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ПОЛИТИКА

Срба је сваке године мање за 40.000

Више прекида трудноће, него рођених беба
Министарка Славица Ђукић-Дејановић оцењује да 
се наша матична земља налази у забрињавајућој 
демографској ситуацији. Њено становништво са 
просечном старошћу већом од 40 година спада 

у најстарије нације у свету

У  интервјуу  за  Радио-телевизију 
Србије,  министарка  Ђукић-Деја-
новић је указала да је у 2014. го-

дини било више прекида трудноћа не-
го рођене деце, а да Србија сваке го-
дине  изгуби  „мањи  град”  од  око 
40.000 становника, колико је мање ро-
ђених него умрлих. Она је навела да је 
крајње  време  да  ти  проблеми  почну 
да се решавају, а не само анализирају 
и додала да ће то бити један од ње-
них задатака у наредном периоду.

Славица  Ђукић-Дејановић  је  као 
део проблема означила и унутрашње 
миграције  са  села  у  град  и  оценила 
да  забрињава  то  што  је  све  више 
образованих жена старијих од 30 го-
дина  које  немају  децу  и  не  разми-
шљају  о  томе,  иако  нису  економски 
угрожене. Реч је о особама које, како 

је  навела  министарка,  имају  висок 
степен потребе за комфором.

„Оно што ћемо радити у овом ман-
дату биће видљиво за неколико годи-
на.  Популациони  параметри  се  неће 
брзо мењати”, рекла је Дејановићева 
и  додала  да  се  мора  радити  на  по-
бољшању  квалитета  живота  људи, 
али и анализирати унутрашње мигра-
ције  село-град,  јер  са њима  почиње 
популациони пад.

За  овако  лоше  параметре  нису 
економски фактори доминантни, што 
потврђује  чињеница  да  се  сирома-
шно становништво лакше одлучује на 
рађање  трећег  или  четвртог  детета, 
без већих подстицаја.

„Све  већи  број  образованих жена 
од 30, 33 године не рађају и не разми-
шљају о рађању”, каже Дејановићева.

Она подсећа да је Владимир Путин 
проблем у Русији решио подстицајем 
од  10.000  долара  за  рађање  сваког 
другог  детета,  да  је Данска  решење 

пронашла у агресивној кампањи, а да 
Македонија  и  Словенија,  иако  имају 
добра документа, немају боље резул-
тате од Србије. 

Има ли Србија фаворита на америчким изборима

Влада за Клинтонове, опозиција за Трампа

Амбасадор Русије у Београду, Александар Чепурин:

Увођење санкција Русији било би погубно за вас
„У вођење  санкција  Москви  од 

стране  Београда  било  би  по-
губно пре свега за саму Срби-

ју.  Видимо  да  српско  руководство 
уопште не разматра такву варијанту, 
а и многе земље Европске уније тра-
же могућност да напусте санкције.”

Тако Александар Чепурин, амбаса-
дор  Руске  федерације  у  Београду, 
одговара на питање „Новости” очеку-
је  ли  јачи  притисак  Запада  да  Бео-
град окрене леђа Москви у  јеку но-
вог хладног рата:

– Премијер Словачке Роберт Фицо 
добро  је  истакао да  санкције штете 
истовремено и ЕУ и Русији. Ништа ни-
су добро допринеле у тим сферама 
на које би требало да утичу. А конку-
рентност  Европе  у  светској  економ-
ској трци само се смањује као резул-
тат  такве  политике.  Тенденција  се 
променила.  Односи  Русије  са  ЕУ  и 
САД  ће  се  ревитализовати,  али  на 
основу  једнаких  права.  Навијања  за 
једну страну неће бити.

Да ли је Путиново приговарање 
Западу да је „признао вољу на-
рода Косова, а не признаје вољу 
народа Крима” наговештај про-
мене става Москве према ста-
тусу КиМ?
– Крим и Косово су духовне колев-

ке наших народа. Аналогија је сасвим 
оправдана: Крим – Русија, Косово – 
Србија. По питању Косова, Русија  се 
неизоставно  ослања  на  резолуцију 
1244 СБ УН, која гарантује територи-
јални интегритет Србије. Председник 
Путин  говори  о  „дуплим  стандарди-
ма”  –  западњаци  подешавају  свако 
решење  према  својим  интересима. 
Крим, за разлику од Косова, није био 
одузет након рата и бомбардовања.

Шта ће најављена посета пре-

мијера Медведева Србији про-
менити у односима Београда и 
Москве?
– У припреми је свеобухватна по-

сета, која сведочи о нашем поштова-
њу  према  Србији.  Имамо  заједничке 
задатке – очување стабилности, еко-
номски  развој,  повећање  животног 
стандарда. Србија и Русија треба да 
сарађују  тако  да  се  најефикасније 
реализују интереси наших народа. У 
вези  с  тим,  посети  ће  претходити 
седница Међувладиног комитета.

Месецима се овде спекулише да 
ће Србија набавити руско нао-
ружање.
– Наша сарадња у војнотехничкој 

сфери се развија. Што се тиче могу-
ћих испорука, овде се ради о искљу-
чиво  дефанзивној  техници.  У  Русији 
добронамерно  разматрају  захтеве 
Београда.  У  медијима  се  спомиње 
много ствари. Рећи ћу само да ће се 
сарадња  наставити  и  резултати  ове 
сарадње неће разочарати Србе. 

Резултати војне сарадње са нама неће разочарати 
Србе, Путин неће променити свој став према КиМ, 
а испоруку оружја из САД у Хрватску сматрамо 

опасном, истиче руски амбасадор Чепурин

га  Била  Клинтона,  да  без  одлуке 
УН бомбардује СР Југославију. На-
ша  матична  земља  је  имала  нега-
тивно  искуство  када  су  на  челу 
америчке  администрације  били 
Клинтонови,  јер  су  били  главни 
спонзори  независности  Косова.  То 
је  разлог  зашто  су  за  српску  де-
сницу  Клинтонови  апсолутно  не-
пожељни.  Њихов  највећи  против-
ник  је  лидер  радикала  Војислав 
Шешељ,  свестан  да  Срби  воле  да 
мрзе фамилију Клинтон и да за то 
имају  јако  добре  разлоге.  Лидер 
радикала,  у  шали,  истиче  да  ће 
његова подршка бити пресудна  за 
Трампову победу, јер је позвао све 
Србе у САД-у да  гласају  за  репу-
бликанског кандидата. 

Н еизвесности  у  америчким  из-
борима не би било да се питају 
српски политичари. Контровер-

зни бизнисмен и републикански кан-
дидат  Доналд  Трамп  убедљиво  би 
победио  8.  новембра  Хилари  Клин-
тон,  а  исте  вечери  у  Скадарлији,  уз 
тамбурице,  Трампов  тријумф  про-
славили  би  Војислав  Шешељ,  Бошко 
Обрадовић, Ненад Поповић и Милу-
тин Мркоњић, док би Александар Ву-
чић и Расим Љајић бираним речима 
покушали да утеше Хилари. Срећом 

по  кандидаткињу  Демократске  пар-
тије, избори се не одржавају од Хор-
гоша  до  Драгаша,  па  шансе  Хилари 
Клинтон да постане прва председни-
ца Америке остају сасвим солидне.

Новембарски  председнички  из-
бори  вероватно  по  Србију  не  би 
имали тежину, да један од канди-
дата није  госпођа Клинтон која  је 
својевремено  охрабривала  супру-

Док премијер Александар Вучић на појединим 
међународним скуповима даје свој допринос 

промоцији породице Клинтон, а Расим Љајић му се 
бираним речима придружује, ватрену подршку 
републиканцу Трампу дају српски десничари
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АКТУЕЛНОСкупштина земаљске самоуправе није изабрала руководиоца СКЦ-а

Кандидати за директора без довољног броја гласова делегата
Д елегати  су,  како  је  раније  било 

планирано, на септембарском за-
седању  Скупштине  Самоуправе 

Срба у Мађарској, одлучивали о томе 
ко ће у наредних пет  година водити 
Културни  и  документациони  центар 
Срба у Мађарској, јер је конкурс за ту 
функцију  недавно  завршен.  Др  Ја-
дранка  Гергев  је  известила  присутне 
да су на конкурс стигле пријаве Ми-
лана Ђурића и Милана Дујмова.

Део седнице у оквиру којег су кан-
дидати  усмено  изнели  концепције 
свог будућег рада, као и само гласа-
ње  били  су,  према жељи  кандидата, 
затворени за јавност, тако да новина-
ри нису били у прилици да прате овај 
део  заседања  Скупштине.  По  завр-
шетку  процедуре,  саопштено  је  да 
директор Културног и документаци-
оног центра Срба у Мађарској овога 
пута  није  изабран,  због  недовољног 
броја  добијених  гласова.  Према  ин-
формацијама које  су  се могле  чути, 
ниједан кандидат није добио потреб-
ну  подршку  већине  чланова  Скуп-
штине (осам делегата): за Милана Ђу-
рића гласало је седморо чланова, за 
Милана Дујмова четворо, док су три 
гласачка  листића  била  неважећа.  То 
практично значи да ће конкурс за ди-
ректора  поново  бити  расписан,  а  да 

ће до следећег гласања вршилац ове 
дужности бити досадашњи директор 
Милан Ђурић.

