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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

„Пријатељство с Титом довољан је 
разлог да наставимо сарадњу у бу-
дућности”, поручио је недавно у Бе-
ограду председник парламента Ин-
донезије Марзуки Али. Иако ова ње-
гова реченица може да делује чудно, 
ипак би требало имати у виду да је 
он први званичник ове велике земље 
који је после 1960. године боравио у 
посети Србији. Али не само он.

У нашој матици су протеклих да-
на били и неки други ретки гости. 
Највиши српски функционери били 
су домаћини и коопредседника 
Међудржавног комитета Србија – 
Мароко и министра за опште посло-
ве и управљање ове земље Мохаме-
да Булифа. Овај комитет се пре пет 
дана састао после паузе од триде-
сет година и донео је одлуку о пот-
писивању четири споразума између 
Србије и Марока, значајна за при-
вредну, трговинску и научну сарадњу 
две државе.

Такође, у Београду је боравио и 
вицепремијер и шеф дипломатије 
Лаоса Тонглун Сисулит. Боравио је и 
заменик министра одбране Либије 
Калид ал-Шариф, најавивши да је ње-
гова земља заинтересована за вели-
ке послове са Србијом, укључујући и 
школовање војних кадрова у војним 
институцијама Србије.

Истовремено, и највиши српски 
званичници све чешће одлазе у 
земље које раније нису биле тако 
често на списку одредишта наших 
политичара. Сам председник Нико-
лић је устврдио да се после избора 
и победе његове странке променио 

однос Србије према свету те да су 
обновљена стара пријатељства. Пре-
ма његовим речима пређашња власт 
је сматрала да улазак у преговоре 
са Европском унијом подразумева 
занемаривање старих пријатељста-
ва са земљама Азије, Африке, чла-

ницама несврстаних и земљама би-
вшег СССР-а.

На новинарско питање да ли се и 
шта мења у спољној политици Србије, 
у Министарству спољних послова од-
говарају да „Србија придаје велики 
значај развоју традиционално добрих 

и пријатељских односа са земљама 
азијско-пацифичког региона” и да је 
„последњих месеци настављен тренд 
успона свеукупних билатералних од-
носа и сарадње са земљама овог ре-
гиона”. То се, како кажу, огледа у ин-
тензивирању политичког дијалога и 
развоју привредне сарадње, посебно 
с Кином, Индонезијом, Индијом, Мјан-
маром, Лаосом, Камбоџом и Вијетна-
мом.

Како објашњавају у МСП-у, билате-
ралне посете, али и сусрети на марги-
нама значајних међународних скупо-
ва доприносе не само унапређењу по-
литичког дијалога са афричким и 
арапским земљама, већ су и у функ-
цији очувања српских националних ин-
тереса који се, првенствено, огледају 
у спречавању нових признавања јед-
нострано проглашене независности 
Косова од стране оних држава које то 
до сада нису учиниле.

Да је занемаривање односа са аф-
ричким и азијским, односно ваневроп-
ским државама, погрешна политика, 
Мирослав Здравковић, уредник пор-
тала „Макроекономија”, поткрепљује 
чињеницом да је чак 40 одсто 
швајцарског извоза управо на ова тр-
жишта. Истовремено, удео српског 
извоза на та тржишта је свега пет од-
сто.

„Лепо је ићи ка ЕУ, али је потребно 
и да Србија још више интензивира од-
носе с трећим светом зато што Фран-
цуска, Немачка, Британија излазе из 
економске кризе све више извозећи у 
ваневропске земље. Свака наша др-
жавна делегација која иде у иностран-
ство морала би са собом да поведе и 
привреднике, највеће извознике”, 
мишљења је Здравковић. 

Све чешћи контакти Србије са несврстанима

Обнављају се стара 
пријатељства

Лепо је ићи ка ЕУ, али је потребно и да Србија још 
више интензивира односе с трећим светом зато што 
Француска, Немачка и Британија излазе из економске 

кризе све више извозећи у ваневропске државе, 
каже економиста Мирослав Здравковић

„Држава и корупција”, књига са ак-
туелном темом, Зорана Стојиљковића 
професора на Факултету политичких 
наука, управо је изашла из штампе. Ко-
рупција и антикоруптивне стратегије 
је једна од ужих области којом се 
Стојиљковић дуже бави и као члан Од-
бора Агенције за борбу против ко-
рупције.

Како сам каже „у овој књизи гово-
ри се како смо на деценијама дугој 
пловидби, на броду Србија, на путу за 
правно, демократско, социјално одго-
ворно, европско друштво и државу, 
пошавши из луке фолклорно-балкан-
ске варијанте меке дик-
татуре у обличју со-
цијалистичког самоуп-
рављања, путујући пре-
ко паклених митских 
острва национализма 
стигли (за сада) до (по-
лу)периферијског, гра-
бежљивог буразерског 
капитализма. У причама 
о слабој или, боље рече-
ној, селективно слабој – 
лукавој држави, прива-
тизацији и корупцији, 
реч је и о томе како су 
на овом путу многи оси-
ромашили, а мали број 
њих се, обогатио уз по-
моћ и подршку власти”.
Да ли у Србији има 
позитивних помака 
у борби против ко-
рупције?
– У извештају Европ-

ске комисије наводи се 
да је постигнут тек из-
вестан напредак у бор-
би против корупције. 

Међутим, спровођење Акционог пла-
на за борбу против корупције је недо-
пустиво споро. Није било значајног на-

претка у истрази и процесуирању 
предмета у вези са корупцијом, па је 
број коначних осуђујућих пресуда у 

крупнијим случајевима 
веома мали. Поступци 
јавних набавки, прива-
тизације и јавни расхо-
ди су и даље пуни не-
правилности, а није још 
обезбеђен ни независан 
надзор над њима. Та-
кође, и поред, у Аген-
цији за борбу против ко-
рупције, донетог Пра-
вилника о заштити уз-
буњивача, још нема 
адекватне правне заш-
тите узбуњивача.
Како грађани дожив-
љавају корупцију?

– Грађани сматрају 
да су узроци корупције 
морална криза, опште 
сиромаштво и недовољ-
на изграђеност правне 
државе. Забрињава да 
су грађани, према соп-
ственом признању, на-
викнути на корупцију – 
четири петине је сматра 
уобичајеном, три пети-

не у извесној мери очекиваном, а 
трећина мисли да је прихватљива на 
нижим нивоима власти. Само нешто 
више од половине мисли да је смањи-
вање корупције одговорност и самих 
грађана и да је особа која нуди мито 
подједнако одговорна као и она која 
га прима.
Шта су највећи ризици ко-
рупције и како се изборити с 
њом?
– Анализе и извештаји Агенције за 

борбу против корупције утврдили су 
седам препознатљивих кључних ризи-
ка од корупције. То су: непотребне 
процедуре за одлучивање, привидно 
супротно, непостојање јасно утврђе-
них критеријума и прописаних проце-
дура за доношење одлука које би 
ограничиле дискрециона овлашћења 
органа јавне власти, недовољна транс-
парентност рада органа јавне власти, 
непостојање или непримењивање де-
лотворних механизама контроле над 
радом органа јавне власти и одговор-
ности власти за свој рад, недовољно 
функционални систем санкционисања 
коруптивног понашања и недовољно 
развијени механизам превенције ко-
рупције. Добра управа служи као бра-
на ширењу корупције. 

Зоран Стојиљковић, професор Факултета политичких наука

Грађани навикнути на корупцију
Само нешто више од половине испитаних грађана мисли да је смањивање 

корупције одговорност и обичних људи и да је особа која нуди мито 
подједнако одговорна као и она која га прима,

каже аутор књиге „Држава и корупција”

Оснивачи Покрета несврстаних: Насер, Тито и Нехру
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На други 

ппооггллеедд
ИЛИЈА ГРОМОВНИК 

КАО СУМЊИВО ЛИЦЕ (3)
И опет поче већање надлежних, али 

сада земаљско. Мерише, премерава-
ше, опипаваше, распитиваше се, 
саслушаваше, мирисаше, али без ре-
зултата који би дао повода да се за 
подривање братства и јединства ка-
рамболом на споменику упре прстом 
у ма кога другог сем у Илију Громов-
ника.

Тако је са највишег земаљског ни-
воа поручено да се именовани једини 
доведе на оптуженичку клупу и то не 
само због потпаљивања фитиља на 
својој небеској хаубици и усмеравања 
паљбе према њима, него и због ши-
рења лажних вести о томе како су 
председници злоупотребили свој по-
ложај, узурпацијом небеских ингерен-
ција.

У фусноти су изразили сумњу да је 
управо Громовник тај који се послу-
жио крађом надлежности и усудио 
се да ведри и облачи свуда где му се 
прохте – и тамо где је Божје, а и где 
је царево. И ко је уопште он да им 
придикује, а поготово да их, гле дрс-
кости, паљбом из ватрених оруђа упо-
зорава шта се на земљи сме, а шта се 
не сме. Ако баш жели да се докаже, 
нека се плотунима доказује у свеча-
ним приликама, као свака нормална 
сила, онда када председници долазе 
и пролазе, а не да их овако испод жи-
та препада уочи најделикатнијих тре-
нутака у историји два народа.

Укратко, Громовникова работа је 
оцењена као подметање кукавичјег 
јајета у гнездо са тек излеглим бе-
лим голупчићима мира. Због те дрс-
кости је, према садржају председнич-
ке депеше, заслужио да буде пример-
но кажњен.

Надлежни суд који је, као и медији, 
увек био лишен политичког утицаја и 
радио искључиво по праву и правди, 
подсети јавност како никада ничије 
саопштење није прејудицирало њего-
ве одлуке, па то неће бити случај ни 
овога пута. Али, гле случајности, садр-
жај пресуде се ипак поклопи са пред-
седничким мишљењем, те убрзо би 
објављено: ДАБОМЕ, ДА СЕ КАЗНИ!

И тако, судски позивари са наору-
жаном пратњом ових дана звоне од 
врата до врата по Чуругу и околини и 
обећавају награду свакоме ко им ука-
же на траг окривљеног, али за сада 
недоступног преступника.

Престрашени мештани обећаше да 
ће му пренети поруку ако им се буде 
јавио, уз напомену да је он ретко ка-
да спреман да их саслуша. Кажу, са-
мо се појави па бије ли бије, када про-
цени да су помешали улоге, тј. пре-
кардашили у свом тумачењу Божје 
правде и прилагођавању исте зе-
маљским мерама.

За председнике ова вест би просто 
непојмљива. Премда крајње невољно, 
некако је ипак примише, гледајући да 
то не буде одвише к срцу.

Драган Јаковљевић

Еколошка конференција у Сегедину

Смањити буку и загађења 
у пограничном појасу

Израда стратешке мапе буке и ваздуха у мађарско-
српском граничном делу и околиним путевима који 

воде до граничних прелаза, била је тема 
конференције одржане у средишту

Жупаније Чонград

У организацији Непрофитног 
друштва са ограниченом одговор-
ношћу КТИ и Института за са-

обраћај из Будимпеште, у згради Трго-
винске и индустријске коморе Жупа-

није Чонград, у Сегедину је одржана 
конференција у оквиру пројекта „Изра-
да стратешке мапе буке и ваздуха у 
мађарско-српском граничном делу и 
околиним путевима који воде до гра-

ничних прелаза”. Овај пројекат се оства-
рује захваљујући успешном конкурсу 
Непрофитног друштва КТИ, Института 
за саобраћај и Технолошког факултета 
Универзитета у Новом Саду, а у оквиру 
ИПА Програма прекограничне сарадње 
Мађарска-Србија 2007–2013.

Општи циљ пројекта је свеобухват-
ни преглед загађења ваздуха и степена 
буке у мађарско-српском граничном 
делу, као и на путевима који воде до 
граничних прелаза. Пројекат је почео 1. 
децембра 2012. године и трајаће 16 ме-
сеци, а учесници ће радити на при-
купљању поузданих информација о бу-
ци и загађењу ваздуха које проузрокује 
саобраћај. Потребно је створити базу 
података, која ће садржати важне сег-
менте везане за пројекат. Такође, пред-
виђена је израда акционог плана за 
ефикасно решавање проблема буке и 
аеро загађења. Биће измерен интензи-
тет саобраћаја и квалитета путева, на 
основу чега ће бити могуће формули-
сати препоруке у циљу решавања про-
блема.

Истичући важност овог пројекта, ру-
ководилац Петер Микста са мађарске 
стране, нагласио је да ће мерење поче-
ти током лета. На деведесет локација 
биће мерена бука, док ће се на 6 лока-
ција два пута током целог месеца вр-
шити испитивања у вези са загађењем 
ваздуха.

Проф. др Золтан Заварго, декан Тех-
нолошког факултета Универзитета у 
Новом Саду, истакао је да остваривање 
прекограничног пројекта представља 
огроман допринос еколошким и инфра-
структурним развојним циљевима Ср-
бије.

П. М.

Завршни скуп још једног прекограничног пројекта

Сумирана искуства из области маркетинга 
и управљања

У Сегедину одржана завршна конференција 
пројекта СМЕИНТ „Интернационализација малих и 
средњих предузећа у прекограничном региону”

М ађарска и српска страна изра-
зиле су задовољство због ост-
варених резултата у оквиру 

пројекта. Жужана Олах-Трашер, се-
кретар Трговинске и индустријске ко-
море, поред бројних позитивних ре-
зултата, истакла је и важност решења 
проблема који су установљени током 
реализације пројекта. Педузетници 
још увек недовољно улажу у едука-
цију својих радника или у маркетинг.

Позитивни и негативни закључци 
биће објављени на двојезичном диску, 
који ће бити објављен у 320 примера-
ка. У име Регионалне привредне комо-
ре Суботице, учесницима скупа обра-
тио се Иван Војнић Тунућ, генерални 
секретар, који је представио привред-
не могућности Србије, са посебним 
освртом на Северну Бачку. Говорећи о 
важности креирања нове пословне по-
литике и изградње здравог пословног 
окружења, он је нагласио да је у 
пројекту „Интернационализација ма-
лих и средњих предузећа у прекогра-
ничној регији” на српској страни учест-
вовало 123 представника 88 малих и 

средњих предузећа. Одржана су три 
семинара и три радионице на задо-
вољство свих актера.

Иван Војнић Тунић је указао на ог-
ромне могућности које пружа руско 
тржиште, као и на важност образо-
вања и мотивације. На форуму је го-
ворио и Петер Рац, заменик шефа за-

јед ничког Техничког секретаријата 
ИПА Програма прекограничне са-
радње Мађарска-Србија, који је наја-
вио да ће следећи ИПА конкурс бити 
расписан током 2015. године.

Пројекат СМЕИНТ само је један од 
оних који предузетницима из Мађарс-
ке и Србије пружају могућност да оја-
чају своја знања из области маркетин-
га, израде стратегије и управљања. 
Укупна вредност овог пројекта била је 
113.784 евра.

П. М.

Проф. др Золтан Заварго

Иван Војнић Тунић
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Господине амбасадоре, како 
оцењујете досадашње учинке 
Мешовите мађарско-српске ко-
мисије за мањине и хоће ли се она 
у догледно време састати?
– То је једна корисна комисија и 

мислим да је наша национална мањи-
на овде оцењује значајним фактором 
у регулисању свог статуса, зато што 
се договори који се постигну у тој ко-
мисији обично спроводе са обе стра-
не. Није добро што постоји застој у 
одржавању састанака те мешовите ко-
мисије, али је то последица неких 
околности које нису политичке приро-
де у смислу жеље да се одложи рад 
те комисије. Једноставно, ми смо има-
ли изборе, имамо сада и друге актив-
ности које су изузетно важне  за Ср-
бију и, на жалост,  није се нашло вре-
мена да се њен рад настави, али ве-
рујем да ће се то брзо превазићи.

