забрањен сваки вид конзумирања, препродаје наркотика у ботаничкој башти.

Рекли још да ћемо казне морати да платимо. И наравно, да се изборимо са 
подземљем и да искоренимо наркоманију. Како знамо и умемо. Или ће нам 
поново писати пријаву! 

Ц Д ДЦ Д Д

ВЕДРАВЕДРА  СТРАНАСТРАНА  СВЕТАСВЕТА

Народне пословицеНародне пословице
Вода све однесе, а срамоту не може.

Волети неког значи оставити му довољно простора да расте.

Времену се ваља покоравати.

Вуче се као манџука по тавану.

Вук и лисица мењају длаку, али ћуд никада.

Вук који штреца не једе месо.

Залуду ми је бисер кад ми грло дави.

Жар љубави често опече.

Због сирота сунце греје.

Жедан коњ не бира мутну воду.

Жена која донесе мираз влада мужем.

Жени је најслађи залогај – мушко срце.

Зид руши влага, а човека брига.
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Дејан Димитријевић Мита

СНЕГСНЕГ

Т
ог јутра Петар Петровић је једва устао из кревета. Псовао је сат док је 
покушавао да искључи тон за буђење. Пришао је прозору своје велике 
куће и опет опсовао. Двориште је било покривено подебелим слојем 

снега.
– Закаснићу! – прошло му је кроз главу, а онда је викнуо – Марија! Устај! 

Лопату у шаке! Данас имам важан посао и не смем закаснити!
Марија је већ била у дворишту и расклањала снег са стазе, од гараже до 

капије. Петар је изјурио напоље псујући и шутирајући метлу.
– Зашто ово није урађено раније? А?! – викао је – Знаш да морам на посао.
– Петре чистила сам јутрос, али је нападао. Зар ниси приметио када си до-

шао?
– Да је било чисто приметио бих! Брже то!
– Да си био трезан приметио би – прошапта она.
– Шта си рекла? – скочи Петар.
– Кажем да је лед испод. Не могу сама. Хоћеш ли молим те…
– Трчи, буди децу! – наредио је.
Послушно је ушла у кућу, а он је извадио скупоцени мобилни телефон и 

притиснуо дугме.
– Хало Зоки! Слушај, мораш да ме мењаш мало. Не могу да мрднем од 

овог снега. Да, да, чистим к’о луд, али много га има. Одуговлачи мало, причај 
им нешто, снађи се човече, ниси мали. Ај’ смотаћу ти један кад дођем. Шта? 
Аааа, ма било је екстра, као и увек. Ма фул! Не сећам се баш свега, ха ха! Кад 
су њих две отишле ми ударили по вискози до зоре. Не знам како сам довезао 
ауто до куће. Причаћу ти кад дођем, сад морам да чистим ово срање. Здра-
во!

У том трену Марија се појавила са две девојчице од 11 и 13 година.
– Брже, брже! – викнуо је.
Ћутке су прионуле на посао.
После неколико минута опет се огласио:
– Добро је! Сад на улицу!
Хитрим корацима су изашле из дворишта. Њему је зазвонио телефон.
– Ко је сад мајку му? Да! Ја сам. Ко? Не могу сутра никако. Зови ме у пе-

так. Сто евра. Тако је! Здраво!
Изашао је на улицу и видео млађу ћерку како преноси снег неколико ме-

тара даље од капије.
– Милице, шта то радиш?! Где носиш тај снег?! – грмео је.
– Па, тата, не могу овде да га стављам јер ту је овај ауто. Неће моћи да 

прође од гомиле…
– Бацај ту и пожури!
Прошло је десет минута, а он је бивао све нервознији.
– Идем по кола. Ви чекајте ту ако треба да гурате.
Ћутале су оборених глава.
– ’Бем ти снег! Сад си наш’о да падаш?!
Уз мало муке успео је да се извуче из великог дворишта. Погурале су и ау-

томобил је наставио да се креће, прилично споро, јер је разјарени Петар стис-
као папучу гаса до краја па су гуме проклизавале. Марија је увела децу у 
кућу, а већ следећег трена је опет била на улици трчећи за колима и дози-
вајући Петра.

