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ПОЛИТИКА

Различита виђења иступа Ивице Дачића

Прозивање Запада – маркетинг или борба за правду?
И зјаву Ивице Дачића да ће доћи 

време за преиспитивање бом-
бардовања Савезне Републике 

Југославије (СРЈ) једни оцењују као 
прикупљање поена, а други као реал-
ну могућност. Није Дачић при том 
алудирао само на „Чилкотов извештај” 
у вези с обманама које је уочи инвази-
је на Ирак британској јавности прире-
дио њен тадашњи премијер Тони Блер, 
већ и на дводеценијско покровитељ-
ство САД над независношћу Косова, 
које је приликом боравка у Београду 
поменула Викторија Нуланд.

Према његовим речима, сви добро 
знају да у косовском селу Рачак, где 
се наводно десио злочин, који је био 
непосредан повод за бомбардовање 
СРЈ, део цивила није сахрањен на том 
месту, а кад се питају сељаци, они ка-
жу да су на војном гробљу.

„Како су то онда убијени цивили?”, 
питао је Дачић. „Седамнаест година 
после бомбардовања не можемо тек 
тако да кажемо да ћемо ускладити 
потпуно нашу спољну и безбедносну 
политику, јер су у ЕУ сви само наши 
пријатељи. Морам да кажем да, на-
жалост, није баш тако и то је чињени-
ца. Ми желимо да носимо свој део 
одговорности и носимо свој крст, али 
не можемо само ми да будемо ти”, 
поручио је он.

Председница Хелсиншког одбора 
за људска права у Србији Соња Би-
серко каже да не верује да ће се те-
ма бомбардовања СРЈ поставити на 
начин на који је то учињено с инвази-
јом на Ирак, а Дачићеву изјаву ко-

ментарише као „шпекулацију која је 
пре свега вођена актуелним политич-
ким тренутком у Великој Британији”.

Насупрот томе, потпредседник 
Дачићевог СПС-а историчар Предраг 
Марковић напомиње повезаност ин-
вазије на Ирак и НАТО бомбардовања 
СРЈ које јој је претходило. Ту везу, 
према његовом мишљењу, управо на-
глашава и Тони Блер.

„И он (Блер) је тврдио да је Косово 
супер, а да Ирак баш није Косово, и 
тако даље. Управо на његовом приме-
ру види се директна веза између та 
два догађаја, јер је привидна победа 
у Србији била увод у дешавања у 
Ираку и Авганистану и зачетак поли-
тике интервенција”, напомиње Мар-
ковић, који је уверен да ће академ-
ски и научни кругови у Енглеској и За-
падној Европи, као и у САД, без обзи-
ра на потезе које ће вући Србија, вре-
меном констатовати слом такве ин-
тервенционистичке политике.

„Кад се једног дана буде говорило 
о слому политике интервенција, поче-
так ће бити такозвана хуманитарна 
интервенција НАТО-а у Србији”, исти-
че Марковић.

И аналитичар Милан Николић ка-
же да ће пре или касније сигурно 
доћи до преиспитивања бомбардо-
вања СРЈ, а можда и ваздушних уда-
ра на српске снаге у БиХ 1995. годи-
не. Али, додаје, западној јавности је 
за сада приоритет улога њихових 
влада у сукобима на Блиском исто-
ку, јер су они довели до драстични-
јих последица. 

Хоће ли Србија постати „паркинг за мигранте”?

Трагача за „бољим животом” много више него избеглица

С рпски премијер Александар Ву-
чић је на недавној конференци-
ји за новинаре рекао да је на 

седници Бироа за координацију слу-
жби безбедности одлучено да се на 
основу Закона о одбрани формирају 

заједничке снаге полиције и 
војске и да је за то потребна 
сагласност председника Ср-
бије Томислава Николића, 
коју је он и усмено дао. Ву-
чић је рекао да је мигрант-

ска криза за Србију најтежа, да је у 
току једног дана регистровано 2699 
лица, од тога преко 85 одсто из Авга-
нистана и Пакистана и веома мали 
број лица из Сирије.

„Имамо ситуацију у којој лица из 
Авганистана и Пакистана немају ни-
једну шансу да буду примљена у ЕУ, 
а преко наше територије су дошли 
до граница ЕУ. Србија је приморана 
да заштити своје националне и др-
жавне интересе и у складу са тим 
ми смо данас једногласно, али и у 
сарадњи са предесником Николи-
ћем, са којим смо имали конферен-
цијски разговор, донели предлог и 
са њим ћемо за неколико минута 
изаћи пред председника”, рекао је 
Вучић.

Вучић је објаснио да ће 
заједнички тимови војске и 
полиције служити за зашти-
ту границе Србије од илегал-
ног уласка миграната, као и 
заштите од илегалног и кри-
миналног понашња српских 
и туђих кријумчара људима.

„Наш је посао да и даље 
тражимо од Европске уније 
свеобухватно решење. Оче-
кујемо да то решење посто-
ји, али решење није у томе – 
помоћи ћемо вам, а сваког 
дана број треба да се повећа 
око 600, 700… Tо није ни по-

моћ ни подршка пријатеља. Aко хо-
ћете да нам помогнете, урадите то, а 
ако не, помоћи ћемо ми себи”, рекао 
је Вучић.

Он је подвукао да неће бити кре-
тања без докумената и да то сви који 
улазе у Србију морају да знају.

Када је реч о захтевима за азил 
Вучић је објаснио да постоје при-
хватни центри и да је јасна проце-
дура за свакога ко азил буде тра-
жио.

„Ту нам је процедура око 30 дана, 
са минималним шансама да азил и 
добију. А они који не изразе захтев, 
биће према предвиђеним законским 
процедурама удаљени са наше тери-
торије”, рекао је Вучић. 

Влада Србије формираће заједничке тимове 
полиције и Војске Србије који ће штитити 
границе од илегалног уласка мигранатa, 

обећао је Александар Вучић, две године од 
почетка интензивног прилива миграната у 

Европу, преко Србије

ДА ЛИ ЈЕ МРЖЊА НЕПРИСТАЈАЊЕ 
НА ИСЛАМИЗАЦИЈУ?

Александар Вучић је упозорио да влада Србије „неће толерисати про-
пагирање мржње, насиље, чак ни вербално према грађанима Србије му-
слиманске вероисповести”.

„Нећемо дозволити не само ниједан напад према грађанима мусли-
манске вероисповести, већ нећемо дозволити ни пропагирања мржње, 
нити вербално насиље над тим грађаниама Србије. Та моја порука је ве-
ома јасна и оштра и нека нико не помисли да са тим може да се игра”, 
истакао је Вучић.

Иначе, на интернет порталима медија у Србији, од почетка мигрантске 
кризе, непожељни су коментари у којима аналитичари или грађани изра-
жавају критичке ставове везане за опасност од исламизације Европе, која 
је по многима очигледна и планирана. Изостанак критичке речи на ову те-
му, многи тумаче као цензуру или аутоцензуру уредника, с обзиром да је 
већина медија у Србији под посредним или непосредним утицајем власти.

„Мислим да ће брзо доћи време да се преиспита и 
оно што је урађено у Србији 1999”, рекао је шеф 

СПС-а Ивица Дачић, указујући на „брљотине” 
западних земаља при одлуци да се бомбардује СРЈ, 

што се у јавности различито тумачи
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Алармантни подаци о смртности од најтеже болести

Мађарска и Србија прве по броју оболелих од рака
М ађарска је прва земља на ста-

ром континенту по стопи 
смртности од рака, док су Ср-

бија, Македонија, Црна Гора и Хрват-
ска државе са највећом смртношћу 
од карцинома у региону југоисточне 
Европе.

Према подацима светског реги-
стра за канцер „Глобакон”, које је на 
балканској медијској академији у 
Скопљу презентовала фармацеутска 
компанија „Рош”, на 100.000 станов-
ника у Мађарској умре 152 оболелих, 
у Србији 147, а у Македонији 141 паци-
јент.

Oнколог Слободан Чикарић, пред-
седник Друштва Србије за борбу 
против рака, као разлог за све већи 
број оболелих и умрлих од малигних 
тумора у нашем региону, истиче по-
следице НАТО бомбардовања у ко-
јем је коришћен осиромашени ура-
нијум.

Kако је казао, на основу извештаја 
Регистра за рак Института за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” 
о кретању малигних тумора за 2014. 
годину, укупан број новооболелих је 
био 36.408, док је умрло 21.269 особа. 
Према извештају, код мушке попула-
ције доминира рак плућа, док је код 

жена најчешћи узрок смрт-
ности рак дојке.

Он је истакао да још нема 
података за 2015. годину, али 
да се може очекивати да је 
број новооболелих око 
40.000, имајући у виду годи-
шњи раст стопе смртности.

Светска здравствена орга-
низација изнела је податке о 
кретању малигних тумора у 
свету, према којима је у 
2014. било 14 милиона ново-
оболелих у свету, а 2034. 
очекује се 24 милиона.

– То значи да ће у свету на сваких 
милион становника оболети 2000 љу-
ди. Пратећи тај тренд у Србији очеку-
јемо за 2014. око 40.000 новооболе-
лих, што значи да ће се у Србији на 
милион становника открити 5512 обо-
лелих од рака – рекао је Чикарић.

То је, како је нагласио, податак ко-
ји упозорава све који се баве онколо-
гијом у Србији, директо или инди-
ректно, да је проблем малигних ту-
мора веома озбиљан.

– У Србији је у 2014. години откри-
вено 2,8 пута више новорегистрова-
них малигних тумора на милион ста-

новника него у свету, што предста-
вља ’српску катастрофу’ – каже Чи-
карић, додајући да за разлику од Ср-
бије у развијеним земљама стопа 
морталитета од малигних тумора у 
последњих 20 година опада у просе-
ку један одсто годишње.

Kако је објаснио, пораст броја обо-
лелих и умрлих од рака по-
следица је НАТО бомбардо-
вања, током којег је на Срби-
ју бачено 15 тона осирома-
шеног уранијума.

– Тај материјал се налази 
у Србији, његово време по-
лураспада је 4,5 милијарде 
година – нагласио је Чика-
рић уз напомену да радио-
активне супстанце које су 
људи тад путем хране и ва-
здуха унели у себе сада иза-
зивају рак.

Додао је и да су примарна 
и секундарна онколошка превентива 
као и палијативно збрињавање паци-
јената на нултој позицији, док је је-
дан од кључних терапијских модали-
тета – радиотерапија на најнижој ле-
ствици у односу на европске стан-
дарде.

СНН

У Мађарској и Србији се годишње открије 
готово троструко више малигних тумора на милион 

становника, него у свету. На црној листи следе 
остале земље нашег региона што је, 
кажу стручњаци, једна од последица 

бомбардовања из 1999. године

П рема подацима које су саоп-
штили председници кањишке 
општине Роберт Фејстамер и 

Месне заједнице Хоргош Роберт 
Шорш, у пограничном подручју бли-
зу мађарске границе, свакодневно се 
налази око 2000 миграната. Фејста-
мер је на конференцији за новинаре 
изјавио да су упућена писма надле-
жним државним органима како би 
их обавестили о приликама у Хорго-
шу. Јер, према речима Фејстамера, 
једно је шта се дешава поред саме 
границе где мигранти бораве под 
шаторима, а друга је проблематика 
која погађа житеље овог погранич-
ног места у кањишкој општини.

– Ступили смо у контакт са Коме-
саријатом за избеглице и миграције, 
ресорним министарствима, полици-
јом у Кањижи и Кикинди, Регионал-
ним центром граничне полиције у 
Суботици, УНХЦР-ом и другим ин-
ституцијама. Са њима комуницира-
мо свакодневно, јер је јако важно да 
сви будемо у току, а битно је да смо 
укључили и Месну заједницу Хор-
гош и Пољочуварску службу општи-
не Кањижа, јер су нам од приори-
тетне важности проблеми грађана 
Хоргоша у вези са мигрантском кри-
зом – рекао је Фејстамер.

Он је додао да се сагледава како 
се на локалном нивоу могу укључи-
ти у решавање проблема, јер су ми-
гранти у мањем или већем броју 
стално присутни у центру Хоргоша и 
од насеља пролазе рутом према 
кампу на граници, причињавајући 
штету овдашњим пољопривредним 
газдинствима. По поднетим пријава-
ма пољопривредних газдинстава, по-
љочуварска служба излази на терен 

и сачињава записнике о штети, а пре-
ма најави председника општине Феј-
стамера, локална самоуправа ће са-
гледати и сумирати укупни обим 
штете коју газдинства имају у воћ-
њацима, виноградима и на ратар-
ским усевима.

– Министарству пољопривреде 
ћемо се обратити у вези штета које 
настају на вишегодишњим засадима 
и ратарским усевима, пробаћемо и у 
буџету општине да издвојимо нека 
средства, али су могућности знатно 
мање од штете. Због тога очекујемо 
да Министарство пољопривреде из 
републичких средстава помогне 
оштећеним газдинствима на име са-
нације и надокнаде штете овим љу-
дима. Реч је углавном о истим људи-
ма који су штету претрпели током 
прошле године, када је мигрантска 
криза била још израженија на по-
дручју кањишке општине. Јако је те-
шко тим газдинствима која другу го-
дину заредом неће имати приход 
због штете коју су причинили ми-
гранти – указује Фејстамер.

Екипе Црвеног крста Кањиже сва-
кодневно излазе на терен и деле 
храну мигрантима у импровизова-
ном кампу крај границе, где услови 
за боравак нису баш најбољи. Број 
усмених пријава пољопривредних 
газдинстава која су претрпела знат-
ну штету је за сада око 30, а према 
речима Роберта Шорша, до сада је 
поднето десетак писмених пријава. 
Поднете пријаве о штети се обрађу-
ју и штета процењује, а очекивања 
су да ће је још бити у воћњацима и 
виноградима, имајући у виду да тек 
предстоји сазревање јабука и гро-
жђа. 

Житељи Хоргоша и осталих насеља у близини 
српско-мађарске границе, поново су суочени са 

масовним присуством миграната и свакодневним 
штетама начињеним на њиховим усевима, 

засадима и у двориштима

Невоље због повећаног прилива миграната

Поново штете у домаћинствима близу границе
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Петровски венац се не може и не сме покидати

„О во је једна светиња која је од 
великог значаја за наш народ. 
Током целе своје историје, од 

настанка до данашњега дана, она 
представља, како је то једна жена 
рекла, венац који се не може покида-
ти. Ето, ми овамо дођемо да се срет-
немо између себе, са Богом да се 
сретнемо, са свима светитељима. 
Али, и да напунимо наше душе и да 
направимо једно јединство – духов-
но.”