Ми смо имали једно време застој и 
у парламентарној сарадњи, па је сада 
дошло до посете наше парламентарне 
групе за сарадњу са мађарским пар-
ламентом. Очекујем да ће и мештови-
та комисија за мањине врло брзо да се 
активира и да ће то бити нови импулс 
решавању мањинских питања у обе 
земље. Али, то је један елемент укуп-
не сарадње и није ништа спорно ни са 

једне стране да до тог наставка са-
радње у том оквиру дође. Једностав-
но није било прилике, ни иницијативе.

Сада постоји иницијатива да се из-
међу парламената потпише споразум 
о сарадњи, који је раније био иници-
ран, па је због околности које су 
постојале био мало заборављен. Чини 
ми се да се сада у свим областима об-
нављају иницијативе које су постоја-
ле и покрећу се нове. То сведочи о ин-
тересу за развој сарадње и о добрим 

односима. Наша земља је заинтересо-
вана да се све те могућности макси-
мално искористе.      
Имали сте прилику да се срет-
нете и са представницима српс-
ке заједнице у Мађарској, да се 
упознате са њеним положајем и 
остварите увид у основне прав-
це у којима делују њене инсти-
туције. Какаве сте утиске сте-
кли?
– Када је реч о Србима у региону 

и нашој дијаспори, у многоме се раз-
ликују услови у којима они живе, ра-
де, постоје и када би се у том смислу 
гледало, српска заједница у Мађар-
ској је добро организована, врло ак-
тивна и ужива овде задовољавајући 
статус. То не значи да се многе ства-
ри не могу поправити и учинити још 
бољима, али овде ипак није случај да 

смо потпуно незадовољни и да нема-
мо најелементарнија права. Напротив, 
то је сасвим солидно. Наравно, да је 
потребно адекватније финансирање 
које је база свега, затим учешће у по-
литичком животу, неке промене из-
борног закона које би ишле у сусрет 
представљању Срба и у Парламенту… 
Све то би за Србе у Мађарској било 
корисно.

Ви знате да је у Србији мађарска 
национална мањина најбројнија и да 

је она укључена у власт у три нивоа: 
на локалном, регионалном у покраји-
ни Војводини и на државном нивоу. У 
републичкој Скупштини делегирано је 
пет посланика из редова Савеза 
војвођанских Мађара, а председник 
Скупштине Војводине је из редова 
најзначајније мађарске партије у Ср-
бији. Иако због бројчаног стања две 
мањине ситуација није за поређење, у 
сваком случају треба радити на томе 
да и Срби овде буду укључени у по-
литички живот Мађарске.
Како бисте оценили рад Дунав-
ске комисије чије је седиште у 
Будимпешти и у чијем раду 
учествује и Србија?
– Србија је и земља оснивач те ор-

ганизације. Први скуп је био одржан у 
Београду, чини ми се 1948. године. Ми 
учествујемо у раду комисије преко 
амбасадора, али имамо и друге чла-
нове нашег преговарачког тима. То је 
овде наш колега конзул који је свака-
ко много допринео да се рад комиси-
је прати и да се благовремено реагује. 

Имали смо и нашу представницу уну-
тар те комисије која је ван нашег 
састава. Она се ускоро враћа у Србију 
и доћи ће нови представник који је већ 
одређен.

Мислим да је добро и важно да ми 
будемо члан те комисије, да активно 
у томе учествујемо и да на време реа-
гујемо када су у питању одлуке које 
су од интереса за нашу земљу и за на-
ше бродаре. Ми смо имали веома ве-
лику флоту, једну од највећих у Евро-
пи. Знате да се сада иде на модерни-
зацију тих флота, а то подразумева и 
све више стандарде у погледу тих пло-
вила, што захтева и новац. Треба бла-
говремено све то пратити, учествова-
ти и упозоравати. У сваком случају, је 
то значајна, стара организација и ми-
слим да је наше учешће ту успешно.
Да ли ће персонални састав и 
кадровска структура колекти-
ва амбасаде остати иста или 
планирате неко појачање у дог-
ледно време?
– То не зависи од амбасадора. Ми 

смо сви службеници Министарства 
спољних послова, које је део Владе и 
све то зависи од околности у којима 
ми радимо. Дакле, мене је овде Вла-
да послала да радим на унапређењу 
односа две земље, а министарство је 
овде селектирало људе који раде у за-
висности од систематизације послова 
радних места, како су конципирана. 
Чест случај је, на жалост, да ми због 
финансијских и економских тешкоћа 
смањујемо број запослених, што није 
добро због посла, али је вероватно не-
миновност у условима у којима живи-
мо.

Дакле, на мени није одлука о томе 
да ли ће се повећати или смањити број 
службеника. Лично ћу се максимално 
залагати и залажем се да се, ако се 
већ не може повећати, тај број не 
смањује.
Разговор водио: Драган Јаковљевић

Раде Дробац, амбасадор Републике Србије у Мађарској (2)

Редовно читам СНН и драго ми је што постоји
„Пратим Српске недељне новине и добро је што постоји ово гласило, што се 
пише и говори о томе како Срби овде живе и шта им се дешава. И не само о 
њима овде, него и о темама и дешавањима у Србији, а нарочито о ономе што 

је од значаја за нашу мањину”, каже амбасадор Дробац
у другом наставку интервјуа за СНН

ВИШЕ РАЗУМЕВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ
СРПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Шта амбасада, односно Ви као амбасадор, можете да учините да 
везе српске заједнице у Мађарској са матицом постану чвршће?
– Ми смо, наравно, као амбасада ту да максимално помогнемо нашој 

заједници овде и спремни смо да у сваком моменту њима пружимо подрш-
ку за оно што је у њиховом интересу и што је прихватљиво и са аспекта 
земље домаћина, да упозоримо и упознамо наше државне органе ако 
постоји неки проблем, па да се он у заједничком дијалогу реши. Настојаће-
мо да се у Србији има више разумевања за потребе и проблеме српске 
заједнице у Мађарској и да се она помаже у мери у којој је то могуће, 
имајући у виду да се све земље суочавају са разним проблемима, пре све-
га са економским и финансијским тешкоћама. Али, у сваком случају ми 
смо ту, заиста, да се максимално укључимо у све ово.

Биће сад, најесен и Месец српске културе у Мађарској. Имамо неке наја-
ве да би могла доћи представа „Константин”, можда и опера „Аида”, али и 
друге културне приредбе. Позваћемо и наше људе из земље, наше минис-
тре и друге угледне појединце и одавде, из Мађарске. Потребно је да се 
да што квалитетнија димензија томе и нашем присуству овде. То је ствар 
на којој ћемо се свакако ангажовати, а има наравно и других идеја и мо-
гућности које ћемо у наредном периоду да размотримо, покренемо или 
помогнемо.
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У згради Трговинске и индустриј-
ске коморе Жупаније Чонград 
одржана је прва конференција 

пројекта под насловом „Прекогранич-
на саобраћајна платформа, прекогра-
нично планирање путних праваца и ре-
да вожње (CBC- Transplan)” који се 
остварује у сарадњи Непрофитног 
друштва са ограниченом одговорно-
шћу КТИ, Института за саобраћај из 
Будимпеште и Завода за урбанизам у 
Суботици.

Циљ је подршка хармонизацији сао-
браћаја између две земље, првенстве-
но у региону – Северна Бачка у Ср-
бији и Жупанија Чонград у Мађарској. 

Потребно је израдити саобраћајну 
платформу за планирање путних пра-
ваца и реда вожње који ће удовољи-
ти потребама јавних превозника и ло-
гистичких предузећа у региону.

Током пројекта партнери из Србије 
и Мађарске реализоваће следеће ак-
тивности: сакупљање података за 
платформу планирања путних права-
ца у двема земљама, израда регионал-
не студије о системима планера који 
су у примени од стране државних и 
приватних предузећа, организовање 
студијских путовања, израда двојези-
чне српско-мађарске платформе пла-
нирања путних праваца, као и рад на 
промотивној кампањи о урађеном сис-
тему.

Наравно, директну корист од проје-
кта имаће многи, од локалних самоуп-
рава до малих и средњих предузећа. 
Ефикасним планирањем путног 
правца биће омогућене брже и боље 
везе са мање средстава и утрошене 
енергије. Очекује се и пораст броја ин-
вестиција.

Др Драган Тркља, директор Завода 
за урбанизам Суботице, истакао је да 
ће пројектом „Прекогранична сао-
браћајна платформа, планирање пут-
ног правца и реда вожње (CBC- 
Transplan)” доћи до унапређења сао-
браћаја путника и робе. Уз помоћ по-
себног портала и претраживача убр-
заће се прелаз преко границе.

Пројектом, који траје од 1. децем-
бра 2012. до 1. марта 2014. године, 
предвиђена је израда и обезбеђивање 
прецизних и поузданих информација 
на пољу јавног саобраћаја и организа-
ције транспорта на територији Север-
не Бачке (Србија) и Жупаније Чонград 
(Мађарска).

П. М.

Заседала Српска самоуправа у Будимпешти

Обећана средства стижу, 
али са закашњењем

На четвртом овогодишњем заседању Српске 
самоуправе у Будимпешти, њен председник је 
реферисао о активностима током протеклог 

пролећа и с почетка лета, финансијском стању, а 
изгласана је и финансијска помоћ
за поједине културне пројекте

Б орислав Рус је на седници 
подсетио на предавање мр Бо-
риса Стојковског; пружање фи-

нансијске помоћи прослави Ђурђев-
дана у Будимпешти, присуство чла-
нова ССБ-а на коктелу поводом до-
ласка и предаје акредитива Радета 
Дропца, новог амбасадора Републи-
ке Србије у Мађарској; промоцију 
књиге „Црква Рођења светог Јована 
Претече у Стоном Београду”, аутора 
Љиљане Шево из Бањалуке; посету 
Сомбору, Бајмоку и Суботици ради 
упознавања и прикупљања докумена-
та о интернирању Срба и Буњеваца у 
мађарске логоре у Барч и Шарвар 
1941. године; сусрет са делегацијом 

Скупштине Републике Србије у Бу-
димпешти, посету Барчу и помену Ср-
бима преминулим у том некадашњем 
логору; боравак делегације ССБ-а у 
Хрватској, у Лудбрегу и Чуковцу; по-
лагање венаца на кућу деспота Сте-
фана Лазаревића у Будиму на Видо-
вдан; преговоре са Јудитом Херман-
Међешне, заменицом главног бележ-
ника Самоуправе Будимпеште у вези 
са уговором о сарадњи ССБ-а и Са-
моуправе града Будимпеште.

После једногласног прихватања из-
лагања Борислава Руса о активности-
ма ССБ-а у протеклом периоду, прих-
ваћен је и уговор о сарадњи ССБ-а и 
Самоуправе града Будимпеште. Пред-

седник Рус је потом говорио о пред-
стојећим програмима духовног карак-
тера крајем јула и почетком августа и 
о планираном путовању у Македонију 
и Грчку.

Овога пута су се Српској самоупра-
ви у Будимпешти за финансијску по-
моћ обратили СКУД Табан, Милан Дуј-
мов за штампање књиге „Листа свеш-
теника Будимске епархије” и Драго-
мир Дујмов за публиковање свог но-
вог романа „Време месечарења”, који 
обрађује догађаје у периоду српске 
власти 1918–1921. у Барањи и Бајском 
троуглу. Молбе су прихваћене, уз на-
помену да пружање новчане подршке 
увелико зависи од пристизања обећа-
них средстава која, иако касне, закон-
ски припадају Српској самоуправи у 
Будимпешти.

У оквиру тачке „разно”, Борислав 
Рус је присутне упознао са актуелнос-
тима у вези финасијског стања само-
управе. Рекао је да ће из буџета гра-
да Будимпеште ССБ-у ускоро бити 
преупућено два милиона форинти, за 
активности и програме.

Борислав Рус је говорио и о присти-
зању материјалних средстава од Се-
кретаријата за културу АП Војводине 
за обележавање 200. годишњице при-
казивања првог позоришног комада на 
српском језику „Крешталица” Јоаки-
ма Вујића.

Д. Д.

Састанак саобраћајних стратега

Планови развоја путних праваца у региону
Мађарски и српски стручњаци из области саобраћаја одржали су више 

излагања на тему унапређења јавног превоза и транспорта,
а одржана је и стручна радионица

СНН ВАС ПОЗИВА НА САРАДЊУ!

БУДИТЕ НАШ 
ЧИТАЛАЦ – ДОПИСНИК

У жељи да странице Српских недељ-
них новина обогатимо што већим 
бројем вести и информација из среди-
на у којима живе наши читаоци, уред-
ништво вас позива на обострано ко-
рисну сарадњу.

Бележите и шаљите нам све инфор-
мације везане за ваше место, српску 
заједницу у њему и актуелне локалне 
догађаје, уколико сматрате да ће оно 
о чему нам пишете интересовати чита-
оце СНН-а. То могу бити осврти на до-
гађаје унутар српске заједнице у ва-
шем месту, интервјуи са занимљивим 
личностима или интересантне приче о 
људима из вашег непосредног окру-
жења. 

Сигурни смо да ви знате много тога 
што малобројној екипи сарадника 
 СНН-а није доступно, па ће нам из тог 
разлога свако писмо бити драгоцено. 
После уредничке оцене и лекторске об-
раде, радо ћемо их објавити.

Ако нисте вични писању, можете 
нам у свом писму само скренути 
пажњу на неку информацију, предло-
жити тему или личност за коју сматра-
те да би требало да се нађе у нашем 
листу. Наши сарадници ће затим при-
купити потребне информације о томе 
и известити читаоце у форми новинског 
чланка.

СВОГ НАЈАКТИВНИЈЕГ ЧИТАОЦА-
ДОПИСНИКА СНН ДВА ПУТА 

ГОДИШЊЕ НАГРАЂУЈЕ
ВРЕДНОМ НАГРАДОМ!

Ваша писма са вестима, информа-
цијама или конкретним предлозима, 
очекујемо путем класичне поште или у 
електронској форми. Поштанска адре-
са на коју нам се можете јавити гласи:

Szerb Országos Önkormányzat
Szerb Hetilap

Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest

Ако сте корисник интернета, на рас-
полагању вам је имејл уредништва: 

nedeljnenovine@gmail.com

Унапред се радујемо вашим писмима!
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Н ема сумње да је манастир Гра-
бовац био и остао духовно сре-
диште и стециште Срба у 

Мађарској. Петровданска манастир-
ска слава и ове године окупила је 
бројне вернике из Мађарске, Хрват-
ске, Румуније и Србије, који су дошли 
да заједно одају пошту патрону све-
тиње. Духовни сабор предводио је 
епископ будимски Лукијан, који је уз 
саслужење свештенства служио све-
ту архијерејску литургију. Богослу-
жење су пратили чланови Хора „Ја-
вор” из Сентандреје којима су се при-
кључили и поједини појци из Србије.

Наравно, празновање манастирске 
славе није могло да прође ни без све-
чане славске беседе, без узвишене, 
мисаоне поруке. Верном народу об-
ратио се протојереј-ставрофор Ма-
ринко Марков, архијерејски заменик 
из Епархије темишварске:

– Ова светиња јесте мелем за ду-
шу човека. И зато ваше присуство ов-
де јесте у првом реду лек за ваше 
душе. Јер, долазећи у ову светињу, 
човек се напаја нествореним божан-
ским енергијама, свим оним што му 
је потребно за спасење душе и тела. 
А то је могуће зато што је света ли-
тургија икона царства небеског и као 
таква човеку пружа предуслов веч-

нога живота – истакао је отац Мар-
ков.