У оквиру прве тачке дневног реда, 
модификован  је буџет земаљске са-
моуправе и њених институција за ову 
годину,  о  чему  је  извештај  поднела 
шефица  рачуноводства  Силвија 
Олах-Етвеш. Димитрије Ластић, пред-
седник  Финансијско-контролне  ко-
мисије, известио је присутне да је то 
тело разматрало и прихватило изве-
штај, па је Скупштина у оквиру изгла-
савања  модификације  усвојила  још 
десет различитих административних 
одлука.

Слична процедура уследила је и у 
оквиру  друге  тачке  дневног  реда,  у 
којој је прихваћен извештај о буџету 
самоуправе и њених институција, уз 
напомену  Димитрија  Ластића  да  је 

потребно  да  институције  убудуће 
знатно пажљивије креирају годишње 
буџете, како не би долазило до знат-
нијег  прекорачења  планираних  тро-
шкова.

У  наставку  седнице,  делегати  су 
одлучили да српски члан пододбора 
Фондације ЕМЕТ, који одлучује о фи-

нансирању  програма  народности,  и 
убудуће буде Петар Богдан.

Донете су и одговарајуће одлуке у 
вези  регулисања  исхране  у  Српској 
основној школи и  гимназији  „Никола 
Тесла” и дефинисан статус саветника 
земаљске  самоуправе.  Они,  како  је 
саопштила др Јадранка Гергев, тај по-
сао према закону могу обављати са-
мо у оквиру тзв.  „друштвеног рада”. 
Тиме  је  донекле  промењен  њихов 
статус, што ипак неће битно утицати 
на остваривање права на материјалну 
надокнаду  за обављање ове дужно-
сти.

Присутни  нису  имали  прилике  да 
чују извештаје двојице саветника зе-
маљске самоуправе, с обзиром да је 
један од њих, како је саопштио Игор 
Рус,  непосредно  пре  тога  морао  да 
напусти  заседање  из  здравствених 
разлога. Међутим, изештаји су прет-
ходно приложени у писменом обли-
ку,  па  су  их  делегати,  јавним  гласа-
њем, ипак усвојили.

Чланови  Скупштине  су  затим  мо-
дификовали  Оснивачки  лист  Батањ-
ске двојезичне основне школе и заба-
вишта,  а изнете су и информације о 
коначној  расподели  наставних  пред-
мета у овој школској години, у шко-
лама које се налазе у власништву зе-
маљске српске самоуправе.

При крају седнице, повела се реч о 

изнајмљивању  стана  у  приземљу 
зграде  у  Улици  Нађмезе  49,  док  је 
Игор  Рус  изнео  новости  у функцио-
нисању Фондације  ЕМЕТ,  будући  да 
је  на њеним  заседањима присуство-
вао заједно са изабраним делегатом 
Петром Богданом.

СНН

Петогодишњи мандат директора Културног и 
документационог центра Срба у Мађарској је, због 

недовољног броја гласова које су кандидати добили 
на седници Скупштине Самоуправе Срба у 

Мађарској, завршен неуспехом расписаног конкурса, 
па ће до краја новог изборног круга вршилац ове 

дужности бити досадашњи директор Милан Ђурић, 
закључено је на седници Скупштине

ОТВОРЕНО О СУКОБУ ИНТЕРЕСА
Иако појава сукоба интереса у форумима српске заједнице у Мађар-

ској није ретка појава, преко ње се до сада у највећем броју случајева 
прелазило прећутно, док су за евентуална негодовања била резервисана 
места „иза сцене”. Овога пута је, међутим, било другачије, јер је пре са-
ме  процедуре  избора  директора  КДЦСМ-а,  чланица  Скупштине  Нада 
Бунчић-Ђурић обавестила присутне да у њеном случају постоји сукоб 
интереса, с обзиром да је у блиском сродству са једним од пријављених 
кандидата. Зато је, поштујући законске одредбе, замолила Скупштину 
да јој омогући да гласа, што је образложила чињеницом да је ова поја-
ва и до сада толерисана, односно да су и други чланови Скупштине ко-
ристили своје гласачко право без пријављивања сукоба интереса, иако су 
били у сродству са особама о којима се гласало. На питање Душана Ву-
ковића на које особе конкретно мисли, она је навела случајеве Игора и 
Борислава Руса, Душана Вуковића и Петра Крунића, као и поједине чла-
нове породице Ластић.

Укључујући се у расправу о овом питању, др Милица Павлов је конста-
товала да је у српској заједници у Мађарској врло чест случај да су чла-
нови различитих форума у међусобном сродству и предложила да се 
уважи молба Наде Бунчић-Ђурић. Након тога, чланови Скупштине су, уз 
уздржане  гласове  Игора  Руса  и  Душана  Вуковића,  јавним  гласањем 
одлучили да прихвате тај предлог.

КО ЗАМЕЊУЈЕ ПРЕДСЕДНИЦУ?
Пре прве тачке дневног реда, на седници Скупштине ССМ-а, којом је у 

одсуству председнице Вере Пејић-Сутор председавао један од потпред-
седника Игор Рус, повела се реч о томе ко је у оваквим ситуацијама на-
длежан да замењује челника кровне институције Срба у Мађарској. Пот-
председник Петар Крунић је затражио да се у одговарајућим правним 
актима прецизно дефинише ко у оваквим и сличним ситуацијама треба 
да замењује председницу и констатовао да он није обавештен да ће она 
овога пута бити одсутна.

Шефица канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев је одговарајући на ову 
примедбу, рекла да је у документима наведено да председник ССМ-а 
има право да у одређеним ситуацијама овласти особу која ће уместо 
њега обављати неке задатке, попут вођења скупштинских седница, што 
је госпођа Пејић и учинила, овластивши Игора Руса као једног од пот-
председника, да уместо ње председава седницом.
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Свечаности поводом Дана Жупаније Бекеш

„Суферини” представљали Србе на жупанијској прослави
Ж упанија  Бекеш  је  ове  године 

по  први  пут,  почетком  сеп-
тембра,  организовала  мани-

фестацију  „Дан  жупаније  Бекеш”. 
Циљ је био да се подигне свест гра-
ђана о вредностима ове жупаније, а 
нагласак је стављен на разноликости 
етничких  култура,  на  локалне  вред-
ности и очување традиције занатлија 
и произвођача. Током дана низали су 
се бројни програми.

Српску заједницу су на жупанијској 
прослави  представљали  чланови 
 КУД-а  „Суферини” из Батање. Они су 
овом  приликом  презентовали  српску 
културу  и  традицију  на  више  поља. 

Имали  су  свој  изложбени  простор,  у 
коме су сви присутни могли да се упо-
знају  са  нашим  народним  благом.  Ту 
су били изложени ручни радови вред-
них Српкиња из Батање, организована 

је  дегустација  традиционалних  срп-
ских јела, а посетиоци су имали при-
лике да уживају и у српским играма, 
песмама и прелепим ношњама.

Градоначелник  Јанош  Марјаи  је, 

током одржавања ове манифестаци-
је,  највише  времена  провео  у  дру-
штву  „Суферина”. Чланице овог Кул-
турно-уметничког  друштва  публици 
су  се  представиле  кореографијом 
„Игре из Лесковца”.

Иначе, КУД „Суферини” ће ове го-
дине прославити пету годину посто-
јања. Иако су мало времена на сцени, 
вредне чланице овог ансамбла заслу-
жују  све  похвале,  јер  су  успеле  да 
оживе  српски  фолклор  у  Батањи. 
Привукле  су  много  младих  и  на  тај 
начин се труде да сачувају традицију 
и пренесу је на следеће генерације.

С. Ђ.

Српску заједницу су на жупанијској прослави 
представљали чланови КУД-а „Суферини” из 

Батање који обележавају пет година постојања 
ансамбла. Они су српску културу и традицију 

овога пута представили народним играма, 
етно изложбом и дегустацијом 
традиционалних српских јела

Др Ненад Иванишевић, државни секретар у Влади Србије

Испунићемо све што смо обећали Србима у Мађарској
Господине Иванишевићу, у чему 
је, по Вашем мишљењу, значај 
„Месеца српске културе” и ка-
ко гледате на ову манифеста-
цију?
– Ова манифестација  је,  као што 

сам и приликом самог отварања ре-
као,  веома  важна  и  зато  више  неће 
пролазити тако да  јој неко из Владе 
Републике Србије не присуствује. Она 
окупља  српску  националну  мањину, 
доприноси  њеном  јединству.  Самим 
тим, велики успех је то да српска за-
једница у Мађарској, која је 
на културном плану предво-
ђена  Српским  културним 
центром, може да организу-
је  овако  значајну  манифе-
стацију,  на  том  нивоу.  При-
суство  амбасадора  Дропца 
и  моје,  говори  да  је  Влади 
Републике Србије  веома  ва-
жно како живи наша нацио-
нална заједница, како овде у 
Мађарској, тако и у целој ди-
јаспори, односно региону.

Како видите постојање, 
улогу и активности 
Српског културног цен-
тра у Мађарској, с об
зиром да он промовише и кул-
турне вредности Србије, а не 
само локалну српску културу и 
уметност?
– Српски културни центар је веома 

важна институција. Она представаља 
светионик наше културе и заједно са 
осталим  институцијама,  не  само  у 
Мађарској, него и у региону, где год 

постоје  такве  институције,  онe  чине 
светионике онога шта се дешава у тој 
земљи, али и онога шта се дешава у 
Србији. Такође, оне могу да преносе 
и оно што ми из Србије шаљемо као 
поруку,  што  радимо  на  побољшању 
положаја  наших  сународника.  Зато 
мислим да је улога ове установе вео-
ма значајна.

