
  

Број 49. • Будимпешта, 8. децембар 2022. • XIV година

www.snnovine.com

Српске самоуправе сумирају резултате  

Три деценије „Српског екрана”  

8 .
СТРАНА

Млади рецитатори чувари правилног говора 

Преминуо Радивој Кичињ   

4.
СТРАНА

6.
СТРАНА

3.
СТРАНА

10.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

П риликом посете Оливера Вар-
хељија, одржана је презентаци-
ја споменутог пројекта којој су 

присуствовале и српска министарка 
рударства и енергетике Дубравка Ђе-
довић, министарка за европске инте-
грације Тања Мишчевић, амбасадор-
ка Немачке у Србији Анке Конрад и 
други. Вархељи је рекао да ће захва-
љујући пројекту Трансбалкански ко-
ридор за пренос електричне енергије, 
два пута брже моћи да се обавља тр-

говина електричном енергијом изме-
ђу Србије и ЕУ.

„Ових дана енергетика је свима на 
уму и не увек у позитивним конота-
цијама с обзиром на безбедност 
енергетског снабдевања. Управо овим 
пројектом ми ћемо проширити капа-
цитете мреже, а самим тим појачати 
и безбедност снабдевања”, рекао је 
Вархељи. Он је истакао да овај „елек-
трични аутопут” представља основу 
за зелену економију и напоменуо да 

се, када је реч о зеленој економији, 
не мисли само на гас, већ и на то ка-
ко да се поспеше и повећају обновљи-
ви извори енергије захваљујући који-
ма ће моћи да се генерише електрич-
на енергија, те истакао да без брзог 
преносног система неће моћи у до-
вољној мери да се искористе капаци-
тети тих извора.

„Све ово се уклапа и у енергетски 
безбедносни пакет који смо спре-
мили за Западни Балкан у контексту 
целокупне енергетске кризе са ко-
јом се суочавамо, јер у томе смо за-
једно и заједно треба и да пронађе-
мо решење, а ово је део тог реше-
ња”, рекао је Вархељи. Зато му је, 
каже, драго што ЕУ може поново да 
улаже новац у овакве пројекте, те 
истакао да је, када је у питању про-
јекат Трансбалкански коридор за 
пренос електричне енергије, реч о 
износу од 31 милион евра беспо-
вратних средстава. „Али, ту није крај 
са овим пројектом. Надам се да ће-
мо успети да убрзамо његову реа-
лизацију зато што ће самим тим Ср-

бија моћи брже да дође до већег 
броја обновљивих извора енергије, 
а самим тим и мање се ослањати на 
загађиваче као што је угаљ”, рекао 
је Вархељи.

Министарка Ђедовић је рекла да 
је снажна мрежа нешто што је не-
опходно Србији да би могла да сма-
њи штетне гасове и да има више об-
новљивих извора енергије у систему.

„Такође, веома нам је битно да се 
повежемо са суседним државама 
боље и снажније да би могли више 
електричне енергије да размењује-
мо, надамо се и да је извозимо, јер 
планирамо да подигнемо наше про-
изводне капацитете пројектом 
Трансбалканског коридора, у чему 
нам помаже ЕУ, али и Република Не-
мачка и Немачка развојна банка и 
са донацијама и са повољним фи-
нансијским средствима”, рекла је 
Ђедовићева. Додала је да је циљ 
овог пројекта да се повежемо са Бо-
сном и Херцеговином, Црном Гором, 
али и са Румунијом и Италијом. 

Д. А.

Вархељи посетио „Електромрежу Србије”

Повећан капацитет преноса 
електричне енергије

Трансбалкански коридор за пренос електричне енерги-
је је изузетно важан пројекат за Србију, који ће додатно 
продубити њено придруживање ка ЕУ, изјавио је европ-
ски комесар за проширење Оливер Вархељи, приликом 
обиласка ЈП „Електромрежа Србије”.

С умирање протекле године и 
формулисање плана рада за 
почетак 2023. године биле су 

неке од тема на дневном реду засе-
дања Самоуправе Срба у Новом Сен-
тивану (ССНС). Оно је одржано у згра-
ди Парохијског дома, 26. новембра. 