Ове речи, пре пет година, окупље-
ном народу у манастиру Грабовцу 
упутио је епископ будимски, Госпо-
дин Лукијан. 17. јула ове године, прео-
свећени владика се верницима из Ма-
ђарске, којима су се придружили и 
сународници из пограничног дела Ре-
публике Хрватске, обратио следећим 
речима:

– Наше саборовање сваке године, 
овде у манастиру Грабовцу, изузе-
тан je догађај у животу целе наше 
епархије и целе наше помесне Цр-
кве. То је дан када се сусрећемо у 
овој древној светињи са Господом и 
са свима онима који су пре нас слу-
жили Господу. Tреба да се скупља-
мо, окупљамо, а нема нас много. На-
ша статистика је поражавајућа. Кад 
погледате нашу статистику, нема 
750 домова! А знате колико их живи 
у нашим домовима? Нема више по 

троје или четворо деце… И да ли 
уопште има деце? Можда је пет ми-
нута до дванаест, или можда чак 
дванаест и пет, да размислимо и о 
томе.

У једном од центара светосавског 
српског православља у Мађарској, 
ове речи биле су и више него упозо-
равајуће, а одјекивале су као повод 
за дубље размишљање некадашњој 
славној прошлости и окупљањима 
Срба у духовном средишту и стеци-
шту српске православне заједнице у 
Мађарској и данашњем тренутку. Јер, 
можда никада толико мало верника 
није било у манастиру као ове годи-
не, на петровданском саборовању, ко-
је је, поред храмовне славе Св. Ар-
хангела Михаила, истакнути празник 
светиње, основане у XVI веку од 
стране драговићких монаха. Грабо-
вац је одувек био наш духовни цен-
тар и зато заслужује и треба од нас 
да добије искрене молитве, бригу, 
љубав, похођење – за узврат, ми у 
њему доживљавамо духовно окре-
пљење.

А какво је било наше овогодишње 
духовно окупљање у њему? Многима 
који су дошли да се поклоне овој све-
тињи, а и гробу, односно успомени 
блаженопочившег оца Пантелејмона, 

игумана манастира Грабо-
вац, на лицима се очитавала 
туга, због чињенице да је 
малобројна српска заједни-
ца у Мађарској изгубила 
ревносног духовног старе-
шину, који је између 2010. и 
2016. године обновио ову ве-
лику светињу, која се захва-
љујући њему, уздигла и про-
цветала.

Са друге стране, бол се ја-
вио и због сурове статисти-
ке, коју је поменуо преосве-
ћени владика Лукијан. Из 
близу 750 домова мало њих 
је дошло… Да је по дому са-
мо један члан српске право-
славне заједнице дошао у 
Грабовац, и статистичка сли-
ка петровданске прославе би 
изгледала сасвим другачије, 
била би много лепша.

Ипак, треба рећи да је 
овогодишње црквено-народ-
но саборовање било изузет-

но празнично и лепо: у духу старих 
традиција и у знаку дужног одавања 
поште оцу Пантелејмону, блаженопо-
чившем духовном старешини мана-
стира Грабовац. Свештенство Будим-
ске епархије, у светом храму мана-
стира, појавило се у плавим одежда-
ма, а пред сам почетак свете архије-
рејске литургије, коју је уз саслуже-
ње свештенства служио епископ бу-
димски Лукијан, у чтеца је рукополо-
жен отац Митрофан, монах овог ма-
настира.

Нешто касније, током литургије, 
епископ Лукијан га је рукоположио у 
ипођакона, а затим и у јерођакона. 
Владика је је претходно присутнима 
скренуо пажњу на важност заједнич-
ке молитве „Задобијања благодати 
Светога Духа” о. Митрофану.

Епископ Лукијан је окупљене срп-
ске православне вернике из Мађар-
ске и Хрватске информисао и о јед-
ној важној одлуци, везаној за мана-
стир Грабовац. Наиме, након упокоје-
ња оца Пантелејмона, игумана свети-
ње, владика је одржао састанак са 

Последњих година, 
новински извештаји о 

петровданском 
саборовању у Грабовцу 

обично су почињали 
невеселим статистичким 

подацима о броју 
посетилаца једне од 
највећих светковина 
Срба у Мађарској. 

Нажалост, њихов број је 
ове године био још 

мањи, али је и поред 
тога празник прослављен 
веома свечано, у складу 

са вишевековном 
традицијом
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монаштвом манастира Гра-
бовца, када је донета једно-
гласна одлука да убудуће 
духовни старешина буде о. 
Андреј, игуман манастира у 
Српском Ковину.

– Оцу Андреју предајем 
овај кључ и пет векова стару 
светињу, како би бринуо о 
њој, као што брине и о својој 
кући у Српском Ковину. 
Осим тога, предајем и штап 
који је симбол власти, али 
пре свега власти духовне и 
симбол старања за своје ста-
до поверено. Оче Андреје, 
чувај мати Марију, мати Христину, 
оца Инокентија, оца Митрофана и 
оца Варнаву – рекао је обраћајући се 
новоименованом духовном стареши-
ни манастира Грабовца владика Лу-
кијан.

Видно узбуђен, отац Андреј је ис-
такао следеће:

– Иако је наш дивни, непоновљиви 
и незамењиви отац Пантелејмон, који 
је био игуман овде до своје смрти, 
радио кратко, видимо шта је све ура-
дио. Трудићу се да овај манастир и 
ова кућа не буду други по реду и 
други по важности. Чинићу све да 
чланови манастирске обитељи осећа-
ју да сам ја са њима и да су они у мо-
јим молитвама. Наставићемо духов-
ни живот у овој светињи, он ће да 
траје!

Потврду томе дале су и молитвене 
речи свештенства и верног народа, а 
својим предивним појањем архијереј-
ску литургију су увеличали чланови 
Мушког хора „Јавор” из Сентандреје, 
који су, по ко зна који пут, доказали 
да су заиста верни, изузетни чувари 
православног литургијског појања, 

неуморни појци који заслу-
жују све похвале, јер дуги 
низ година чувају славске 
обичаје, својим појањем уве-
личавају свете литургије.

У склопу свечаног бого-
служења, присутни су оба-
вештени да је протођакон 
Василије Марковљев из Де-
ске одликован Орденом Све-
тог Саве трећег степена. 
Владика Лукијан је у својој 
проповеди рекао да је посе-
тио награђеног у сегедин-
ској болници и пренео му 
ову лепу вест.

Преподневни део свете архијереј-
ске литургије окончан је литијом, а оп-
ход цркве обухватио је и гробно ме-
сто оца Пантелејмона. Блаженопочив-
ши игуман почива одмах до зимске 
капеле посвећене светом Трифуну, ко-
ју је управо он подигао из темеља.

За време и после ручка, окупљени 
су ћаскали и присећали се заједнич-
ких успомена, а међу њима је био и 
Симеон Чупић, црквењак из Пантели-
је:

– Нажалост, из године у годину 
све нас је мање… Ове године је мо-
жда и време утицало на слабији од-
зив, али свакако и чињеница да и ста-
рији народ полако одлази, умире. 
Има доста и културних догађаја. 
Искрено се надам да ће нас догодине 
у већем броју бити овде у Грабовцу – 
рекао је господин Чупић за наш лист.

Његово мишљење делио је и Петар 
Крунић, председник Српске самоу-
праве у Калазу, Српске самоуправе 
Пештанске жупаније и потпредсед-

ник Самоуправе Срба у Ма-
ђарској:

– Нажалост, опет нас је 
мање. И прошле године је 
већ мање њих било на слави. 
Можемо се позивати на ло-
ше време, међутим, жалосно 
је што нас је све мање и ма-
ње. О разлозима би можда 
вредело попричати. Сви ми, 
заједно са Црквом, морамо 
да нађемо одговор зашто је 
то тако. Јер, ово је древно 
место, веома лепо, доведено 
у ред. Некада је било препу-
но људи, није се могло стати. 

А сада, можемо, малтене, да изброји-
мо колико нас је било. Да нису дошли 
Срби из Хрватске, још би нас мање 
било. Жеља ми је да се ова негативна 
тенденција не настави.

Зоран Мишљеновић из Поповца у 
Хрватској, који већ 20 година долази 
у Грабовац, указао је на важност ва-
спитавања младих:

– Славље је лепо, црквена слава и 
даље се празнично одржава. Међу-
тим, људи има знатно мање него ра-

нијих година. Ту су долазили аутобу-
си, сила аутомобила… Сад, нажа-
лост, не толико. Међутим, ми долази-
мо, а и децу васпитавамо да чувају 
традиције и трудимо се да ти славски 
обичаји опстану. Нажалост, данас не-
ма више дружења, свако је окренут 
према себи, гледа своја посла, своје 
интересе. А наше је да не дозволимо 
да се овај Грабовац угаси.

Звоно древне светиње тачно у 15 
сати огласило је почетак вечерња. У 
склопу богослужења резан је слав-
ски колач и благосиљано кољиво. Ку-
мовали су чланови Хора „Јавор” из 
Сентандреје, а један од њих, Радивој 
Кичин, признао је да је овом певач-
ком саставу била изузетно велика 
част што је могао да кумује на слави 
у Грабовцу:

– Велика нам је част, јер ми годи-
нама долазимо овде, на славе. Про-
шле године смо донели одлуку да 
кумујемо на Петровданској слави. 
Драго нам је што је куцнуо и овај час, 
који је за нас историјски.

У наставку вечерња, пригодном 
славском беседом присутнима се 
обратио архимандрит Стефан Сто-
кић из Сомбора који је, између оста-
лог, указао на Петрову чврсту веру и 
Павлову љубав према хришћанској 
вери:

– То је један петропавловски дан 
када свака хришћанска душа осећа, 
насред лета, највећу и најлешу ра-
дост, јер све је скупљено у томе пра-
знику. Величина чврсте вере Петрове 
и љубав апостола Павла. Они су били 
првоврховни апостоли, који су први 
позвани од Господа нашега Исуса 
Христа.

Архимандрит Стокић је говорио о 
важности покајања, враћању на 
исправни пут и вери прадедовској. 
Према његовим речима, „прави пут и 
доказ једне велике љубави и вере је-
сте и овај скуп овде, у овој дивној 
светињи грабовачкој, која и после то-
лико година постоји и постојаће, јер 
ће се о томе Бог постарати да нас 
увек буде. Да дођемо са свих страна 
ко год може. Да се сакупимо на овај 
велики дан и прославимо ову славу 
грабовачку онако достојно како то и 
приличи.”

Чланови Мушког хора „Ја-
вор” су кумство за следећу 
годину предали Чедомиру 
Адамову из Деске и Милету 
Веселинову из Новог Сенти-
вана. Овогодишњи црквено-
народни сабор у Грабовцу 
окончан је дирљивим присе-
ћањем на оца Пантелејмона. 
Наиме, последњи гости који 
су напустили древно стеци-
ште Срба у Мађарској – пој-
ци „Јавора” и путници кала-
шког аутобуса, на гробу бла-
женопочившег игумана отпо-
јали су „Со свјатими упокој” 
и „Свјати Боже”. Присетили 

су се недавно преминулог духовног 
старешине манастира, односно, вре-
мена када је прослави петровданске 
светковине у Грабовцу присуствовало 
више верника. Један број њих дошао 
је и ове године да се поклони духов-
ном средишту српског народа у Ма-
ђарској, који је у себи одувек носио 
истинску изворност и обичаје, са за-
датком да продуби духовност и слогу 
српског народа.

Предраг Мандић

МАНАСТИРСКА СЛАВА ИЛИ НАРОДНИ 
САБОР?

Међу верницима који сваке године поводом Петровдана посећују ма-
настир Грабовац, а понекад и међу свештенством, може чути израз „ма-
настирска слава”. Међутим, у Епархији будимској подсећају да слава 
овог манастира није Петровдан, већ Аранђеловдан, тако да се за тради-
ционално јулско окупљање у Грабовцу не баш адекватно користи израз 
„слава”. Реч је заправо о прослави празника Петровдан, односно о пе-
тровданском црквено-народном саборовању, које је одувек привлачило 
велики број православних верника из Мађарске и земаља у окружењу.
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Фестивал руже у Сиригу

Још један празник 
краљице цвећа

О вогодишњи, осамнаести по ре-
ду Фестивал руже у Сиригу, 
био је програмски веома садр-

жајан. Манифестацију је посетило 
више хиљада људи, а  једна од најве-
ћих атракција била је дефиле кочија, 
из којих је међу посетиоце расуто 
безброј ружиних латица.

У поворци кроз Сириг налазили су 
се и чланови КУД-а „Банат” из Деске, 
a један његов члан, Алекса Шандор 
Путник из Новог Сентивана, појавио 
се у окићеном фијакеру. Цветови ру-
же, краљице цвећа, дељени су мла-
дима, али и оним нешто старијим по-
сетиоцима, који су дошли да заједно 
са Сирижанима присуствују једин-
ственом празнику популарне биљке. 

Организована је изложба, као и сајам 
ружа, а било је и културно-забавних 
програма, међу којима и наступ 
КУД-а „Банат”.

Током ове фестивалске манифе-
стације, многобројни туристи су мо-
гли да погледају и месни српски пра-
вославни храм. У древној светињи по-
свећеној Малој Госпојини, која је та-
кође била окићена ружама, посетио-
це су дочекивали мештани: Милан 
Владисављев, узгајивач ружа и реза-
ног цвећа, и његова сестра Славна Пе-
тров, рођена Владисављев. Љубазни 
домаћини су госте упознали са исто-
ријатом цркве, а атмосферу је допу-
њавала и пригодна духовна музика.

П. М.

Свечаности поводом духовних празника

Срби из Калаза и Липове прославили храмовне славе

С рби у Калазу су свечано, у ду-
ху вишевековне традиције, 26. 
јула прославили Светог архан-

гела Гаврила, своју храмовну славу. 
Још од доласка Срба на ове просторе 
и изградње цркве у Калазу, српски 
бал се, поводом храмовне славе, одр-

жава на дан празника. Свети архангел 
Гаврило је заштитник калашке српске 
цркве од 1752. године, када је и сази-
дана, док је торањ подигнут 1778. го-
дине

Петар Крунић, председник Српске 
самоуправе у Калазу, потпредседник 
Самоуправе Срба у Мађарској и 
председник Српске самоуправе Пе-
штанске жупаније, каже да се ове го-
дине први пут десило да се из субјек-
тивних и објективних разлога, бал ни-
је поклопио са славом, односно да је 
одржан десетак дана раније. Међу-
тим, то није спречило мештане да се 
окупе и проведу пријатно вече.

Присутне мештане забављао је ор-
кестар „Покладе” из Мохача, који је 
основан 2010. године и од тада насту-
па по целој Мађарској, али и у ино-
странству. Уз хармоникаша Марка 
Челинца, затим две тамбурице, два 
бас примаша, контру, контрабас и од-
личан вокал Вивијан Граф, посетиоци 
су играли народне игре из свих срп-
ских крајева, дружили се и веселили.

У Калазу данас, по црквеном попи-
су, живи око стотину Срба.