Шта Србија може да учини да 
помогне активности Српског 
културног центра и уопште, 
афирмацију српске културе у 
Мађарској?
– Нова Влада Републике Србије са-

да, по конституисању, свакако ће, на-
дам се, на један други начин дефини-
сати одговорност према Србима, а по-
готово према Србима у региону, а тако 
и Србима у Мађарској. Ми смо и у про-
шлој  влади  успели  да  откочимо  рад 
српско-мађарске Међувладине мешо-
вите комисије за питања националних 
мањина и нема оправдања зашто пет 
година та комисија није заседала. Он-
да ћемо доћи и посетити и Српски кул-
турни центар у Будимпешти, посетити 
наше сународнике у Мађарској, разго-
варати и видети шта су потребе и за-
једно сагледати какве су могућности 
за помоћ.

Били сте први званичник из Вла-
де Србије који је посетио Смер 
за српски језик и књижевност 

Универзитета ЕЛТЕ у Будимпе-
шти. Докле се стигло у реализа-
цији тада договореног, у циљу 
помоћи тој установи, као и 
Српским недељним новинама, у 
чије функционисање, такође, 
имате увид?
– Оно што је важно, о Српским не-

дељним новинама смо разговарали са 
представницима  мађарске  државе. 
Мислим да ће бити добро, јер смо се 
договорили да се те новине модерни-
зују. То је био израз који смо употре-
били,  а  то  значи  нови формат  и  све 
остало  ново.  Имамо  значајна  обећа-
ња од мађарске државе да ће учини-
ти све да се то уради. Ми смо обећа-
ли неке ствари које ће помоћи Смеру 
за  српски  језик  и  књижевност  Уни-
верзитета ЕЛТЕ и ево, по формирању 
нове владе, поново ћемо доћи на овај 
факултет и мислим да ћемо испуни-
ти све оно што смо обећали.

Шта је следећи корак Међувла-
дине мешовите комисије за на-
ционалне мањине, чији сте Ви 
копредседавајући?
– Следећи корак  је да  се  то  тело 

поново конституише, пошто неки чла-
нови више нису у Влади Републике Ср-
бије и да наставимо рад, јер заседање 
које је било 4. априла у Суботици, није 
завршено. Оно је само једним делом 
завршено, а други део је остао отво-
рен код неких питања. Та питања ћемо 
поново обрадити, завршити, а следеће 
године очекујемо наставак рада те ко-
мисије у Србији или у Мађарској.

Д. К.

Отварању Месеца српске културе, које је ове 
године уприличено у Десци, на југу Мађарске, 
у име Владе Србије присуствовао је др Ненад 

Иванишевић, државни секретар у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
Ову прилику, репортер Српских недељних новина 
искористио је да госту постави неколико питања, 

везаних за подршку матичне земље српској 
заједници у Мађарској
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Предавачи ангажовани на шест смерова Катедре 
за словенску филологију, која функционише при 

Институту за словенске и балтичке језике 
Универзитета „Етвеш Лоранд” у Будимпешти, 

окупиће се 28. септембра у дворцу Телеки-Ватаи у 
Помазу, како би уз организациону помоћ Српске 

самоуправе тог града, широј јавности презентовали 
резултате својих научних активности. То је био 
повод за разговор са руководиоцем ове научне 

установе, проф. др Иштваном Лукачем
Професоре Лукач, у 
при преми је један вео-
ма значајан научни 
скуп у Помазу, први 
овакве врсте. Који је 
његов циљ и како ће би-
ти конципиран?
– Обично  се  мисли  да  је 

наука  нешто  специфично, 
као  да  она  није  за  јавност, 
као да се њоме баве само из-
узетни, ретки људи. За мене 
и за колеге је изузетно битно 
да се види да је наука свачи-
ја, да је она јавно добро. Ми, 
који  се  у  високошколским 
установама  бавимо  и  науч-
ним  питањима,  требало  би 
на неки начин то и да пред-
ставимо. Примећујем, не са-
мо у Мађарској, него и у зе-
мљама у које одлазим, раз-
говарајући  са  колегама,  да 
многи  размишљају  у  том 
правцу. Наша иницијатива  је 
у томе нова. Катедра за сло-
венску филологију ће од ове 
године, па сваке наредне, би-
ти представљена на локаци-
јама изван Будимпеште. Веома је бит-
но  да  нисмо  само  у  главном  граду, 
него желимо да уђемо у све делове 
Мађарске  и  да  на  научном  скупу 
представимо  тамошњој  јавности  ра-
зличите словенске лингвистичке, кул-
туролошке и литерарне теме.

У Помазу ће бити организован пр-
ви  скуп  у  низу.  Идуће  године  ћемо 
организовати, такође, скуп изван Бу-
димпеште, можда у Печују, Сексарду 
или Ђули. На састанку сам рекао ко-
легама да се ангажују и да дају своје 
предлоге где бисмо могли да имамо 
следећи  скуп.  Има  сјајних  средина, 
чак и таквих где би присутност слави-
стике била и логична, као на пример у 

околини Кестхеља, где су били и Ћи-
рило и Методије.

Коју поруку, као организатори, 
желите овим скупом да упути-
те јавности?
– Мислим да је то и научно пита-

ње. Међу свима нама који се бавимо 
различитим темама,  као  и  колеге  са 
филолошког факултета,  примећујем 
да многи од нас мисле да су та разна 
научна  подручја  неко  приватно  до-
бро, да  је  то ствар неких изабраних 
појединаца.  Ја  мислим  управо  су-
протно. То је хуманистика, то није ег-
зактна наука као што су физика, ма-
тематика. Хуманистика је наука која 
се бави човеком. Ми се често варамо, 
јер мислимо, ако се неко бави лингви-
стиком,  литературом,  романима,  да 
је  то  нешто  специфично.  Не.  Ја  ми-
слим да су и језик и књижевност део 
човека. То је оно што ми зовемо ху-
манистиком.  А  човек  је  нешто  што 
смо  сви.  То  нису  само  они  који  су 
школовани,  који  су  дипломирали. 
Свако је човек. По мом мишљењу, то 
би била основна порука, да се из те 
хуманистичке  сфере  представи  не-
што што је битно.

Најављено је да ће на пома-
шком скупу бројни истражива-
чи представити своје радове. 
Које ће тематске области би-
ти заступљене?
– Катедра за словенску филологи-

ју покрива шест великих језика, књи-
жевности, култура. Постоје бугарски, 
чешки,  хрватски,  српски,  словачки, 
словеначки. На тим подручјима раде 
лингвисти, историчари књижевности, 
културолози  и  они  се  баве  различи-
тим питањима. Неко се бави облици-
ма језика, сувереним облицима јези-

ка… Свако има неко своје уже научно 
занимање и свако жели да буде успе-
шан на том подручју. Ту се не ради по 
некој одређеној шеми, него ће ту сва-
ко представити оно што је њему нај-
ближе, у чему се може истаћи.

Претпостављамо да ћемо има-
ти прилику да се касније, са 

овим радовима сретнемо и у пи-
саној форми.
– Да, ја сам о томе говорио коле-

гама.  Једно  је  држати  некласично 
предавање пред непрофесионалном 
публиком,  а  друго  је  написати  то 
предавање,  научни  текст  према 
строгим правилима науке. Ми ћемо 
у  својој  едицији  објавити  зборник 
свих  тих  радова.  Имаћемо  конфе-
ренцију, а после ње припремамо тај 
зборник.

Какве још манифестације орга-
низују Катедра за словенску 
филологију и Институт за сло-
венске и балтичке језике, као 
већа организациона јединица?
– Институт има катедре за руски, 

пољски,  украјински  и  ову  нашу,  која 
окупља  већи  број  мањих  смерова. 
Свака катедра и сваки смер организу-
ју неки научни скуп. Ове године, по-
ред  поменутог  скупа,  прославићемо 
десетогодишњицу  постојања  слове-

нистике. Она је кренула 2006. године, 
када и Болоња. Тај скуп планирамо за 
октобар  и  он  ће  бити  међународни. 
Долазе гости у лепом броју из Слове-
није.  Имаћемо  излагање  реферата  и 
то  ће  бити  традиционални  научни 
скуп.

СНН

Проф. др Иштван Лукач, директор Института за словенске 
и балтичке језике Универзитета „Етвеш Лоранд”

Нове акције у циљу популаризације 
изучавања словенских језика у Мађарској

ПРОМОТЕРИ 
СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА

Колико овакви скупови могу 
да допринесу већем интере-
совању младих људи за сту-
дије славистике?
– Мађарско високо школство је 

у  неким  својим  турбулентним 
променама и стално се мења. Фи-
лозофски факултет Универзитета 
ЕЛТЕ има врло јаку позицију у ма-
ђарском високом школству, једну 
од  најјачих.  Ми  морамо  бити  и 
пропагатори  наших  студијских 
програма.  Према  томе,  научна 
конференција  је  добар  повод  да 
се на разним локацијама изван Бу-
димпеште пропагира ЕЛТЕ, слави-
стика и сви језици који се предају 
код нас. Тај скуп ћемо искористи-
ти и за такву рекламу.