У склопу јавне седнице ССНС, у 
присуству заинтересованих мештана 
и бирача, извештај о раду у протеклој 
години поднела је Теодора Крунић 
Дунаи, председница Новосентиван-
ске српске самоуправе. 

Она је нагласила да је ССНС успе-
ла да реализује скоро све своје пла-
нове и програме, зацртане на самом 
почетку 2022. Достојно су прославље-
ни сви црквени празници, а слично 
ранијим годинама, највећи нагласак 
био је стављен на прославу храмовне 
славе Велике Госпојине.

Великогоспојинска храмовна сла-
ва ове године била је заиста величан-
ствена и богата не само црквеним, 
већ и световним програмима. Неза-
боравни програми су били и: плетење 
ивањског венца, заједничка прослава 
Српске нове године, покладе и слич-
но. Српски течајеви народних игара, 
у организацији ССНС-а, биле су ма-
совне и веома популарне.

Поједини мештани, који су прису-
ствовали јавној седници ССНС, по-
хвално су говорили о овогодишњем 
учинку Самоуправе Срба у Новом 
Сентивану и усвојили извештај, који 
је поднела председница ССНС.       

У наставку седнице пажња је била 
посвећена плановима за почетак  
2023. Новосентиванска српска само-
управа и током наредне године жели 
да оствари програме, који су карак-

терисали протеклу 2022. Већ на са-
мом старту нове календарске посто-
ји жеља да се окупи младеж и то при-
ликом празновања Божића, као и 
Светог Саве, патрона српских школа, 
најпоштованијег светитеља у кругу 
српског народа.

Срби у Новом Сентивану кажу да 
ће и догодине организовати програ-
ме са циљем да својим бирачима при-
реде културно-забавну понуду, као и 
друге садржаје. Такође, трудиће се да 
и већински народ упознају са култу-
ром и другим сегментима српског на-
рода.

ССНС ће настојати да конкуришу 
код разних фондова, а у плану је об-
нова споредне зграде надомак паро-

хијске, на чијем месту желе подићи 
нову грађевину. 

Крај седнице протекао је у знаку 
оснивања нове цивилне организације 
Срба у Новом Сентивану. Наиме, са 
23 члана, основана је нова цивилна 
организација под називом „Удружење 
заједнице Срба у Новом Сентивану“.

За председника организације иза-
брана је Мина Веселинов, док су на 
функцију потпредседника изабране: 
Зорка Ацков и Зита Веселинов.  

Формирањем новог цивилног удру-
жења Србима у Новом Сентивану 
пружиће се прилика да додатно кон-
куришу за разне програме и извођач-
ке пројекте.

П. М.

Основана нова цивилна 
организација

Акција новосентивнских Срба

Новоформирана организација под називом „Удружење 
заједнице Срба у Новом Сентивану“ броји 23 члана, а за 
прву председницу изабрана је Мина Веселинов.
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О драстајући у порти Пожаре-
вачке цркве у Сентадреји, у 
којој је његов отац био цр-

квењак и врсни појац, научио је ви-

шегласно народно појање за разли-
чита богослужења. Од детињства је 
био окружен иконама и миомирисом 
тамјана и с пажњом слушао песме 
појаца, а са страхопоштовањем звук 
црквеног звона. То је утицало да у ра-
ном периоду свога живота изгради 
осећај побожности, који је у себи но-
сио током читавог живота, а које га је 
чинило благим и кротким човеком и 
богољубивим и човекољубивим вер-
ником.

Наклоност и осећај за духовну 
сферу, одликовали су га још пре по-
ласка у школу. Школовање је започео 
у Вероисповедној школи, коју је по-
хађао до 1948. године, када је та уста-
нова угашена. Касније, настављајући 
школовање у основној школи у Пома-
зу, као и у гимназији у Будимпешти, 
није га напуштала љубав према музи-
ци. Научио је да свира на тамбури, а 
затим и друге жичане инструменте: 
прим, бас прим, бегеш, контрабас. 