– Све мање нас има, много треба 
да се уради да би се опстало. Данас 
нема услова да се редовно окупљамо, 
као раније. Покушавамо да држимо 
старе српске обичаје, али је све теже. 
Сакупљамо се у бившој вероисповед-
ној школи. Културно-уметничко дру-

штво „Рузмарин” сада је калашка гру-
па и има своје пробе у Дому културе 
– каже за Српске недељне новине Пе-
тар Крунић и додаје да Српска само-
управа у Калазу обавља своје задат-
ке, због којих је и основана.

– Наши приоритети су очување 
српске културе, језика и обичаја. 
„Фолк фест”, фестивал народних ига-
ра, са домаћим и гостима из дијаспо-
ре и Србије, одржава се већ пет годи-
на у Калазу, у сарадњи са КУД-ом 
„Табан”. Самоуправа сарађује са цр-
квеном општином, са којом сваке го-
дине организује разноврсне активно-
сти. Жупанијска самоуправа својим 
средствима углавном помаже локал-
ним самоуправама и фолклорним 
групама, које су активне у оквиру 
жупаније. Такође, она помаже српске 
кампове и школу „Никола Тесла”. Сва-
ког пролећа се, у сарадњи са Музич-
ком школом у Калазу, одржава Смо-
тра тамбураша из Мађарске.

Од нашег домаћина сазнајемо да 
је један од тренутно најважнијих за-
датака Српске самоуправе у Калазу 
да материјално помогне обнову кро-

ва месне српске цркве, уз значајну 
подршку градске самоурпаве.



С рби из Липове су своју храмов-
ну славу, Св. Јована Претечу, 
прославили у друштву право-

славних верника из других насеља – 

Пантелије, Ловре, Будимпеште и Геда, 
а дошли су и сународници из Србије 
и Хрватске.

Свету литургију коју су служили 
јереј Јован Бибић, парох сантовачки и 
јереј Милан Ерић, парох печујски, ко-
ји је и администратор парохије у Ли-
пови, својим појањем је увеличао Хор 
„Св. Димитрије” из Будимпеште, под 
управом Ђенђи Томас. У склопу слав-
ског богослужења, свечану славску 
беседу одржао је јереј Милан Ерић.

Уследили су традицонални обичаји 
резања славског колача и благосиља-
ња кољива, при чему су кумовале Ду-
шанка Њешковић-Барабаш из Липове 
и Јелица Јапић из Безедека.

Имајући у виду да ће се следеће 
године навршити пола века од упоко-
јења блаженопочившег протојереја 
Лазара Поповића, дугогодишњег све-
штеника, месног пароха у Липови, за 
следећу годину кумства се прихвати-
ло Печујско-барањско српско удру-
жење.

Славље је настављено пригодним 
послужењем, а пријатно славско ра-
сположење окончано је ручком и 
дружењем у месном Дому заједни-
це, где је госте забављао оркестар из 
Дарде у Хрватској.

П. М – К. П.

Калаз

Липова
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КУЛТУРА

Л етњи распусти на селу, за се-
стру и мене, били су незабора-
ван доживљај. Радосно су нас 

дочекивали баба и деда и наши мали 
рођаци. Са рођацима и децом из ком-
шилука смо јурцали по ливадама, ло-
вили рибе у бистром, хладном пото-
ку кошевима од врбовог прућа и бра-
ли шумске јагоде које смо низали на 
травчицу правећи слатки, мирисни 
ђердан. Ливаде су мирисале на поко-
шену траву, шуме на папрат и махо-
вину. Још осећам млечни укус гљива 
рујњача.

А летњи празници су, за нас децу, 
имали необичну чар. Један од та-
квих празника, обележен црвеним 
словом у црквеном календару је 
Петровдан, који пада 12. јула. Неко-
лико дана пред овај празник деда 
нам је од коре дивље трешње пра-
вио лиле. За свако унуче по једну. 
Облетали смо око њега загледајући 
како ради, додавали му коре које је 
слагао као листове књиге, а затим 
их лепио растопљеном смолом ста-
рог дрвета и набијао на врх сировог 
дреновог штапа. Надвијен над њи-
ма, кошчатог лица и дугачких брко-
ва које је на крајевима фино сукао, 

изгледао је као остарели епски ју-
нак. Пућкао је дим из своје дрвене 
луле коју је зубима држао у углу 

усана. Пратили смо га погледом са 
камених басамака док је једну по 
једну лилу одлагао иза беле, зидане 

пећи са зеленим лончићима, где су 
се још мало сушиле. Очи су нам си-
јале од среће због петровачке ноћи 
у којој смо могли да се „играмо ва-
тром.”

Једва смо дочекали први сумрак 
да нам деда подели лиле: „Идите”, го-
ворио је „и чувајте се ватре и чувајте 
ватру. Нека вас свети Петар и ватра 
штите од сваког мрака.” Изговарао је 
то као молитву, онако, више за себе. 
Много година касније разумела сам 
ове речи. На великој ватри, коју су 
потпалили одрасли, свако је са узбу-
ђењем и пажљиво палио своју лилу. 
Затим смо се удаљили од ватре и ви-
тлали њима док се пламен уз пуцке-
тање суве трешњине коре разгоревао 
у светлуцавим искрама. Сећам се да 
смо певали: „Гори, гори лило моја…”, 
и да је ова ноћ била помало мистич-
на.

Док су искре наших лила досезале 
небo, у том кратком тренутку радо-
сти, смишљали смо жеље. Сањали 
смо, да се и ми винемо до звезда које 
су нас гледале са неба ситне попут 
свитаца. Топла и мека петровданска 
ноћ нам је разбуктавала машту. Чу-
десно смо расли у њој.

Славица Зељковић

ПРАЗНИЧНЕ ЛИЛЕ

Г осте и посетиоце позравио је 
најпре Милан Ђурић, директор 
КДЦСМ-а, а затим је ауторку 

представио и уводну реч дао Алек-
сандар Драгичевић, амбасадор Босне 
и Херцеговине у Будимпешти, под чи-
јим покровитељством је организова-
на ова промоција.

– Окупили смо се овде да славимо 
поезију великог и неуморног путника 
кроз цивилизацију, историју и врије-
ме. Поезија је хватање слике, пјесме 
или талента у осмишљену призму ри-
јечи. Пјесник када види кап, он види 
слап, види море. Када види небо, он 
види дугу на хоризонту. Ми који не-
мамо тај божји дар, можемо бити са-
мо посматрачи, аналитичари поезије. 
Поезија је говор душе, језик и моли-
тва срца. Вечерас смо овде да слави-

мо поезију, да славимо пјесника, Не-
ду Галић – рекао је амбасадор Дра-
гичевић.

Књигу песама гостујуће уметнице 
представила је проф. Милева Гаго-
вић, рецензент и прве и друге збирке 
песама Гаврићеве. Како у првој збир-
ци песама „Девојачки сан”, тако и у 
другој, а и у трећој, која ће ускоро 
бити објављена, главна тема је љубав 
у општем смислу те речи, љубав као 
смисао живота.

Песникиња се представила 
скромно, без много речи о себи. Ка-
же да се представља својим песма-
ма, јер оне исказују њена истинска 
осећања:

– Понекад не проналазим реч, али 
увек умем да покажем оно што се 
претворило у неизрецивост.

Нижу се стихови, навиру 
емоције, песникиња се испо-
веда и гласно размишља о 
природи, птицама, деци, љу-
бави, души, звездама, прија-
тељима, судбинама, срећ-
ним и тужним љубавима.

– Нема лепшег ритма од 
откуцаја заљубљеног срца – 
каже Неда.

На дивне стихове 
надовезале су се ме-
лодије старих југо-
словенских хитова, 
које су заједнички 
извели Неда и Тома 
Марјановић. У при-
сној и пријатној ат-
мосфери, кантаутор 
Марјановић, упо-
знао нас је и са неко-
лико својих нових 
песама и употпунио 
ово дивно дружење.

Неда Гаврић је почела да 
пише још у школским дани-
ма. Поред песама, писала је 
прозу и афоризме, а тренут-
но припрема свој први ро-
ман. Као „дете рата”, све 
време је боравила у Бања 
Луци и инспирацију за писа-
ње налазила је у патњама и 
боли из тог доба. Сада пише 
о љубави. Објавила је две 
књиге поезије, промоција 
треће се очекује у септем-
бру.

Књиге Неде Гаврић нису 
на продају, песникиња не 
жели да наплаћује љубав и 
своје уметничко стварала-
штво везано за љубав. Уз 
промоције своје поезије, ор-
ганизује хуманитарне кул-
турне вечери, чији приход 
иде за помоћ деци са посеб-
ним потребама и угроженим 
породицама у Босни и Хер-
цеговини.

Лепо, летње вече, испуњено Неди-
ним стиховима, завршило се друже-
њем и закуском, уз звуке Томине ги-
таре. Како је најављено, следеће је-
сени ће, у оквиру Месеца српске кул-
туре, Неда Гаврић представити своју 
трећу збирку поезије. Млада песни-
киња се на крају захвалила Амбасади 
Босне и Херцеговине и амбасадору 
Александру Драгичевићу који су по-
могли реализацију овог културног 
догађаја.

К. П.

Млада песникиња из Бања Луке је, посредством 
Амбасаде Босне и Херцеговине и Српског културног 

центра, љубитеље поетске речи у Будимпешти 
упознала са својом другом по реду збирком песама

Књижевна промоција у Српском културном центру

У бескрају нежности Неде Гаврић

Неда Гаврић

САПУТНИК
Није тачно да возови пролазе
увек ће их бити,
и увек ће постојати возни ред.
Ја сам некада давно, својом вољом
изашла на станицу у граду
у ком сам одабрала да ћу живети.
После више није важно
како се зове улица где живим
ако у њој не живи
мој сапутник из воза.
Није важан ни број
окачен поред олука
ако на истом броју нисмо ми,
путници из истог воза
из истог купеа
са истом картом у једном правцу,
за исто место.
Није важно…
После тога могу путовати
обилазити свет,
али ништа више исто бити неће.
Ја не желим тај свет,
јер, шта ми вреди путовати по њему
кад са собом не могу водити људе које волим.
И људи у тим возовима су само обични путници
са којима не желим да делим ни број купеа
ни искуства са других путовања.
Зато више не путујем
нити излазим на перон
да кога дочекам или испратим.
Удобно смештена у граду ког сам изабрала
срећна што делим бар ваздушни простор
са оним са ким сам видела цео свет
а да у свету нисам била.
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ЕДУКАЦИЈА Камп старих заната у Ловри

Седам дана у свету креативности, традиције и другарства

К амп старих заната, чији је циљ 
да се полазници боље упознају 
са технологијом израде поједи-

них производа на традиционалан на-
чин, кроз занате који практично не-
стају, отворен је у недељу 10. јула, ка-
да су пристигла деца из разних краје-
ва Мађарске. Позиву организатора 
одазвао се већи број учесника него 
што се првобитно очекивало, а међу 
заинтересованима било је деце из Ба-
те, Батање, Будимпеште, Чобанца, Чи-
па, Помаза, Српског Ковина и Ловре.

Полазници кампа су имали могућ-
ности да се опробају у раду различи-
тих радионица и да учествују у раз-
ним врстама обуке, почевши од кали-
графије и лепог писања, преко израде 
мозаика, па све до ткања, шивења и 
везења, иконописања и других вешти-
на. А да је Ловра идеално место за из-
раду и презентацију старина и тради-
ционалних вредности, у време када 
добар део старих заната ишчезава, по-
тврдили су увек ведри, расположени и 
марљиви кампери и њихови васпитачи.

Весна Станисављевић из Београда, 
професорка ликовне културе, кали-
графкиња и иконописац, за СНН је 
истакла да је ове године било знатно 
више деце, па је и програм био про-
ширен.

– Прошле године сам држала ка-
лиграфију и обрађивали смо уставно 
српско писмо. Oве године сам из ка-
лиграфије радила са децом и писани 
ћирилични курзив, а уставно писмо 
са оном децом која прошле године 
нису била ту. Осим тога, радила сам и 
византијски иконопис, и то од самог 
почетка. Деца су научила како да 
пренесу цртеж на липову даску, за-
тим да даску позлате, како би меша-
њем пигмената по једној старој тех-
нологији, како се сликало пре неколи-
ко векова, насликали икону светите-
ља по њиховом избору. Деца су има-
ла примерке репродукција испред 
себе, према којима су сликала – ис-
причала нам је госпођа Станисавље-
вић и додала да се млађа деца нису 

опробала у иконописању, јер је то за 
њих превише захтевно.

– Икона се ради веома дуго, али 
пошто смо радили и пре и поподне, 
успели смо да окончамо задатак. На-
равно, ово су дечји радови и не треба 
од њих очекивати савршенство. Сви 
који су радове погледали веома су 
задовољни и не могу да верују да су 
то деца сама урадила.

Весна Станисављевић каже да је 
ове године, долазећи у Ловру, имала 
осећај као да долази кући.

– Људи су овде у Ловри добри и 
природни. Веома ми је драго када чу-
јем да сви причају српски на улици. 
Овде су вековима чували своју веру, 
језик, културу.

Са вештинама и лепотама ткања, 
децу су и ове године упознавале тка-
ље из Лознице, Љиљана Максимовић 
и Рада Боровчанин. Оне су представи-
ле основе рада на разбоју. Према њи-
ховим речима, овај занат се јавио у 
периоду неолита, а ткањем су се 
обично бавили женски чланови дома-
ћинства. Било је то углавном 
за потребе куће, а понекад и 
за тржиште. Најчешће су из-
рађивани предмети за опре-
мање домаћинства. У техни-
ке прераде вуне спадају: че-
шљање, предење, бојење, а 
најчешћа ткачка справа је 
разбој. Она има своје две ва-
ријанте: хоризонталну и вер-
тикалну.

Радмила Боровчанин каже 
да ради са колегиницом Љи-
љаном у школи ткања у Ло-
зници, а што се тиче Ловре, 
истиче да су деца била вео-
ма заинтересована.

Нисмо очекивале толико 
заинтересоване деце. Рад се 
одвијао у групама, тако да се 
свакоме пружила могућност 
да се опроба у ткању. У Ср-
бији нема сличних кампова. У 
оквиру ђачког „Вуковог са-
бора” водимо школу ткања, 

али само два дана. У току дана имамо 
пет-шест радних сати са децом, а ма-
лишани су овде много више заинтере-
совани него деца у Србији. Она обич-
но кажу да то раде њихове маме и 
баке, али девојчице не седну за разбој 
да пробају. Само млађи долазе, а оне 
нешто старије то не интересује.

Госпођа Боровчанин каже да пу-
тем електронског издања СНН-а на 
интернету, редовно прати дешавања 
у животу Срба у Мађарској. Како 
нам је рекла, Срби из Србије би тре-
бало да се угледају на сународнике у 
Мађарској, а њен утисак је да су ов-
де Срби сложнији и да више помажу 
једни друге.