ОЧЕКИВАЊА ОД ЛОКАЛНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
Каква су Ваша очекивања у погледу интересовања људи из ло-
калних средина за присуство оваквим скуповима?
– Сваки скуп организује један од колега који мора осмислити концеп-

цију и технику како привући што више људи на тај научни скуп. Наравно, 
ако се ради о мањим срединама, то није тако лако, али и тамо има основ-
них школа, можда и гимназија. Чак и у најмањем мађарском или нема-
ђарском селу има неке локалне интелигенције. С једне стране рачунамо 
и на њу. Са друге стране, ја сам човек који контактира са људима, имам 
везе са обичним људима са села, често причам њима о томе чиме се ба-
вим и примећујем да се многе компликоване ствари могу објаснити љу-
дима који немају ни матуру, ни основношколско образовање.
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ТРАДИЦИЈА Свечано отворени „Месец српске културе” и „Ајваријада”

Празник културе, уметности, фолклора и гастрономије
Деска је 10. септембра ове године била средиште 
културног живота Срба у Мађарској, али и место 

добре забаве. „Месец српске културе” попримио је 
не само националне, већ и међународне размере и 

привукао велики број љубитеља српске културе, 
уметности и фолклора, баш као и „Ајваријада” 

која је отворена истог дана

Т ог  лепог,  сунчаног  септембар-
ског дана, Дешчани су угостили 
све српске фолклорне ансамбле 

у  Мађарској.  Дивно  је  било  видети 
сва наша фолклорна друштва у Ма-
ђарској на окупу и уживати у њихо-
вом  фолклорном  умећу,  поводом 
отварања „Месеца српске културе” и 
„Ајваријаде”.  Организациона  екипа 
шестог  по  реду  фестивала  ајвара, 
предвођена  Кристифором  Брцаном, 
председником  КУД-а  „Ба-
нат”, потрудила се да и ово-
годишња  манифестација  у 
спортско-рекреационом 
центру  буде  проткана  број-
ним програмским садржаји-
ма и привлачна за све.

У  широком  дијапазону 
програмске понуде нашло се 
и такмичење у љуштењу па-
прике и кувању ајвара. Посе-
тиоцима  су  на  располагању 
биле  бројне  играонице,  ра-
дионице  рукотворина,  изло-
жбе  народне  радиности,  па 
су гости на лицу места могли 
да се опробају у изради тра-
диционалних играчака, уме-
ћу ткања, веза, сликању ико-
на и сл. Могла су се дегусти-
рати  и  балканска  вина,  спе-
цијалитети  српске  кухиње, 
али и грчка и бугарска јела.

Посетиоци су повели и велико за-
једничко  коло  на фудбалском  игра-
лишту,  за  шта  је  музичку  подлогу 
обезбедио Трубачки оркестар Божи-
дара  Младеновића  из  Свилајнца,  у 
Србији. У колу су се, заједно са гости-
ма и домаћинима, нашли и државни 
званичници,  који  су  својим  присус-
твом увеличали ову приредбу: др Не-
над Иванишевић, државни секретар у 
Министарству  за  рад,  запошљавање, 
борачка и социјална питања Републи-
ке Србије, који је уједно и копредсед-
ник Међувладине мешовите комисије 
Србије и Мађарске за националне ма-
њине, Раде Дробац, амбасадор Срби-

је у Будимпешти и Александар Дра-
гичевић, амбасадор Босне и Херцего-
вине у Будимпешти.

Организатори  су  се  побринули  да 
публику  привуку  и фолклорним  де-
филеом центром Деске, који  је пру-
жио  прилику  да  се  покаже  раскош 
народних ношњи, међу којима су би-
ли: бугарски, грчки, шокачки и српски 
костими. Дефиле је послужио као на-
јава за богат културни програм, који 

је  обухватио  наступ  16  фолклорних 
ансамбала и отварање седмог по ре-
ду Месеца српске културе у Мађар-
ској.

На самом почетку приредбе, води-
тељ  програма  је  најпре  на  бину  по-
звао  амбасадора  РС  у  Будимпешти, 
Радета Дропца, који је истакао задо-
вољство што се нашао у Десци где су, 
како је рекао, Срби изузетно активни 
у  чувању  и  неговању  своје  културе, 
историје и идентитета. Он је изразио 
наду  да  ће  и  овогодишњи  „Месец 
српске  културе”  обиловати  бројним 
квалитетним програмима,  не  само у 
Будимпешти, него и у другим мести-

ма  у  којима живи  српско  становни-
штво и додао:

– Иако српска заједница није мно-
гобројна у Мађарској, морам да ка-
жем да је она изузетно активна. Одр-
жава се велики број манифестација и 
заједница  се  окупља.  То  веома  по-
штујем и ценим, јер култура је важан 
облик очувања заједнице и идентите-
та, а уједно и медиј преко кога се ра-
зличити  народи  зближавају.  Верујем 
да је ова манифестација управо јед-
на од таквих.

Поздравне  речи  многобројној  пу-
блици,  поводом  свечаног  отварања 
„Месеца српске културе” упутио је и 
Милан Ђурић, директор Културног и 
документационог центра Срба у Ма-
ђарској,  институције  ССМ,  која  је  и 
ове  године  главни  организатор  мно-
гобројних програма празника српске 
културе.

–  Овај  програм,  „Месец  српске 
културе”, отпочео је пре седам годи-
на са циљем да окупљамо људе. Ми 
смо  ове  године,  у  договору  са  Де-
шчанима,  одлучили  да  повежемо 
„Фолк фест” са „Ајваријадом”, са же-
љом  да  направимо  прави  програм, 
који окупља и гради заједницу. Ја сам 
веома  задовољан  због  тога  и  захва-
љујем се домаћинима Дешчанима – 
рекао је Ђурић.

Својим  присуством  свечано  отва-
рање „Месеца српске културе” у Ма-
ђарској, увеличао је и др Ненад Ива-
нишевић, државни секретар у Мини-

старству  за  рад,  запошљавање,  бо-
рачка и социјална питања Републике 
Србије.

– „Месец српске културе” ослика-
ва идентитет српског народа и добар 
је  пример мултикултуралности,  јед-
не  од  кључних  полуга  европских 
вредности  и  слобода  –  рекао  је  др 
Иванишевић  и  додао да  је  у Србији 
брига о националним мањинама вео-
ма важна.

У даљем обраћању, он се захвалио 
Мађарској  за све што  је урадила на 
унапређењу  положаја  српске  мањи-
не, као и Србима у Мађарској на очу-
вању  језика,  културе  и  заједништва. 
Подсетио  је  да  се  у  Србији  управо 
одржавају „Дани Републике Српске”, 
па је изнео и свој предлог:

– Мислим да би „Дане Републике 
Српске” и „Месец српске културе” у 

Мађарској требало спојити и обеле-
жавати их заједно, у Србији.

Након  поздравних  речи  високих 
званичника  наше  матичне  земље  и 
 Милана Ђурића, директора КДЦСМ-а, 
задовољство због одржавања светко-
вине  српске културе и фестивала  га-
строномије истакао је и Ласло Кираљ, 
начелник Деске.

Потом  је  уследио  троипочасовни 
културни  и  фолклорни  програм,  уз 
учешће  16  фолклорних  ансамбала, 
међу којима су се нашла сва српска 
културно-уметничка  друштва  у  Ма-
ђарској.  У  оквиру  „Фолк-феста”,

СВАКЕ ГОДИНЕ ОСВЕЖАВАЈУ КОНЦЕПЦИЈУ
Задовољан резултатима повезивања две традиционалне манифеста-

ције био је и Кристифор Брцан, председник КУД-а „Банат”, који је за наш 
лист рекао:

– Манифестација је била успешна и сматрам да је идеја да се у скло-
пу „Ајваријаде” и „Месеца српске културе” окупе сва наша друштва пока-
зала феноменалном.  Постали  смо  домаћини  још  једног  сабора  српске 
културе у Мађарској. Када смо покренули „Фестивал ајвара”, нико није 
мислио да ће приредба израсти у овакву манифестацију. Сада имамо за-
датак да добро размислимо да ли ће она убудуће трајати два дана и на 
који начин ћемо је приредити. Сигурно је да концепција коју смо изгра-
дили пре шест година добро функционише. Већ се припремамо за следе-
ћу годину, а ускоро ћемо отворити интернет страницу фестивала. У фе-
бруару месецу креће апликација на мобилним телефонима. Морамо да 
размишљамо о будућности ове манифестације, пошто је наше програме 
ове године посетило преко 2000 људи. Овај фестивал заслужује целого-
дишњу организацију – истакао је господин Брцан за наш лист.

У великом народном колу били су и државни званичници Србије и БиХ

Милан Ђурић
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У Десци по 22. пут одржани „Дани села”

Самоуправа села наградила музичара Максу Руса
О рганизатори „Дана села”, пред-

вођени  начелником  места  Ла-
слом  Кираљем  и  његовим  за-

меником  Кристифором  Брцаном, 
учинили су све да на тродневни сео-
ски  празник  програмском  понудом 
окупе  различите  генерације  посети-
лаца из села, његове околине и ино-
странства.

Свечано  отварање  одржано  је  у 
шатору  величине  1000  ква-
драта,  у  оквиру  Спортско-
рекреационог  центра.  При-
сутне је поздравио господин 
Кираљ, који је указао на ра-
звој  села  у  којем,  свакако, 
одређену  улогу  има  и  срп-
ска заједница у Десци.

Међу награђенима који су 
својим  радом  допринели 
друштвеном,  културном  и 
образовном  напретку  насе-
ља,  ове  године,  нашао  се  и 
Макса  Рус,  хармоникаш  и 
шеф Оркестра  „Лале  из  Ба-
ната”, коме је посланичко те-
ло села доделило „Признање 
за јавну просвету”.