Као стални члан српског Културног 
друштва, бивао је све већи заљубље-

ник у традиционалне српске народне 
песме и игре. Живео је са музиком и 
његов живот је обележила музика, 
својом мелодичношћу, ритмом и хар-
монијом. Био је уверен да музика на 
човека делује умирујуће, да га опле-
мењује и као што је кинески филозоф 
Конфучија говорио, да „музика има 
способност да оплођује клице врли-
на, које човек носи у срцу”.

Изучавање техничких наука након 
гимназије и рад са машинама у фа-
брици вагона, који је захтевао праг-
матичан дух, није умањио, нити уга-
сио његову неизмерну љубав према 
музици. Музика је за њега целог жи-
вота била покретачка и духовна сна-

га, а појање у црквеном хору прибли-
жавање Богу кроз песму. Звук цркве-
ног звона, осим што је био позив на 
молитву, за њега је био звук живота 
или смрти, симбол вере у Христу и 
људског опстајања. За свој предани 
рад, Радивој Кичињ је одликован Ор-
деном Светог Деспота Стефана Лаза-
ревића. 

Како сазнајемо, опело ће бити слу-
жено у петак, 9. децембра у Саборној 
цркви у Сентадреји са почетком у 13 
часова, док ће сахрана бити обавље-
на на Саборном српском гробљу у 
Сентадреји.

Нека му је вечна слава и хвала!
Славица Зељковић

ВЈЕЧНАЈА ПАМПЈАТОдлазак чувеног сентандрејског појца

Радивој Кичињ  
(1936–2022)

У уторак, 29. новембра, преминуо је Радивој Кичињ (1936-
2022), председник сентандрејске Црквене општине и члан 
Епархијског савета Епархије будимске. Више деценија био 
је појац Саборне цркве у Сентандреји и члан Хора „Јавор”. 

С куп у САНУ организовали су 
дописни чланови Академије, 
Зоран Пауновић и Миодраг 

Лома, а реферате је поднело седмо-
ро учесника. Проф. др Рада Станаре-
вић је говорила о стваралаштву Васка 
Попе преведеном на мађарски језик, 
у препеву Петра Милошевића, Вук 
Петровић о Дедецијусовом преводу 
Попине поезије, Јелена Петровић је 
излагала примере еквивалентног пре-
вода Попине лирике на немачки. 

У другом делу скупа Миодраг Ло-
ма је анализирао преводилачки при-
ступ Мила Дора Попиној поезији, 
Александра Јовановић се усмерила 
на однос енглеске књижевне публике 
према песничком делу В. Попе, Зоран 
Пауновић је тумачио превођење не-
преводивих речи Попине лирике на 
енглески, док је на крају Бојана Вујин 
дала упоредну анализу енглеских 
превода песника Васка Попе. 

За нас је посебно интересантно из-
лагање проф. др Раде Станаревић о 
преводима  Петра Милошевића. Она 
је истакла да се име Милошевића (3. 
3. 1952–19. 11. 2021) везује за Васка По-
пу по књизи „Поезија апсурда”, обја-
вљеној у Београду 2008, што је српска 
верзија доктората, који је претходно 
одбранио у Мађарској академији на-
ука у Будимпешти. Међутим, колико 
год је значајна као књижевно-исто-
ријска и структурална анализа Попи-
не лирике, ова Милошевићева мађар-
ска дисертација не садржи тражене 
преводе. Са изузетком једне Попине 
песме, „На столу”, чији се препев на-
шао у дисертацији, извор свих других 
Милошевићевих превода Попине ли-
рике на мађарски налази се у њего-
вом универзитетском уџбенику „A 
szerb irodalom tőrténete” (Историја 
српске књижевности), који је обја-
вљен 1998. године. 

Приказавши упоредо Попине песме 
и њихове препеве на мађарски, путем 
видео бима, Станаревић је указала да 
је Милошевић преводио нове песме, 
оне којих нема у мађарским збиркама 
„Kéreg” (Кора) и „Ostromlott derű” (Оп-
седнута ведрина) из 1963. и 1968. годи-
не, али да ти његови препеви нису са-
мо допуна, него и суштинска надо-
градња постојећих мађарских збирки.