Њена колегиница Љиљана Макси-
мовић каже да полазници кампа од 
прошле године, сада већ веома вешто 
користе разбој.

Деца су научила лепо да раде.
– Учимо ткање и неке основне опе-

рације, а ове године сви хоће да пра-
ве торбице. Правили смо торбице за 
таблет и телефон, и то што шареније, 
по њиховом избору боја. Материјал 
смо ми купиле, код нас, и донеле 
основу, а разбој је купљен од стране 
удружења.

Ове године професоркама из Срби-
је прикључила се и Маја Вујашанин, 
дипломирани сликар и рестауратор, 
иначе водећи рестауратор манастира 
Сопоћани, која је овом приликом др-

жала радионицу мозаика. Деца су по 
њеним инструкцијама радила теме 
сходно свом узрасту. Израђивани су 
мозаици са ликовима разних животи-
ња, цветова и почетних слова имена, а 
деца су све то цртала по свом избору.

– Најмлађе дете са којим сам ра-
дила је имало шест година, а најста-
рије четрнаест. Изненадило ме је ко-
лико су деца талентована и колико 
се труде да ураде што боље. Мозаик 
је специфична техника, тражи доста 
посвећености и труда. Резултат рада 
се не може одмах видети, већ треба 
доста стрпљења. Тек после ливења 
мозаика се види коначни исход онога 
што је урађено. Деца су заиста стр-
пљиво и вредно урадила све од по-
четка до краја, а резултате смо виде-
ли. Подигли смо изливене мозаике и 
заиста су много лепи. Надам се да 
ћемо се дружити и наредних година, 
јер су деца жељна да што више ура-
де и сазнају о свим техникама, које 
смо ове године представили – рекла 
је за СНН Маја Вујашин.

Поред гошћи из Србије, са учесни-
цима кампа су радили и педагози из 
Мађарске – Софија Иванов, Јелена 
Вукајловић-Краус, Дијана Алексов, 
Зорица Јегер, Чарна Голуб и Весна Пе-
ћовски, а помагао је и Горан Карагић. 
Њима су се својим волонтерским ра-
дом придружили гимназијалци Нада 
Краус и Деспот Савић.

Ловра је по други пут била домаћин једнонедељног 
дечјег Кампа старих заната, који је приредило 

Удружење за очување културе и традиције из овог 
места, у сарадњи са Радионицом „Извориште” 

из Београда
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баштина

К уга највише ужива да кињи љу-
де, да је упрте на леђа и носе 
стрпљиво и ћутке, само да се 

она још више не наљути. Расцијани су 
тихо, са страхом у гласу говорили да 
куга једино од црног вола без белега 
и од бесног пса страхује.

Велика већина арадских граничара 
тада је напустила тврђаву и настани-
ла се по вароши, или по околним за-
сеоцима. Тако је поступио и Јован Те-
келија. Чим је своје рашчупане косе 
разасула буљава баба-Чума, почеле 
су да круже приче одакле је и како 
приспела опака болештина. Једни су 
говорили да је клицу куге у Чонград 
донела нека девојка из ђавољих ви-
рова, довозећи конопљу са турске 
границе. Црна смрт је косила муње-
витом брзином. Из Чонграда се брзо 
проширила на цело Поморишје, па та-
ко и на Арад.

Други су пак спомињали неке тран-
силванијске Цигане, који су испред 
куруца пребегли у Молдавију. Тамо 
се заразише, а кад се вратише у Ђер-
ђосенмиклуш, многи се од куге пора-
збољеваше и помреше. Узалуд је цар-
ски генерал Рабутин поставио стражу 
око зараженог насеља. Један шеге-
шварски кожар је још пре појаве за-
разе, у Ђерђосенмиклушу купио ко-
же дивљачи, па се тако куга ускоро 
проширила на цео Ердељ, а потом и на 
остале пределе југоисточне Угарске.

Капетан Шандор Сабо, командант 
шаркадског шанца, одавно је био ки-

ван на рацког пуковника Текелију. 
Одлучио је да се једном за свагда са 
њим обрачуна. Права прилика му се 

указа крајем јула месеца 1708. године. 
Био је уверен да је већина арадских 
Срба страдала од куге, и да му стога 

неће бити тешко да ухвати оног омра-
женог Рац-Текелију. И није се прева-
рио. Иако, за једну важну ствар, која је 
непосредно утицала на судбину арад-
ског пуковника, ипак није могао да 
зна. Јован Поповић Текелија је управо 
тих дана, на наговор своје супруге, ме-
њао доламу. „Дедер, дај да ти доламу 
оперем у целој води, вађеној пре зоре, 
како би опаку бољку заварала”, рече 
Фроса пљуцкајући три пута на десну, 
а потом на леву страну, и одмах поче 
да му откопчава горњу одећу. Том 
приликом, ко зна како, Јован је по први 
пут у животу заборавио да у скривени 
унутрашњи џеп нове доламе стави 
сопствену пупчану врпцу која га је од-
увек штитила од куршума и сечива.

Те несрећне летње вечери Јован Те-
келија, његов брат Остоја и синовац Га-
шпар спаваше на чардаку. Јован је 
управо сањао Вулина Илића и његово 
румено лице. Пред његовим духовним 
очима појавише се аустријски војници, 
потпомогнути граничарима пуковника 
Вулина Илића. Видео је и себе као ка-
петана поморишких граничара. Утабо-
рише се у близини Кечкемета. Град се 
сјактио неким чудним сјајем, обавијен 
сребрним и руменим облацима. Беше 
леп дан, али Сунце се нигде није при-
мећивало. Учинило му се као да све-
тлост избија из земље која беше попут 
огледала. Аустријски генерал, чије име 
није знао и који је водио риђе прасе на 
златном повоцу, дуго је вагао коме да 
повери почасну титулу команданта су-
трашње битке. Вулину Илићу или Теке-
лији? Избор је препустио прасету. (…)

Драгомир Дујмов

Црна смрт је косила људе муњевитом брзином. Из 
Чонграда се брзо проширила на цело Поморишје, па 
тако и на Арад. Велика већина арадских граничара 

тада је напустила тврђаву и настанила се по вароши 
или по околним засеоцима

Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (18)

Бежање од епидемије куге

Баба-Чума, приказ црне смрти

Кампери су били ангажовани то-
ком целог дана, и пре и поподне, али 
је било времена и за дружење. Деца 
су имала прилику да проведу време 
у лепом амбијенту на обали Дунава, 
где се играо фудбал, организоване су 
забавне дечје игре, или су уживали у 
сладоледу. Васпитачи и кампери су 
посетили манастир Успења Пресвете 
Богородице, имали су прилику да по-
гледају како функционише водени 
млин, а један дан су провели на базе-
ну у Српском Ковину.

Пред сам завршетак манифеста-
ције, у Дому културе у Ловри отво-
рена је изложба, на којој су изложе-
ни радови учесника кампа. Госте је 
том приликом, у име организатора, 
поздравио Љубомир Алексов, који 
је свима пожелео добродошлицу и 
у неколико реченица упознао при-
сутне са циљевима и функциониса-
њем овог кампа. У препуној сали 
Дома културе, у којој су се окупили 

многи мештани, учесници кампа и 
њихови најближи, постављени су 
сви радови учесника кампа, па су се 
међу изложеним делима нашле пре-
лепе иконе, мозаици, цртежи, кали-
графски радови, ткане торбице, те-
писи, футроле за мобилне телефоне 
и друго.

Камп старих заната у Ловри трајао 
је до 17. јула, када су након веома за-
нимљиве недеље, сви тешка срца на-
пустили Ловру, уз обећање да ће се 
следеће године поново срести у овом 
месту. Реализацију кампа старих зана-
та у Ловри материјално је помогло 
Министарство људсих ресурса Ма-
ђарске (EMMI, EMET), као и Министар-
ство спољних послова Републике Ср-
бије и Управа за сарадњу са дијаспо-
ром и Србима у региону.

П. А.

ПОДУХВАТ СА ВИШЕСТРУКИМ ЦИЉЕМ
Весело расположење и одлучност учесника, осећали су се на сваком 

кораку, указују на чињеницу да су организатори Кампа старих заната по-
стигли свој циљ. Према речима председника Удружења за очување култу-
ре и традиције, Љубомира Алексова, камп је организован са жељом да се 
српској деци школксог узраста из свих крајева Мађарске, пружи могућ-
ност да се упознају са српском традицијом, културом и обичајима.

– Циљ ове васпитно-образовне манифестације је да се деца упознају 
не само са старим занатима и вештинама, које су данас практично неста-
ле из употребе, већ да се друже, зближавају, вежбају и унапређују зна-
ње матерњег језика. Желимо да се овај камп и у наредним годинама на-
стави и да постане традиција. Ловранско Удружење за очување културе 
и традиције и следеће године ће конкурисати за средства и радити на 
томе да се овај пројекат и даље успешно остварује – истакао је госпо-
дин Алексов за Српске недељне новине.
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КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Културног и документационог центра Срба у Мађарској

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за директора Културног и до-
кументационог центра Срба у Мађарској.

I – Правни однос и задаци директора
- Директор се по параграфу § 208. Закона о радним односима (I Закон из 2012. го-

дине) сматра за позицију руководиоца, а председник Самоуправе Срба у Мађар-
ској према руководиоцу институције врши права послодавца, осим права о раски-
ду радног односа што је у делокругу Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској.

- Директор ступа на посао 12. септембра 2016. године, а радни однос се засни-
ва на одређено време од 5 (пет) година.

- Карактер радног места: недељно 40 сати у пуном радном времену.
- Место обављања посла: 1065 Будимпешта, улица Нађмезе бр. 49. приземље 

бр. 3.
- Лични доходак и остале субвенције: Према одлуци Скупштине ССМ о систему 

личних доходака и субвенција.
- Делокруг, односно важнији задаци директора:
• руковођење и функционисање институције,
• опште заступање институције,
• управљање и организовање извршавања јавних задатака и основне делатности 

институције.

II – Услови конкурса
• висока или виша школска спрема (факултет или виша школа),
• искуство од најмање 3 године на позицији руководиоца у области културне де-

латности,
• мађарско држављанство, агилност у раду, потврда да није кажњаван,
• знање српског језика на нивоу матерњег језика,
• поседовање возачке дозволе.

III – Документи који се прилажу уз конкурсну пријаву
• фотокопије потврда о завршеној високој или вишој школској спреми (диплома, 

језички испит, итд.),
• потврда да није кажњаван (не старија од 30 дана),
• стручна биографија кандидата, на српском језику,
• материјал о концепцији рада у вези руковођења институцијом, стратешке за-

мисли (на српском језику) од 5 до 10 страница,

• изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном процесу могу да се упозна-
ју са предатим конкурсним материјалом, односно да се слаже са умножавањем и 
достављањем конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и доноси-
ти одлуку,

IV – Поступак вредновања конкурса:
- Вредновање конкурса се врши према статуту Самоуправе Срба у Мађарској, 

према прилогу бр. 2. „Правилник о изборима”.
- Скупштина ССМ врши вредновање конкурса на првој седници после истека ро-

ка за предају конкурсних пријава.
- Председник Самоуправе Срба у Мађарској врши именовање директора на 

основу скупштинске одлуке.

V- Начин, место и рок за предају конкурса:
- Конкурсна пријава се пише на српском језику, а предаје се путем поште, на 

адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat 
Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ 
(1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).

- Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за директора Култур-
ног и документационог центра Срба у Мађарској”.

- Рок за пристигнуће конкурса (у канцеларију): 22. август 2016. године

VI- Информације у вези конкурса
Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, др Јадранка Гергев шеф канцелари-

је, или Вера Пејић Сутор председница ССМ.
Тел: 06 1) 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu

VII – Конкурс се објављује у следећим медијима:
- Веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu)
- Српске недељне новине



(Напомена редакције: с обзиром да је реч о званичном документу Самоупра-
ве Срба у Мађарској, текст конкурса, на захтев Канцеларије ССМ-а, објављује-
мо у оригиналној верзији, без уобичајених лекторских интервенција) 

КОНКУРС

С ећања на тај дан нејасана су 
ми и магловита. Мисли су ми се 
ројиле попут необузданих пче-

ла и претварале се у иритантне зву-
кове њихових крила у чежњи да на-
ђу најсочнији полен. Преплитале су 
се, сударале и правила конфузију. 
Ваљда је и живот такав пребрз. За-
право, сећам се да је била недеља. 
Мрзим недељу. Недеља је дан када 
сви проблеми, бриге, неиспуњене 
обавезе, чежње, недостајања, патње 
почну да муче срце и главу исцрпљу-
јући тело.

И небо, сећам се неба… Ведро, 
сунчано, мирно, личило је на луку не-
ког далеког града којој су се бродови 
и морнари, након дугих и исцрпљују-
ћих путовања, радовали. А затим из-
ненада, из размишљања ме трже ве-
тар који је необјашњивом силином 
ударао о прозорска окна. Немило-
срдно је савијао танке брезове гране, 
кидао тек зачете пупољке, ковитлао 
прашину са широког, трошног пута и 
навлачио, чинило се, нимало прија-
тељски расположене облаке.

Спремала се олуја. Дошла је нена-
дано, затичући ме неспремну и рањи-
ву. Киша је почела прво као лагани 
пљусак, а затим постајала све јача и 
јача. Хладноћа је испунила кућу и 
унела немир, а мрак се лагано спу-
штао. Зар људи нису заправо као жи-
вотиње? Неустрашиве, горде, храбре 
дању, а рањиве и несигурне када пад-
не ноћ. Ноћ, пуна непознаница, неси-
гурности и страха. Страх, човеков 
највећи непријатељ.

Мучила ме је несаница, грижа са-

вести, и чинило се да би се и пажљи-
во склопљена рубикова коцка распа-
ла. Ова олуја пробудила је све оно 
што је већ неко време тињало у мени, 
а што што сам ја пажљиво гурала у 

неки далеки ћошак мог ума. Као звер 
после дугог сна, немирна и гладна. А 
ја, ја сам је несвесно, бојећи се, сум-
њајући у себе и у све око себе храни-
ла, пуштајући је да расте.

Чинило се да тло подрхтава, ства-
рајући дубоке расцепе и да пажљиво 
грађен свет пропада и нестаје у тами 
несагледивог поља. Безлични поглед 
ми је лутао, док сам наслоњена на 

прозор гледала у даљине но-
ћи.

И тада, у том часу, негде 
далеко на хоризонту поче-
ло је да свиће. Киша је ста-
ла и дан као да је терао 
облаке, док се плаветнило 
опрезно шуњало окупано 
оним најлепшим првим ју-
тарњим зрацима сунца. А 
са сунцем дошла је и нада 
да је за сваку браву, ма ко-
лико их било, и на каквим 
год вратима стајале и шта 
год се иза тих врата крило, 
направљен кључ.