Архијерејски заменик је потом 
подсетио на 1700. годишњицу Милан-
ског едикта, откада се слободно мо-
же исповедати Христова вера. У то-
ме је значајну улогу имао св. цар Кон-
стантин који је рођен у Нишу.

Уследила је литија, опход светиње 
и свечани чин резања славског кола-
ча и благосиљања кољива. Кумовали 
су полазници 21. Веронаучног кампа 
(чији је домаћин ове године град 
Шиклош) предвођени јерејем Дали-
бором Миленковићем, који су мана-
стиру приложили икону св. Петра и 
Павла. Несвакидашњи дар је у име 
кампера о. Пантелејмону, игуману 
манастира, уручио о. Миленковић, 
парох батски. Он са својим сарадни-
цима већ годинама веома успешно 
руководи традиционалним кампом.

Присутнима се обратио и Његово 
преосвештенство епископ будимски 
Г. Лукијан, речима:

– Овде су увек долазили наши 
људи, ко како је могао. Овде се 

скупљало, чувало и очувало право-
славље. Да Бог да да то и у будуће 
тако буде!

За следећу годину кумства се при-
хватио Алекса Сокић са својом поро-
дицом из Медине.

Док су свештеници и поједини вер-
ници, по завршетку литургије ручали 
у гостопримници, други су свој слав-
ски ручак сервирали на простртим ће-
бадима, на трави или на столу у хла-
довини крошњи. Било је и оних који су 
решење нашли на пртљажницима 
својих аутомобила.

И док је трајао славски ручак, пред 
гостопримницом се зачула музика 
чланова Оркестра Богољуба Петро-
вића из Белог Манастира у Хрватској. 
Уз звуке њихових инструмената убр-
зо су гости запевали лепе народне пе-

сме, па се сабор полако претварао у 
право народно весеље.

Крај паузе за ручак означило је ма-
настирско звоно које је вернике поз-
вало на вечерње, на чијем крају се при-
годном беседом верницима обратио 
протојереј-ставрофор Војислав Галић, 
архијерејски заменик. Он је нагласио 
да нема лепшег сусрета од оног на 
светој литургији и да нема лепшег рас-
танка од оног на вечерњој молитви.

Потом је говорио о потрази за на-
шим духовним коренима.

– То су корени нашег бића. А то 
значи, корени без којих нама нема жи-
вота. Не овога живота овде, у овоме 
свету, јер свако од нас једном се ро-
ди и једном ће да умре, већ се ми на-
дамо будућем животу. Нама будућег, 
вечног живота нема без тих корена – 
подвукао је о. Галић, који се на крају 
своје беседе захвалио свима који су 
дошли на манастирску славу. Јер, ка-
ко је рекао, „дошли смо у манастир 
да се помолимо Господу и да покаже-
мо тај свој избор слободе.”

П. М.

Ускоро радови у барањском насељу

Липовци настављају обнову 
цркве и гробља

Српска заједница у Липови је малобројна, али сваке 
године улаже напоре како би заштитила 

споменичко наслеђе српског народа у том крају

К ако нас је информисао Никола 
Поповић, председник Самоупра-
ве Срба у Липови, ускоро пред-

стоји обнова одвода кишнице на ли-
повској српској православној цркви. 
Вредност радова на замени олука из-
носи 100.000 форинти, а Липовцима 
ће у помоћ прискочити Самоуправа 
Срба Нове Пеште. Бирано тело Срба IV 
будимпештанског кварта донело је 
одлуку да финансијски подржи ове 
напоре.

Радови би, како сазнајемо, требало 
да почну ускоро, па се мајстори са не-
стрпљењем очекују. Планови српске 

заједнице у Липови обухватају и улеп-
шавање порте светиње, обнову крста 
у дворишту светог храма, као и 
уређење српског православног 
гробља.

Срби у том месту желе и да конку-
ришу за додатна средства код Европ-
ске уније и то заједно са локалном са-
моуправом села. Ради се о већем 
пројекту обнове српске православне 
цркве Рођења св. Јована Претече и спа-
савању споменичких и других култур-
но-историјских вредности српског на-
рода у овом барањском насељу.

П. М.

Запис са манастирске славе у Грабовцу

Петровдан окупио
Србе из Мађарске и региона

Број посетилаца манастирске славе у Грабовцу је од године до године променљив, 
али је ходочасника сасвим довољно да се са сигурношћу може закључити како ће то 
место и у будућности остати духовно средиште Срба у Мађарској и нашем региону

Никола Поповић
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(Банатско перо 2012 – најбоља прича)

Однеси девојачко срце, на једно високо бр-
до и стави га као песнички тестамент  у орло-
во гнездо, а ако га суђеник  пронађе, његово 
је.

Уђи у чамац без весла на месечини, намиг-
ни на звезде и оне ће ти показати пут, до 
љубљеног, до погледа без трептаја, драговања.

Загледај се очи у очи  најскривенијим сно-
вима и схватићеш да се не исплати бити сле-
пи путник на уклетом броду, нити капетан бро-
да у боци.

Ни вилин коњиц  не живи само један дан, 
а ни живот не траје вечност, који је пола црн 
ко црно крило гавраново, пола бео ко бело 
крило галеба.

Ти босонога и ветрењаста, не одазивај се 
на глас кога нема. Ни крштеним именом кад 
те позове. Стидљива трагачице не иди пречи-
цама наговештајима.

Осмехни се. Цвет си који цвета једном у 
сто година и одмах по цветању свене. Жед-
ним очима не гледај  изворе предосећања…

Трагајући за расковником који откључава 
сва врата, као да трагаш за изгубљеном тре-
павицом и бродом на дну океана.

Ово је истинита прича шифрарник тајни, 
пупавица сновиђења. Кад девојке желе да саз-
нају ко ће им бити суђеник, ноћ уочи Видов-
дана, стављају под узглавље, предивну видо-
ву траву, видовчицу! Тако и Слађана пупољак 
девојачки, донесе у рукама венчић видовке, 
да оживотвори будућност, да се загледа у очи 
суђенику, да се лицем у лице грлица  сусрет-
не са свитањем.

Замисли, читаоче, дрво колико има грана а 
свака грана је по  једна свирала а свака сви-
рала по једна прича као ова. И кад  посадиш 
дрво јаворово, изникну гусле. Свирају шуме 
колевке док певају усне девојачке.

И дође та ноћ, кад живот окретањем ка-
мених точкова, као на воденичком  жрвњу  са-
меље сан, а песник краљ без круне  испева пе-
сму славуја.

Под јастуком видовчица, да се на њој прес-
пава. И у сну се јави чудесан сан, појави се лик 
познатог или непознатог суђеника. Зора брза 
ко чигра пресеца пупчане  врпце, а ветар раз-
носи девојачке косе  ко врбине ресе.

Пробудила се Слађана, лепа ко сунчева 
рађања. И кад се умила чаролијом младости, 
као хипнотисана испричала  другарицама:

– Насамариле сте ме, нисам сањала са-
мо једну особу, сањала сам све из улице, ско-
ро цело село. Ето испаде да су ми суђени и 
Миладин и Зоран  и још многи други… То је 
као да желим да стегнем руку неком ко не-
ма шаку, а тај без шаке пожели да отвори 
врата која немају кваку. Топи се у устима 
младост ко шећерна  вуна…  И магија де-
војачког сна паде у заборав, ко жеравице у 
набујалу реку. (…)

Површне туге и површне љубави 
настављају живети. Оне љубави 
и туге које су велике, уништава 

властита пуноћа.
Оскар Вајлд

У позоришном здању „Рондела” у 
Пешти, те вечери је била на ре-
пертоару „Крешталица” Јоакима 

Вујића, по литерарном предлошку Ав-
густа Коцебуа. Играли су професио-
нални глумци Друге мађарске позори-
шне дружине (Иштван и Јулијана Ба-
лог, декоратер Тома Фехер), али и ђа-
ци учитељске школе у Сентандреји, Је-
катарина Давидовић, Јефтимиј Стоја-
диновић, Стефан Дилбер, Петар Три-
фић и сам Јоаким Вујић.

Овом значајном, али и недовољно 
познатом догађају, др Исидора По-
повић посветила је обиман текст „У 
ком је претинцу историје остао Јо-
аким Вујић”, који се појавио у новом 
броју часописа за позоришну умет-
ност „Сцена”. Ауторка истиче да је 
највише података, на основу којих је 
могуће реконструисати како је та 
представа изгледала, оставио упра-
во Јоаким Вујић у првом издању 
„Крешталице”, објављеном у Будиму 
1814. године. Иначе, исти наслов већ 
је игран у „Рондели”, па су у предста-
ви могли послужити готови костими, 
декор, реквизита, чак и увежбана му-
зика.

– То је текст оивичен снажним 
етичким оквирима који покреће онда-
шња актуелна питања, од којих је нају-
падљивије питање слободе, њеног 
одузимања и враћања, посве јасно 

оличено у једноставној и разумљивој 
метафори птице у кавезу – подсећа 
др Поповић.

Представа „Крешталица” не само 
да је доживела приличан успех, него 
је пропраћена и у једином ондашњем 
српском гласилу „Новинама сербским 
из царствујушчега града Виене”, као 
добра прилика да се „достојанство и 
цена своја подигне и укрепи”.

– Вујић је крајње контроверзна 
личност, око чије појаве и дан-данас 
стоји много недоречености и нејас-
ноћа. Одиста су ретки они о којима је 
изречено толико оштрих и беспоште-
дних судова. Етике-
тиран је свакако и 
којекако: као „ла-
жац”, „хвалисавац”, 
„усијана глава”, „са-
калуда”, „млатипа-
ра”, „чанколиз”, 
„прљави памфле-
тист”, „руска ухода”, 
„творац лудих списа-
нија”, „пискарало и 
шкрабало”, „један од 
најлошијих шмира-
ната и дрљала”… 
Око Вујића је још 
увек превише заго-
нетки да би се доно-
сио дефинитиван и 
меродаван суд, али 
једно се ипак може 
устврдити несумњи-
во и без икаквог ос-
татка: основа ства-
ралаштва Јоакима 
Вујића је креирање 
позоришта! Све дру-
ге његове активнос-
ти или су успутне, 
плод једног лу-
тајућег, радозналог, 
до крајности не-
сређеног и раз(л)
уђеног духа, или 
потчињене том пр-
вом и најузвише-
нијем од Јоакимових 
циљева. Или, пак, оба 
– наглашава у свом тексту др Исидо-
ра Поповић.

Мада је уврежено мишљење да је 

Јоаким Вујић повлађивао укусу најши-
ре публике, па и да су баналност и 
прозаичност основна мера његовог 
књижевног и позоришног израза, тре-
ба имати у виду да је његова најваж-
нија улога била не толико у култиви-
сању, колико у стварању позоришне 
публике. Ауторка на крају закључује:

– Начин на који ће бити обележи-
на 200. годишњица „Крешталице” (и 
бројна значења која тај јубилеј има) 
умногоме може да одговори на пи-
тање постављено у наслову: у ком је 
претинцу историје (заправо) остао Јо-
аким Вујић?

М. Т.

Ближи се велики јубилеј театра у Срба

Пре два века у Пешти 
изведена прва представа 

на српском
Један од најважнијих догађаја у историји нашег 
позоришта збио се пре равно два века: 12. августа 

(по старом календару) 1813. године изведена је прва 
световна, грађанска и јавна представа

на српском језику

СРПСКО ПОЗОРИШТЕ У БЛОКАДИ
План да се поводом великог јубилеја на сцену Националног театра у Бу-

димпешти у августу постави представа „Крешталица”, коју би извели чла-
нови Српског позоришта у Мађарској, нажалост, неће бити реализован. То 
позориште се ове године суочило са огромним егзистенцијалним потеш-
коћама које су последњих месеци у потпуности блокирале његов рад. Ни 
умањени овогодишњи буџет који је СПМ-у обећан од стране државе, још 
није стигао на његов рачун, па је руководство принуђено да до даљњег 
обустави сваку уметничку активност, укључујући и обележавање споме-
нутог јубилеја.

ОБЈАВЉЕНА 
ДРАМСКА ДЕЛА 
ЈОАКИМА ВУЈИЋА
• Фернандо и Јарика, једна јав-

наја игра у трима дјејствијима, Бу-
дим 1805. године,

• Љубовна завист чрез једне 
ципеле, једна веселаја игра у јед-
ном дјејствију, Будим 1807. године,

• Награжденије и наказаније, 
једна сеоска игра у два дјејствија, 
Будим 1809. године,

• Крешталица, једно јавно по-
зориште у три дјејствија, Будим 
1914. године,

• Серпски вожд Георгиј Петро-
вич, иначе речени Црни или Отја-
тије Београда од Турака. Једно 
ироическо позориште у четири 
дјејствија, Нови Сад 1843. године,

• Шнајдерски калфа, једна ве-
села с песмама игра у два дјејст-
вија, Београд 1960. године. Набреж-
ноје право, драматическоје позорје, 
Београд 1965. године,

• Добродељни дервиш или Зве-
кетуша капа, једна волшебна иг-
ра у три дјејствија, Крагујевац 1983. 
године.
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26. јула 1963. – У земљотресу у главном 
граду Македоније, Скопљу, погинуло је ви-
ше од хиљаду људи, а град је разрушен.

27. јула 916. – Умро је словенски просве-
титељ Климент Охридски, најпознатији уче-
ник браће Ћирила и Методија и њихов са-
радник у ширењу словенске писмености и 
књижевности.

27. јула 1189. – Велики 
жупан Стефан Немања 
угостио је у Нишу немачког 
цара Фридриха I Барбаросу 
на његовом пропутовању 
кроз Србију у Трећем крс-
ташком рату и понудио му 
савез против Византије.

27. јула 1832. – Рођен је 
Ђура Јакшић, највећи лири-
чар српског романтизма и 
један од најдаровитијих 
српских сликара XIX века. 

27. јула 1872. – Рођен је 
српски композитор и дири-
гент Станислав Бинички, аутор прве изведе-
не српске опере „На уранку” (на текст Б. Ну-
шића) и „Марша на Дрину”.

27. јула 1874. – У Крагујевцу је покренут 
лист „Глас јавности”, гласило социјалиста 
Светозара Марковића.

27. јула 1905. – У Љуботињу, у Црној Го-
ри, рођен је Петар Лубарда, један од најзна-
чајнијих југословенских сликара XX века.

27. јула 1967. – Умро је српски писац 
Вељко Петровић, члан Српске академије на-
ука и уметности, председник Матице српс-
ке у Новом Саду, Српске књижевне задруге 
у Београду и управник београдског Народ-
ног музеја.

28. јула 1648. – У борби с Турцима поги-
нуо је прослављени српски јунак из Равних 

Котара Вук Мандушић, уз Стојана Јанковића 
и Илију Смиљанића најомиљенији јунак на-
родне ускочке епике.

28. јула 1849. – У бици код Шегешвара по-
гинуо је велики мађарски песник и револу-
ционар Шандор Петефи, један од вођа на-
ционалног покрета 1848. Отац му је био Ср-
бин Стеван Петровић, а Шандорово крштено 
име било је Александар. Сматра се најтален-
тованијим и најбољим мађарским лирским 

песником 19. века и снажно 
је утицао на јужнословенске 
песнике, посебно на Ђуру 
Јакшића и Јована Јовановића 
Змаја („Петефијеве песме”, 
„Апостол”, „Витез Јанош”).

28. јула 1886. – Умро је 
мађарски композитор, пија-
ниста и диригент Франц 
Лист. Музичар романтизма, 
пијанистички виртуоз, који је 
изградио модерну клавирс-
ку технику и знатно утицао 
на развој европске музике 19. 
века („Соната х-мол”, сим-
фоније, „Фауст”, „Данте”, 

„Мађарске рапсодије”).
29. јула 1526. – У походу на Угарску, тур-

ска војска после тронедељне опсаде заузе-
ла Петроварадин. Турци потом освојили су-
седне градове у Срему и код Осијека изгра-
дили мост на реци Драви, прешли у Угарску 
и 29. августа потукли, код Мохача, војску 
краља Људевита II.