 Преводећи одређене, важне Попи-
не песме, Милошевић је највећу па-
жњу посветио првој Попиној ствара-
лачкој фази, у знаку апсурда, у чији 
састав улазе збирке: „Кора”, „Непо-
чин-поље” и „Споредно небо”. Из „Ко-
ре” (1953) су препеване песме „У пепе-
љари”, 10. песма из циклуса „Далеко у 
нама”, у целини, а песме „На длану”, „У 
осмеху” и 29. песма споменутог циклу-
са поједини стихови, што заједно са 
песмом „На столу” даје три цела пре-

пева. Из збирке „Споредно небо” и ци-
клуса „Небески прстен”, седмог, зад-
њег циклуса, те познате Попине збирке 
објављене 1968. године, Милошевић је 
одабрао прву, носећу песму „Звездо-
знанчева смрт”. 

   Следећа стваралачка фаза Васка 
Попе, коју Милошевић означава као 
историјску, а чине је збирке: „Усправна 
земља”, „Вучја со” и „Кућа насред дру-
ма” (1972–1975), заступљена је целови-
тим преводом програмске песме „Ко-
сово посланство”. 

На крају, трећа фаза, окренута пе-
сничком субјекту, представљена је Ми-
лошевићевим препевима три песме: 
„Земаљско сазвежђе” (збирка „Живо 
месо”, 1975)  и „Доручак у велеграду” 
и „Велеградска песма” (последња По-
пина збирка, објављена за живота, 
„Рез”, 1981).

С. З.

Поглед на Милошевићеве 
препеве Попиних стихова

У Српској академији наука и уметности у Београду одр-
жан је научни скуп посвећен Васку Попи, поводом једног 
века од песниковог рођења. Том приликом је позната 
историчарка књижевности, проф. др Рада Станаревић, го-
ворила о Попином стваралаштву преведеном на мађар-
ски језик, у препеву Петра Милошевића.

Скуп о преводима поезије Васка Попе НАУКА
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С амоуправа Срба у Дески 
(ССД) је 28. новембра одржа-
ла своје последње овогоди-

шње заседање. Седницом у Српском 
културном, образовном и духовном 
центру „Свети Сава” председавао је 
Кристифор Брцан, председник ССД-а. 
На дневном реду се нашла оцена ра-
да у периоду између две седнице, као 
и разматрање плана рада за 2023. го-
дину, са посебним освртом на поче-
так следеће године. Презентована је 
и анализа „Уговора сарадње са сео-
ском самоуправом” и дат преглед ак-
туелности, које се тичу месне српске 
самоуправе.

Што се тиче предстојећих програ-
ма, у плану је одржавање једног на-
учно-популарног предавања на ма-
ђарском језику, а гост-предавач ће 14. 
децембра бити пулмолог др Љубомир 
Јанчикин, који ће говорити о епиде-
мији ковиду 19, као и о плућним бо-
лестима.

Пажња је била посвећена и пра-
зновању зимских празника попут Ни-
кољдана, Божића, а говорило се и о 
организационим припремама доче-
ка Нове године по јулијанском ка-
лендару.

Током седнице одлучено је и коли-
ко ће се заседања одржати у наред-
ној години, а разговор је вођен и о 
пријавама на конкурсе, које су под-
нете код Фонда „Бетлен Габор”.

Дешчани су, као марљиви конкур-
санти, искористили све могућности, 
па су предали максималан број кон-
курса, које обухватају културне про-
граме, кампове итд.

ССД за собом оставља успешну го-
дину, а сличном успеху се нада и у 
наредној 2023.

*

Самоуправа Срба у Липови јe 15. 
новембра одржала своје последње 
заседање у овој години, на којем је 
изашла у сусрет својим бирачима. 
Слично ранијим годинама, учинила 
је то у друштву месне немачке народ-
носне самоуправе и већинског по-
сланичког тела. На поменутој седни-
ци, у згради локалне самоуправе се-
ла, два представничка тела народ- 
ности су у оквиру јавне седнице за-
једнички поднела извештај о ового-
дишњем раду.