Човек који не познаје гра-
нице, срећан је човек, слобо-
дан и не носи тешке окове 
страха. Зар нису толики гра-
дови после свих земаљских 
ратова поново изграђени, 
зар нису сви порушени жи-
воти поново нашли свој пут? 
Зар није живот необуздана 
река, а челична воља, непо-
колебљива нада, безусловна 

вера и луда упорност начин да ту жи-
вотну реку укротимо?

Aнастасија Топаловић
Ученица 11.б разреда Српске гимназије 

„Никола Тесла”, Будимпешта

Хладноћа је испунила кућу и унела немир, а мрак 
се лагано спуштао. Зар људи нису заправо као 
животиње: неустрашиви, горди, храбри дању, а 

рањиви и несигурни када падне ноћ?

Остварења наших младих талената

Ништа није пропало – ни када је пропало све
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ИНФО СЕРВИС

Српска самоуправа у Шиклошу позива све 
заинтересоване на програме који ће бити одржани 

6. и 7. августа ове године

СРПСКИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР
6. августа (субота) 2016. од 11.00 ч.

Пријаве прима Иван Јаношов на телефон:
+36 20 41 35 746 или имејлом: angela.toth1723@gmail.com

Могућа је и резервација смештаја,
према потребама учесника.



СВЕТА ЛИТУРГИЈА У МЕСНОМ 
СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМУ

7. августа (недеља) 2016. од 10.00 ч.
Истога дана у 11.00 часова биће служен помен

на Ђунтиру, где је некада почивао Св. Стеван 
Штиљановић, а заједнички ручак заказан је

за 13.00 часова, у ресторану „Tenkes Kapitánya”

СВЕЧАНОСТ НА „ИЛИЈИНОЈ ВОДИ” 
У БУДИМПЕШТИ

Субота, 21. август 2016. од 17.00 ч.
Српска мањинска самоуправа VIII кварта Будимпеште 

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

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. Ова традиција, уз резање славског 

колача, наставља се и у наше време. Из објективних 
разлога, прослава ове године неће бити одржана 

на дан Светог Илије, већ 21. августа.
После духовног дела, наступа КУД „Табан”, уз оркестар 

Слободана Вертетића.
Адреса: Budapest, VIII Korányi Sándor u. 3. – Ludovika tér

КУД „Вук Караџић” из Грабовца код Трстеника, 
донео је одлуку да распише

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 
НА ТЕМУ „СЕЛО”

Признање се састоји од повеље и прикладне награде. 
Одлуку о избору најбољих радова донеће трочлани жи-
ри, именован од стране оснивача конкурса. Награде ће 
бити уручене у Грабовцу (Трстеник), крајем септембра 
2016. године.

Конкурс је расписан до 1. септембра 2016.
Лекторисане радове писане на српском језику, у три 

примерка, потписане шифром слати на адресу: КУД „Вук 
Караџић” Грабовац, 37240 Трстеник (за конкурс)

Радови који стигну после 1. септембра 2016. године, не-
ће бити оцењивани.

У посебном коверту доставити: решење шифре, крат-
ку биографију са библиографијом аутора, поштанску и 
имејл адресу и број телефона.

Допунске информације можете добити на телефоне: 
+381 64 44 77 553 и +381 62 83 35 205, или на имејл адре-
су: mmshika@gmail.com

КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ
НА ТЕМЕ „СЛОБОДА” И „ЈУЧЕ И СУТРА”

Српски народни форум расписује први конкурс за 
кратку причу на теме: „Слобода” и „Јуче и сутра”. Слобо-
да као стање или недостатак, простор самоостварења. 
Слобода која се жели, осваја, губи и тражи. Ослобађање 
духа, ума и тела. Слободне љубави и љубави без слободе. 
Људске слободе и права. Лишеност слободе, заточени-
штво. Друштва без слобода и борба за њих. Јучерашњица 
и сутрашњица као терети и нови хоризонти; идеал и стиг-
ма.

Приче могу бити било којег жанра, с обзиром да наше 
теме остављају приличан спектар могућности.

Три најбоље приче биће награђене комплетом књига, а 
све остале које уђу у шири избор биће током пролећа 
2017. штампане у заједничкој збирци, те ће парцијално би-
ти и објављиване на нашем порталу.

Конкурс је отворен до 1. новембра, а резултати ће би-
ти објављени до 10. децембра 2016. године.

Приче треба да буду написане на српском језику и пи-
сму, не дуже од 8000 карактера (до 3 куцане стране), от-
куцане у Word документу, Times New Roman фонтом, 
форматом 12 (уз обавезно коришћење слова Ћ, Ђ, Љ, Њ, 
Ш).

Приче шаљите на имејл адресу: snf@europe.com
Уз причу доставите и биографске и контакт податке.
Један аутор може послати до три приче.

Зоран Којић,
главни уредник и генерални секретар СНФ-а
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ДУХОВНОСТ Прелиставамо црквени календар

Свети Илија – слава ваздухопловаца
П равославни верници сваког 2. 

августа обележавају празник 
старозаветног пророка и ново-

заветног светитеља Илије. Свети Или-
ја, веома поштован у православљу 
као строг и непоколебљив проповед-
ник етичких вредности, присутан је у 
Старом и у Новом завету као пророк 
чије је особине преузело хришћан-
ство доводећи га у везу са настанком 
нове вере и новим Христовим дола-
ском.

Према предању, Свети Илија је био 
међу пророцима који су се на Тавору 
поклонили Исусу Христу на дан Пре-
ображења Господњег, када се јавио 

својим ученицима са поукама нове 
вере, па се зато лик светог Илије сли-
ка на преображенским празничним 
иконама.

Свети Илија је присутан и у визији 
светог Јована Богослова у којој се ње-
гова улога везује за будућност хри-
шћанске цркве и други долазак на зе-
мљу Христа Спаситеља – ново прео-
бражење коме се нада и у који верује 
хришћански свет.

Према књизи Откровења Јовановог, 
други долазак Христов најавиће Или-
ја са старозаветним пророком Ено-
хом и њиховим страдањем треба да 
почне ново преображење човечан-

ства. Верује се да Свети Илија није 
умро већ да се жив, пламеним кочи-
јама, вазнео на небо, па се та сцена 
слика на празничним илинданским 
иконама.

Српски народ многе природне по-
јаве приписује Светом Илији, којем је 
преласком у хришћанство приписао и 
особине свог старог бога Перуна, који 
је управљао муњама и громовима. 
Свети Илија је код Срба слава вазду-
хопловаца, обнародована указом из 
1924. године. Пропашћу краљевине 
Југославије та традиција ваздухопло-
ваца је прекинута, али је обновљена 
1992. године. 

Неговање фолклорне баштине

Батањски камп окупио 140 учесника
слим”. Поред вокалног солисте Мио-
драга Мише Близанца, публици се 
представило и петнаест тамбураша.

Наредне вечери, учесници кампа 
су се изместили из Батање. Провели 
су вече у дворцу Бреда, удаљеног 30 
километара од Батање, где су ужива-
ли у атрактивној, тродимензионалној 
пројекцији на самим зидинама двор-
ца.

Ни овај камп није прошао без га-
строномске вечери. Главни корео-
граф и велики гурман је за све пола-
знике кампа припремио сарајевске 
ћевапе. Уз добро расположење, пе-
сму и игру, кампери су у сласт појели 
ове балканске специјалитете.

На последњој, завршној вечери, по-
лазници кампа су публици приказали 
шта су научили током неколико дана 
боравка на камповању. Кореографије 

су се низале једна за другом, па су 
тако најмлађи приказали „Игре из 
околине Београда”, а они старији 
„Влашке игре из Црноречја”, „Орачки 
бал” и „Буџак”. Музичка секција је из-
вела сплет српских народних песама. 
Присутни су имали прилике да погле-
дају и изложбу коју су педагози са-
ставили од дечјих радова.

Публика је громким аплаузима по-
здравила сваку тачку приказану те 
вечери. За релативно кратко време 
деца и њихови наставници и инструк-
тори уложили су много енергије и 
још једном показали колика је њихо-
ва љубав према српском фолклору и 
овом кампу, који је и ове године ис-
пунио очекивања. Успео је да окупи 
велики број деце и младих из свих 
крајева Мађарске и да њихову енер-
гију усмери ка очувању српске тра-
диције и културе.

С. Ђ.

СА ЛИЦА МЕСТА

О популарности Српског фол-
клорног кампа у Батањи говири 
и податак од преко 140 ового-

дишњих учесника из Батање, Деске, 
Сегедина, Сантова, Помаза, Калаза, 
Чобанца, Будимпеште, Арада (Руму-
нија) и Беочина (Србија). Батањска 
двојезична Српска основна школа је 
од ове године постала главни органи-
затор кампа, уз суорганизатора, Са-
моуправу Срба у Мађарској.

Организатори су ове године желе-
ли да уведу и неке новине, што им је 
пошло за руком. Ово је, како су ре-
кли, био велики изазов за њих, али по-
ред вишегодишњег искуства, добре 
организације и сјајне екипе педагога, 
успели су да виде срећна и задовољ-
на лица деце, која су пожелела да и 
следеће године дођу на камповање.

Љубимир Миле Вујчин, врсни коре-
ограф из Врбаса, са својом екипом, 
радио је са децом кореографије на-
родних игара. Он је у току овог кам-
па поставио четири кореографије. 
Инструктор који редовно учествује у 
раду ове манифестације, следеће го-
дине ће прославити четврт деценије 
сарадње са Батањом.

Деца су била распоређена у пет 
група. Четири групе су радиле народ-
не игре, док је пета увежбавала изво-
ђење народне музике са Михаљом 

Ловасом, наставником који је ове го-
дине добио награду од града Батање 
и један је од оснивача овог кампа.

Организатори су се потрудили да 
приреде интересантне програме. У 
преподневним и раним поподневним 
часовима вредно се радило 
на неколико фронтова. Игра-
ли су, певали, свирали, ради-
ли ручне радове… Касно по-
подне је било резервисано за 
расхлађивање на батањским 
базенима. Лепо време им је 
ишло у прилог, тако да су на-
кон вишечасовних проба 
уживали у купању и играма 
на води.

И вечери су биле веома 
садржајне. Прво вече су се 
кампери провели на ноћном 
купању, док је друге вечери 
приређено изненађење, не 
само за кампере, него и за 
све Батањце: организован је 

концерт тамбурашког орекестра КУД 
„Бриле” из Беочина. Вишегодишњи 
побратими су се радо одазвали пози-
ву Срба из Батање и забавили више од 
250 гостију, који су те вечери дошли 
на концерт, под називом „На те ми-

У Батању су се и овога лета сјатила деца из свих 
делова Мађарске, као и из Румуније и Србије, како 
би недељу дана уживала на 27. Батањском српском 

фолклорном кампу. Судећи по броју 
заинтересованих, овај камп из године у годину 

постаје све популарнији и интересантнији



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

БОЛЕСНИЈИ СМО ОД 
ПРЕДАКА ЗБОГ ЛОШЕ 

ХРАНЕ
Промене у технологији производње и 

редуковање важних састојака из намир-
ница, учинили су нас рањивим на алерги-
је, аутоимуна и друга обољења, јер је наш 
одбрамбени систем ослабљен. Пад иму-
нитета све чешће се означава као узрок 
многих болести – од 5 разних инфекција 
и алергија до карцинома различитих ло-
кализација. Зато је све више оних који на 
разне начине покушавају да ојачају од-
брамбене способности организма. Док-
тор Пол Клејтон, професор неурофарма-
кологије на Универзитету у Единбургу и 
предавач на постдипломским студијама 
Оксфорд универзитета, међутим, тврди 
да нема те „магичне” хране која може бр-
зо да оснажи имунитет, јер је наш имуни 
систем веома компликован и има много 
нутриционих захтева.

Професор Клејтон, који је био и у Бео-
граду, на првом симпозијуму о имуните-
ту, у организацији Српског апотекарског 
друштва, свестан је да људе веома збу-
њује то што се стално појављују различи-
те информације о томе шта је важно за 
наше здравље, па и за имунитет.

– Знамо да се учесталост аутоимуних 
болести повећава за три, четири одсто го-
дишње, као што знамо и да се за неколико 
деценија чак за 150 одсто повећао број у 
суштини алергијских обољења, као што 
су астма, ринитис, дерматитис, али и га-
строинтестиналних поремећаја – обја-
шњава професор Клејтон. – Када сам ја 
ишао у школу, нико у разреду није имао 
астму, а сада у сваком одељењу бар по 
једно дете има астму и алергијске реак-
ције. Суочавамо се, такође, и са порастом 
малигних обољења, чији настанак се, та-
кође, повезује са падом имунитета. Веру-
јемо да постоји неколико разлога. Оно 
што доводи до ове дисфункције имуните-
та су два одвојена фактора, оба везана за 
исхрану. Један од њих је недостатак 1.3 и 
1.6 бета глукана из ланца исхране, што је 
последица промена у пољопривреди и 
процеса у технологији производње хране. 
Други узрок је уклањање антизапаљен-

ских фактора, а то су омега 3 киселине, 
које су доста редуковане из хране. То нас 
је учинило рањивим на алергије, а верује 
се да је покренуло и аутоимуне болести и 
оставило одбрамбени систем веома сла-
бим. Сви ови фактори су нас учинили мно-
го подложнијим болестима него што су то 
били наши преци – каже овај стручњак.

ИЗБЕГНИТЕ ЈУТАРЊЕ 
ГРЕШКЕ

По јутру се дан познаје – упозорава 
стара изрека, коју многи од нас не схва-
тају озбиљно. Није свеједно шта радимо 
ујутру, а ово су најчешће грешке које 
правимо кад отворимо очи.

Навика да неколико пута одложимо 
јутарње звоно за буђење чини нас нерво-
знима, а доказано је да овај „украден” 
сан не регенерише ништа у нашем орга-
низму. Зато, навијте сат баш кад желите 

да устанете и осећаћете се боље, јер сте 
показали снагу воље.

Провера телефона: читање вести, меј-
лова пре него што сте поштено отворили 
очи није сјајан начин да почнемо дан. Ти-
ме смо одмах убацили у пету брзину, а 

да претходно нисмо загрејали „ауто”. О 
зрачењу телефона научници још нису 
усаглашени, али најбоље би било да га не 
држите поред кревета.

Прескакање вежбања: ако скачете из 
кревета, облачећи се наврат-нанос и ју-

рећи на посао, чините медвеђу услугу 
свом телу. Недостатак времена није 
оправдан разлог за прескакање вежба-
ња, јер не морате овој јутарњој рутини 
посветити читав сат. Довољно је и 15 ми-
нута да се лагано загрејете и истегнете.