– Много ми значи ова награда. По-
сланичко тело је ценило мој дугого-
дишњи рад у КУД-у „Банат”, а касни-
је,  када сам због пословних и поро-

дичних обавеза престао да свирам у 
ансамблу, музицирање сам наставио 
у Оркестру  „Лале  из  Баната”.  Веома 
сам  почаствован  овим  признањем  – 

рекао  је  за  наш лист  награ-
ђени Макса Рус, коме је при-
знање  уручио  Кристифор 
Брцан,  заменик  начелника 
села Деска.

Током свечаности уручена 
су  и  друга  бројна  признања 
највреднијим  активистима 
села, а први дан празновања 
приведен  је  крају  уличном 
игранком.

Наредног  дана,  у  суботу, 
у Десци  је настављен богат 
програм.  Поред  надметања 
риболоваца, „Суседовања” и 
рукометног  турнира,  у 
Спортско-рекреационом 

центру села одржано је 17. Међуна-
родно  такмичење  у  кувању.  Поред 
челних  људи  градова  и  села  у  Ма-
ђарској,  учествовали  су  и  председ-

ници општина братских насеља. Били 
су  ту  челници  Новог  Кнежевца,  Ба-
натског Аранђелова и Мајдана, који-
ма  су  се  придружили  и  чланови 
Удружења  „Банка  бачи”  из  Чоке, 
предвођени  председником  Калма-
ном Боршошем.

Поред њих, своје кулинарско уме-
ће представио је и Чедомир Адамов, 
председник Самоуправе Срба  у Де-
сци, који је одлучио да бројним посе-
тиоцима  покаже  како  се  припрема 
прасетина.

У културном делу програма, у су-
боту  су  наступили  чланови  месног 
Певачког друштва „Дукати”, млади и 
старији играчи КУД-а „Банат”, Тамбу-
рашки оркестар овог друштва, као и 
„Потиски тамбураши” из Чоке, са ко-
јима дешчански тамбураши гаје при-
јатељске односе.

У вечерњим сатима уприличена је 
игранка – улични бал, а у недељу је 
манифестација била приведена крају 
концертом у римокатоличкој цркви.

Кристифор Брцан,  заменик начел-
ника села, изјавио је да ће већ наред-
не  године  програм  бити  проширен 
бројним новим културним, забавним, 
спортским  и  гастрономским  програ-
мима.

П. М.

Традиционални „Дани села” одржани су у Десци 
почетком септембра, у организацији локалне 

самоуправе. Ова културно-забавна, спортска и 
гастрономска манфестација, са серијом програма 
у свом саставу, протекла је у присуству мештана 

и гостију са многих страна, уз дружење 
и занимљиве садржаје

поред домаћина, чланова КУД-а „Ба-
нат”, представили су се и следећи ан-
самбли:  „Весели Сантовчани” из Сан-
това, „Опанци” из Помаза, „Медински 
дукати” из Медине, „Рузмарин” из Ка-
лаза и „Табан” из Будимпеште, чији је 
руководилац Душан Вуковић рекао:

– Ако  се  добро  сећам,  последњи 
пут су сви наши фолклорни ансамбли 
били  на  окупу  у  Баји,  а  томе  је  већ 
десет,  ако  не  и  више  година.  Веома 
сам срећан и задовољан што смо се 
најзад  поново  окупили,  одиграли  по 
једну  кореографију  и  дружили  се. 
Потребна су нам оваква окупљања.

Његово  мишљење  дели  и  Милка 
Суботић из Медине:

– Драго нам је што су нас органи-
затори позвали на ову приредбу. Иако 
је  наше  друштво  младо,  много  нам 
значи  што  смо  се  овде  могли  пред-
ставити. Деци пуно значи да су могла 
показати шта  су досад  научила.  На-
дам  се  да  ће  још  бити  прилика  за 
представљање.

У  оквиру  троипочасовног  програ-
ма,  уприличено  је  и  проглашење  ре-
зултата у  такмичењу у љуштењу па-
прике и кувању ајвара. Жири је оце-
њивао мајсторе у обе ове категорије и 
одлучио да најбољом прогласи екипу 
„Кантабела” из Деске. Друго место у 
обе категорије заузео је тим „Јастреб 
и другари” из Сегедина, док је у љу-
штењу паприке треће место припало 
КУД-у „Елестерија” из Сегедина.

У кувању ајвара бронза је припала 
КУД-у  „Табан”  из  Будимпеште,  у  чи-
јим  редовима  је  била  и  Софија  Ка-
план, која нам је открила:

– Дошли  смо  и  све  одрадили  ср-
цем и душом. У кувању ајвара заузе-
ли смо треће место и имамо разлога 
за задовољство, пошто смо први пут 
учествовали у такмичењу.

Поред проглашења резултата и на-
ступа многобројних фолклорних ан-
самбала  разних  националности,  пре 
свега  балканских  народа,  културни 
програм је обухватио још један зна-

чајан  догађај.  Током  вечери, Дешча-
нима  је  уручен  контингент  од  2845 
књига. Иницијатор добровољног при-
купљања  књига  био  је  Зоран  Бугар-
ски, руководилац Тамбурашког орке-
стра „Зоруле” из Новог Сада. Његову 
иницијативу подржали  су многи до-
натори у матици, па је сакупљена ве-
лика количина књига, које су привре-
мено смештене у парохијски дом.

Дешчанска српска православна цр-
квена општина, предвођена протона-
месником  Светомирем  Миличићем, 
месним парохом, и Чедомиром Ада-
мовом,  председником  црквене  оп-
штине  и  месне  Српске  самоуправе, 
уручила  је  захвалнице дародавцима 
и тако се захвалила на овом несваки-
дашњем  поклону,  који  представља 
темељ нове библиотеке српске зајед-
нице у Десци.

Уследио  је,  потом,  концерт  орке-
стра „Zűrös banda”, а за право народ-
но весеље побринуо се Трубачки ор-
кестар  Божидара  Младеновића  из 
Свилајнца. Певало се, играло и весе-
лило до у ситне сате. У међувремену 
су „обрађене” две тоне паприке, које 
су чланови „Баната” још раније испе-
кли и употребили за припрему ајва-
ра.

Овогодишњу манифестацију подр-
жали су бројни спонзори, а међу они-
ма који су суфинансирали приредбу 
био је и Културни и документациони 
центар Срба у Мађарској, главни ор-
ганизатор „Месеца српске културе” у 
Мађарској”, који ове године траје од 
10. септембра до 10. октобра.

П. М.

РЕАЛИЗОВАН ПРОШЛОГОДИШЊИ ДОГОВОР
Идеја о повезивању две манифестације, родила се прошле године, ка-

да је шести по реду „Месец српске културе” окончан пригодним програ-
мом и пријемом у згради Амбасаде Републике Србије у Будимпешти, а 
завршницу  ове  традиционалне  културне манифестације  својим  насту-
пом обогатио је Оркестар „Банат” из Деске. Већ тада је између Милана 
Ђурића, директора споменуте институције Самоуправе Срба у Мађар-
ској и Кристифора Брцана, председника КУД-а „Банат”, постигнут дого-
вор да се снаге удруже и у Десци уприличи отварање празника српске 
културе. Ове године манифестација је повезана са традиционалним „Фе-
стивалом ајвара”.
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ПОРТРЕТ Пенка Иванов, најстарија становница Ловре

„Дај ми Боже да свима уделим, и да ми мало остане”
Најстарија Ловранка и данас вози бицикл кроз село, 

хекла, иде код комшија на диван, а недељом је 
увек у цркви, у којој се њен звонки глас, који није 
остарио, још увек препознаје и издваја по лепоти. 
Сећа се своје прве учитељице у ловранској школи, 

часова веронауке, младости, веселих бучура и 
времена када су се сви радовали једни другима

„С рпске недељне новине” стижу 
у многе српске куће у Мађар-
ској,  увек  крајем  недеље,  па 

се током викенда нађе времена да се 
прелистају.  Један  Ловранин  рече: 
„Отворим, погледам да ли смо ту. И 
добро је, срце ми на месту! А ћири-
лицу сви знамо, понешто се прочита 
или, ако ништа друго, погледамо сли-
ке и упитамо се: Ко је све ту, има ли 
нас?”

Суботње поподне. Ловрани прели-
ставају  36.  број  нашег  листа,  од  8. 
септембра.  Подсећање  на  протеклу 
недељу.

„Види, види! У клупе Српске школе 
у  Будимпешти  село  450  ђака.  Боже, 
хвала ти!”. Помно се  гледа фотогра-
фија у боји, на којој је учитељица Ка-
тарина са првацима. Мештани препо-
знају неку децу, испред којих су по-
клон-торбе,  које  су  им уручили  ста-
рији школарци.

Листају  полако  новине,  шушкају 
листови.  Светковине  у  нашим  насе-
љима: Сантово чува сећање на поро-
дицу Вујичић; орден за Васу Марко-

вљева, а лично га уручио епископ бу-
димски, Лукијан.

„Истина,  заслужан  човек.  На мно-
гаја и благаја љета нашем оцу Васи!”, 
коментарише  текст  дружина  заду-
бљена у прелиставање новина. „Ево и 
Алексова,  нашег  делегата  у  Парла-
менту,  а  почео  је  и  ’Месец  српске 
културе’. Биће програма ове јесени. И 
лепо време и светковине. О, јој! А на 
осмој целој страни текст: ’Највесели-
је у Ловри’. И јесте било лепо, бал до 
зоре. Лепа слика код крста у Српском 
Ковину  док  је  трајало  освећење  и 
благосиљање славског колача и жита, 
наш прота Радован, и наша деца у на-
родној  ношњи  испреплетаних  руку. 
Никада доста песме и игре”.