29. јула 1878. – Почела аустроугарска 
окупација Босне и Херцеговине, на основу 
договора европских сила на Берлинском кон-
гресу.

30. јула 2005. – На Светском првенству у 
Монтреалу ватерполо репрезентација Србије 
и Црне Горе постала је нови светски првак. 
Сребрну медаљу освојила је Мађарска, а 
бронзану Грчка.

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 70 521 49 38 (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

С воје „бесперспективне”, сликар-
ске студије млади Шумановић 
је успео одлучно да наметне 

свима из свог окружења. Решио је да 
се тим студијама безрезервно посве-
ти и да управо у томе постигне славу, 
успех, новац, за шта је већ тада пока-
зивао и смисао и вољу. Тако самоуве-
рен и упоран Сава ће остати до краја, 
без обзира на препреке на које је на-
илазио. Упоредо са Шумановићевим 
студијама почиње велики светски до-
гађај – највећи рат до тада који ће 
захватити цео свет. Али млади Сава је 
избегао да оде на фронт против Ср-
бије и Русије, а његови равни табани 
тешко да су били довољан разлог да 
га ослободе обавезе приступања аус-
троугарској војсци; у ослобађању вој-
не обавезе му је, без сумње, помогао 
стриц, утицајни царски функционер.

Сава је Први светски рат провео у 
Загребу и не постоје готово никакви 
трагови о томе колико је ратно стање 
утицало на њега и његово школовање. 
Зна се да су студенти на крају године 
приређивали заједничке изложбе, а 
после завршене школе, Сава је имао 
две самосталне изложбе (1918. и 1920) 
у Загребу.

Макар на први поглед, делује као 
да је Шумановић безболно проживео 
те – за цео свет ратне, а за себе сту-
дентске године. Ако је веровати шту-
рим доступним подацима, он ни у ра-
ту није оскудевао. Како је тврдила ње-
гова колегиница Антонија Кошчевић, 
он не само да је био имућан већ је, иа-
ко занет уметношћу, био највреднији 
међу студентима: „ни један дан, ни је-

дан сат, није изостао из школе”, њене 
су речи записане у „Балади о свом по-
којном другу”.

Нема чак ни података или писама 
која би говорила о његовој забринуто-
сти због оца одведеног у таоце и мај-
ке која је, тако усамљена, и у рату во-

дила домаћинство и руководила по-
штом.

Боравак у Граду светлости оставиће 
снажан утицај на младог сликара. 
„Критика ме метнула у ред првих сли-
кара света…”

Током студентских дана у Загребу, 

Шумановић – чије понашање није би-
ло ни налик оном какво би се очеки-
вало од уметника или „пристајало” 
каквом боемски настројеном младом 
сликару, врло се енергично и амбици-
озно припремао за ствараоца и обра-
зованог интелектуалца.

Шумановић се од малена издвајао 
од осталих као „имућни елегантни 
господичић у тамном оделу и са по-
луцилиндром”, а растао је заштићен 
од свих оскудица и животних потре-
са, изван свих искушења, уобичајених 
пубертетских дружења и конфликата. 
По сопственој тврдњи, Сава никада у 
животу, од пубертета није рекао ни 
једну једину ружну реч, а као младић 
се сасвим дистанцирао од уобичаје-
них животних изазова, затварао се у 
себе и практично „забрањивао” уплив 
догађаја, љубави… – готово блоки-
рајући било какво „надирање живота” 
у свој лични живот.

Студије на загребачкој Вишој шко-
ли за умјетност и обрт, где је Сава 
учио најпре код професора Отона 
Ивековића, а доцније у класи Кле-
мента Црнчића, подразумевале су 
студирање по старим мајсторима, 
Диреру, Микеланђелу, Рубенсу и 
Рембранту. (…)

Сава Шумановић, великан из мале вароши (4)

Уметник с „неуметничким” начином живота
У вези са нетипичним, „неуметничким” животом великог уметника, поставља се 

питање: да ли је он онај „нормалан” људски живот с емоцијама и забавом 
потискивао не би ли сву енергију и потенцијале уложио

у стваралачки и интелектуални рад?

Вељко Петровић
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О тим бурним временима, ка-
луђер и поета Гаврил Стефано-
вић Венцловић испевао је сле-

деће стихове: Писмо на леду позаду-
же траје, / неголи наши срећни и до-
бри данци / у миру бораве…

Не бисте могли ни да слутите о че-
му све разговарају сени старих Буди-
маца када се иза поноћи окупљају око 
Вукове бисте. У томе, кажу, предњачи 
Михаил Живковић, иконописец 
ро(дом) из Будима, како је волео да 
се представља и како се својеручно 
потписао на икони Светог Николе са 
житијем давне 1798. године.

О таленту овог сликара најбоље 
сведоче његове иконе и портрети. О 
даровитости Михаила Живковића та-
кође уверљиво сведоче и многе иконе 
наших храмова у Сентандреји, Бала-
шађармату, Печују и портрети Павла 
Ненадовића, митрополита карловач-
ког, као и портрет Дионисија Попо-
вића, епископа будимског. Другим 
стварима не бисмо требали да се ба-
вимо. Међутим, Живковић најрадије 
говори о оним кратким белешкама 
које се скривају на полеђини његових 
икона и по ломним хартијама. Он чес-

то не уме да се обузда, па тражи неш-
то ново, непознато. О себи.

Михаил Живковић на његово 
највеће земно задовољство, живи и у 
рукописима на пожутелим листовима 

Протокола српске православне цркве-
не општине у Будиму. Ту се налази и 
податак о једној тучи на улици која за 
будућа поколења никако не би била 
занимљива да се међу очевицима није 

нашло и његово име. Вешта рука је за-
бележила да су 25. априла 1799. све-
доци овог немилог догађаја, осим 
Живковића били и Петар Бадовицкиј, 
Коста Милинковић, Марко Вујић и 

његов калфа Радован. Овакве белешке 
му чине велико задовољство. Потом 
још наводи и неке друге записе као 
што је потписивање квите од 6 форин-
ти дана 12. маја 1799. године за сли-

кање две иконе за српску Саборну 
цркву у Будиму, а радо наводи и пис-
мо Михаља Чокнаија писаном Ферен-
цу Казинцију, челнику мађарског про-
светитељства, у којем похвално гово-
ри о њему и његовој уметничкој веш-
тини.

Са неизоставним осмехом на лицу 
радо спомиње и белешке о својој су-
прузи. Најчешће пише о томе како у 
будимском судском протоколу стоји 
да је његова супруга Екатерина 1801. 
и 1802. године тужила брата Адама 
Дамјановића због тешке увреде.

Сени добрих Будимаца и данас с по-
себним уважавањем слушају његова 
предавања. Претварају се да их збиља 
занимају по ко зна који пут поновље-
не приче. Шта ћеш, наш је, Будимац је: 
морамо да га трпимо… казују са уз-
дахом и настављају да ћуле уши. А 
мајстор Живковић, не скривајући 
своје одушевљење, ужива у својој ре-
читости. Можда већ и стога што је за 
земног му живота више сликао него 
што је говорио. Како дознадох, нема 
ноћи а да не издекламује понеки 
својеручни запис на икони Светог Ва-
силија која је красила негдашњи ико-
ностас наше цркве у Балашађармату. 
Са посебним одважним држањем и са 
патетиком у гласу изговара: На-
стојашчиј иконостас, кроме Проро-
ческих изображенији, всја прочија Об-
рази, и дјело позлашченија долнаго 
спода, усердијем доброхотнаго да-
теља ЈОВАНА БОЗДИ и Јего супруги 
СОФИЈИ, љета г(оспо)дња 1815. месе-
ца вресења 17. дне украсисја.

Драгомир Дујмов

Шапат старог Будима (25)

О менталитету и неким особеностима 
будимских Срба

Једном је разјарени епископ Вићентије Поповић, у свом крајњем очају, 
завађеним и непослушним табанским Србима 1711. године упутио ове прекорне 
речи: „Болше било бесловесни скотов бити пастир, нежели вам архијереј бити!”

Испробајте ове занимљиве комби-
нације, које су веома здраве.

Парадајз
и маслиново уље

Парадајз је богат ликопеном, анти-
оксидансом за који истраживања по-

казују да штити од болести срца, ста-
рења и одређених врста канцера. По-
што је ликопен растворљив у мастима, 
тело га много боље апсорбује када се 
узима са здравим мастима попут мас-
линовог уља или авокада. Студија обја-
вљена у журналу Free Medical Biology 
and Medicine открила је да појединци 

који уносе парадајз са маслиновим 
уљем имају виши ниво ликопена у кр-
ви. Како бисте максимално искорис-
тили добробити ових намирница, је-
дите кувани парадајз са мало здравих 
масноћа.

Турмерик и црни бибер
Сам за себе, турмерик је јединствен 

зачин који помаже у борби против кан-
цера, дијабетеса и Алцхајмерове бо-
лести. Међутим, овај жути, азијски за-
чин у комбинацији са црним бибером 
још је кориснији. Наиме, тада његов 
активни састојак куркумин тело мно-
го лакше апсорбује. Дакле, додајте би-
бер сваком рецепту који садржи тур-
мерик, како бисте подстакли про-
тивзапаљенска својства вашег оброка.

Зелени чај и лимун
Зелени чај богат је катехинима, ан-

тиоксидансима који смањују ризик од 
срчаних обољења, рака и шлога. Недав-
на студија објављена у Journal of Food 
Science показује да додавање витами-
на Ц зеленом чају повећава апсорпцију 
тих састојака. Водите рачуна да лимун 
никад не цедите у врео чај, јер вита-
мин Ц не трпи високе температуре.

Јаја и сир
Комбинација ових намирница од-

лична је за здравље костију. Студије 

су показале да витамин Д повећава 
способност тела да апсорбује кал-
цијум, који је важан за здравље ске-
лета и срца.

Бели лук и риба
Минерали здрави за срце који се на-

лазе у риби смањују ниво холестеро-
ла у крви и блокирају запаљења у ор-
ганизму. Међутим, у комбинацији са 
белим луком смањује и ниво холесте-
рола.

Овсена каша и 
боровнице

Гвожђе представља есенцијални 
минерал који спречава анемију и ја-
ча имуни систем. Тело га лако апсор-
бује из намирница животињског по-
рекла, али из биљног не. Међутим, уз 
витамин Ц тело готово подједнако 
успешно „узима” гвожђе и из биља-
ка. Зато једите боровнице са овсеном 
кашом, лимун са спанаћем или до-
дајте намирнице богате витамином 
Ц (паприке, броколи…) вашим жита-
рицама.

Чоколада и јабуке
Тамна чоколада садржи флавоно-

иде који у комбинацији са антиин-
фламаторним антиоксидансом из ја-
буке, кверцетином, побољшавају 
циркулацију и смањују ризик од ср-
чаних обољења. Дакле, осим што ће-
те себи приуштити одличан десерт 
(рецимо, јабуке умочене у топљену 
чоколаду), учинићете и услугу вашем 
телу.

Како комбиновати поједине намирнице
Комбиновање одређених врста хране чини много више од задовољства вашим 
непцима. Правилним мешањем намирница у једном оброку може се повећати 

њихова нутритивна вредност
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Новина овогодишњег Сигета јесте 
и фестивалска плажа. Купање у Ду-
наву је претходних година било стро-
го забрањено, али ће због побољшања 
квалитета воде ове године Сигет Бич 
(Sziget Beach) сигурно бити атракција. 
На плажи ће бити постављени много-
бројни угоститељски објекти у који-
ма ће се у вечерњим и ноћним часо-
вима одржавати Фул Мун Парти у 
стилу Далеког Истока.

„Источноевропски Вурстли” и ове 
године очекује све који желе да еми-
грирају у раздрагане ’60, ’70. године 
обележене хипи стилом, што ће би-
ти део Фестивалске републике Си-
гет.

Што се тиче музичких занимљиво-
сти овогодишњег фестивала, на Глав-
ној бини наступају: шпански Ска-П 
(Ska-P), британски Скакн Ананси 
(Skunk Anansie), најпопуларнији бри-

тански репер Дизи Раскал (Dizzee 
Rascal), представник постпанка, бенд 
Едиторс (Editors), британска звезда 
Алекс Клер (Alex Clare), Ентер Шика-
ри са звуцима хардкора помешаног 
са електронском, метал и рок музи-
ком, легендарни британски бенд 
Блур (Blur) и немачки Ди Ерцте (Die 
Arzte).

На бини А38 нас очекују: амерички 
култни бенд Бед Релиџн (Bad Religion), 

Мајкл Киванука (Michael 
Kiwanuka) све познатији 
британски певач, гитариста 
и кантаутор, потом фран-
цуски мелодраматични ал-
тернативни поп извођач 
Вудкид (Woodkid), шведска 
инди рок формација Питер 
Бјорн и Џон (Peter Bjorn & 
John), британска певачица и 
кантаутор Кети Б (Katy B), 
која постаје једна од најзна-
чајнијих представника даб-
стер културе, белгијски 
Нецки (Netsky) и аустра-
лијски психоделични рок 
састав (Tame Impala).

Представили смо само 
две атрактивне бине од че-
тири главне и много пра-
тећих локација.

Независно од тога да ли 
сте се одлучили за кампер-
ску варијанту или да се на 
Сигету задржавате само 
одређених дана када насту-
пају ваши омиљени музича-
ри, припремите се да и овог 
лета фестивал нуди више 
од низа фантастичних кон-
церата и уживајте!

Катарина и Ренато

ФЕСТИВАЛ

Сигет 2013
Поплава која је недавно захватила 

Будимпешту оставила је за собом муљ 
и нечистоћу. Очишћену обалу Дунава 
и острво, које се донедавно налазило 
под блатом, комуналне службе Будим-
пеште марљиво припремају за сле-
дећу „поплаву”. Врх овог међународ-
ног таласа најављен је за период од 
5-12. августа. Тада ће будимпештанско 
острво по двадесетпрви пут постати 
егзотична оаза пуна љубитеља добре 
музике и провода из читавог света. 
Предстоји да видимо хоће ли 21. Си-
гет фестивал надмашити прошлого-
дишњу јубиларну петодневну журку? 
Када знамо који су бендови и извођа-
чи најављени овог лета, сигурни смо 
да нас очекује још један сјајан Сигет.

Организатори су у медијима наја-
вили освежења и промене у концеп-
цији, садржају и форми једног од 
најзначајнијих светских музичких фес-
тивала. Сигет ће ове године трајати 
недељу дана. Биће основана Фести-
валска република, а очекује се много 
нових елемената.

Новитет ове године је Енд шоу (End 
Show), који ће бити „круна” читаве не-
деље. Сигет ће се од својих посетила-
ца опростити фантастичним ватроме-
том, ласерским и светлосним спек-
таклом. Музичку подршку фестивалу 
светла и ласера пружаће тренутно нај-
популарнији диџеј Дејвид Гета (David 
Guettа).

Т ог уторка, 11. јуна у 9 сати саста-
ли смо се испред Српске гимна-
зије „Никола Тесла” у Будим-

пешти са разредним старешинама 
Изабелом Данко и Дејаном Чичићем. 
Кренули смо на Балатон, највеће језе-
ро централне Европе. Сви смо били 
веома узбуђени, а у аутобусу је вла-
дало весеље, смех и песма. Ускоро 
смо стигли до забавног парка поред 
Балатона, где смо на занимљивој „боб 
стази” уживали готово сат времена. 
Адреналин је радио, а фотоапарати 
су севали на све стране. Био је то не-
забораван доживљај, али је убрзо тре-
бало кренути даље.

