
Упркос пандемији, лекари 
уметници и цела Секција 
за хуманост, уметност и 

културу Друштва лекара Војводи-
не СЛД и 2021. године – ради. И 
међу нама има оних у црвеној зо-
ни, неминовно.

Акција „Књигом у болнице” 
редовно се одвија и довијамо се 
да књиге отпутују. Иду на разне 
стране света. Негде у већем броју 
да оснују библиотеку, а другде да 
је допуне. Од почетка 2021. го-
дине поклонили смо их на пет 
адреса. Специјалној болници за 
психијатријске болести „Ковин” 
у Ковину, Специјалној болни-
ци „Гамзиград” у Гамзиградској 
бањи, Општој болници Ужице у 
оквиру ЗЦ, Специјалној болници 
Озрен и Бањи Бездан на северу 
Бачке – одељку Опште болнице 
Сомбор „Др Радивој Симоновић”.

Поново смо са мањим бројем 
наслова зановили библиотеке 
општих болница у Ваљеву и Чач-
ку, Прибојске бање и Специјалне 
болнице у Ивањици.

У Ваљево и Ужице посла-
ли смо по примерак књиге „Од 
кројачке игле до хируршког но-
жа”– аутобиографију др Теодора 
Божина, лекара, чуве ног хирурга, 
немачког ђака и великог добротво-
ра српског народа у рату и миру. 
Књигу је неколико пута штампала 
кћерка Јасминка из Женеве и сва-
ки пут поклањала тираж. Вредне 
слике, уље на платну наших по-
знатих сликара (12) пре неколи-
ко година поклонила је Галерији 
Матице српске у Новом Саду. На 
болници у Шапцу финансирала 
је спомен-плочу на Хируршком 
одељењу где је др Божин најдуже 
радио. Божинови су из Модоша, 
сада Јаша Томић, у Банату. Књига 
је диван пример честитог живота 
једне банатске породице. Јасминка 
чува успомену на своје родитеље 
и отрже оца виртуоза са склапе-
лом од дубоког заборава. Велико 
хвала ваљевској болници која је 
дала пространу вест на сајту своје 
установе и чува културу сећања. 

Треба рећи да смо се потруди-
ли да пошаљемо на север Србије 
у Бездан и књиге на мађарском 
језику. Захваљујемо др Иди Јока-
новић и др Хаџи Аци Кожокићу. 
Прошле године белетристика и на 
мађарском отишла је у Општу бол-
ницу Сента баш оних дана када су 

у Сенти обновили производњу не-
опходног артикла, квасца. Рат са 
короном је то покренуо.

Пролеће 2021. започело је са 
појачаним присуством пандемије 
кроз број оболелих, али су и ре-
дови за вакцинацију постајали све 
дужи. Ових дана, крајем маја, убр-
зано пада број заражених, вакцина 
у Србији има чак четири врсте (по 
пореклу), затвaрају се ковид бол-
нице у Београду, осим највеће у 

оквиру Клиничког центра Србије 
у Батајници. Само нека тако и ос-
тане а да се она што пре пренаме-
ни за редован рад. 

Посебност овог априла је из-
градња болнице у Новом Саду. По-
четак градње је 28. април 2021. го-
дине. Изградња се убрзава у три 
смене и од 1. септембра 2021. при-
времено је намењена за болесне 
од ковида 19. Наставиће рад као 
градска болница Новог Сада и ти-
ме премостити недостатак устано-
ве секундарног нивоа. Први из-
вештаји о корона вирусу и боле-
снима били су са севера Србије и 
често из Клиничког центра Војво-
дине. Невоља је показала добре 
стране секундарног нивоа здрав-
ствених установа, општих болни-
ца, какве имају многи градови у 
Србији. Нама је остало да поже-
лимо да нову болницу дарујемо.

Зараза је недавно однела и жи-
воте два истакнута уметника, пе-
вача, који су ушли у наше душе и 
чије песме немају границе. Заувек 
су нас напустили Ђорђе Балаше-
вић, „панонски морнар”, и Ђорђе 
Марјановић, највољенији певач са 
наших простора. Песму о „страш-

Хуманост, уметност, култура

Умети сањати и у 
опасно пролеће
Припремила: др сц. мед. Славица Жижић Борјановић
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Стаза здравља у Селтерс 
парку – Младеновац, 
фото др Олга Лекић
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ном петлу” препевао је на нор-
вешки Земунац Влада Канић, ин-
жењер на привременом раду од 40 
година у Норвешкој, и отпевао уз 
гитару у емисији „5казање” РТВ 
овога маја, јер се вратио у Срем 
и опет постао наш. Ђолетов петао 
поклоњен је Норвежанима сним-
ком на ЦД и тако постао интер-
националан.

Помаљају се наше жеље, 
Секција прави планове, радује-
мо се изложбама уживо, предста-
вљању књига, бистама лекара које 
дарујемо, књигама које запоседају 
полице болничких библиотека и 
уносе мир у душе болесних.

Јесенас славимо јубилеј – 30 
година непрекидног рада. Воље и 

Аутор проф Невенка Петровић, Нови Сад

Лепота – фото др Аница Жупунски

Девојчица са маском – Јасминке Божин

Ред за вакцинацију протв вируса корона на 
Новом Београду, 1. март 2021. - фото Ђорђе 
Борјановић

Јоца

Јеси л чуо да ће сутра падати динари с неба?
Нисам.

А је л’ верујеш да има ‘тица што доноси колаче?
Не верујем.

Јеси л’ чуо да има негде да је стално лето?
Нисам.

А је л’ верујеш да у радију живу мали људи?
Не верујем.

Марш одавде из нашег сокака кад не умеш да 
сањаш!
Да те покрљам напола као лебац.
Ето!

Мирослав Антић. Птица из шуме. „Просвета”, 1979.

Umro jedan pesnik

Umesto parastosa Đoki Balaševiću

Glas goleme tuge, k’o tihi vetar
Struji zemljom balkanskom
Umro je pesnik i pevač, kompozitor
Nezaboravnih melodija.

Svirao je za tuđe i svoju dušu
Prestao je sanjivi glas
Trubadura vojvođanske ravnice.
Kiša je tužno rominjala nad Novim Sadom.

Spustili su zastave na pola koplja
Umro je apostol muzike
Uplakani ljudi nisu hteli verovati
Da je na nebo otišao panonski mornar.

Više ga zavoleše mrtvog
Nego živ kada je bio
Masa se zavila u tugu
Za umrlim pesnikom tužnih balada.

Prolazio sam godinama njegovom ulicom
Nikada ga nisam sreo
Krio se iza ograde pesama
Muzikom gradio kuću za večnost.

Vladimir Jokanović

маште нама не недостаје као у пе-
сми Мирослава Антића. И Ђорђе 
Балашевић био је из једног ново-
садског сокака, улице...

Кад нас је Ђоле напустио о 
њему је написао стихове и акад. 
мед. Владимир Јокановић, песник, 
а наше Секције председник. Човек 
који је створио Секцију и који и 
даље са нама машта и сања.
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