Ту се прича развеже. Неко помену 
да ће се у новембру, у селу обележи-
ти 260 година постојања српске шко-
ле. „Које село то има?!” говоре поно-
сни Ловрани.

„Боме,  ја  сам  била  ђак  те школе. 
Сада  сам  најстарија  жена  у  селу”, 
каже Пенка Иванов. „Па да ти кажем, 
дете моје, не кријем године. Било је и 
овако и онако. Сад, шта је, ту је. Пу-
но  је  иза.  А  и  ово  испред  мене,  не 
плаши ме. Богу се молим и верујем. 
Ове  године,  на  Велику  Госпојину, 
играла  сам коло.  Заједно  са млади-
ма. Велико коло. Чујем да ће догоди-
не у селу бити четири весеља, четири 
свадбе.  Једни  одлазе,  други  долазе, 
усељавају  се,  свијају  своје  гнездо. 
Није фала што нас нема пуно,  само 
да смо сви добри људи, да се пома-
жемо и разумемо.”

Пенка Иванов рођена је 1932. марта 
деветнаестог, каже: „А родила сам се 
здраво давно.”

И смеје се, лепо расположена. Ве-
дра, крепка, живахна.

„Риба сам у хороскопу. Мој знак. И 
морала сам да пливам кроз живот. А, 
ја!”, завршила је мисао са отегнутим 
уздахом који је говорио више од ре-
чи. „Боже мој, не дам се, па докле-до-
кле.”

Госпођа  Пенка  још  увек  вози  би-
цикл  кроз  село.  Породицу  дочекује 
суботом, када долазе из Пеште. Има 
сина и два прекрасна унука, Николу и 
Марка.  Никола  се  запослио,  постао 
свој  човек,  а  Марко  је  ђак  Српске 
гимназије  у  Будимпешти.  На  ђачким 
приредбама  обично  пева,  јер  је  дар 
наследио од старе мајке своје.

Недељом  је  Пенка  у  ловранској 
цркви,  редовно.  Она  поје  својим 
звонким гласом који није остарио, ко-
ји  се  још  увек  препознаје  и  издваја 
по лепоти. Нема човека у селу са ко-
јим  не  говори,  на  кога  се  срди  или 
љути. А  „добар дан”  пожели  свима, 
од одраслог до детета. Жена која во-
ли људе.

– Увек сам рекла: дај ми Боже да 
свима уделим, и да ми мало остане.

Радо се сећа детињства и села где 
се „ловранска слатина бељала од де-
белих гусака, од којих су жене испла-
ћивале  порез”.  Сећа  се  Александре 
Перишић, своје прве учитељице у ло-
вранској  школи  и  часова  веронауке, 
затим  младости,  веселих  бучура  и 
времена  када  су  се  радовали  једни 
другима.

После су дошле године рада у Бу-
димпешти,  времена  када  је  плакала 
да је нико не види. Викендима је до-
лазила у Ловру, док су били живи ро-
дитељи,  отац  Ангел  и  мајка  Сока,  и 
браћа, Иван и Димитрије.

И све време разговора, ниједну реч 
није рекла на мађарском, изузев кад 
је поменула здравље и лекарске ши-
фре за обољење срца. То рече на ла-

тинском и мађарском,  у  стилу:  „Да-
леко било!”

„А  ти  дете,  идеш  по  нови  папир. 
Шта толико пишеш? Нећеш ваљда за 
наше Српске новине?!”

Уживали  смо  у  поподневном  сеп-
тембарском дану, у Михољском лету, 
у благом сунцу и мирису једне чудне 
биљке,  која  као  пузавица  украшава 
трем  куће.  Њени  измрвљени,  свежи 
листови  миришу  на  тамјан,  на  про-
шлост и на ове тренутке нашег разго-
вора.  Лепо  и  благословено.  Седимо, 
причамо  и  исписујемо  нове  листове 
Српских недељних новина.

Славица Зељковић

ШКРИПИ ЂЕРАМ, КО ЈЕ НА БУНАРУ?
Кроз разговор, подсећамо нашу саговорницу да нам још једном испри-

ча како је песмом задивила једног Београђанина, давних шездесетих.
– Да, здраво лепо било. У Београд сам ишла код моје тетке Анђе. Би-

ло је то неке 1962. или ’63. године. И весело било, дружили се ми млади. 
Запевала ја. А иде један непознат човек право према мени, па када се 
приближио, стао као скамењен.  Ја престала да певам, а он мени каже: 
„Не, немој прекидати песму. Ја сам због тог гласа дошао овамо”. Дивне ли 
успомене. Здраво сам волела да певам. Као девојче сам научила од нина 
Нате. И сада је певам, па и када сам сама. Пеглам и певам. Золика и баћа 
Миле ми кажу: „Чујеш се на крај села.” Ако, кажем. Били после Другог 
рата да нас снимају овде, у селу, па ја певала на приредби: „Шкрипи ђе-
рам, шкрипи ђерам, ко је на бунару…”.

Лице јој насмејано и озарено и, ми што слушамо, а нешто смо млађи 
од ње,  ваљда истовремено помишљамо да бисмо пожелели да имамо 
овакве године, које се лако носе и у којима је више ведрих него сумор-
них тема.

МИРЦИКА И ЊЕГОВЕ 
ДАМЕ

„Још  увек  хеклујем  и  штрику-
јем,  не  могу  тек  тако  да  седим. 
Моја мамика није имала времена 
да иде на диван, а ја боме, нађем 
и за то времена. Волим да се раз-
говарам.  А  сама  сам,  Боже  мој! 
Имам  једанаест  мачака  и  свака 
има своје име. И слушају ме. Нау-
чила сам их реду. Мирцика је глав-
ни међу њима. Једино он може к’о 
господин да руча у кући, а све оне 
имају  своје  место  у  дворишту. 
Имам и птичице. Саме дошле. И са 
њима  се  разговарам.  Ја  им  зви-
ждуцкам,  а  оне  ми  одговарају”, 
прича живахно, пуна воље за жи-
вотом, наша домаћица у Ловри.

ПОНОВО У КУЋИ 
ПРЕДАКА

После година које је, вођена по-
слом, провела у Будимпешти, Пен-
ка Иванов данас као пензионерка 
живи у истој кући у којој је рође-
на,  пре  84  године,  у  селу у  коме 
зна сваког човека, а на гробљу све 
претке.

„Скоро су сви моји отишли та-
мо. А већ нас и нема”, каже некако 
помирено  и  истовремено  мудро, 
како то уме само човек који је ис-
пунио свој живот и сам подвукао 
црту  испод њега.  Богата  успоме-
нама, али без оне патетичне сете, 
просто ју је милина слушати како 
ужива  да  прича  о  некадашњем 
животу и људима.
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23. септембар
13:00, Будимпешта, Српска шко-

ла „Никола Тесла” – Промоција књи-
ге  „Антологија  савременог  ствара-
лаштва  за  децу  српских  писаца  из 
расејања”. Уводна реч: Милан Ђурић. 
Говоре приређивачи: Љубиша Симић 
и Александар Чотрић, представници 
ИК „Пчелица” из Чачка и аутори за-
ступљени у Антологији

15.30, Будимпешта, Смер за срп-
ски језик и књижевност Универзите-
та „Етвеш Лоранд” – Округли сто на 
тему „Како сачувати и развијати срп-
ски језик у расејању”. Учесници: по-
знати књижевници, професори уни-
верзитета  и  културни  посленици  из 
матице и расејања. Домаћини и мо-
дератори:  др  Александар  Урком  и 
др  Драган  Јаковљевић,  професори 
Универзитета „ЕЛТЕ”

24. септембар
11:00-14:00, Помаз,  Главни трг – 

„Укуси Србије”, гастрономски специ-
јалитети (Дан града Помаза)


Будимпешта,  Српски  културни 

центар
17:00 – Пројекција филма Снежа-

не Миливојевић и Ђорђа Шибалина

20:00, Помаз, Дом  културе  – 
Фолклорна  радионица  „Помашко 
двориште”

1. октобар
Будимпешта, Дом  културе  „Јо-

жеф Атила” у XIII кварту – Позори-
шна представа Српског позоришта у 
Мађарској „Сомборска ружа”

3. октобар
17:30, Будимпешта, Српски  кул-

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ
18:00 – Сусрет српских писаца из 

матице и расејања „Пештански књи-
жевни омнибус”


Ловра, Дом културе
18:00 „Има једна земља” – Моно-

драма  у  извођењу  драмског  умет-
ника  Јовице  Јашина,  на  основу  тек-
ста „Писма из Србије”

25. септембар
16:00, Будимпешта, Српски кул-

турни центар – „Има једна земља”, 
монодрама  у  извођењу  драмског 
уметника  Јовице  Јашина,  на  основу 
текста „Писма из Србије”

26. септембар
Будимпешта, Библиотека за стра-

не језике – Пројекција филмова срп-
ске редакције Мађарске телевизије

30. септембар
Будимпешта, Амбасада  Репу-

блике Србије – Модна ревија Вери-
це Ракочевић



турни центар – Вече посвећено срп-
ским научницима, на тему „Тесла и 
Пупин  на  истом  путу”  (пројекција 
филма). Говори: Александра Нинко-
вић-Ташић

6. октобар
17:00 Сегедин,  Дом  мањина  – 

„Српска голгота 1915”. Предавач: Бо-
рис Бекић; Изложба ликовних радо-
ва инспирисаних Тихомиром Вујичи-
ћем  –  Удружење  уметника  „Круг” 
из Будимпеште

8. октобар
19:30, Будимпешта, Српски кул-

турни центар – Позоришна предста-
ва „Источни анђео”. Играју: Љиљана 
Стјепановић, Љиљана Лашић и Сте-
ван Пиале

9. октобар
19:00, Будимпешта,  Свечана  са-

ла Текелијанума – Концерт Биљане 
Крстић и Оркестра „Бистрик”

10. октобар
Будимпешта, Амбасада Републи-

ке Србије – Свечано затварање мани-
фестације „Месец српске културе”

КОНКУРС САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ 
ЗА СРПСКУ СТИПЕНДИЈУ

С амоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за додељивање „Срп-
ске стипендије”, за студенте и средњошколце који припадају српској за-
једници у Мађарској.