Неадекватан доручак: кафа и тост не-
ће вам обезбедити потребну енергију за 
наставак дана, али ни традиционални 
српски доручак, који укључује бурек и 
пецива није добар избор. Овсене паху-
љице са млеком и свежим воћем обезбе-
диће вам потребне витамине, а ако вам 
је то сувише „женски оброк”, изаберите 
јаја и јогурт.

НА ОДМОР НИКАД БЕЗ 
ЛЕКОВА

Промена средина током путовања 
може да буде узрок различитих здрав-
ствених тегоба, зато лекари саветују да 
не крећете без приручне апотеке. На од-
мору може доћи до појаве дијареје, 

температуре, дехидратације, а ту су и 
досадни инсекти чији убод може да на-
прави проблем. Зато са собом обавезно 
треба понети лекове и препарате за 
ублажавање тегоба, нарочито ако идете 
на неку далеку дестинацију.

Поред обавезне заштитне креме за 
сунчање, у пртљагу треба да се нађу ле-
кови за снижавање повишене телесне 
температуре. Уколико до ње дође најбо-
ље је узети оне на бази парацетамола и 
ибупрофена, а за спуштање температу-
ре могу да помогну и кесице комбинова-
ног прашка.

Дуг пут код многих изазива мучнину и 
повраћање, па је препоручљиво пре по-
ласка попити таблете против ових тего-
ба. Оне се могу купити без рецепта, а од-
расли би требало да у току дана узму 
две до три таблете. Стомачне тегобе су 
једне од најчешћих које се јављају на 
летовању. Како би спречили дијареју, и 
грчеве у стомаку у несесер са лековима 
обавезно додајете и неки пробиотик. 
Они који приликом промене средине 
осећају надутост, па уместо дијареје до-
бију „затвор” требало би да понесу неки 
лаксатив. Повраћање, пролив, повишена 
температура могу да доведу и до дехи-
дратације организма, па лекари саветују 
да на пут понесете и неко рехидратаци-
оно средство које садржи електролите.

На одмору може доћи и до мањих по-
вреда, као што су огреботине и посеко-
тине зато код себе ваља имати јод или 
алкохол за чишћење ране. Уз то наравно 
треба понети фластере, газу или завоје 
како би се повреда адекватно санирала. 
Хипергелови и масти на бази биља пома-
жу приликом уједа инсеката, али и када 
на мору медуза опече, па их обавезно 
треба купити.

Ако на пут идете са децом, поред 
свих ових лекова понесите капи и табле-
те против алергије. Најмлађи најчешће 
реагују на промену климе, па им се нос 
врло лако запуши, зато су капи неопход-
не. Малишани, такође, доста времена 
проводе играјући се у песку, и прљавим 
рукама обично додирују очи што може 
да доведе до црвенила и појаве конјунк-
тивитиса. Пожељно је имати и топломер 
како бисте могли да детету чешће про-
веравате температуру, као и чепиће за 
њено снижавање.

ЗДРАВ ЖИВОТ

1 Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Србије



Уколико сте хронични болесник, на 
пут никако не крећите без прописане те-
рапије. Обавестите лекара о дестинацији 
на коју идете како би вам дао одређене 
препоруке и савете, а лекове обавезно 
носите у оригиналном паковању које са-
држи упутство за употребу.

Када путујете у иностранство, а неоп-
ходан лек немате код себе важно је да 
запамтите интернационално незаштиће-
но име лека, јер се лек не зове исто у 
свакој земљи. Интернационално име је 
оно које се код нас налази на кутији, 
обично испод имена лека, и написано је 
у загради малим словима. Важно је, та-
кође, и знати облик и јачину како бисте 
били сигурни да вам апотекар даје пра-
ви лек.

ДА ЛИ СМО ПОСТАЛИ 
ПАРАНОИЧНИ?

Стрес на послу, хаотичан свет у ком 
ништа више није сигурно, окидач су за 
претерану сумњичавост. У порасту је 
број поклоника глобалних теорија заве-
ра, али и оних који верују да њима лично 
неко ради о глави. Не ради се овде о па-
раноји као клиничком обољењу, већ о 
порасту сумњичавих мисли код иначе 
здравих људи.

Данијел Фримен, клинички психолог 
и професор на Оксфордском универзи-
тету написао је књигу „Параноја: Страх 
XXI века”. На основу интервјуисања 
1200 људи, Фримен је установио да је 
ниво параноје знатно већи него што је 
очекивао и да се може упоредити са 
депресијом, болешћу модерног доба. 
За многе, реч је о страховима који им с 
времена на време прођу кроз главу, али 
алармантно је да је 40 посто испитани-
ка убеђено да други о њима причају. Уз 
то, сваки пети сигуран је да га посма-
трају или прате, а пет посто страхује да 
је реч о унапред планираној завери која 
за циљ има да им нанесе зло. По Фриме-
ну, нарочито су угрожене жене, и то 
оне из средње класе, образоване и са 
каријером, јер је на њима највећи при-
тисак.

– Овај тренд је у порасту. Обично по-
чиње са анксиозношћу и страхом да се 
не носимо како треба са пословним оба-
везама. Наставља се бомбардовањем ло-
шим вестима, било да су о губитку по-
сла или стопи развода. Резултат је да по-
чињемо да мислимо да смо ми следећи. 
Неретко, вероваћемо да нас партнер ва-
ра или ако се осећамо несигурни на по-
слу, чиниће нам се да нам се сви смеју 
иза леђа – објашњава Фримен.

Извор параноичних мисли је рациона-

лан – жеља да објаснимо свет око себе. 
Човек има потребу да успостави ред у 
хаосу, а чини се да наш свет никад није 
био хаотичнији.

– Потреба да објаснимо непознато је 
наш инстинкт. Али, када смо под стре-
сом, осећамо се уморно, анксиозно, нер-
возно, па се повећава вероватноћа да на-
ша објашњења буду негативна и зами-
шљаћемо најгоре. Ту је и ефекат грудве: 
једном кад се параноја развије, расте са 
сваком новом негативном мишљу – обја-
шњава Фримен.

Знају то сви који су у неком тренутку 
помислили да их партнер вара. Лавину 
сумњичавих мисли тешко је зауставити, 
па од проверавања телефона и упадања 
на мејл, лако стигнемо да глумљења де-
тектива и праћења партнера не би ли 
смо га ухватили у прељуби. Исти прин-
цип дешава се на послу где безазлен по-
глед шефа можемо протумачити као да 
нам се спрема отказ, а затим наставља-
мо да тумачимо и остале знакове, попут 
колега који одједном ућуте кад ми уђе-
мо у просторију. Велика незапосленост 
чини нас несигурним.

Решење, осим у случају клиничке ди-
јагнозе параноје, јесте да научимо да 

ствари посматрамо из друге, рационал-
није перспективе. Некад је за то потреб-
на помоћ стручњака, а некад ће нам по-
моћи и технике враћања пољуљаног са-
мопоуздања, медитација или пронала-
жење хобија који ће смирити наше по-
дивљале мисли. Оно што не треба да ра-
димо је да страхове чувамо за себе, јер 
ће тако само расти. Поверите се разло-
жним блиским пријатељима и члановима 
породице који ће вам помоћи да посма-
трате ствари из другог угла.

– Водите рачуна о основном, да до-
вољно спавате, правилно се храните и не 
пијете превише. Што сте боље располо-
жени, мања је вероватноћа да ћете бити 
сумњичави. А кад вам се то деси, запи-
тајте себе шта би ваш најбољи пријатељ 
рекао у тој ситуацији. И не заборавите, 
мисли нису чињенице – закључује др 
Фримен.

НОВА ТЕОРИЈА О 
МАСНОЋАМА

Међу научницима је све више оних 
који сматрају да ниво холестерола у кр-
ви уопште не узрокује срчана обољења, 

и да је читава претпоставка о холесте-
ролу заправо добро осмишљена превара 
којом се становништво наводи да, у 
страху од болести, троши велике суме 
новца на разне препарате против масно-
ћа у крви. Фармацеутска индустрија, на-
име, већ дуго „сервира” причу да уноше-
ње масне хране богате липопротеинима 
мале густине (лошим холестеролом) до-
води до срчаних обољења, и да ефекте 
такве хране треба поништити различи-
тим пилулама против масноћа. Научни-
ци, међутим, већ дуго знају да количина 
лошег холестерола у крви не зависи од 
тога колико сте овог липопротеина уне-
ли у организам путем хране. То је због 
тога што се храна током варења разла-
же, а те материје после могу, али не мо-
рају, да буду искоришћене за стварање 
холестерола. Недавна истраживања по-
казала су, међутим, да и људи који има-
ју довољно ХДЛ-а могу да добију срча-
на обољења због тога што у тој једначи-
ни учествује велики број чинилаца – из-
међу осталог и количина физичких ве-
жби која утиче на начин на који ХДЛ де-
лује у организму. То донекле побија тезу 
да „лош” холестерол изазива болести 
срца, а „добар” холестерол штити срце 
од разних обољења. Назив „добар холе-
стерол” тиче се липопротеина велике гу-
стине (на резултатима испитивања крви 
које добијете из лабораторије биће обе-
лежен енглеском скраћеницом ХДЛ), а 
„лош хостерол” липопротеинима мале 
густине (обележава се енглеском скра-
ћеницом ЛДЛ).

ДВА ЛИТРА ВОДЕ ДНЕВНО 
ЗА ЗДРАВЕ БУБРЕГЕ

Истраживања америчке групе науч-
ника урађена на 3.427 одраслих особа, 
показала је да већи дневни унос течно-
сти има протективан утицај на бубреге. 
И неке друге студије су показале да је 
унос више од два литра течности дневно 
значајан.

Како објаснити чињеницу да појачан 
унос течности има заштитно дејство на 
бубреге? Могуће научно објашњење је у 
чињеници да бубрег игра кључну улогу у 
одржавању биланса течности у нашем 
телу. Недовољан унос течности сти-
мулише лучење хормона вазопреси-
на, који може довести до оштећења 2



бубрега. Наиме, овај хормон деловањем 
преко В2 рецептора доводи до прогреси-
је различитих бубрежних обољења и по-
већања крвног притиска. Исто тако, нај-
новији подаци указују да овај хормон 
деловањем преко В2 рецептора који се 
налазе у јетри и панкреасу, може играти 
улогу у настанку метаболичког синдро-
ма и шећерне болести. Стога се данас 
чине покушаји да се прогресија неких 
бубрежних обољења (посебно полици-
стичне болести бубрега) успори приме-
ном лекова који блокирају рецепторе за 
овај хормон (толваптан).

Закључак свих студија је да умерено 
повећан унос течности (два до три литра 
дневно) има повољан ефекат на бубреге. 
Уноси више од три литра дневно се не 
саветују због ризика од смањења кон-
центрације натријума у крви. Наравно, 
ове препоруке се односе на здраву попу-
лацију, а пацијенти са хроничним боле-
стима, посебно бубрежним, препоруку о 
пожељном дневном уносу течности мо-
рају добити од свог лекара.

Подаци о утицају појачаног уноса 
течности на прогресију хроничне бубре-
жне болести су такође контроверзни. 
Неке студије показује да појачан унос 
течности успорава прогресију бубрежне 
слабости (путем смањења продукције 
вазопресина и последичног оштећења 
тубулоинтерстицијумског компартмана 
бубрега), док друге налазе да појачан 
унос течности исту убрзава. Потребна је 
рандомизована, контролисана студија 
како би се ова дилема разрешила.

Генерално, препоруке за унос течно-
сти варирају од земље до земље. У 
складу са препоруком Европске агенци-
је за безбедност хране из 2010. године 
мушкарци дневно треба да унесу 2,5 
литара, а жене два литра течности. При 
томе око 20 одсто од ове укупне коли-
чине долази из хране. Ова агенција за-
једно са Немачко-аустријско-швајцар-
ским водичем за исхрану препоручује 
да осмоларност урина треба да буде 
око 500 мОсм/л, што се постиже са 
дневним излучивањем 1,5 до два литра 
мокраће.

Појачан унос течности смањује ризик 
од поновног настанка каменаца избега-
вањем стварања концентроване мокра-
ће. Боргхи и сарадници су показали да 
се овај ризик смањује за 50 одсто са 
уносом више од два литра течности 
дневно. Међутим, када је у питању пре-
венција стварања првог камена у бубре-
гу подаци из студија су још неконзи-
стентни.

Постоје неки докази да је недовољан 
унос течности удружен са настанком 
уринарних инфекција. С друге стране, 
појачан унос течности доводи до дилу-
ције бактерија у урину, испирања слу-
знице мокраћних канала те смањења гу-
стине и киселости мокраће са последич-
ним смањењем адхезије (лепљења) бак-
терија на слузнице мокраћних канала.

НОГЕ ОТИЧУ ОД ВРУЋИНЕ
Лети су учесталији проблеми са до-

њим екстремитетима. Тегобе које се ја-
вљају су трњење, бол, као и осећај тежи-
не, помажу шетње и хладна вода. Дуго 
седење или стајање, нарочито током 
летњих месеци, када температуре пре-
лазе 30 степени, често доводе до отица-
ња ногу које уме да буде веома непри-
јатно. И, док здраве особе немају разлог 
за забринутост услед појаве отока, вели-
ка топлота и те како смета срчаним бо-
лесницима и особама са проширеним 
венама чије се тегобе додатно погорша-
вају.

Симптоми који се јављају су трњење 
ногу, бол, као и осећај тежине у ногама, 

а најчешће отичу стопала и део ноге 
око скочног зглоба, јер су они изло-
жени највећем притиску.

– Разлог отицања ногу током летњих 
месеци је проширење крвних судова ко-
је се дешава услед излагања топлоти – 
објашњава доктор Игор Кончар из Кли-
нике за васкуларну хирургију Клиничког 
центра Србије. – То доприноси повећа-
ној пропустљивости крвних судова узро-
кујући излазак течности у околна ткива 
што се манифестује као оток. То не мо-
ра бити једини узрок отицања ногу, али 
је специфичан за летње месеце и јавља 
се и код здравих особа.

Отицање ногу до којег долази због 
повишене температуре може да се 
ублажи повременим туширањем хлад-
ном водом, а лекари саветују и подиза-
ње ногу током одмора. Особе које су 
склоне појави отока требало би да носе 
удобну анатомску обућу прилагођену 
топлом времену. Онима који доста вре-
мена проводе у седећем положају саве-
тује се што чешће шетња како би спре-
чили појаву отока. Важно је, такође, из-
бегавати дуго излагање сунцу, као и бо-
равак у топлим просторијама.

Отицање ногу код здравих особа мо-
же се спречити узимањем више течно-
сти, првенствено воде и чајева. Битно је 
јести намирнице богате гвожђем и вита-
мином Б као што су спанаћ, кељ, цвекла, 
ананас. Важно је, такође, избацити дуван 
и алкохол, као и смањити унос соли у ор-
ганизам.