У име Самоуправе Срба у Липови 
извештај о раду у 2022. поднео је Ни-
кола Поповић, председник месне срп-
ске самоуправе, који је подвукао да 
је ССЛ, сходно материјалним могућ-
ностима, успела да реализује све про-
граме које је зацртала на самом стар-
ту календарске године. Ради се о до-
стојној прослави храмовне славе 
Ивањдан, а ту су и одласци на хра-

мовне славе у Мохач, Мајш, Шиклош 
и Шарок. 

ССЛ је материјално подржала про-
славу шарочке храмовне славе, уче-
ствовала у приређивању „Дана села 
у Липови” и финансијски подржала 
објављивање најновијег броја едици-
је „Барањске свеске”.

Што се тиче инвестиција и извођач-
ких послова, ове године ССЛ, због не-
достатка материјалних средстава, ни-
је била у прилици да изврши одређе-
не реконструкционе радове на својој 
светињи. Међутим, трочлано пред-
ставничко тело Срба се нада да ће 
следеће године моћи да оствари свој 
вишегодишњи сан, а то је асфалтира-
ни пут, који би са главног пута водио 
до месног српског православног гро-
бља. Изградњу пута од 800-900 метара 
жели да реализује у склопу изградње 
пута који ће повезати градић Бољ 
(Bóly) са хрватском границом.  

Никола Поповић је говорио и о 
плановима за наредну  годину. Он је 
нагласио да ће и током 2023. нагласак 
бити стављен на одржавање тради-
ционалних програма, празновање 
верских празника, помагање издања, 
прославу храмовне славе Ивањдан, 
као и на пружање подршке приликом 
празновања патрона Светог храма у 
Шароку и сл. 

Посебно се издваја планирана ек-
скурзија у Србију, у Београд, где би 
Срби из овог малог бараског насеља 
желели да погледају Храм Светог Са-
ве на Врачару, будући да он „својом 

архитектуром у потпуности следује 
најбољим обрасцима православног, 
нарочито српског, средњовековног 
црквеног градитељства. У Храм су на 
неки начин уграђени и Студеница и 
Грачаница, Дечани и Сопоћани, као и 
многе друге цркве и манастири”.

Срби у Липови се надају да ће и 
наредне године моћи да наставе са 
радом на пољу очувања и неговања 
српске културе и верског живота, као 
и са заштитом споменичког наслеђа 
српског народа, пре свега своје цркве 
и гробља. 

*

На седници Самоуправе Срба у 
Мохачу, на челу са Душаном Матеом, 
размотрене су пристигле молбе, ве-
зане за објављивање разних издања. 
Након краћег разматрања, решено је 
да се материјално подрже захтеви 
Српског позоришта у Мађарској и 
Печујско-барањског српског удруже-
ња.

У оквиру тачке „разно” пажња је 

била посвећена предстојећим про-
грамима: прослава заштитника Срп-
ског клуба – Свети Никола, која је 
заказана за 17. децембар у ресторану 
„Куће буша”. Ту ће се након празно-
вања патрона одржати и промоција 
најновијег броја Барањских свезака, 
који је посвећен некадашњем вело-
сипедисти Светозару Игалићу Игали-
ју, рођеном Шумберчанину, који је 
преминуо пре 100 година, у Америци.

Такође, у склопу свечаности насту-
паће и Српско позориште у Мађар-
ској, које ће Мохачанима и њиховим 
гостима подарити нову представу, 
посвећену прошле године премину-
лој естрадној легенди, Предрагу Жив-
ковићу Тозовцу.

Крај седнице протекао је у знаку 
осврта на финансијско стање Српске 
самоуправе, која је и ове године мар-
љиво конкурисала. Захваљујући до-
бијеним средствима остварила је 
бројне програме и манифестације, и 
реализовала радове везане за обнову 
месног Српског клуба. 