Детаљне конкурсне услове и поступак оцењивања пристиглих молби садр-
жи „Правилник о српској стипендији” који је прихватила Скупштина Самоу-
праве Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu

Опште информације
1. Кандидати који имају правo да конкуришу
Приликом додељивања Српске стипендије ССМ-а (у даљем: „стипендија”) 

конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који 
студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофског факултета 
ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофског факултета у 
Сегедину, студенти Више школе за учитеље и васпитаче – на српском смеру 
(на ЕЛТЕ универзитету у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за 
учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу „ма-
стер” диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама 
високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци), полазници Српског 
забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома Никола Тесла у Будимпе-
шти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7), а и они који похађају мађарске 
средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народно-
сни васпитно-образовни систем.

Кандидати треба да задовоље и следеће услове:
а) да су дали изјаву да припадају српској народности;
б) студент треба да освоји 30 кредитних бодова по семестру, а да просек 

за средњошколце буде 4,30;

в) да заједно са законским представником истовремено са предајом молбе 
приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом пра-
вилнику)

г)  да  је  редован  самофинансирајући  студент  по  CCIV  Закону  о  високом 
образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се 
финансира из мађарског државног буџета (слободно коришћење стипендије).

2. Износ стипендије
Износ стипендије је максимално 75.000.- форинти по средњошколцу-сту-

денту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса
Конкурсна пријава се предаје у једном примерку, на папиру, испуњена на 

компјутеру,  потписана  од  стране  средњошколца/студента,  на  формулару 
(прилог бр. 1. овог правилника) са следећим прилозима:

а) биографија кандидата (ученик/студент),
б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурсне пријаве
Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем по-

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

Напомена: на коверти треба назначити – „Конкурс за Српску стипендију”.
Рок за приспеће пријава у Канцеларију: 30. септембар 2016. године до 12:00 

часова. 

23. септембар – 10. октобар 2016.

Програми



10 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

ВЕСТИ

М атуранти  Српске  гимназије 
„Никола Тесла” у Будимпешти, 
одлучили  су  да  у 

оквиру екскурзије посете се-
верни  део  Италије.  Ученици 
су  у  прелепу  покрајину  Ве-
нето кренули 5. септембра, у 
јутарњим часовима. Предво-
диле  су  их  разредне  старе-
шине:  Милан  и  Драгомир 
Дујмов,  а  у  пратњи  је  био 
професор Бојан Белић, као и 
свима драга Љиљана Вечић. 
Праву подршку пружио је и 
одлични  београдски  водич 
Зоран Илић.

Пут је ученике водио пре-
ко брдовите Словеније, а по-
сле уласка у Италију, на бли-
зину мора подсећала је веге-
тација, специфична за меди-
теранско поднебље. Нешто иза седам 
сати увече наши ђаци су стигли у Ли-
до  ди  Јесоло,  познато  летовалиште 
надомак  Венеције.  Смештај  је  обез-
бедила  туристичка  агенција  „Буда-
гајд”. Већина матураната је још исте 
вечери  искористила  прилику  да  се 
окупа у таласима Јадранског мора.

Наредног  дана,  сасвим  одморни, 
ученици  су  кренули  у  Верону,  други 

град  по  величини  покрајине  Венето, 
који је највише познат по Шекспировој 
драми  „Ромео  и  Јулија”.  Први  дожи-
вљај  је  била  Веронска  арена  на  Тргу 
Бра, која је у доба Римљана служила 
за крваве гладијаторске игре, а најза-
нимљивији део био је Трг Сињори, Ју-
лијин балкон и Маузолеј чувене верон-
ске породице Скалиђери. О Верони је 
веома  стручно  и  занимљиво  говорио 

водич Зоран Илић, који је својим слу-
шаоцима открио многе занимљиве де-
таље.  Захваљујући  његовом  знању  и 
умећу, будимпештански ђаци су доби-
ли  посебно  леп  и  живописан  приказ 
историјата Вероне, Падове, Венеције и 
Трста. Екскурзија је у касно поподнев-
ним часовима настављена у Падови.

Стигавши  у  Падову,  матуранти  су 
посетили тробродну базилику из XIII 

Екскурзија матураната по северу Италије

У завичају Ромеа и Јулије
века, у којој почивају реликвије Све-
тог Антонија Падованског, заштитни-
ка  Португалије.  На  Тргу  Прато  дела 
Вале,  највећем  тргу  Италије,  испред 
поменуте катедрале, налази се и чу-

вена  коњаничка  скулптура 
Донатела из 1453. године. Пе-
штански гимназијалци су по-
том  кренули  у  разгледање 
овог лепог града, у којем је 
универзитет основан далеке 
1222. године.

Изузетан  доживљај  за ма-
туранте представљала  је по-
сета бајковитој Венецији, која 
је  некада  била  „пресветла, 
прејасна и преузвишена Репу-
блика Светог Марка”. Трг све-
тог Марка и истоимена бази-
лика, Мост Ријалто, Дуждева 
палата,  Мост  уздаха,  чувена 
кафана  „Флоријан”,  гондоле, 
Катедрала Санта Марија дела 
Салуте, коју је опевао песник 

Лаза  Костић,  музеј  „Пеги  Гугенхајм”, 
мостови и море очарали су ђаке Срп-
ске гимназије из Будимпеште.

Последњег дана, у повратку за Ма-
ђарску, матуранти су се краће време 
задржали у Трсту и посетили месни 
српски  православни  храм  Светог 
Спиридона, који доминира ужим цен-
тром овог симпатичног града.

Д. Д.

Акција Срба на југу Мађарске

Реновиран сегедински 
Српски клуб

У сегединском Српском клубу окончани су радови на 
обнови  клупских  просторија,  које  су  добиле  нове 
електричне  водове,  купатило  је  освежено  новим 

плочицама, кухиња новим кухињским намештајем, а на-
бављени су и нови лустери и завесе.

Радови су трајали више од два месеца, а реновирање је 
коштало готово два милиона форинти. Највећи део тро-
шкова, који су обухватили и кречење и фарбање, сносиле 
су Самоуправа Срба у Сегедину и Сегединска месна срп-
ска заједница.

П. М.

С рпска  фудбалска  репрезента-
ција постигла је одличан резул-
тат  на  Европском  фудбалском 

турниру 2016. године, у првом и тре-
ћем групном мечу, који је одигран у 
„Мастерпласт  арени”  у  Стоном  Бео-
граду.

Другог  дана,  Србија  је  победила 
Турску резултатом 1:0, а од Словени-
је је изгубила са 3:1, па је затим у од-
личној игри победила мађарску еки-
пу са 2:1. Тим резултатима заузела је 
треће место у А групи, али није сти-
гла међу шеснаест најбољих екипа.

Као што се и очекивало, редови ис-
пред „Арене” су били дуги и пре зва-
ничног почетка турнира. Утакмице су 
биле узбудљиве и велика се битка би-
ла  за  сваку  лопту,  на  општу  радост 
навијача.  Екипе  су  имале  врло  зани-
мљиве ситуације у току игре, али ни-
су успеле да дају гол.

У  паузи  игре,  српска  и  мађарска 
екипа су се одмарале уз нерешен ре-
зултат.  Преокрет  у  игри  и  вођство 
српске екипе обезбедио је гол Нема-

ње Гвозденовића. Ускоро је уследио и 
гол  са  мађарске  стране.  Варга  Чаба 
дао је диван гол на општу радост на-
вијача, али је утакмицу ипак добила 

српска екипа голом Милоша Ристано-
вића. Арена „Мастерпласт” има огра-
ничен број места, па су се организа-
тори побринули да они који нису мо-

гли да уђу на трибине, утакмицу пра-
те на видео бимовима.

За  време  турнира,  српске  играче 
пратио је отац Далибор Миленковић, 
у својству организатора и домаћина.

– У слободно време показали смо 
спортистима  наш  град,  провели  их 
кроз нашу цркву, били у друштвеном 
центру. Са радошћу смо се срели са 
гостима који су нам познати од рани-
је, а неки од њих су наши дугогоди-
шњи пријатељи. Пре њиховог одласка 
кући,  25.  августа,  угостили  смо  ше-
фове играча – истиче отац Миленко-
вић.

Ручку  је  присуствовао  и  Иштван 
Сигли, одборник за спорт округа Сто-
ног Београда, који је за наш лист ре-
као:

– Са српском екипом сам провео 
неколико  сати.  Фотографисали  смо 
се, дружили, ручали заједно… Сви су 
били задовољни организацијом и до-
пало  им  се место  одржавања  дога-
ђаја – објаснио нам је господин Си-
гли.