Када смо стигли у Веспрем обишли 
смо познату тврђаву. Веспрем је од 
давнина био значајно место у којем је 
краљ Иштван током 11. века основао 
бискупију. За време Османлија тврђа-
ва је чак седамнаест пута мењала 
власника. Турци су Веспрем опседали 
и 1552. године, а за време Ракоцијеве 
буне аустријски генерал Хајстер је 
тврђаву дигао у ваздух.

До крајње дестинације, хотела „Ти-
хањ”, стигли смо око 14 часова. Доби-
ли смо кључеве од соба и сви ужур-
бано кренули ка бунгаловима. После 
пола сата предаха заједно смо крену-
ли на хотелске базене како бисмо 
уживали.

До центра Тихања, удаљеног два 
километра од хотела, кренули смо у 
вечерњим сатима. Мало смо прошета-
ли насељем, а затим смо отишли у је-
дан од многобројних ресторана како 
бисмо испробали специјалитете. У 
бунгалове смо се вратили око 22 сата 

где смо наставили са дружењем до 
касно у ноћ.

Сутрадан смо морали да напусти-
мо кућице до 10 сати. Отишли смо до 
Тихања да доручкујемо, а затим смо 
се опет поделили у групе. И док су не-
ки уживали на одбојкашким и тени-
ским теренима, други су поново оти-
шли на базен. Једна група се сунчала 
на обали Балатона.

У 13 часова смо кренули за Будим-
пешту. Успут смо стали у Балатонфи-
реду где смо се прошетали једним од 

најстаријих излетишта поред Балато-
на. Овај леп и живописни градић се на-
лази на северној обали Блатног језера 
у жупанији Веспрем. Од престонице 
је удаљен око 130 километара. Бала-
тонфиред лежи у подножју живопис-
не планине Бакоњ.

Убрзо смо кренули назад. У Будим-
пешту смо стигли око 18 часова задо-
вољни и препуни лепих утисака. Сле-
деће године чека нас матурска екс-
курзија вероватно у Барселону.

Анђела Краљ и Ања Генераловић

Присећање на екскурзију 11. разреда

Импресије са Балатона 
и околине

Екскурзија је оно чему се сви увек радујемо и 
нестрпљиво је чекамо. Тако је било и протекле 

школске године…

Ања Генераловић

Човек
Човек није створио ткање живота,
он је у њему само нит

Човек

… само малени делић свемира,
тек сићушна кап у мору.
Ипак, извор је нечијег немира,
нечија суза пред зору.

Он је само свој и све може сам:
досећи Сунце што за њега сија…
Ипак, занесе се, стане…
И… он тада зна
зашто га стеже невидљива стега
не, он не може сам!

Он је још један пролазник
испод веселих сребрних звезда,
он није неважан, он има свој лик.
Он је гранчица нечијег
животног гнезда.

Због једног човека не гаси се Сунце.
Без њега време неће да стане.
Али може сломити нечије срце,
и нечијој души отворити ране.

Шта је човек?

Одсјај једне од безброј звезда,
степеник на нечијем животном 
трему,
он није створио ткање живота,
он је само нит у њему.
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САТИРИЧНА ПРИЧА
Одлучио сам да напишем сатиричну причу. Да би то 

била прича по правилима жанра, морам да у њу уведем 
ликове из политике, по могућности на високим положаји-
ма. Дакле, председник, премијер, вицепремијер, пред-
седник скупштине, министри и посланици незаобилазни 
су јунаци сатиричне сторије. Додуше, само се каже ју-
наци, а, заправо, ради се о ноторним кукавицама.

Прича мора да има и радњу. Не самосталну угости-
тељску радњу, већ праву књижевну радњу. Супротно 
стварности, ови ликови морају нешто да раде, односно 
потребно је да се нечим баве. А то, нажалост, могу да 
буду, или глупости, или криминал.

Е, тиме прича добија на занимљивости. Књиге продају 
садржаји везани за криминал и лепе жене. Дакле, по-
требно је да у причу уведем и ове елементе. Политича-
ри су у друштву са лепим женама, јер оне воле моћне, 
богате и познате. Власт је, тврде упућени, најбољи аф-
родизијак. Жене мисле да су они који су јаки на јелу, 
такви и на делу.

Даље причу развијам тако што се међусобно супрот-
стављају политичари, а и политичари са женама. Сукоб 
настаје око поделе плена. Новца из државне касе је све 
мање, а претендената на његово коришћење све више. 
Прича добија на неизвесности и динамичности тако што 

се праве разне комбинације и коалиције, стварају се и 
развргавају савези, како међу политичарима, тако и из-
међу политичара и поменутих жена.

Свако може са сваким и свако може против свакога. 
Догађаји подсећају на оне у животињској и људској фар-
ми. То је прави галиматијас, да не кажем групни секс, у 
којем се ни ја као аутор не сналазим најбоље. Ставови се 
не мењају свакога дана, већ неколико пута у току дана. 
Љубави и интереси су пролазни, само је мржња стална. 
Протагонисти приче доследни су у томе да ни у чему и 
никада нису доследни.

Прича добија обрт, тако што дојучерашњи савезници, 
пријатељи, браћа и рођаци постају најљући непријатељи, 
а и обрнуто.

Прича мора да добије разрешење. По могућности 
срећан крај. Пошто не знам како да је завршим, раз-
мишљам да политичари доживе трагичну судбину. То би, 
у ствари, за читаоце био срећан крај!

Александар Чотрић

Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu Телефон: +36 30 273 3399Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu Телефон: +36 30 273 3399

СЛЕДЕЋИ БРОЈ СНН-а ИЗЛАЗИ 
8. АВГУСТА

После овонедељног двоброја, наредни број Српских 
недељних новина изаћи ће 8. августа 2013. Једнонедељна 

пауза, уобичајена за крај јула, уследиће због 
колективног одмора запослених у штампарији „Апрес”, 

која штампа наш недељник.

Редакција СНН-а свим својим читаоцима жели пријатан 
летњи одмор!

Погодности за школовање у матици

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

објавило је конкурс за доделу стипендија за школску 
2013/2014. годину, у оквиру пројекта „Србија за Србе из ре-
гиона”. Рок за пријављивање је 10. јул, а позиву могу да се 
одазову припадници српске националне заједнице из др-
жава у региону, старости 18 до 35 година.

На предлог Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, у складу са Стратегијом очувања и јачања од-
носа матичне државе и дијаспоре као и матичне државе 
и Срба у региону, Влада Републике Србије је за наредну 
школску 2013/2014. наставила са реализацијом пројекта 
„Србија за Србе из региона” којим се обезбеђују стипен-
дије за младе припаднике српске националне заједнице 
из држава у региону.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата припрем-
ну годину учења српског језика (осим за кандидате из Цр-
не Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске) и похађање ос-
новних, мастер или докторских студија на факултетима 
Универзитета у Београду.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Законом 
о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се при-
падници српског народа који живе у Словенији, Хрватској, 
Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Румунији, 
Албанији и Мађарској.

Достављање потребних докумената за кандидате вр-
шиће се преко дипломатско-конзуларних представништа-
ва Републике Србије у државама у којима живе. Селек-
цију и рангирање кандидата врши Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја.

Студенти могу да доставе своје пријаве до 10. јула 2013. 
године, а детаље и услове конкурса сви заинтересовани 
могу пронаћи у позиву Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

УЏБЕНИЦИ
ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија Владе Србије за сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону, поставила је на свој интернет сајт 

електронске верзије уџбеника за учење српског језика, 
прилагођене деци и младима изван Србије.

Са интернет странице ове Канцеларије можете 
преузети уџбенике намењене деци и младима 

школског узраста:
– Од првог до трећег разреда

– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда

Сви језички уџбеници стоје вам на располагању на сајту:
www.dijaspora.gov.rs

ПОТРЕБНА ВАСПИТАЧИЦА
Забавиште у Бати (a százhalombattai Pitypangos Óvoda 

Óvárosi Tagóvodája) расписало је конкурс за радно 
место васпитачице. У конкурсу је наведено да 

кандидати треба да знају српски и мађарски језик, да 
имају завршену вишу педагошку школу – смер за 

васпитаче, радно искуство од једне до три године у 
струци и да нису кривично осуђивани.

Детаљније информације o осталим условима конкурса 
заинтересовани могу добити на лицу места:

Pitypangos Óvoda (Központi Óvoda)
2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 6.

Sebestyén Mihályné, руководилац забавишта.

ПОЗИВ ЗА СВЕЧАНОСТ 
НА „ИЛИЈИНОЈ ВОДИ”

У БУДИМПЕШТИ
Српска мањинска самоуправа VIII кварта Будимпеште 

срдачно вас позива на „Илијину воду”, да заједно 
обележимо празник Светог Илије.
Богослужење ће бити одржанo

у петак, 2. августа 2013.
Пештански Срби су још пре Велике сеобе обилазили ово 
ходочасно место. Сваке године на дан Св. пророка Илије 
излазили су на извор, где се обављало водоосвећење. По 
тој традицији, вечерње са резањем колача обавиће се и 

ове године на дан овог свеца,
са почетком у 18.00 часова.

Адреса:
Budapest, VIII Korányi Sándor u. 3. – Ludovika tér
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З ахваљујући Самоуправи Срба у 
Мађарској, која није дозволила да 
се батањски камп угаси, ово је већ 

осма година откако он носи назив Срп-
ски фолклорни камп. Циљ је да што ви-
ше деце учи матерњи језик, народну му-
зику и игру. У Батањи, вишенационалном 
насељу, где вековима заједно у миру жи-
ве Срби, Румуни и Мађари и ове године 
је одржан 25. Јужно-алфелдски камп.

Већина деце је била из Батање, а при-
дружила су им се и она из других де-
лова Мађарске, као што су Сегедин, Де-
ска, Нови Сентиван, Помаз, Будимпешта 
и Печуј. На камп су стигла и деца из гра-
да-побратима Беочина у Србији и Арад 
Гаја и Великог Сентмиклоша у Румунији. 
Смештајни капацитети у ђачком дому 
у Батањи нису могли да задовоље пот-
ребе кампа, тако да је било потребно 
обезбедити још десет лежајева.

Учитељи, наставници, васпитачи и 
пратиоци нису имали лак посао. Они су 
од јутра до мрака проводили време са 
децом. Вредно су радили: Мелинда Ке-
реми, Марица Шкорка, Љубинка Геор-
гијевић, Манда Јурковић, Споменка Ђу-
кин-Брцан и Станислава Ђенеш-Екбау-

ер. Борис Бекић, Боривој Рус, Золтан 
Торњаи и Никола Ђенеш-Екбауер су се 
побринули за организацију и неометан 
рад кампа. Љубомир-Миле Вујчин се и 
ове године одазвао позиву и са својим 
сарадницима, хармоникашима Данилом 
Петровићем, Јованом Вујчин и Душаном 
Вујчином, уложио велики труд да децу 
опет нешто ново научи.

Програми су били бројни. Биле су 
различите секције по узрасним групама 
и темама, као што су матерњи језик, на-
родна музика и народна игра. Због ве-
ликог броја деце, на овогодишњем кам-
пу се радило у пет група. После напор-
ног и преданог рада било је времена и 
за одмор и забаву. У послеподневним 
часовима деца су се расхлађивала и 
уживала на градским базенима, после 

добро савладаних корака и научених 
песама. Нису се могли пожалити ни на 
вечерње програме који су били веома 
атрактивни.

Прве вечери су „кампери” посетили 
Галерију слика Пала Ц. Молнара, позна-
тог сликара из Батање. Већ наредне ве-
чери уживали су у ноћном купању на 
осветљеним базенима. Затим је усле-
дило вече пуно смеха и добре забаве, 
када су организатори припремили квиз. 
На Ивандан је организовано гастроном-
ско вече. Предпоследње вече је било 
резервисано за концерт групе ЛД Роад, 
док су на завршној вечери сви учесни-
ци приредили врло квалитетан програм. 
Прву тачку програма су чинили они 
најмлађи и најслађи. Показали су Игре 
из Бачке. Они су са својим наставници-

ма у току кампа направили многоброј-
не ручне радове на креативним радио-
ницама и приказали их на изложби која 
је била постављена у холу Дома култу-
ре. На изложби су се могли пронаћи и 
ивандански венци које су малишани на-
правили.

Средња група полазника је приказа-
ла игре из источне Србије – Брусник. 
Фрулаши, под руководством Станка 
Мандића су такође имали свој блок. Хор 
је у сарадњи са музичком секцијом, коју 
је водио Михаљ Ловас, увежбавао нове 
песме, које су сви присутни имали при-
лике да чују. Велика група је приказала 
Игре из Лесковца и Гњилане. Најстарија 
група је играла на бис. Температура у 
сали је расла. На крају су се сви ухва-
тили у велико коло испреплетено по це-
лој сали. Обучени у тегет мајице са ло-
го м кампа изгледали су као река без 
краја. Потпредседник ССМ-а, Боривој 
Рус је свечано затворио камп речима: 
„Видимо се следеће године!”

Већ наредног дана потекла је река 
суза на растанку. Кампери су желели да 
камп дуже траје. Растати се са новим и 
старим пријатељима је било тешко, али 
су сви учесници са Кампа понели 
прегршт драгоцених успомена.

Станислава Ђенеш

П ожаревац – друга престоница 
кнеза Милоша Обреновића у 19. 
веку, данас седиште Браничев-

ског округа и епархије, био је домаћин 
завршног кампа и Кроса РТС-а 2013. за 
дијаспору. У Пожаревац су стигла де-
ца из девет од петнаест европских зе-
маља у којима се у протекла три ме-
сеца Крос одржавао. Дошли су мали-
шани из Немачке, Данске, Шведске, 
Русије, Румуније, Мађарске, Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије (две 
екипе). Њих осамдесет четворо, узра-
ста од осам до осамнаест година, са 
шеснаест педагога у пра-
тњи, заокружили су број-
ку од равно стотину! 
Камп је отворио своје 
двери 22. јуна, а затворио 
их крајем месеца.

Програм активности, 
тематски насловљен са: 
„Најлепши језик на свету 
је Твој језик”, био је нај-
садржајнији од свих се-
дам досад одржаних за-
вршница кампова Јавног 
медијског сервиса Србије. 
Све је почело пријемом 
код патријарха српског 
Иринеја, настављено по-
сетом Виминацијуму, 
Петровцу, Жагубици, 
Бањи Ждрело, Врелу 
Млаве, па обиласку Ок-

ружног здања Пожаревца, зеленој – 
еколошкој оази града Чачалици, Му-
зичкој школи „Стеван Мокрањац”, Га-

лерији „Милена Павловић-Барили”, На-
родном музеју, Ергели „Љубичево” и 
етно-парку на Тулби, у којем је 1718. 

године потписан Пожаре-
вачки мир између 
Аустрије и поражене 
Турске.

Паралелно, одржавало 
се и десетак интерактив-
них образовних радиони-
ца. На крају, сабирањем 
бодова које су освојили у 
државама у којима је тр-
чан крос, као и поенима 
које су изборили у Пожа-
ревцу – проглашени су 
најбољи. Екипа Будим-
пеште, која је на завршној 
манифестацији предста-
вљала Србе из Мађарске, 
и овог пута била је у са-
мом европском врху! У 
атлетском делу такми-
чења били су другопласи-

рани, иза Пала (Република Српска), док 
су на презентацијама освојили дипло-
му за треће место. Прво је припало 
Москви (Русија), а друго Халмштаду 
(Шведска). „Београдски победник” у 
2013. години додељен је по први пут 
тиму Хамбурга који је представљао 
Србе из Немачке. Учитељици Српске 
допунске школе из тог града, Тањи 
Стефановић, прелазну статуету на 
свечаности у Пожаревцу уручио је 
лично министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја Србије – др Жарко 
Обрадовић.