Предраг Мандић

ДРУШТВО

Сумиране активности  
у овој години

Са заседања српских самоуправа 

Крај године је по правилу период када српска представ-
ничка тела у Мађарској одржавају своје закључне седни-
це, на којима сумирају годишње активности и планирају 
рад у наредној години. Међу њима су и српске самоупра-
ве у Дески, Липови и Мохачу.

„СРПСКИ ЕКРАН” СВАКОГА ДАНА 
 НА ТВ ПРОГРАМИМА У МАЂАРСКОЈ И СРБИЈИ

И НА ИНТЕРНЕТУ

„Српски екран”, једину информативну емисију на српском језику у 
Мађарској, која ове године обележава три деценије емитовања, можете 

пратити на следећим ТВ каналима:

MTVA, Мађарски јавни сервис, Будимпешта:
DUNA: уторак, 06:50, DUNA WORLD: уторак, 13:25

Радио-телевизија Војводине (РТВ): 
РTВ1: четвртак, 16:27 и 01:32

РТВ2: понедељак, 06:32 и среда, 13:48

Радио-телевизија Србије, РТС СВЕТ:
Медијска мрежа српске дијаспоре: петак, 13:58 и 03:25 

(сваке друге седмице) и магазин „Србија на вези”

PANNON TV (Суботица): среда, 11:30
Интернет: www.mediaklikk.hu/srpskiekran

Архив „Српског екрана”: 
nava.hu (Nemzeti Audiovizuális Archívum - NAVA)
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СУСРЕТИЉубица Вранеш и Драгољуб Бајић, оперски уметници

Уметношћу граде мостове 
међу људима

„Наша идеја је да музичким пројектом који смо осми-
слили интензивирамо културну размену најпре двеју зе-
маља, Србије и Мађарске, а затим и других средњое-
вропских држава”, кажу за наш лист познати оперски 
уметници из Београда, представљајући своју занимљиву 
замисао.

Д воје талентованих и афирми-
саних оперских уметника, ме-
цосопран Љубица Вранеш и 

бас Драгољуб Бајић, стални су члано-
ви Опере Народног позоришта у Бео-
граду. Поред улога у матичном позо-
ришту, гостују и на другим оперским 
сценама у земљама окружења, али и 
свуда по свету. Баве се, промовишу, 
воле и певају и друге жанрове, како 
они кажу „од Баха до севдаха”.

 Суботом увече можемо их видети 
у веома гледаној емисији „Пријатељи 
заувек” РТВ-а, а недавно су снимили 
песму „Српски јунаци” и успели да 
обједине тематику од Немањића до 
јунака са Кошара. Атрактиван спот 
сниман је на локацијама Голубачке 
тврђаве, наших манастира, Авале, 
Опленца, и др, уз музичку пратњу 
хармоникаша Александра Софрони-
јевића.

Са Љубицом и Драгољубом разго-
варали смо у ретким слободним тре-
нуцима које имају, управо у Народ-

ном позоришту, а непосредан повод 
био је музички пројекат који су не-
давно осмислили и представили по-
часном конзулу Мађарске у Србији, 
Немањи Милутиновићу. Кажу да су 
наишли на иницијално одобравање и 
интересовање.

Љубица Вранеш нам појашњава да 
би се низ гала оперских концерата 
одржавао у свакој од држава члани-
ца Вишеградске групе и каже:

„Учествовала би по два певача из 
сваке државе чланице, симфонијски 
оркестар из сваке државе домаћина, 
а само би солисти били стални. На 
концерте бисмо, наравно, позвали ви-
соке званице: дипломате, привредни-
ке, свакако људе из наше дијаспоре 
који живе у свакој од тих земаља. Бео-
град би био почетна станица, а онда 
бисмо кренули на турнеју, која обу-
хвата Мађарску, Словачку, Пољску и 
Чешку, и надамо се да бисмо на про-
леће могли да почнемо са остварива-
њем ове наше замисли”.