Л. Ш.

Европско првенство у мини фудбалу у Стоном Београду

Српски фудбалери заузели треће место
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Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА СЕПТЕМБАР 2016.

24. 09. Вечерње   – у 18.00 ч.
25. 09. Св. Литургија   – у 10.00 ч.
26. 09. Вечерње   – у 18.00 ч.
27. 09. Св. Литургија   – у 10.00 ч. (Крстовдан)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139, или путем 

сајта: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

КОНЦЕРТИ
29. септембра од 20.00 ч.

Оркестар „Шендерге”
1. октобра од 20.00 ч.

Оркестар Бобана Марковића
Локација: Коbuci кеrt

(Budapest, III. Óbuda, Fő tér 1, Zichy-kastély udvar)

Српско позориште у Мађарској, у оквиру „Месеца 
српске културе” приказује представу

СОМБОРСКА РУЖА
(оперета у двa чина)

1. октобра 2016. од 18.30 ч.
у Културном центру „Атила Јожеф”

(Budapest, XIII József Attila tér 4)
Текст и режија:

Милан Рус
Музика:

Габор Ленђел
Улоге тумаче:

Јосо Маториц, Даринка Орчик, Марко Ембер,
Бранимир Ђорђев, Бранка Башић, Тома Принц,

Лидија Стевановић, Зорица Јурковић, Лаура Тополчањи, 
Митар Кркељић, Дејан Дујмов

Кореограф:
Моника Тот

Плесачка екипа:
Моника Тот, Кристина Борбељ, Ана Штурц, Јована Вечић, 

Вилмош Вадоцки, Марко Рус, Митар Кркељић,
Дејан Дујмов
Оркестар:

Габор Ленђел, Милан Рус, Михајло Ђерђ
Техничка екипа:

Ноеми Борбељ, Тибор Прагаи, Богдан Сабо
Цена улазнице: 2000 фт

Смер за српски језик и књижевност Универзитета 
„Етвеш Лоранд” у Будимпешти и Српски културни 

центар, организују округли сто на тему:

КАКО САЧУВАТИ И РАЗВИЈАТИ 
СРПСКИ ЈЕЗИК У РАСЕЈАЊУ

23. септембра 2016. у 15.30 ч.
Учествују: познати књижевници, универзитетски и 

средњошколски професори и културни посленици из 
матице, региона и дијаспоре

Модератори: др Александар Урком
и др Драган Јаковљевић

Библиотека Института за словенске и балтичке језике
1088 Budapest, Múzeum körút 4 – зграда „Д”

ПОМАШКО ДВОРИШТЕ III
30. септембра 2016. од 20.00 ч.

Дом културе у Помазу
Адреса: Pomáz, Huszár u. 3

Отварање изложбе о Тихомиру Вујичићу
У програму учествују: КУД „Опанци”,
Ансамбл „Вујичић” и њихови ученици

После програма – игранка!
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МУЗИКА Едукативни музички програм у Помазу

Љубиша Павковић отвара нове видике за младе хармоникаше
Tродневнo усавршавање 

хармоникаша под 
називом „Мастер клас”, 

одржано је у Помазу, од 
12. до 14. септембра, а 

организовали су га 
Оркестар „Село” и 
Српска самоуправа 
градића надомак 

Будимпеште

К ако  нам  је  рекао  Урош  Дими-
тровић, шеф оркестра „Село” и 
један  од  главних  организатора 

тродневног  семинара  за  хармоника-
ше, усавршавање је покренуто са ци-
љем да инструменталисти у Мађар-
ској, који желе да свирају правилно, 
то  постигну  уз  стручну  помоћ  про-
слављеног  виртуоза Љубише  Павко-
вића.

– Одмах смо успели да придобије-
мо  наклоност  овог  врсног музичара, 
који је био веома срећан што смо му 
се обратили за помоћ. Маестро Пав-
ковић нам је изашао у сусрет и, уз по-
моћ његових савета и предлога, мно-
го тога смо научили о српској народ-
ној музици – каже Урош.

Петнаест полазника овог усаврша-
вања,  приређеног  у  оквиру  „Месеца 
српске културе” у Мађарској, угости-
ла  је  Школа  уметности  „Телеки-Ва-
таи”. Као сјајни домаћин, у обезбеђи-
вању идеалних услова за рад истакла 
се Самоуправа Срба у Помазу, пред-
вођена председником Петром Богда-
ном:

– Нама је била велика част да уго-
стимо ову својеврсну „хармоникашку 
академију”,  под  управом  маестра 
Љубише  Павковића.  Пресрећан  сам, 
како због његовог присуства у Пома-
зу,  тако и  због многобројних хармо-
никаша који су се појавили у нашем 
граду.  Сви  су  научили  понешто. Ми-
слим да је ово заиста несвакидашњи 
догађај,  а  пошто  су  многи  изразили 
жељу да дође до наставка усаврша-
вања, убеђен сам да ће оно имати и 
наредну  фазу.  Чланови  Самоуправе 
Срба у Помазу су свакако заинтере-
совани за наставак ове манифестаци-
је – истакао је Петар Богдан.

После  првог  дана  семинара,  када 
је Љубиша Павковић упознао сваког 
полазника,  израђена  је  концепција 

која је подразумевала да инструктор 
ради  са  сваким  полазником  понао-
соб. Међу њима је било хармоника-
ша из свих крајева Мађарске, и то ви-
ше  националности:  Срба,  Хрвата  и 
Мађара.

–  Покушао  сам  да  свакоме  ука-
жем  на  стилске  одреднице  српске 

музике, на неке украсе, исправан пр-
сторед, како би свако лакше дошао 
до решења. Наравно, за три дана не 
умем  да  направим  чудо,  али  ме  је 
посебно  одушевило  то  што  се  ови 
људи  сво  ово  време  нису  одвајали 
од  хармонике.  Непрекидно  су  сви-
рали  и  тиме  доказали  своју  љубав 
према музици, која је универзална – 
подвукао  је  Павковић,  који  је  био 
видно  одушевљен  музикалношћу  и 
марљивошћу полазника семинара.

Није  изостало  ни  необавезно дру-
жење,  као  ни  размена  искустава. 
Управо то је нагласио Крунослав Ки-
ћа  Агатић,  познати  хармоникаш  из 
Мађарске, без ког овакви догађаји не 
могу да прођу.

– Много смо научили од маестра 

Павковића, као и једни од других. Ја 
сам научио неке нове прстореде, али 
и неке нове хармоније. Сви смо се ов-
де дружили, разговарали и свирали. И 
ово  усавршавање  потврђује  потребу 
за оваквим курсевима. Било би добро 
када би барем два пута годишње би-
ло оваквих семинара – рекао нам је 

Агатић.
Последњег дана семинара, у Шко-

ли  уметности  „Телеки-Ватаи”,  упри-
личена је изложба хармоника. За по-
ставку инструмената вишемилионске 
вредности побринуо се Петар Могер, 
произвођач  хармоника,  и  сам  врсни 
музичар из Кестхеља, а родом из Хр-
ватске.

Круна  тродневног  усавршавања 
хармоникаша  био  је  концерт  пола-
зника овог својеврсног кампа. У пре-
пуној  свечаној  сали  школе,  сви  хар-
моникаши који су учествовали у раду 
музичког  кампа  извели  су  по  једну 
нумеру.  На  задовољство  публике, 
концерт је одржао и Љубиша Павко-
вић,  који  је  са  присутнима  поделио 
успомене  из  времена  када  се  као 

осамнаестогодишњак обрео у КУД-у 
„Вукица Митровић” у Београду, који 
је тада био расадник младих талена-
та.

Публика је тако сазнала да је Пав-
ковић први пут у иностранство путо-
вао управо приликом гостовања у По-
мазу,  1965.  године.  Судбина  је  хтела 
да  након  51  године  поново  дође  у 
град надомак Будимпеште и подуча-
ва младе таленте.

Павковић је на хармоници пратио и 
вокалну солисткињу Бранку Башић,  а 
концерт  је  одржао  на  позајмљеној 
хармоници. То га није спречило да при-
ушти публици несвакидашњи музички 
ужитак, јер су се на репертоару, поред 
популарног  „Меденог  кола”,  нашле  и 
друге композиције, које спадају у трај-
не вредности наше музичке баштине.

У публици су, поред осталих, били 
и  Петар  Крунић,  потпредседник  Са-
моуправе  Срба  у  Мађарској,  Милан 
Ђурић, в. д. директор Културног и до-
кументационог  центра  Срба  у  Ма-
ђарској,  др  Иван  Голуб,  председник 
Фондације за српску мањину у Пома-
зу, др Александар Урком, шеф Смера 
за  српски  језик  и  књижевност  Уни-
верзитета  ЕЛТЕ,  као  и  Андрија  Роц-
ков,  председник  Савеза  Срба  у Ма-
ђарској.

На крају ове предивне вечери,  го-
сподин  Павковић  је  рекао  да  му  је 
било велико задовољство да ради са 
полазницима  и  изразио  наду  да  ће 
овај семинар имати и свој наставак.

– Мени ће бити драго да настави-
мо сарадњу, јер сам и овом приликом 
упознао многе људе и младе таленте, 
који  су  жељни  да  упознају  музичке 
вредности  и  лепоту  српске  народне 
музике, али и музичку баштину дру-
гих народа – рекао је овај виртуоз. 

Гост у друштву организатора семинараЉубиша Павковић и Бранка Башић
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