– Уколико је отицање ногу део шире 
клиничке слике коју одликују симптоми 
као што су тешко замарање, гушење, 
бледило, убрзан рад срца, онда би било 
добро да се што пре оде на преглед – 
саветују др Кончар.

Посебно велике тегобе током лета 
осећају људи са проширеним венама, 
код којих се осим тежине и бола јавља-
ју пецкање и свраб. Како каже доктор 
Игор Кончар, важно је да ове особе узи-
мају лекове који ојачавају венски тонус 
и смањују упалу у венском зиду, као и 
да се баве неком физичком активно-
шћу.

– Важно место у лечењу и ублажа-
вању тегоба има и еластична чарапа 
или завој, међутим пацијенти их много 
ређе користе током летњих месеци, 
иако би требало да их носе свакоднев-
но и не прекидају терапију – каже др 
Кончар. – Током лета треба узети оне 
тање текстуре како нози не би било 
претопло.

БОЛОВИ НИСУ УВЕК ЗНАК 
БОЛЕСТИ

По холистичком тумачењу, болови 
могу бити последица наших негативних 
убеђења и непристајања на неприхва-
тљиве ситуације. Ево најчешћих…

* Главобоље настају као вид самока-
жњавања. Мигренозне особе теже савр-
шенству, а због потискивања беса живе 
под готово сталним притиском.

* Болови у очима настају због нечега 
што о себи, својој прошлости или будућ-
ности не желимо да (у)видимо.

* Слабљење слуха „сигнализира” да 
постоји нешто што не желите да чујете, 
док присутан бол указује на бес због не-
чега што сте чули.

* Бол у врату указује на тврдоглавост 
у процењивању сопствене ситуације и 
увереност да је наше становиште једино 
исправно.

* Осећај „кнедле у грлу” означава не-
способност да изразимо мишљење или 
тражимо шта желимо. Упала грла пока-
зује да смо толико љути да не можемо 
ни да говоримо.

* Грчеви су знак да не можемо да 
функционишемо онако како бисмо же-
лели.

* Импотенција се тумачи као немо-
гућност препуштања уживању због пре-
велике одговорности.

* Чир на желуцу је последица огорче-

ности, неспокојства и немогућности да 
„сваримо” или прихватимо одређену си-
туацију.

* Бол или блокаде у доњем делу леђа, 
по холистичком тумачењу, могу да буду 
проузроковани страхом од будућности 
или недостатком финансијске подршке. 
Насупрот томе, болови у горњем делу 
леђа откривају да је „превише обавеза 
пало на наша леђа” или недостатак емо-
тивне подршке.

СИМПТОМИ КОЈЕ 
МУШКАРЦИ НЕ СМЕЈУ ДА 

ИГНОРИШУ
Ослушкивање знакова које шаље тело 

и благовремено реаговање могу да спа-
су живот. Редовним контролама ове вр-
сте рака могу да се открију на време, у 
раним фазама, када су боље могућно-
сти за успех терапије

Мушкарци обично одлажу одлазак 
код лекара, али стручњаци препоручују 
да чешће контролишу своје здравље, по-
готово због симптома појединих врста 
рака који се најчешће јављују код му-
шкараца.

Редовним контролама ове врсте рака 
могу да се открију на време, у раним 
фазама, када су могућности за терапију, 
као и шансе за излечење, солидне.

 Рак простате
Код ове врсте карцинома простате 

обично нема јасних раних симптома, али 
дигитални ректални тест може да га от-
крије, а најбезболнији начин провере 
простате јесте ниво ПСА (простатни спе-
цифични антигени), који се утврђује ва-
ђењем крви из вене. Ова врста рака се 
јавља код пет до седам одсто мушкара-
ца старијих од 50 година, а смртност је 
релативно ниска – три одсто. После 70. 
године, око 80 одсто мушкараца има не-
ки облик рака простате, али углавном не 
умиру од тога. Симптоми болести на ко-
је треба да обрате пажњу сви старији од 
50 година (мада они могу да указују и на 
бенигне промене) јесу немогућност ури-
нирања, отежано и често мокрење, по-
себно ноћу, слабији млаз мокрења, стал-
ни осећај недовољно испражњене мо-
краћне бешике, болно мокрење и пече-
ње, крв у мокраћи, крв у сперми, пробле-
ми с ерекцијом и ејакулацијом (болна 
ејакулација), учестали болови у доњем 
делу леђа и куковима. Отежано мокре-
ње, спори проток и непотпуно пражње-
ње бешике, такође, могу да буду после-
дица повећања простате или сужавање 
уретера.

 Рак плућа
Код рака плућа оболели углавном не 

осети ране знакове болести, али „кашаљ 
који не пролази или онај уз који излази 
крв, често су доказ да је рак присутан”, 
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каже др Езра Кохен, онколог из Меди-
цинског центра при Универзитету Чика-
го. Осим тога, бол у грудима је увек при-
сутан и на њега не утичу покрети, губи-
так тежине, температура, појава астме. 
Понекад ови симптоми могу да указују 
на упалу плућа, па је биопсија једини си-
гурни показатељ. Ако пацијент пуши или 
је пасиван пушач, кашаљ не сме да се иг-
норише, каже Кохен.

 Рак дебелог црева
Крв у столици се никада не сме игно-

рисати, чак и ако се јави само једном, 
јер је можда реч о предканцерогеном 
полипу који крвари, а крварење је једини 
рани знак канцера дебелог црева који се 
може приметити. Код мушкараца мла-
ђих од 50 година, крварење је вероватно 
последица хемороида или колитиса, али 
стручњаци ипак препоручују одлазак 
код лекара. Колоноскопија је једина по-

уздана метода дијагностиковања и нај-
бољи је начин да лекар уклони полип ко-
ји би се касније развио у опасну болест.

 Рак бешике
Крв у урину је разлог за посету лека-

ру, а ако је пацијент млађи од 60 година, 
обично је реч о бубрежном каменцу. Ме-
ђутим, лекари кажу да све треба прове-
рити, јер ако се рак бешике уочи на вре-
ме, може се лакше победити. Лекари, та-
кође, истичу да су исувише активна бе-
шика или болно уринирање чешће знак 
инфекције.

 Лимфом
Безболни, отечени лимфни чворови на 

врату, пазуху или слабинама указују на 
болест. Лимфни чворови натекну током 
инфекције, али ако не спласну по-
сле недељу дана, треба посетити 
лекара. Такође, необјашњиви губи-
так тежине кроз месец или два, 
бол у подручју чворова после пије-
ња алкохола и свраб без осипа мо-
гу да буду разлог за забринутост. 
Стручњаци указују на то да крвни 
тест може лако да укаже на могу-
ћи лимфом, а биопсија је најсигур-
нији поступак тестирања.

ГОДИНЕ КАДА 
МИШИЋИ ГУБЕ МАСУ
Ригорозне дијете, потхрањеност 

и физичка неактивност нарушавају 
стабилност и правилно држање те-
ла. Временом се јављају тешкоће 
при покрету, нарочито проблеми 
са коленима.

Жене које држе ригорозне дије-
те и због витке линије су на грани-
ци потхрањености, у већем су ри-
зику да након 30. године са кило-

грамима изгубе и мишићну масу. Физич-
ка неактивност додатно убрзава овај 
процес, али и старење, разне повреде… 
Поред пропадања мишића који су ви-
дљиви, али могу да се јачају различитим 
спортским активностима, јављају се и 
поремећаји постуре, односно поремећа-
ји става и држања тела.

Међу првим страдају мишићи око ко-
лена, а код жена које су имале један или 
више порођаја долази до слабљења ми-
шића карличног дна и дубоких абдоми-
налних мишића који су уједно одговор-
ни и за стабилност доњег дела леђа.

Временом слабост ових мишића до-
води до нарушене контроле карлице, на-
рушене постуре са изразито наглашеном 
кривином у доњем делу леђа – каже 
доктор Свјетлана Аничић, специјалиста 
физикалне медицине и рехабилитације 
Војномедицинске академије.

Такође, постуру у доњем делу леђа 

може да наруши и ношење високих пот-
петица. Неправилно држање тела и сла-
бљење мишића може да почне још у 
школском узрасту као последица ноше-
ња тешких ђачких торби, неправилног 
седења у школским клупама, коришће-
ња мобилних телефона и седења за ра-
чунаром.

Сигнал да мишићи губе масу и поста-
ју слабији може да буде сваки бол који 
се јавља на покрет или након дужег при-
нудног положаја тела. Рецимо, ако је 
прање косе преко каде код жена праће-
но отежаним и успореним исправљањем 
трупа или се јави бол у врату након ду-
жег рада за рачунаром.

Процес слабљења мишића стабилиза-
тора који су одговорни за очување пра-
вилног држања тела и стабилности 

одређених сегмената током живота на-
предује, јер лоше навике држања тела 
које се усвоје у школском узрасту обич-
но се одржавају и кроз различите про-
фесионалне активности.

Рецимо, рад стоматолога одржава 
постуру истуреног држања главе, као и 
рад за компјутером, а међу професија-
ма које су подложне мишићним дисба-
лансима су и фризер, возач…

Мишићни дисбаланс код особа које 
имају нарушену постуру тела, временом 
доводи и до нарушеног квалитета по-
крета у одређеном сегменту. То је при-
мер дискус херније, код које у кичменом 
стубу на нивоу два пршљена и диска 
временом долази и до морфолошких 
промена и оштећења датог сегмента.

Проблем нарушене постуре и мишић-
ног дисбаланса могу да имају и му-
шкарци, најчешће који обављају профе-
сије као што су возачи, фризери, стома-
толози, хирурзи. Ипак, проблем постуре 
доњег дела леђа је заступљенији код 
жена.

Превентива подразумева адекватну 
физичку активност, као што су вежбе 
корекције нарушеног држања. Оне су 
индивидуално прилагођење сваком поје-
динцу након анализе постуре.

ТЕЛО ШАЉЕ СИГНАЛЕ КАД 
ЈЕ ПУНО ОТРОВА

У организам свакодневно унесемо го-
милу штетних материја, токсина, које 
удишемо из загађеног ваздуха, цигарета, 
или уносимо храном која садржи пести-
циде или вештачке супстанце… Тело се 
редовно, путем зноја или урина, чисти 
од ових загађивача, али ако се превише 
трујемо, токсини ће се нагомилавати у 
организму.

То можемо да препознамо ако на те-
лу примећујемо најмање три од седам 
ових знакова. То је сигнал да нашем телу 
треба детоксикација.

 Несаница
Накупљање токсина, нарочито наку-

пљање естрогена, уобичајени је узрок 
несанице. Ако имате проблема са спава-
њем, то може да значи да треба да про-
чистите јетру, јер је несаница често по-
везана са проблемима са јетром. Напици 
од броколија, карфиола и сличног повр-
ћа помоћи ће у чишћењу јетре.

 Летаргија
Ако се будите уморни и троми, треба-

ло би да размислите о детоксикацији. 
Ако покушавате да надокнадите енерги-
ју стимулансима као што су кофеин и та-
урин само ћете погоршати проблем. Јер, 
након краткотрајног осећаја веће будно-
сти, долази до наглог пада енергије по-
сле чега ћете се осећати још уморније.

 Главобоље
Хроничне главобоље које се стално 

враћају могу да упозоре на превелику 
количину токсина у телу. Задржавање 
токсина један је од највећих узрока тен-
зионих главобоља и мигрена. Треба зна-
ти да се током процеса детоксикације 
главобоље могу погоршати, али након 
што се детоксикација заврши нестаће 
или ће барем бити знатно смањене.

 Жут или бео језик
Језик је важан показатељ у откривању 

количине токсина у телу. Храна која са-
држи штетне материје може да пореме-
ти деликатну слуз пробавног система 
што укључује и језик. Ако је на површи-
ни језика видљив бели или жути слој, го-
тово је сигурно да се пробавни систем 
бори против токсина.

 Проблеми са кожом
Кожа је орган који помаже да се ток-

сини избаце из организма. Да тело поку-
шава да се очистити од отрова можемо 
препознати по неуобичајеним стањима 
коже, попут осипа и бубуљица, односно 
акни.

  Масно ткиво на 
стомаку

Токсини које уносимо 
кроз храну и пиће, али и 
токсини које удишемо могу 
да буду узрок накупљања 
масног ткива на стомаку. То 
се догађа зато што многи 
токсини који се задрже у те-
лу доспеју у абдомен и 
остану тамо. Могу се укло-
нити једино детоксикаци-
јом.

 Осећај врућине
Један од природних начи-

на на који тело избацује 
отрове је знојење. Када је у 
телу превише токсина оно ће 
се „прегрејати” покушавају-
ћи да их избаци знојењем 
због чега константно можете 
да осећате да вам је 
вруће чак и онда када је 
напољу хладно. 



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ВЕДРА СТРАНА СВЕТА
АФОРИЗМИ

Бог је свет створио за шест дана. Види се да је све рађено на брзину.

Није истина да је министар преписао докторат. И то је неко други урадио за 
њега.

Пас много лаже. Зато је најбољи човеков пријатељ.

Борац за слободу се обраћа полицији: – Нисам ја иза решетака, већ ви!

Не верујем латинским изрекама. Латини су старе варалице.

Полиција је у мафији пронашла сведоке сараднике. И сад одлично сарађују.

Исусово чудо је ходање по води, али ни он није помишљао да на води гради.

Прва асоцијација на реч свештеник је – служба!

И кад су били комунисти, веровали су у бога. У тадашњег.

Они се стално позивају на Библију, али нема одговора.

У парламенту седи 250 посланика, али теоретски. Никада их у парламенту 
нема више од 50.

Не гинемо улудо. На прву линију фронта шаљемо интелигенцију.

Вампир користи само органску храну.

Грађани више никоме не верују. Овде ни Бог нема неки завидан рејтинг.

Премијер је најпопуларнија личност. Замало је испред учесника „Фарме”.

Хитлер је био молер, Броз бравар, а Чаушеску обућар. И сви су били мајсто-
ри свог заната.

Све што будете рекли против власти, може да буде употребљено против вас.

Шансу су добили и поштени. Пред судовима и полицијом.

Они не желе пошто-пото да остану на власти. Тачно се зна колико кошта глас 
на изборима.

За похвалу је политичар који данас мисли једно, а сутра друго. Обично, поли-
тичари ништа не мисле.

Кад један човек све ради, мора да буде велика незапосленост у држави.

Плаћам проститутке. Тако задовољавам основне животне потребе.

Грађани нису изгубили наду. Све док може нешто да се нађе у контејнерима.

Србија има коалициону власт. Владају глад и беда.

Министри искачу и из фрижидера. Кад већ у њима нема ничег другог.

Најтрајнија намирница су обећања. Њима нас хране четири године.

Кад видим које су политичаре изабрали, мислим да им је потребан изабрани 
лекар.

То што сам радио, толико је гнусно, да то не могу ни да замислим.