Она на сцени Народног позоришта 
најчешће наступа у улози Бизеове 
Кармен, а улогу која ју је обележила 
одиграла је и на сцени Националног 
театра у Тирани, као и у неколико те-
атара у Румунији. Прославила се уло-
гом Еболи у „Дон Карлосу”, Фенена 
у Вердијевом „Набуку”, Керубино у 
Моцартовој „Фигаровој женидби”, 
Сантуца „Кавалерија Рустикана”, Да-
лила у „Самсону и Далили”, а тренут-
но је можемо гледати и у улогама ко-
је су на репертоару Народног позо-
ришта.

Овога лета одиграла је десет пред-
става Кармен у Бургасу, недалеко од 
Беча, непосредно пре пандемије на-
ступила је на оперском форуму у 
Минску, а памти и лепу турнеју по 
целој Румунији са опером „Рок Кар-
мен”. Завршила је Музичку академи-
ју у Београду и магистрирала у класи 
чувене Радмиле Бакочевић.

Обоје истичу да су све своје турне-
је и наступе по иностранству, од Евро-
пе до далеког Сеула, користили за 
сусрете са нашим људима желећи да 
ослухну колико су повезани са Срби-
јом, колико прате културу и уметност, 
и на тај начин раде на очувању иден-
титета. Управо су емисију „Пријатељи 
заувек“ обогатили укључењима пред-
ставника српских удружења и инсти-
туција из дијаспоре и региона.

 „Недавно нам се у нашу музичку 
емисију укључила директорка Српске 
школе Никола Тесла” из Будимпеште, 
Јованка Ластић, која нам је говорила 

на који начин се они труде, читав ко-
лектив школе и сви ученици, да раде 
на очувању језика, културе и нацио-
налног идентитета”, каже Љубица и 
радо се присећа свог наступа управо 
у овој школи пре пет година, када је 
одржала солистички концерт на по-
зив професорке музике Оливере 
Младеновић Мунишић.

Драгољуб нам открива да је у пла-
ну Народног позоришта у Београду 
извођење најпознатије мађарске опе-
ре „Замак плавобрадог”, а да он и Љу-
бица желе да у Мађарској изведу пр-
ву српску оперу „На уранку”, коју је 
компоновао Бинички, а написао по-
знати Нушић.

Драгољуб Бајић је, такође, завршио 
Музичку академију у Београду, запо-
слен је у Опери од 2004, радио је и у 
Новом Саду, а био је и члан Бечке 
државне опере у сезони 2009-10. Обе-
лежила га је улога краља Филипа, у 
опери „Дон Карлос”, а у новије време 
комплексна улога Ђавола у „Фаусту”. 
Каже да тренутно припрема улогу 
Тимура у опери „Турандот”, а да је 
недавно радио и дивну продукцију 
„Ла Ђоконде” у Марибору.

„Посебно ми је у лепом сећању го-
стовање у Мађарској, у Мишколцу, на 
Летњем фестивалу, пре шест година. 
Тада је учествовала и наша оперска 
певачица Сања Керкез, а била је то 
веома интересантна оперска продук-
ција „Дон Ђовани” у рок верзији, ис-
тиче Драгољуб.

Добрила Боројевић

ПОДРШКА ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА
Почасни конзул Мађарске у Србији Немања Милутиновић, који је подр-

жао музички пројекат двоје уметника, о развоју сарадње двеју земаља у 
области културе и уметности за наш лист каже:

„Поред одличне политичке и економске сарадње Србије и Мађарске, 
култура и стваралачки рад су од посебне важности и зато је веома битно 
да уз државну помоћ и сарадњу, свако индивидуално да свој допринос. Ма-
нифестације попут оперских гостовања управо дају један виши ниво сарад-
ње и повезивања култура и народа, и сигуран сам да ће се у будућности 
доста тога лепог дешавати по том питању. Мислим да би манифестације 
попут „Дани Србије у Мађарској” и „Дани Мађарске у Србији” могле бити 
тај институционални оквир, где бисмо сваке године једни другима предста-
вили разне културне садржаје и појединце из разних културно-уметничких 
сфера, и тако доста урадили на унапређењу сарадње у области културе и 
на спознаји националних вредности”, истиче почасни конзул Милутиновић.