Репрезентацију Срба из Мађарске 
у престоници српског кнеза Милоша 
Обреновића чинили су ученици будим-
пештанске Српске гимназије „Никола 
Тесла” – Магдалена Недељковић, Маја 
Илић, Петра Јовановић, Никола Јевтић, 
Душан Поповић, Урош Рајић, њихов 
професор Властимир Вујић и васпитач 
Даница Пуповић-Вујић.

Б. Вујић

У Батањи одржан Српски фолклорни камп

Удвостручен број учесника
Овогодишњи камп у Батањи премашио је све 

досадашње рекорде у погледу броја учесника. Пре 
осам година, када је од вишенационалног постао 
српски, полазника је било 80, а ове године 170!

Камп РТС-а за децу из расејања као круна Кроса

Екипи Будимпеште две награде!
Представници Срба из Мађарске су и овога пута били у самом атлетском врху: 
на завршници Кроса за српске ђаке из расејања били су другопласирани, иза 
екипе Пала, док су на презентацијама освојили диплому за треће место
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Дечја ризницаДечја ризница

Неповратна песма
Немој никад да се враћаш
кад већ једном у свет кренеш.
Од реке се дете учи
ка морима да потече.
Од звезде се дете учи
да запара небо сјајем.
И од друма да се мучи
и вијуга за бескрајем.

Цео свет ти је отворен.
Ако ти се некуд жури,
стисни срце и зажмури.
Ал’ кад пођеш – немој стати.
Махни руком.
И одјури.
Ко зна куд ћеш.
Ко зна зашто.
Ко зна шта те тамо чека.

Зато лети.
Сањај.
Трчи.
Стварај зору кад је вече.
Нек’ од тебе живот учи
да се пени и да тече.

Буди такво неко чудо
што не уме ништа мало,
па кад кренеш – крени лудо,
устрептало,
радознало.

Ко зна шта те тамо чека
у маглама из далека.
Ал’ ако се и позлатиш,
ил’ све тешко
горко платиш,
увек иди само напред.
Немој никад да се вратиш.

Мирослав Антић

Мали јахачи
Расла су два ждребета,
два ждребета зеленка,
покрај шума и врела,
уживала у сјају лета,
у сласти биљног млека;
око њих мора цела
ливада и пашњака
од јутра па до мрака.

Јахала два дечака,
унуци деда Вељка,
до два млада зеленка,
тутњало од њиних корака,
брдо, поље и река,
од ветра јурили брже;
тек чујеш издалека
певају наглас дечаци
а ждребад радосно рже.

Десанка Максимовић

Осмехни се, небо моје
Осмехни се, небо моје,
кад је студен, цича-зима!
Дај да жаром до ме допре
место где ме увек има!

Осмехни се и отвори
Сва предамном тајна врата!
Следом светла што ме створи,
да се спасем – суноврата!

Нек се стиша сва та бура
што од копна камен кида!
Прејака је нећу стићи
нежним једром до – Свевида!

Видиш ли ме? Да л’ ме чујеш,
ил’ сам и сам себи варка?
Небо моје, осмехни се!
Теби стиже моја барка!

Небо моје! Све ми моје!

Давид Кецман Дако

Сваког јутра, док се туширам
Сваког јутра, док се туширам,
ја помало и фантазирам,
свој прави живот ескивирам
па неки много лепши бирам:
живот у коме лепо свирам
или ракетом пилотирам
или у послу профитирам
или паметно медитирам
или се страшно луксузирам
или с десетком дипломирам
или армијом командирам
или филмове вешто режирам
или тигрове хладно дресирам
или боксере нокаутирам
или прваке у шаху матирам
или по свету свуда спацирам
или све цуре жустро шармирам…
И тако стално себе фолирам
свакога јутра, док се туширам.

Влада Стојиљковић

Мали живот
Док неко пије
– ја ПИЈУЦКАМ.
Док неко гризе
– ја само ГРИЦКАМ.
Док неко глође
– ја само ГЛОЦКАМ.
Док неко боде
– ја само БОЦКАМ.
Док неко пева
– ја ПЕВУЦКАМ.
Док неко дрема
– ја ДРЕМУЦКАМ.
Док неко ради
– ја РАДУЦКАМ.
И тако мало, ситно ЖИВУЦКАМ.

Душко Радовић

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: 
Министарства културе и информисања Републике 
Србије и Покрајинског секретаријата за културу и 

информисање Војводине

Стихови за душу наших најмлађихСтихови за душу наших најмлађих
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Аждаја
Аждаја или аждаха је митолошко 

биће које представља огромну крилату 
змију с непарним бројем глава, ређе са 
две. У предањима се најчешће спомињу 
троглаве аждаје, са четири кратке ноге и 
крилима као у слепог миша. Из отворе-
них чељусти излази им плави пламен, 
грозно ричу и имају страшан поглед, љу-
те су, прождрљиве и незасите. Настају од 
змија које преживе тридесет или сто го-
дина или од оних које прождеру другу 
змију. Станују у пећинама или планин-
ским језерима, одакле су, по причама из 
неких крајева, излазиле и гутале стоку. 
Аждаја у језеру под Тројановим градом
прождирала је сваки дан по једну девој-
ку, коју су јој људи били дужни жртвова-
ти. Кад је дошао ред да се жртвује 
краљева ћерка, она прими хришћанство, 
а Свети Ђорђе је спаси од смрти тако што 
је копљем пробоо аждају. Милош Оби-
лић је намеравао да подигне манастир у 
Браничеву, али у сну му се јави Свети 
Ђорђе и рече му да ће у томе успети тек 
кад погуби аждају испод града Голупца. 
Обилић јој је одсекао све три главе, те из-
градио манастир Туман. По веровању из 
Срема, аждаје су летеле у густим и 
страшним облацима, одакле су бљувале 
град по усевима. Против њих су се бори-
ли посебни људи звани облачари, који су 
штитили поља свога села од града. Назив 
аждаја потиче од персијског аждаха, а у 
српски је дошао вероватно посредством 
турског језика.

Виле
У јужнословенској митологији виле су 

женска натприродна бића наклоњена љу-
дима. Замишљане су као изузетно лепе 
девојке златних коса и са крилима, оде-
вене у дуге, прозрачне хаљине и наору-
жане стрелама. Оне живе далеко од љу-
ди, по планинама (планинкиње, загор-
киње), покрај вода (водаркиње, бродар-
киње) или у облацима (облакиње). Веро-
вало се да се рађају из росе, неког цвећа, 
кад пада киша и греје сунце и кад се на 
небу појављује дуга. Своје дворце, изу-
зетне лепоте и раскоши, граде на облаци-
ма. Могу се преображавати у различите 
животиње, првенствено у лабуда, сокола, 
коња или вука. Често јашу на коњу или је-
лену, одлазе у лов, а још чешће играју у 
колу. Заљубљују се у јунаке, које помажу 
и саветима и делима, а каткад су њихо-
ве посестриме (нпр. Марко Краљевић и 
вила Равиојла). Наклоњене су и девојка-
ма, које од њих могу измолити лепоту или 
заштиту. Виле особито вешто видају ра-

не задобијене у бојевима, и то различи-
тим биљем. Располажу и способношћу 
прорицања. Виле тешко праштају увреде 
и својим стрелама или погледом усмрћују 
оне који их повреде. Потчињавају се са-
мо онима којима пође за руком да им 
отму одећу, а ако им неко одузме крила, 
преображавају се у обичне жене. Могу 
имати козје, коњске или магареће ноге. 
Врло често помињу се у десетерачким на-
родним песмама или у народним прича-
ма. По народним предањима и веровањи-
ма имају дуге расплетене косе и окупљају 
се на изворима река и језерима, где голе 
играју коло у води.

Дрекавац
Дрекавац је биће из митологије Јуж-

них Словена. Веровање је раширено по 
Србији, Босни и Црној Гори. По легенди, 
дрекавац је материјална манифестација 
умрлог, некрштеног човека (по неким при-
чама, младог дечака), који не може да 
нађе мир, па прогања оне који су му згре-
шили у животу. Како предања кажу, дре-
кавац је мало, длакаво створење, које не-
престано гази на сопственом крзну, а по-
том урла мешавином плача и вучјег за-
вијања. Најчешће се шета по гробљима, а 
жртве дави у сну. Јако се плаши свет-
лости, иако не може бити уништено док 
не нађе мир. Иако нема доказа о 
постојању дрекавца, постоји одређен 
број људи који се и даље плаше овог бића. 
Према легенди дрекавци нападају људе, 
који се касно у ноћи затекну у близини 
гробља или шуме, тако што им скоче на 
леђа и терају их да ходају целу ноћ, до 
првих петлова. Уколико се жртва не по-
винује захтевима дрекавца биће изгреба-
на и почупана огромним канџама овог 
митског бића.

Тодорац
Тодорци су били, у словенској митоло-

гији, пола људи, а пола коњи. Али они ни-
мало не личе на грчке кентауре и не тре-
ба их мешати са њима. Они изгледају као 
да су израсли из коњских леђа, носе 
плаштове који се за њима вијоре док ју-
ре кроз ноћ и нико им никад није видео 
лице. Тодорци су зли демони и спадају у 
најмоћнија и најсуровија митска бића 
Балкана. Док пролазе путевима и насељи-
ма, они својим копитама изгазе и убијају 
све што им се нађе на путу. Једном го-
дишње, негде пред крај зиме, на дан који 
се у народу зове Тодорова субота, кад се 
спусти мрак, понекад се из даљине чује 
топот копита од којих се укућанима ле-
ди крв у жилама. Тодорци имају и свог 

вођу. Његово име је Велики Тодор. Од 
других тодораца се разликује по томе 
што јаше белог коња, огрнут је белим 
чаршавом, хром је, а у руци носи ланац 
којим звецка. Легенде о тодорцима су 
веома старе. Чак и пре доласка Словена, 
на простору Балкана постојало је веро-
вање везано за тајанствене ноћне коња-
нике. Пре Словена на простору Балкана
живео је народ Трачана, који је веровао 
у Трачког коњаника, приносио му жртве 
и подизао му споменике. И стари Срби ве-
ровали су у тодорце. Неки обичаји у ве-
зи са њима су задржани у обредима ве-
заним за славу Светог Тодора, који са де-
монским јахачима није имао никакве ве-
зе. Ти обреди су свршени са циљем да се 
ови ноћни демони умилостиве и отерају. 
На празник Тодорова субота, они се, на-
водно, појављују и на тај дан жене пеку 
нарочите колаче у облику коњских копи-
та, који се зову тодорчићи или копитња-
ци. Део овог колача обавезно се даје 
коњима. Обичај је да се на тај дан ништа 
не ради, а деци је забрањено да излазе из 
куће.

Змија чуваркућа
Змија чуваркућа се јавља као митско 

биће које обично живи у темељима куће
или у огњишту. Верује се да змија 
 чуваркућа представља или родоначел-
ника породице, односно првог претка 
који је формирао ту породицу или у не-
ким крајевима је то предак који је био 
најзаслужнији и који се по нечему иста-
као. Змија чуваркућа се позивала на ве-
черу уколико би породица била у некој 
невољи. Змија чуваркућа је најчешће би-
ла беле боје, али су је у неким крајеви-
ма замишљали црне боје. Ретко кад се 
појављивала. Појава змије чуваркуће у 
кући или дворишту би значила да ће се 
одиграти неки догађај лош по укућане. 
У овом смислу змија чуваркућа је има-
ла улогу да упозори укућане не неки 
лош догађај. Појава змије чуваркуће 
увек је упозоравала на зло, док кад би 
требали да се догоде повољни догађаји 
за породицу, она се није појављивала. То 
је значило да је она представљала вес-
ника лоших вести. Тај лош догађај је мо-
гао постати још гори ако би се змија уби-
ла. Како су се људи плашили змија, чес-
то се догађало да је она била убијена. 
Уколико би она била убијена, то би пред-
стављало велику увреду за претке. Ти-

ме би се убио предак и учињен грех би 
био на нивоу рода. Освета од стране 
предака би била у виду скоре смрти не-
ког од укућана. Змија представља то-
темску животињу култа предака. Како 
су преци били људи који су могли бити 
добри, лоши, а некад сујетни, таква би 
могла бити и змија. Дакле, она не пред-
ставља ни добро ни лоше митско биће, 
као што то нису били ни богови, који су 
имали људске особине и понашаће се у 
зависности од прилике. Ипак, карактер 
весника злих догађаја заправо предста-
вља доказ да митски предак жели да 
помогне својој породици, тиме што ће 
указати на догађај који ће се догодити 
или се може догодити. Уколико би по-
родица могла да схвати о чему се ради, 
могла би да избегне тај лош догађај.

Милоснице
Оне су познате и као милостиве, до-

бре мајке или тетке. Ова имена су им 
додељена како би их народ умилости-
вио. Лична имена милосница су заборав-
љена. Народ је веровао да ако се демо-

ну или божанству изговори лично име, 
да је то равно дозивању тог бића. Ми-
лоснице су описане као жене у црнини. 
Крећу се саме или у групи. Милоснице 
су невидљива бића и свака од њих је но-
сила неку болест. Епидемије су изазива-
ле удруженим снагама. Милоснице су 
невидљива митска бића и могле су да 
донесу болест било коме у било ком пе-
риоду. Од милосница није било спаса. У 
зависности колико је милосница било 
умешано у напад, таквог је интензитета 
била епидемија коју су милоснице иза-
зивале. Број милосница никад није био 
исти, мерио се бројем различитих боле-
сти које су напале: гушобоља, богиње, 
шарлах. Од милосница није било спаса, 
али постојао је обред терања милосни-
ца. Када би народ осетио да ће ускоро 
напасти нека болест или је кренула не-
ка епидемија. На улазима у село и по 
његовим раскрсницама би се ложила 
ватра. Делила би се храна и пиће на од-
ређеним местим, па је чак понекад би-
ла и нека врста свечаности са музиком 
и забавом. Народ је веровао да ће тиме 
отерати милоснице и болест коју носе. 
Овакви обреди су се звали Тетке (Тејке) 
или Баба Каља. 
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Други балкански рат
Д руги балкански рат је вођен 1913. из-

међу Бугарске са једне и Србије, Гр-
чке и Турске са друге стране. Исход 

рата је учинио Србију, савезницу Русије, 
важном регионалном силом, узбунивши 
Аустроугарску и на тај начин индирект-
но дао важан повод за Први светски рат. 
Рат на дотадашње савезнике, започео је 
општим ноћним нападом Бугара на срп-
ску војску, без претходне објаве рата. 
Већина бугарске армије је била кон-
центрисана према српској војсци на реци 
Брегалници.

Дан пре почетка напада Бугари су 
имали план да ликвидирају део српских 
официра код Штипа. У недељу, дан пре 
почетка напада, из Штипа, који је био у 
рукама Бугара, преко моста на Брегални-
ци на српску страну стижу бугарски 
официри. Тамо су позвали српске офи-
цире да дођу у Штип на заједничко сли-
кање, са злонамерним планом ликвида-
ције пред сам почетак рата. Главни бу-
гарски напад је планиран против Србије 
са њеном Првом, Трећом, Четвртом и Пе-
том армијом, док је Другој армији пове-
рен задатак да нападне грчке положаје 
код Ђевђелије и Солуна. Бугара је било 
мање на грчком фронту и 30. јунa суко-
би ниског интензитета су се претворили 
у грчке нападе дуж фронта. Бугарске 
снаге су се одмах повукле са својих пози-
ција северно од Солуна (осим изолова-
ног гарнизона у Солуну који је био ос-
војен) на одбрамбене положаје код Ку-
куша. План да се концентрисаним напа-
дом брзо уништи српска војска у цен-
тралној Македонији није успео и Бугари 
су заустављени.