Људи нису смислили ништа боље од демократије. Нажалост!

За дипломе неких факултета, мора много да се ради. Само тако може да се 
заради новац, потребан за куповину дипломе.

Статистика је егзактна наука. Колико странка плати, тачно толико подршке 
добије у истраживањима.
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Владе Србије



СРБИЈА ДАНАС
– Како је било на послу? – пита Зорица својег мужа Милорада.
– Данас сам имао два ударања. Једно на Бранковом мосту и једно на почет-
ку Булевара Михајла Пупина. Ово друго је било мало теже, јер је возач црве-
ног пежоа баш брзо ишао. Лупио ме је добро, па сам одлетео десет метара. 
Да је неко мерио, оборио бих рекорд Мајкла Пауела, од пре двадесет годи-
на. Али зато сам боље и прошао. Том возачу сам наплатио десет евра, док сам 
од оног првог у тегет опелу успео да извучем тек пет еврића. А и то на једви-
те јаде! Хтео је да зове полицију, па је предлаго да идемо на суд. Некако сам, 
ипак, успео да га убедим да би га то много више коштало, па је после 45 ми-
нута пристао да се „отвори”. Тај први ме је звекнуо у препоне, а други ме је 
снажно ошинуо, тако да ми је сигурно скрцкао и неколико ребара. За ребар-
ца није проблем, па ћу и сутра моћи да изађем, само што ћу да променим ло-
кацију. Стаћу тамо где возе спорије.

– Добро си прошао данас. Нису ти ни одећу много исцепали – уверава же-
на свог скрханог мужа. – Имаш расекотине по лицу и неколико модрица. А 
кад се само сетим како си почетком године три пута возилом хитне помоћи 
превожен у Ургентни центар због лома потколенице, контузије главе и расце-
па слезине и левог плућног крила – цокће уснама и све се крсти, десном, па 
левом руком и захваљује Богородици што јој је муж и даље жив.

– Јесте, али тада сам најбоље прошао. У болници сам сваког дана имао 
храну, негу и спавао сам у топлом. А и то што сам извукао од возача било је 
довољно да ти и деца живите пристојно пуна три месеца – смирује Милорад 
своју закониту жену.- То што ја шепам најмањи је проблем, а без слезине мо-
же да се живи, као и са њом. Их, живе људи и без мозга и без срца, па они још 
и најбоље пролазе у животу.

– Где ћеш сутра да стојиш? – окреће се Зорица будућности.
– Мислио сам да пређем у стари део града. Ту су улице уже, па се вози спо-

рије. Искористићу време јутарње гужве, па ћу да се бацим под кола док возач 
прича телефоном – разрађује Милорад тактику. – Онда га „ухватим” на брзи-
ну, док је у шоку, почнем да јаучем, људи се окупљају, ја одглумим много те-
жу повреду и одмах му тражим паре, пре него што се освести и пре него што 
дође полиција. Ако сутра од двојице-тројице извучем по пет евра, биће добро! 
Биће пара и да се Први мај прослави како доликује радним људима.

– А докле, црни Милораде, мислиш тако? – пита Зорица и врти главом.
– Још коју годину. До пензије. У фирму се више не враћам. Последњи пут 

кад сам тражио плату коју нисмо примили пуне четири године, тако ме је 
претукло газдино обезбеђење, да ово на улицама није ништа. Ово сада је као 
рехабилитација у Рибарској бањи, у односу на палице оних горила. Тада сам, 
сећаш се, три месеца непокретан лежао на ортопедији на Бањици. Батине сам 
тада добио, а плату нисам.

САТИРИЧНЕ 
ПРИЧЕ

ОПОЗИЦИЈА И ВЛАСТ
Ш еф највеће српске опозиционе странке заказао је конференцију за но-

винаре. Интересовање медија било је такво да се његово обраћање да-
нима нестрпљиво очекивало. Извештачи су се у заказано време у вели-

ком броју окупили у сали Међународног прес центра у центру Београда.
Неколико минута пре почетка конференције лидер опозиције је још јед-

ном понављао у себи шта ће да каже.
Кад му је модератор дао реч, опозиционар је од старта кренуо оштро.
Рекао је да је „власт изгубила сваки легитимитет, да је морално посрнула, 

да се дави у корупционашким скандалима, да је састављена од најнеструч-
нијих људи који су се могли наћи, да тумара мрачним ходницима без излаза, 
да је постала сама себи сврха, да је што бржи одлазак и у њеном интересу, 
да нема шта да понуди, осим свађа унутар владе, да је подвиг што су погор-
шала ионако катастрофалну економску ситуацију, да је задужила земљу и 
да те дугове неће моћи да врате ни чукун унуци и да је, речју, њен досада-
шњи учинак – злочин према народу”.

Модератор је затим позвао новинаре да поставе питања.
– Били сте неуобичајено оштри. На то до сада нисмо од вас били навикну-

ти – јавио се новинар угледног домаћег дневног листа и затим питао:
– Да ли после овога што сте рекли очекујете адекватну реакцију власти?
Лидер је знао да актуелна власт може да нареди полицији и тужилаштву 

да испитају његов рад у бившој влади, да криминалистичка полиција чека миг 
из владе да уђе у његове фирме, да му надлежни прете провером стечене 
имовине, да се спрема његово смењивање са неколико преосталих функција 
на које га је именовала претходна влада, али је одлучио да буде бескомпро-
мисан и да иде до краја.

– Наравно да очекујем реаговање врхушке огрезле у криминал. Али ја сам 
ово морао да кажем из моралних разлога. Моја част и поштење ми то нала-
жу, а последице нека буду какве буду! Спреман сам све стоички да издр-
жим! – декламовао је лидер, а онда придодао – Уосталом, та камарила у Да-
маску о којој сам сада говорио, већ је починила толико недела над недужним 
народом пријатељске Сирије, да ме не би изненадило да нешто покушају и 
против мене.

ИДЕАЛНИ УСЛОВИ
Ж елим да будем искрен према вама. Отварам своју душу. Нудим вам ср-

це на длану.
Све су се коцкице сложиле. Нема више коцкања, треба ићи на си-

гурно. Нема повлачења, нема предаје, само напред!
Никада није било повољније окружење. Ова земља је за то непревазиђени 

оквир. Нација ме на то позива. Град у којем живим је идеалан град.
Нема погоднијег времена од овог сада. Сад су и време и тренутак. Моја по-

зиција је стицај таквих околности да ме тера да је искористим.
Оваква шанса се ретко указује и теже ју је промашити, него погодити. Тре-

ба бити прецизан! Треба бити одлучан, хладнокрван и смирен.
Људи и односи међу њима су такви да ме силно инспиришу. Све о чему 

размишљам, снажно ме подстиче.
Плата, посао и претпостављени су као створени да кренем у акцију.
Најаве, обећања, трендови, интенције, путокази… То су за мене моћни им-

пулси.
Будућност и што она доноси посебно ме мотивишу.
Породица ме сваким разговором и гестом уверава да направим тај велики 

корак.
„Можеш ти то” – кажем и ја себи.
Све ми говори да ставим тачку над латиничним И, и ћириличним Ј, да кру-

нишем своје напоре, да ставим јагоду на врх торте и да не смем да одем из 
Рима, а да не видим папу.

Време је да се крене путем поплочаним добрим намерама.
Све је као створено да дигнем руку на себе! 2



ИЗ ДНЕВНИКА
Први дан
Први дан ми је прошао у упознавању велелепног хола палате. Нисам жу-

рио никуда и полако сам корачао од једног до другог уметничког дела. С ве-
ликом пажњом сам разгледао бројне вредне слике. Међу њима је и много ра-
дова мајстора Фламанске школе, али и чаробњака кичице који припадају 
француском импресионизму, експресионизму и симболизму. Између посма-
трања слика застајао сам поред скулптура чији су аутори највећи светски 
мајстори ове уметности. Искрено сам се дивио њиховим ремек-делима у бе-
лом и црном мермеру.

Трећи дан
Данас сам време провео у разгледању декоративне уметности у палати. 

Застајао сам поред писаћих столова од абоноса и палисандра, с детаљима од 
слоноваче и корњачине коре. Пажњу су ми привукли и предмети од нежног 
порцелана с биљним и животињским орнаментима. Просто сам се заљубио у 
чаше од венецијанског мурано стакла. А шта тек да кажем за намештај који 
је украшен у стилу Луја XV? Боже, благи Боже, понављао сам у себи, како су 
баснословно скупи ови вредни и ретки предмети!

Осми дан
Одлучио сам да ми овај дан прође у упознавању витража, мозаика и фре-

сака. Да бих дошао до галерије у којој су изложени, прошао сам кроз врт и 
Тријумфалну капију, која је нешто умањена копија оне париске. У зеленим вр-
товима се налази много дивних фонтана, а једна од њих својом импозантно-
шћу неодољиво подсећа на чувену римску Фонтану ди Треви.

Дванаести дан
Време сам прекраћивао у посматрању таписерија у златном салону. По-

времено сам проучавао плафон, који је израђен у бидермајер стилу. Посетио 
сам данас и библиотеку са бројним антикварним књигама, али мој утисак 
дана је вински подрум у којем је преко хиљаду врста вина из целе Европе.

Последњи дан
И тако, дан по дан, време је прошло скоро неосетно. Сутра ми истиче ка-

зна кућног затвора, изречена због неких наводних грехова у време док сам 
био министар за приватизацију. Скинуће ми електронску наногицу и моћи ћу 
да напустим ову велику палату, коју сам тек сада, као њен власник, имао вре-
мена да на миру разгледам и детаљно упознам.

ПОМОЋ
Ј ована је завршила економски факултет, али шест година није могла да 

пронађе запослење. Јављала се на све конкурсе на којима се тражило ње-
но занимање, али није имала никаквог успеха.

Када се пријавила на конкурс, на којем је тражена секретарица начелника 
у једном министарству, позвана је на разговор. Председник комисије за при-
јем је био помоћник министра, којем се Јована допала на први поглед.

Помоћник министра је од свих њених података записао само број мобилног 
телефона. Следећег дана ју је позвао и неувијено јој предложио да се виде на-
само, како би је боље упознао и уверио се да ли испуњава услове за пријем у 
министарство. Јована је после много размишљања невољно прихватила позив.

Пошто су се срели у граду, помоћник министра је позвао да изађу у ресто-
ран и да заједно вечерају. Девојци је отпочетка било јасно шта функционер 
жели од ње, али је на то била принуђена због велике немаштине у породици.

После вечере, прихватила је предлог да се таксијем одвезу до хотела и 
проведу ноћ у истој соби.

Наредних дана, Јована је очекивала да јој се функционер јави и обавести 
је да је примљена на посао. Међутим, уместо повољне вести, помоћник је 
уверавао Јовану да је настао проблем и да је ствар запела код заменика ми-
нистра, који неће да потпише решење.

– Најбоље би било да се видиш с њим и да ту ствар решите – предложио 
јој је помоћник.

Јована се и са замеником срела у граду. И он јој је предложио вечеру у до-
бром ресторану и наставак дружења у хотелској соби.

Девојка је и то морала да прихвати, уверена да ће после тога, заменик ми-
нистра потписати решење о њеном пријему.

Али, преварила се. И заменик јој је касније објашњавао да решење о њеном 
запослењу, заправо, потписује министар.

– Ја бих то учинио истога часа, али закон је овластио министра – заменик 
се „сетио” закона тек после неколико дана, али је и додао да би министар же-
лео лично да је упозна, пре него што донесе тако важну одлуку о пријему.

Све се поновило и са министром, али је и он имао одговор да све, ипак, за-
виси од премијера лично.

На Јовану су, затим, тројица мушкараца и заборавили.
А онда је премијер приредио пријем у згради владе. Поред њега, први пут 

је била једна дама, која је представљена као његова супруга. У лепој и висо-
кој госпођи, у скупом и елегантном комплету, њени познаници из министар-
ства, препознали су некадашњу кандидаткињу за секретарицу.

Док је пролазила поред њих, тихо им се обратила:
– Хвала на препоруци, много сте ми помогли. Ако и вама буде нешто тре-

бало, јавите се! 

ПРЕДАВАЊЕ
В аса Горданић је био истакнути, а непознати представник, како воли да ка-

же нова власт – бившег и пораженог режима.
Незахвално је, међутим, тврдити да се он тако и зове, јер никада ништа 

није радио под својим именом и у своје име. Тешко га је приказати у црно-бе-
лим тоновима, јер је деловао као сива еминенција. Нико поуздано не зна како 
он тачно изгледа, пошто је увек деловао из мрака, или, барем, из сенке. Сунца 
се плашио, јер би изгубио бледу боју коже. Уместо личне карте, показивао је 
партијску чланску карту. Свима се заклињао, а никоме није био веран. Био је 
мајстор да буде свуда, а да га нема нигде. Деловао је у позадини, да би могао 
први да се повуче, када за то дође време. Због полтронског односа према 
претпостављенима, изузетно му је одговарао управо тај позадински положај.

Радио је све послове и зато се није знало чиме се бави. Поуздано се, међу-
тим зна, да је био задужен за поверљиве и прљаве работе. Због тога је људе 
третирао као крпе.

Пошто је у моралном смислу био дно дна, брзо је доспео у неформални 
врх своје партије. Није он био члан ниједног партијског тела, али је његов дух 
био у свим овим телима. Од партијског вођства био је задужен, да из мини-
старстава и јавних предузећа, као и од приватних и страних фирми извлачи 
новац и узима масне провизије.

Васу су звали Ђубретар, јер се ничега није гадио и прихватао је да за свог 
вођу и партију учини и оно, чега се, иоле пристојни људи згражавају. Наравно, 
Васа је ову позицију користио и за лично богаћење. Као врло свестран човек, 
умешао је своје дуге прсте у бројне несумњиво криминалне приватизације, 
тендере, наводне спонзорске уговоре и муљање око забавних манифестација.

Што се тиче еконимије и привреде, био је врло способан да уништи и нај-
бољу фирму.

Као експерт за криминалне послове, био је саветник министра полиције. Као 
војни бегунац, био је саветник министра одбране. Пошто му ни истина није би-
ла јача страна, постао је власник неколико медија. Бавио се маркетингом и кре-
ирањем имиџа, а имао је најгори лични рејтинг и најмањи углед. Користио се 
нефер и невитешким средствима и зато су га послали и у спортске клубове.

С променом власти, чула су се обећања од нових челника владе да ће ова-
кви, као Васа Горданић, завршити тамо где им је место. Најављене су против 
таквих истраге, хапшења, оптужнице, осуде, одузимање имовине. Све је де-
ловало врло озбиљно!

Васа овога пута није имао куд. Чекао је неминовно привођење.
„Предавање је неизбежно”, размишљао је данима.
И ускоро је, заиста, уследио позив нових власти.
Васа је позван са највишег места да преузме једну од најважнијих функ-

ција у новој влади.
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