– Шта сад хоћеш?! Не будем ли могао да кренем гураћеш ме вала док ти 
душа на нос не изађе – сиктао је. Шта ли оно носи у руци?

Закочио је и одшкринуо прозор. Сва задихана Марија је пристигла и пре 
него што је заустила да ишта каже, дочекао је речима:

– Шта је!?!
– Петре, заборавио си мантију. 

Занимљивости

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА…ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА…
– … неки Ескими користе фрижидере како би спречили потпуно смрзавање хра-

не?
– … је нојево око веће од његовог мозга?
– … су шансе да некога удари гром 600.000 према 1?
– … су бродове који су се покретали веслима први користили Сумеријанци 3.500 

година п.н.е?
– … људско срце прави толики притисак у телу док пумпа да може избацити 

млаз крви преко 9 метара?
– … је током последњих 150 година просечна висина људи у индустријализова-

ним земљама порасла за 10 центиметара?
– … је гас водоника супстанца која има најмању густину на свету?
– … ледени брег или коцка леда вире само 10% изнад површине воде?
– … је сунце 330.330 пута веће од земље?
– … се у развијеним земљама сваке године баца око 27% хране?
– … ако се количина воде у човековом организму смањи за само 1% – човек 

осећа жеђ?
– … су Сумеријанци изумели рукопис 4 века п.н.е?
– … је у средишту планете земље нулта гравитација?
– … човек може преживети отприлике месец дана без хране, али само око не-

дељу дана без воде?
– … израз „сода вода” датира из 1798. године?
– … је за јастога потребно око 7 година да порасте и добије масу од 500 грама?
– … је римски цар Калигула за време своје владавине прогласио свог коња за се-

натора?
– … је краву могуће водити уз степенице, али не и низ степенице?
– … на 60 степени географске ширине можете опловити цео свет?
– … лептири осећају укус преко својих ногу?

ПИТАЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕПИТАЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
(Логички задаци за 3. и 4. разред)

Лекар је преписао болеснику да узима таблете сваких пола сата. За које ће вре-
ме болесник потрошити пет таблета? 

Који број, у реду бројева 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21 … следи после броја 21?
 

Четрдесет стубова ограде постављено је на растојању од 4 метра један од дру-
гог, по правој линији. Колика је дужина те ограде? 

Збир два броја износи 330. Када се већем броју одбије с десне стране нула, ти 
бројеви постају једнаки. Који су то бројеви? 

Како се број 66 може повећати за своју половину, а да се с њим не обављају ни-
какве рачунске операције? 

Дечак има исто толико браће колико и сестара, а његова сестра има двапут мање 
сестара него браће. Колико у тој породици има браће и сестара?

Одреди разлику највећег и најмањег шестоцифреног броја записаних помоћу ци-
фара 0, 2, 3, 6, 7 и 9, тако да се свака цифра појављује у сваком од бројева тачно јед-
ном.   

У корпи се налази 10 белих, 7 црвених и 5 зелених куглица. Колико најмање, не 
гледајући, треба извадити куглица из корпе да би међу њима било куглица свих 
боја? 

Решење: За два сата

Решење: Број 28

Решење: 156 м

Решење: Број 300 и број 30

Решење: Треба окренути број „нагла-

Решење: 4 брата и 3 сестре

Решење: 18 куглица

Решење: Највећи такав број је 976320, а најмањи 203679. Њихова разлика је 
976320 – 203679 = 772641

ИЗАЂИ...

НЕ СМЕМ, ВЛАДА СЕ

БОРИ ПРОТИВ СИРОМАШТВА!