Бугарска Друга армија у јужној Маке-
донији којом је командовао генерал Ива-
нов је држала линију од Дојранског језе-
ра на југоистоку преко језера Лангаза 
(данашње језеро Коронија) и Бешика (да-
нашње језеро Волви), до луке Кавала у 
Егејском мору. Пошто је армија била ов-
де још од маја (борила се у опсади Једре-
на у Првом балканском рату), њени вој-
ници су били изморени и вероватно нису 
бројали више од 40.000 људи у две сла-
бе дивизије. Грци су тврдили да се њима 
супротставило најмање 80.000 људи. Гр-
чка војска, под командом краља Констан-

тина, имала је девет пешадијских диви-
зија и једну коњичку дивизију (укупно 
120.000 људи), тако да их је било више од 
бугарских снага у односу два или три 
према један. Код Кукуша су Бугари са-
градили јаку одбрану, укључујући за-
робљене турске топове који су домини-
рали равницом. 3. јула, грчка Четврта, 
Друга и Пета дивизија су кренуле у јуриш 
уз подршку артиљерије. Претрпели су 
тешке губитке, али су следећег дана ос-
војили ровове. У међувремену, са леве бу-
гарске стране, Седма дивизија је освоји-
ла Нигриту, а Прва и Шеста дивизија Ла-
хану. Са десне стране је пала Ђевђелија 
и врх Матсикова. То је за последицу има-
ло да бугарска линија за повлачење код 
Дорјана буде угрожена и Ивановљева ар-
мија је започела очајничко повлачење 
које је повремено претило да постане не-
контролисано. Појачање у облику 14. ди-
визије је дошло прекасно и придружило 
се повлачењу према Струмици и бугар-
ској граници. Грци су заузели Дојран 5. ју-
ла, али нису успели да пресеку бугарско 

повлачење у кланцу Струме. 11. јула, Грци 
су се придружили Србима и напредовали 
су уз реку Струму док нису стигли до 
кланца Кресна 24. јула. На том месту из-
морени Грци су стигли до краја својих ло-
гистичких ситема и зауставили су се. Бу-

гари су признали око 7.000 жртава код 
Кукуша. Још 6.000 је заробљено уз 130 то-
пова. Грци су, такође претрпели тешке гу-
битке са 8.700 жртава. Ово је била одлу-
чујућа победа на овом фронту и највећи 
грчки успех у оба Балканска рата.

На фронту у централној Македонији, 
српске снаге су потиснуле Бугаре на ис-
ток у Брегалничкој бици (30. јун-9. јул). У 
међувремену, на северу су Бугари поче-
ли да напредују према Пироту и натери-
ли су српске команданте да пошаљу поја-
чање својој Другој армији која је брани-
ла Пирот и Ниш. Ово је омогућило Буга-
рима да зауставе српску офанзиву у Ма-
кедонији код Калиманција 18. јула 1913. 
Након што се стање на српском фронту 
смирило, Бугарска је преместила своју 
Прву армију у подршку Другој армији 
која се одупирала Грцима код кланца 
Кресна. Константин је одбио предлог 
своје владе за примирје, тражећи одлуч-
ну победу на бојишту. Дана 29. јула, кон-
солидована бугарска војска је покренула 
нападе на оба крила приморавши Грке на-
зад уз долине река Струме и Месте. Кон-
стантин се суочавао са уништењем попут 
Римљана у Канској бици и тражио је по-
моћ од Срба. На његову несрећу, Срби ни-
су били у положају да пошаљу помоћ по-
сле Калиманција и зато је краљ Констан-
тин тражио од своје владе да тражи при-
мирје. Грци су имали око 10.000 жртава у 
току десет дана борбе. Бугарска влада је 
једнако тражила мир и зато је Констан-
тин спасен од уништења.

Упркос стабилизовања фронта у Ма-
кедонији, жеља бугарске владе за мир је 
настала због догађаја који су били дале-
ко од Македоније. Румуни су напали 10. 
јула, заузевши спорну Добруџу и угрожа-
вајући Софију са севера. Да ствар буде 
још гора, Турци су искористили ситуацију 
да поврате своје бивше поседе у Тракији, 
укључујући и Једрене, који су Бугари на-
пустили 23. јула без испаљеног метка. 
Турска и румунска војска нису имале 
жртве у борби, иако су обе армије теш-
ко патиле због поновног избијања колере. 
Примирје је потписано 31. јула, а питања 
територија су решена споразумима из Бу-
курешта и Цариграда. Бугарска је изгу-
била већину територија задобијених у Пр-
вом балканском рату, укључујући Доб-
руџу, већину Македоније, Тракије и егеј-
ске обале, са изузетком луке Дедегач. Ср-
бија је постала доминантна сила на Бал-
кану, а Грчка је добила Солун и његову 
околину, заједно са већином обале запад-
не Тракије. То је било само привремено 
решење – 10 месеци касније борбе су об-
новљене с почетком Првог светског рата.

Балкански 
владари

Бугарски цар Фердинанд

Црногорски краљ Никола

Српски краљ Петар Румунски краљ Карло

Грчки краљ Константин

Милош Алексић, поднаредник Другог српског пешадијског пука са својим друговима који су заробили 
бугарског потпуковника Ивана Манева и 1400 бугарских војника 19. јуна 1913. године

Српска артиљерија на ратишту
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Чаробна 
слика

Зец и корњача се 
такмиче у трчању. Зец 
је мало прилегао да се 
одмори, али где се 
налази корњача? 

У Хонгконгу (Кина) млеко од соје 
омиљено је колико и кока-кола

на Западу.


Одрастао медвед бржи је од коња 
на краћим растојањима.



Мали пси, у просеку, живе седам 
година дуже од великих.



Не постоје две зебре са истим 
распоредом пруга.



Да ли Да ли 
знате?знате?



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКСПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАКЦ Д ДЦ Д Д

ДОМ И ПОРОДИЦАДОМ И ПОРОДИЦА

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ: Министарства културе и информисања 
Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу и информисање Војводине

Не контролишите 
имејл пречесто

Примање, читање и слање мејлова, нарочито када те радње 
прекидају раније започети посао, повећава стрес код људи

Т им истраживача са Универзитета 
„Лоугхбороугх” ускоро ће објавити 
резултате опширне студије о томе 

како радње на послу утичу на наше 
здравље. Део резултата пре објављи-
вања на увид је имао магазин „Тиме”, 

који преноси најзанимљивије закључке у 
вези са електронском поштом.

Научници су посматрали запослене у 
тридесет државних предузећа, пратећи 
њихове обавезе и задатке упоредо са 
њиховим здравственим стањем.

Уочено је да је чак 83 посто запосле-
них изложено повећаном стресу са сва-
ким добијањем новог мејла, нарочито 
уколико они изискују одговоре.

Примање, читање и слање мејлова ди-
ректно утиче на пораст брзине пулса, по-
већање крвног притиска и веће лучење 
кортизола, хормона стреса.

Као једно од могућих решења, аутор 
студије професор Том Џексон наводи 
бољу организацију електронске поште.

„Мозак може да обавља у једном 
тренутку од осам до дванаест задатака, 
и у случају да се изнова суочавате са но-
вим обавезама, требало би да средите 
већ једном све оно што вас затрпава”, 
наводи професор Џексон.

Целокупни резултати студије биће 
објављени до краја месеца, а професор 
Џексон најављује још занимљивих от-
крића. 11

И смех и сузе лече тело и душуИ смех и сузе лече тело и душу
Плакањем у стресним 

ситуацијама организам се 
ослобађа напетости, а минут 
смеха делује делотворно као 

45 минута терапеутског 
опуштања

К ада се особа смеје, број откуцаја 
срца се смањује, притисак опада и 
тело се опушта. Гласним смехом 

десет до петнаест минута на дан, може 
се потрошити између десет до четрде-
сет калорија. Британски научници са 
Универзитета у Лондону потврдили су 
да је смех заиста „заразан” и открили 
начин на који се он преноси на мозак. От-
крили су и да слушање смеха и других 
позитивних звукова ствара надражај у 
пределу мозга који се активира када се 
смејемо. У Америци постоји терапија 
смехом која помаже оздрављењу, а нај-
више успеха има при лечењу стреса.

Сузе су такође важне за постизање 
душевне равнотеже. Плакањем у стрес-
ним ситуацијама организам се ослобађа 
напетости и опушта. На тај начин смањује 
се количина негативних хормона у телу 
и поново успоставља равнотежа. Зато се 
никако не треба уздржавати, ако се 
појави потреба за плакањем.

Деловањем хормона плач и смех до-
воде до олакшања и одвраћају пажњу 
од љутње, кривице, стреса и других не-
гативних стања. Будући да се смањује 

ниво кортизола, епинефрина, адренали-
на и допамина, особа улази у антидепре-
сивно и смирено стање. Осим тога, смех 
јача имунитет и организам брани од бак-
терија и туморских ћелија.

Током живота, у просеку насмејемо 
се око 500.000 пута и то највише до 30 
године и после 55, показују истражи-
вања. Доста се смеју и деца, чак 20 пута 
дневно, одрасли нешто мање, али само 
три четвртине њих то ради искрено.

Занимљиво је да се 5% људи веома ре-
тко смеје, док најлажније осмехе делимо 
између 35 и 44 године. Научници то објаш-
њавају стресом и трком за новцем и ка-
ријером. То су, по њиховом мишљењу го-
дине када су људи најоптерећенији, када 
се најмање забављају и најмање ствари 
чине за себе. После тога следи опуштенији 
период, па се смејемо чешће и лепше. У 
тим годинама највише се смејемо анегдо-
тама из младости, деци, унуцима, прија-
тељима и породици. 

Тинејџери телефонирају
дванаест дана годишње!

И страживања показују да мајке 
много теже излазе на крај са ћер-
кама тинејџеркама него са синови-

ма. Због хормона који „дивљају”, проме-
на које нису лаке ни деци ни родитељи-
ма, мајке и њихове ћерке тинејџерке 
посвађају се чак 183 пута годишње, по-
казују статистике. Али, да ли знате шта 
је главни узрок свађа?

Иако се чини да га није тешко про-
наћи, поред оних „уобичајених”, као што 
су школа, изласци, неизвршавање кућ-
них обавеза, „дрско” обраћање роди-
тељима, „лоши” љубавни из-
бори, гардероба, изласци, 
мајке и ћерке најчешће се 
свађају због телефона, од-
носно због великих рачуна.

Наиме, истраживања пока-
зују да су управо тинејџерке 
најбољи клијенти телекому-
никационих компанија. Науч-
ници су дошли до резултата 
да тинејџерке проведу чак 
274 сата годишње разгова-
рајући телефоном, што је 
око 12 дана. То се односи са-
мо на разговоре преко фикс-
них и мобилних телефона, 
док још, отприлике исто то-
лико времена оде на куцкање 
СМС порука и четовање на 
интернету. Од 14 до 19 годи-
не, колико званично траје 
адолесценција, младе девој-

ке проведу скоро пола године причајући 
и дописујући се са другарицама.

Научници су проучавали и тренутак 
када свађе полако јењавају и дошли до 
резултата да је то тек 23 година живота. 
Наиме, младе жене тек тада престају да 
буду „љуте” на мајке, способне су реал-
но да сагледају међусобни однос и по-
чињу да показују поштовање према же-
ни која их је родила. Иако пре тога 
мајкама залупе врата више од 700 пута, 
у 23 години однос се полако норма-
лизује, да би како су ћерке старије 
постајао све интензивнији и блискији, 
што кулминира рођењем детета, од-
носно унучета. Занимљиво је да се ти-
нејџерке много мање свађају са очеви-
ма. 

Управо су тинејџерке најбољи клијенти телекомуни кационих 
компанија, јер проведу чак 274 сата

годишње телефонирајући



Каријера убија љубав
Мушкарце мање привлаче жене код којих је раније 
утврђено да у организму имају висок ниво кортизола, 

односно хормона стреса

Ж ене које су потпуно посвећене 
каријери имају знатно лошије 
љубавне животе од оних које ни-

су толико усредсређене на посао.
То је потврдило најновије истражи-

вање, у којем су мушкарци процењивали 
привлачност женских лица.

Испоставило се да их мање привлаче 
жене код којих је раније утврђено да у 
организму имају висок ниво кортизола, 
односно хормона стреса. Стручњаци за 
то имају једноставно објашњење – 
стрес лоше утиче на здравље, а тај лош 
утицај неминовно се очитава на лицу.

Осим тога, лоше здравствено стање 
подразумева и потенцијалну неплод-
ност, што се региструје инстинктивно, 
односно подсвесно, јер су мушкарци 
био лошки тако програмирани да их при-
влаче здраве и жене које могу да им по-
даре потомство.

Научници истичу да су жене којима је 
главни животни сегмент каријера стално 
изложене великом стресу, па њихов ор-
ганизам отпушта велике количине кор-
тизола и чини их мање привлачним 
мушкарцима.

Такође, такве жене немају времена за 
изласке и упознавање мушкараца.

– Ово истраживање још једно је у ни-
зу које указује на то да је стрес веома 
штетан, али добра вест је да можемо да 
утичемо на њега. Наиме, када сведемо 
стрес на минимум, редуковаћемо и кор-
тизол у телу и постаћемо привлачнији – 
рекао је др Маркус Рантала. 

Предности и мане везе са странцем
Д а ли сте икада били заљубљени у 

странца? Ако јесте, да ли можете 
да процените има ли разлике када 

се воли неко ко потиче са истог подне-
бља, кога је „обликовала” иста тради-
ција, системи вредности, сличан начин 
васпитања, или неко сасвим другачији по 
менталитету и схватањима? Може ли 
таква веза да успе, да ли „волим те” зву-
чи исто и на српском и на свим другим 
светским језицима? Да ли нас странци 
привлаче баш зато што су другачији или 
љубав не познаје границе, па нас она јед-
ноставно пронађе и потпуно обузме?

Психолози тврде да су везе са стран-
цем за многе врло примамљиве и друга-
чије од оних које остварују са људима 
исте националности, баш зато што је у 
питању нешто ново, непознато и 
чини се понекад егзотично. 
Постоје личности које воле нео-
бично, које неизвесност уз-
буђује, па је њима веза са 
странцем занимљивија од оне 
коју могу да остваре са особом 
из исте средине.

Стручњаци за љубав и поро-
дичне односе имају подељена 
мишљења, односно неки сма-
трају да љубав нема везе са тим 
ко је одакле и да се људи јед-
ноставно пронађу, нешто се до-
годи, срца се препознају и све 
баријере се бришу, док други 
тврде да веза са особом друга-
чијег менталитета отвара много 
нових проблема. Истраживања 
показују да жене, више него 
мушкарци, маштају о вези са 
странцем. Због чега је то тако?

Женама се једноставно до-
пада, на пример ватрени шпан-
ски, заводљиви италијански или 
отмени француски нагласак. 
Допадају им се странци који су 
често врло привлачни када по-
кушавају да изговоре неку ре-
ченицу на невештом српском. 
Још ако имају стила, лепе мани-
ре, умеју да направе гест за же-

не је то довољно да им заголица машту и 
покрене осећања. Неки од њих имају сас-
вим другачији однос према супротном 
полу, понашају се џентлменски, шар-
мантни су и харизматични, што је довољ-
но за заљубљивање. Жене су генерално 
чулније, тврде сексолози, па их тај друга-
чији приступ, неизвесност непознатог, на-
чин комуникације који се разликује од 
оног на који су навикле, другачија физи-
ономија од оне коју имају мушкарци са 
наших простора изузетно привлаче. Да-
ме имају другачије критеријуме када од-

лучују о привлачности, мало „дубље” 
анализирају потенцијалног партнера не-
го мушкарци што је још један разлог 
зашто се оне чешће заљубљују у странце. 
И „љубавне технике” разликују се од 
земље до земље, од континента до кон-
тинента, па је и то додатни стимуланс 
сексуалне енергије, тврде сексолози.