Нашле се три плавуше на острву и ухвате оне златну рибицу.
Каже рибица:
– Ако ме не убијете, остварићу вам три жеље.
Дође прва и каже:
– Хоћу да будем паметна – и рибица је направи паметном.
Она сагради сплав и пође с острва и потоне.
Дође друга и каже:
– Желим да будем још паметнија.
Рибица је направи још паметнијом. Она сагради брод и на пучини је потопи вели-

ки талас.
Дође трећа и каже:
– Желим да будем још паметнија.
Рибица је таквом направи и она пређе преко моста.


Три Циганина седе за столом у кафани и хвале се један другом:
– Ја сам за петнест дана скинуо 35 килограма!
– Ја сам за десет дана скинуо 40 килограма! – похвали се други.
– А ја сам за седам дана скинуо 45 килограма! – рече трећи.
Слуша то конобар са стране па им рече:
– Ма дај, не лажите! Немогуће је да човек скине толико сала за тако кратко вре-

ме!
– Ко говори о салу, глупане. Причамо о бакарним олуцима.


Каже Фата Муји:
– Трудна сам!
Мујо ће изненађено:
– Како трудна, болан, па пазио сам!
А Фата одговара:
– Па, то ти је као у саобраћају, џабе ти што пазиш кад други не пазе.


Шта је то депресија? Кад се више не радујете ни туђој несрећи.


Како се зове Босанац, директор тајне службе?
Сикрет.


Шта чекају Американац, Јеврејин и Украјинац испред јавне куће?
Американац чека да се промени смена, Јеврејин попуст, а Украјинац жену!


Добио Мујо велики новац на лотоу! Улази у кућу и то поверава жени, а она га пи-

та колико је пара добио!
Мујо:
– Негде око 100.000 евра.
Жена се изненади и паде мртва.
А Мујо ће:
– Кад те ‘оће, онда те ‘оће!


Дошао Мујо у град са својим сином, по први пут, а мали одмах почео да моли та-

ту:
– Тата, тата! Купи ми жваку!
А Мујо одговара:
– Ма јок сине, шта ће ти то!
Мали инсистира:
– Купи ми жваку, купи ми жваку!
И после сат времена мољакања, Мујо пристаде и купи сину жваку. Син пресрећан 

поче да жваће и након пар минута направи балон који одједном пукне. Мујо му тад 
завали шамар и бесно се продра:

– Тачно сам знао да ћеш одмах да је поквариш!


ВИЦОТЕКАВИЦОТЕКА

РИЗНИЦА МУДРОСТИРИЗНИЦА МУДРОСТИ
Људи паметни и енергични боре се до краја, а људи глупи и бескорисни поко-
равају се без икакве борбе свим ситним случајностима свог бесмисленог 
постојања. Дмитриј Ивановић Писарев

Од узвишеног до смешног само је један корак. Наполеон

Нису времена лоша него човек. Џон Бомон

Било би добро кад би младост знала шта може, а старост могла све што зна.
Бурманска пословица

Младост је чиста већ зато што је младост. Достојевски

Млади не знају шта је старост, а стари заборављају шта је била младост.
 Ирска пословица

Истина постоји; измишља се само лаж. Духамел

Немој да очајаваш ако правда плаче. Зло и кад победи, никад није јаче.
Ненадовић

Правда понекад спава, али никад не умире. Латинска пословица

Враћао се Перица касно кући. Успут купи у пекари бурек. Иде он тако улицом кад 
се одједном зачује нешто из жбуња:

– Дај то ‘вамо!
– Шта? Бурек?
– Ма не, не, папир!


Дечко шаље девојци СМС:
– Молим корисника да се уда за мене.
Добија одговор:
– Поштовани корисниче, на вашем рачуну нема довољно кредита за ову опцију!


Пита мали Ивица тату:
– Тата, јел’ истина да су људи настали од мајмуна?
А тата ће:
– Можда ти јеси, али ја нисам сигурно!