На то хоћемо ли се упуштати у везу са 
странцем имају утицаја и претходна љу-
бавна искуства, кажу психолози. Уколи-
ко је, на пример жена изашла из лоше ве-
зе чије карактеристике везује за тради-

цију поднебља на којем живимо, веза са 
странцем биће потпуно освежење и чи-
ниће се као много боље решење. 
Стручњаци тврде да се у романтичне 
авантуре са човеком друге национално-
сти жене чешће свесно упуштају, док је 
код мушкараца то углавном ствар тре-
нутка. Једноставније речено, они улазе у 
везе са странкињама ако их посао одве-
де у иностранство или искључиво на ос-
нову сексуалне привлачности и „хемије”. 
Истраживања показују да се, генерално 
мушкарци чешће везују за жене са истих 
или сличних простора, што је још изра-
женије у земљама које негују конзерва-
тивније ставове.

Веза са странцем узбудљива је и због 
путовања. Често мењање дестинације и 

промена адресе одговарају одређеним 
типовима личности и обезбеђују дина-
мику без које им веза не би успела. Так-
ве особе не подносе статику, па им је 
свака веза у којој нема те врсте уз-
буђења, досадна, тврде психолози. Код 
странаца је све ново, а веза са њима пра-
ва мала авантура, истраживање, експе-
римент. А неки од нас без тога не могу.

И комуникација са странцем потпуно 
је непредвидива, нема клишеа које сте 
сто пута чули и ништа не подсећа на бив-
шег партнера. Растерећени смо и при-
тиска средине, односно тај странац не 
зна много о нама, нема код кога ни да се 
распита, па можемо постати потпуно но-
ва особа, открити стране своје личности 
за које нисмо знали да постоје, кажу 
психолози. Са странцем увек можете да 
имате „свеж старт”. Између осталог, 
предност оваквих љубави је и то што ће-
те, ако веза потраје сигурно научити још 
један страни језик или барем његове ос-
нове. Такође, љубав са неким ко има 
другачија схватања и навике проширује 
видике и разбија предрасуде, тврде пси-
холози. Успевамо себе да сагледамо из 
потпуно новог угла, упознајемо друга-
чије обичаје, међуљудске односе и жи-
вотне логике. А то прилично обогаћује 
искуство, особине, даје ширину и отвара 
могућност да другачије посматрамо и 
наш и живот других људи. Баш као што и 
путовања обогаћују, тако и љубав са не-
ким ко је по свему другачији може 
потпуно да нас промени и из нас из-
вуче оно најбоље. 

Главне мане ових веза су даљина, језичка баријера и 
различити погледи на свет, што је последица

традиције, културе и васпитања
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Шта доноси ривалство између браће и сестара
У свакој породици са више деце, ри-

валство између браће и сестара 
појавиће се кад тад. Али, то је нор-

мална појава која не би требало да вас 
забрињава, напротив стручња-
ци кажу да одсуство ривалства 
треба да вас секира, јер је то 
знак да нешто није у реду.

Препирке, љубомора, задир-
кивања, туче, борба за роди-
тељску пажњу потпуно су при-
хватљиви начини понашања, 
мада су вам потребни „челич-
ни” живци и много стрпљења 
да бисте прошли кроз тај пе-
риод. Ево шта стручњаци 
предлажу како да ривалство 
максимално ублажите и избег-
нете сукобе и нервозу.

Важно је да схватите да ма-
лишани стално копирају једно 
друго, свађају се око једне иг-
рачке, туку се и вичу зато што 
се боре за своје „место” у поро-
дици и пажњу родитеља. Коли-
ко ће се свађати и да ли ће су-
коби бити чести и интензивни 
зависи од пола деце, узраста, 
карактера.

Истраживања потврђују да 
се највише свађају дечаци из-
међу којих разлика у годинама 
није већа од две године, мада то није 
правило. Понекад се и брат и сестра по-
нашају као „рогови у врећи”, али и две 
девојчице. Што је разлика у годинама 
мања, то је ривалство израженије, јер 

деца имају слична интересовања. 
Такође, психолози тврде да роди-
тељи понекад изазивају ривалство, 

јер имају различита очекивања од деце, 
фаворизују једно, другачије се понашају 
према прворођеном и слично. Покушајте 
да то не радите и да деца никада не осе-
те да их другачије доживљавате и према 
њима се опходите на различите начине, 
јер реагују и на најмањи наговештај раз-
лике у третману или родитељском ставу.

Дозволите сваком детету да изрази 
своја осећања, што укључује и негативна 
– бес, љубомору, фрустрацију. Разгова-
рајте о томе и никада немојте, на при-
мер, старије дете спутавати речима „ти 
си старији, мораш да истрпиш”. Причајте 
са децом, реците им како сте се и ви 
свађали са вашим братом или сестром, 

али како су вам, када сте одрасли, били 
велика помоћ и подршка. Такође, при-
чајте са малишанима и помозите им да 
се разумеју, односно да схвате осећања 
оног другог. Научите их да отимање иг-
рачака, туча и свађа нису једини начин 
да реше несугласице и да се догађају 
управо због тога што једно друго не ра-
зумеју.

Правила треба увек да буду иста и да 
важе за све. У питању су границе које 
као родитељ постављате и оне треба да 
буду апсолутне и необориве. На пример, 
уколико се свађају око играчака, поде-
лите их у три кутије. Сваком детету ће 
припасти једна, док ће трећа бити зајед-
ничка. Забраните им да дирају играчке 
брата или сестре, али им нагласите да са 
заједничким могу обоје да се играју. Из-
ненадићете се како ће убрзо све играчке 
завршити у трећој, заједничкој кутији. 
Иста правила требало би да важе за оба 
детета. Не смете попуштати млађем, 
слабијем или оном који, на пример не је-
де добро, па сте болећиви према њему. 
Одредите казне за неодговарајућа пона-
шања и примењујте их без изузетка на 
сву децу у породици.

Веома је важно да их никада не упо-
ређујете и да говорите „види како је се-
стра добра, а ти се понашаш као да 
имаш две године”, јер ће такве реченице 
само појачати ривалство. Много је ефи-
касније да их заједно похвалите, када се 
лепо играју и слажу. Хвалите и њихове 
разлике, немојте их терати да буду слич-
ни, јер је свако од њих индивидуа. Учите 
их да разговарају међусобно и потруди-
те се да сами реше конфликт кад год је 
то могуће. 

Највише се свађају дечаци између којих разлика није већа 
од две године, а за ривалство су често криви родитељи јер 

имају различита очекивања од деце
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Превише поклона – размажена деца
О дувек је било размажене деце, али 

истраживања показују да њихов 
број последњих година убрзано 

расте, па се свако треће дете понаша као 
„Лаза, материна маза”. Психолози тврде 
да су за то криви искључиво родитељи и 
убрзан животни темпо који мајкама и 
очевима оставља мало слободног вре-
мена које проводе са својим малишани-
ма.

Мисао „ако желите лепо васпитано 
дете потрошите на њега дупло мање па-
ра и дупло више времена” то и доказује. 
Неки психолози чак тврде да је пораст 
броја размажене деце уствари последи-
ца кампања о правима деце. Иако је њи-
хов главни циљ био да се деца заштите, 
малишани су постали размаженији.

Наиме, деци се љубав и пажња надо-
мешћују поклонима, играчкама, до-
бијају све што пожеле, због чега постају 
непослушни. Родитељи осећају грижу 
савести што не проводе довољно време-
на са њима, па смо због тога често све-
доци ситуација у којима деца „малтре-
тирају” једног родитеља (најчешће оца 
који често није код куће), док им је мајка 
ауторитет, па се с њом понашају потпу-
но другачије.

Малишани врло лако осете где шта 
пролази, код кога је какав облик пона-
шања прихватљив, па је због тога важно 
јасно поставити границе и научити дете 
које понашање је прихватљиво, а које не.

Психолози тврде да су најразмаже-
нија деца она према којој се родитељи 
понашају као да су бебе, иако су способ-
ни да многе задатке сами изврше. До 
треће године деца нису способна да 
контролишу емоције, да се сама забаве, 
испитују границе и у том узрасту није 
смак света ако шизе, хистеришу, вичу.

Међутим, када старије дете то ради и 
нисте у стању да контролишете његове 
реакције, реч је о размаженом детету. 
Такође, карактеристике оваквог пона-
шања су и немогућност да се изрази за-
довољство због играчака, похвале, дру-
жења. То практично значи да ће разма-
жено дете увек хтети туђу играчку, 
кењкаће у контакту са другом децом, 

биће љуто и непријатељски расположе-
но према њима, желеће да иде кући док 
се сви играју, неће хтети да се одвоји од 
родитеља.

Размажена деца имају честе изливе 
беса и то без обзира на прилику, не желе 
да сарађују, да скупљају своје ствари и 
што је најупечатљивији начин понашања 
– покушавају да контролишу родитеље. 

У пракси то значи да неће правити разли-
ку између понашања са децом и одрасли-

ма, очекиваће да их сви слушају 
и да се покоравају њиховим 
жељама, а склони су и испади-
ма на јавним местима, односно 
није им важно што вас срамоте 
пред свима. Психолози кажу да 
је сасвим нормално да млађа 
деца понекад имају испаде, од-
носно да неприкладно реагују 
када су уморни или гладни.

Али, уколико је то свако-
дневна појава, то је знак да би 
требало да промените приступ 
и метод васпитања.

Децу је важно научити ко су 
ауторитети. Они не смеју да бу-
ду газде у кући, да захтевају 
да им се испуне све жеље без 
обзира на околности. Родитељи 
не би смели да дозволе да буду 
у ситуацији да моле дете да 
нешто уради, да „падају” на 
његов плач или молбе, упозора-
вају стручњаци. Дете које је 
размажено игнорисаће „не” 
које чује од родитеља и ни по-
сле четврте године неће бити 
способно да се само игра, већ 
ће родитељи морати стално да 
га забављају.

Једини прави начин да ваша 
деца не буду размажена је да им не по-
пуштате у свему, јер поред својих права, 
треба да знају и за обавезе и одговор-
ности. И не заборавите – размазити дете 
не значи мазити га, љубити и често му 
показивати љубав и нежност, већ му пре-
терано помагати, учити га да се ослања 
искључиво на друге и спречавати га да 
на својим искуствима учи. 

Када се деци љубав и пажња надомешћују поклонима,
она добијају све што пожеле, због чега постају непослушна



Чуваркућа чува кућу, 
али и здравље

Према народном предању, чуваркућа или уховник штити 
кућу и породицу али је и природан лек за многа обољења

Маштом до здравља и успеха
Док у глави „кујете” лепе планове за будућност, нисте ни 
свесни да ћете позитивним мислима привући добре 

вибрације и остварити жеље
М ашта може свашта, гласи дечја 

песмица. Ипак, оно што свако де-
те зна, а одрасли су временом за-

боравили је колика је моћ сањарења. 
Док у глави „кујете” лепе планове за бу-
дућност, нисте ни свесни да ћете пози-
тивним и сугестивним мислима да 
привучете добре вибрације и на тај на-
чин остварити многе жеље.

Психолози саветују одраслима да сва-
кодневно маштају најмање 30 минута, 
најбоље пре спавања или после буђења. 
Док је мозак у полусну, организам је 
опуштенији, нема стреса и мисли навиру 
брже. Потребно је само да блокирате ло-
ше и фокусирате се на оне позитивне. 
Многи велики научници су сањарећи до-
шли до изванредних идеја, а на овај на-
чин можете да нађете решење многих 
проблема. Током маштања до изражаја 
долази потиснуто знање и најразличитије 
информације, а и интуиција је јача.

Већина уметника зна колико сања-
рење подстиче креативност, а овај ре-
цепт примењују чак и успешни пословни 
људи, економисти, банкари и ме-
наџери које „бије глас” да су сурово 
реални. 

Шта смете да једете 
увече

Ако увече не можете без хране, нека ваш последњи оброк 
буде најмање три сата пре одласка на починак

У колико желите да се ослободите 
сувишних килограма, не би требало 
да једете у касним вечерњим сати-

ма. Тело не користи исту количину енер-
гије дању и ноћу, па се вишак хране 
претвара у масне наслаге.

Ако увече не можете без хране, нека 
ваш последњи оброк буде најмање три 
сата пре одласка на починак и одлучите 
се за намирнице богате влакнима које 
неће шкодити вашој линији или сну. 

Туњевина је идеалан вечерњи оброк, јер 
је нискокалорична, богата протеинима и 
садржи мали проценат шећера.

Осим што ће утолити глад, мед ће 
вам омогућити и квалитетнији сан.

Свеж сир садржи казеин, протеин 
који вашем телу и док дубоко спавате 
обезбеђује довољно енергије. Ако вам 
се једе месо, одлучите се за ћуретину 
јер она садржи аминокиселину трипто-
фан која успорава процес пробаве. 
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Ч уваркућа је вишегодишња биљка 
која може да нарасте и до 30 цен-
тиметара. Што се тиче њеног оп-

станка у природи, веома добро подноси 
и ниске и високе температуре. Отпорна 
је на сушу, јер је унутрашњост њених 
листића испуњена резервама воде. Ова 
биљка може да расте готово свуда – из-
међу камења, на стенама, на различитим 
типовима земљишта, а неки је чак гаје на 
крововима кућа. Такође, није реткост да 
се чуваркућа засади и на тераси, у сак-
сији.

Боја листова ове биљке може бити зе-
лена, бордо или љубичаста, а цветови се 
јављају на врху и најчешће су црвене 
боје.

Уколико се питате шта је то што је ле-
ковито у садржају чуваркуће, одговор је 
јабучна и мравља киселина. Ова биљка је 

своју примену пронашла у народној ме-
дицини, а савремена истраживања су 
усмерена на полисахариде из сока чу-
варкуће, јер се њима приписује дело-
вање на имунолошки систем, као и ле-
чење канцерогених обољења.

Спољна употреба
Од низа лековитих дејстава које чу-

варкућа има, најпознатије је да је то 
биљка која елиминише вишак масноће 
из ушног канала. Одатле и други назив 
ове биљке – уховник. Поред тога, сок из 
листића чуваркуће је веома добар при-
родни лек за обољења и повреде коже, 
чиреве, посекотине и опекотине. Такође, 
лековити сок ове биљке се дуго година 
уназад користи за уклањање куријих 
очију и брадавица, али и сунчаних пега.

Упала уха
Преполовите неколико листића чу-

варкуће и исцедите две до три капљице 
сока у болно уво. Оставите да течност 
делује неколико минута, а потом искре-
ните главу док сок не исцури из ушне 
шупљине.

Унутрашња употреба
Уколико се листови чуваркуће комби-

нују са медом, тада је она веома делот-
ворна код упале усне дупље. Сок ове 
биљке је и веома добар диуретик, а има 

и лаксативно дејство. Чуваркућа се упо-
требљава и у случајевима напетости, 
нервозе и страхова.

За јачање организма
Листове чуваркуће самељите у мул-

типрактику, а потом их преспите у плас-
тичну чинију и помешајте их са медом. 
Смесу добро сједините дрвеном или 
пластичном кашиком. Затим, у већу те-
глу сипајте смесу и затворите теглу. Да 
светлост не би допирала, целу теглу об-
ложите алуминијумском фолијом. Оста-
вите теглу да одстоји пет дана у фрижи-
деру.

Од шестог дана, на празан стомак 
узимајте по две пластичне кашичице 
смесе и наредних двадесетак минута не 
једите ништа друго, већ попијте мало 
воде. 
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