Ћерка обавештава оца да жели да се уда за свештеника.
Он се противи, али га, ипак, позива на вечеру.
– Да ли ти знаш да моја ћерка месечно троши 5000 евра на гардеробу. Одакле ти 

паре за то?
– Бог ће да нам помогне!
– А да ли знаш да се вози само у Ферарију. Како ћеш то да јој купиш?
– Бог ће да нам помогне!
– Не смем ни да ти кажем колико годишње потроши на путовања. Како ћеш то 

да решиш?
– Бог ће да нам помогне!
– И тата, како ти се чини мој вољени? – пита ћерка оца, радознало, кад је будући 

зет отишао.
– Некако наиван и будаласт, али ме дубоко дирне кад ме назове Богом!


Срели се пиле и црв у Црној Гори, па црв рече пилету:
– Ђе си соколе, нијесам те видио триста година!
На то ће пиле:
– А ђе си ти, змијо љута!
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АФОРИЗМИАФОРИЗМИ
Дошло је до мале измене у про-

токолу. Уместо да дође по своје, 
ђаво је одлучио да дође по наше.

Нас подржава пола света, што 
представља његову бољу половину!

У фабричком кругу смо посејали 
траву, да би тај простор оживео.

То су приче за малу децу, али по-
што нам је наталитет катастрофа-
лан, влада их прича радницима и 
пензионерима.

Демократски је да на изборима 
гласају и мртви. Они чине већину!

Милан Тодоров


Од Србије се не тражи да призна 

Косово. Ми се више ни око чега не 
питамо.

Оно што је испливало на површи-
ну зове се друштвена елита.

Следи реконструкција владе. 
Канцеларија за Косово биће при-
појена Канцеларији за дијаспору.

У следеће преговоре ући ћемо 
растерећени. Нећемо имати шта да 
изгубимо.

Европска унија је Србији одреди-
ла датум за почетак преговора.

То ће бити једног лепог дана.

Александар Чотрић


Грађани који траже више хлеба, 

само ометају нашу владу у реша-
вању глобалних светских проблема!

Посветили смо му наше драгоце-
но време. Одали смо му пошту ми-
нутом ћутања!

Није демократија за сваког. То се 
посебно види на примеру опози-
ције!

Ми из сваког пораза излазимо 
јачи. Постали смо толико јаки, да 
више никога не можемо да побе-
димо!

Ми тај град не бисмо бомбардо-
вали да није био први на нашој топ 
листи!

Зоран Т. Поповић


Наша влада је најуспешнија ка-

да је у питању микро екологија. 
Беспрекорно чисти џепове грађа-
на.

Када сам видeо да је у коверти 
само гласачки листић, одбио сам да 
гласам путем писма.

Код неуропсихијатра сам добро 
прошао. Остао сам кратких рукава.

Вељко Рајковић
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ВИЦОТЕКАВИЦОТЕКА
Која је разлика између бабе на свадби 

и Црвене Звезде?
Баба одигра бар два кола.


Босна ти једина земља која има мус-

лимане, а нема нафту.


Разговор негде у Пироту:
– Купи, бре, овај наш лосион за косу! 

– убеђује продавац Пироћанца.
– Ма, куј ће ми андрак!?
– Јел’ видиш да си ћелав, требаће ти.
– Их, кад би то тако могло – био је не-

поверљив овај.

– А је л’ видиш ону продавачицу пре-
копута? – упита га продавац.

– Видим, како да не видим!
– Је л’ видиш кол’ке брке има?
– Видим.
– Е ти су јој израсли кад је ономад зу-

бима отворила овај затварач!


После краће вожње аутом у ком се 
налазила и згодна девојка, младић се на-
прасно заустави на скровитом месту под 
изговором да „мотор нешто није у реду”. 
Након што је мало погледао мотор, каже:

– Не разумем шта се догодило, као да 

се бензин одједном претворио у воду! 
Шта ћемо сад?

Девојка одговара мирно:
– Сад ћете се ви вратити у кола, поку-

шаћете да ме пољубите, ја ћу вам уда-
рити два шамара и вода ће се одједном 
претворити у бензин.


Лежи Фата у болници на интензивној 

нези, излази доктор и каже Муји:
– Жена вам не изгледа добро.
Мујо:
– Знам докторе, али добро кува и до-

бра је са децом.
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