БОГАТ МУЗИЧКИ ПРОГРАМ
„Знамо да је Мађарска земља културе, а такође је чланица Вишеградске 

групе, коју поред ње чине и Словачка, Чешка и Пољска. Са наше стране мо-
жемо да понудимо богат музички програм, који се састоји од филмске му-
зике, џез стандарда, популарних шлагера, традиционалне народне музике, 
и наравно, оперских арија и дуета. Желели бисмо да то, можда, буде иници-
јална каписла за евентулани пријем Србије у Вишеградску групу. Култура 
и уметност најчешће су покретачи сарадње на билетералном, економском, 
трговинском и свим другим пољима. Преко културе се најлакше може доћи 
до боље комуникације и упознавања људи и народа”, објашњава Драгољуб 
Бајић, који са Љубицом Вранеш наступа интензивно од 2015. године, а свако 
од њих гради и богату самосталну каријеру.



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Снежана, уз наше срдачне че-
ститке поводом значајног ју-
билеја „Српског екрана”, замо-
лићемо Вас да нас укратко под-
сетите на почетке продукције 
и емитовања ове емисије, као и 
на људе који су је тада припре-
мали. 
– Хвала на честиткама. Јубилеј је-

сте велики и значајан, а уједно је 
прилика да се у име садашње ре-
дакције „Српског екрана” захвалим 
свим досадашњим сарадницима, 
пре свега првој новинарској екипи 
(Евица Шишковић, Стојанка Јурко-
вић, Милан Степанов), на челу са 
оснивачем редакције и дугогоди-
шњим одговорним уредником Сте-

ваном Поповићем, који већ 10 годи-
на нажалост више није међу нама. 
Такође и свима осталима, који су у 
међувремену радили са нама. 

Редакцији сам се прикључила по-
четком 2002. године, након што је 1. 
септембра 2001. „Српски екран” са 
двонедељног прешао на недељно 
емитовање, мада сам као спољни 
сарадник повремено сарађивала 
још од 1994. О почецима производ-
ње емисије могу само посредно да 
говорим, из аспекта у то време но-
винара Мађарског радија, пошто 
сам заједно са колегама редовно 
пратила и догађаје око „Српског 
екрана”. Сигурно да им није било 
нимало лако утирати пут ономе што 

смо у међувремену 
постали, имајући у ви-
ду тешке и комплико-
ване политичке окол-
ности почетком 90-их 
година, везане за рас-
пад бивше Југослави-
је и негативну слику о 
српском народу у ве-
ћини тадашњих ма-
ђарских медија. 

Срећом, кључну 
улогу у стварању кон-
цепције емисије имао 
је Стеван Поповић, из-
узетан новинар и ве-
лики телевизијски 
стручњак, који не са-
мо што је поседовао 
таленат, потребно зна-
ње и искуство, већ и 
истанчан политички 
њух да пронађе „злат-
ну средину” у садр-
жајном смислу, обје-
дини и помири у том 
тренутку разнородне 
потребе и интересе 
српске заједнице и за-
довољи критеријуме 
наше матичне куће 
Мађарског јавног сер-
виса. 

На тим темељима 
колега Ђорђе Шиба-
лин и ја и данас „гра-
димо кућу”, иако су се 
и време и технологија 
у протеклих 30 година мењали. Тај 
први период „Српског екрана” сва-
како захтева подробнији осврт и де-
таљнију анализу, можда чак и једно 
посебно издање, јер је нажалост из 
тог времена све мање живих актера.

Да ли сте задовољни термини-
ма емитовања „Српског екра-
на” и садашњим статусом у 
оквиру Јавног сервиса МТВА?
– Термин емитовања од самог по-

четка је уторак ујутру, између 7 и 8 
сати, у зависности од актуелне про-
грамске шеме. Реприза је увек ва-
ријабилна, дуго година је била субо-
том пре подне, па онда четврком, а 
сада је такође уторком у ранопо-
подневним сатима, али на другом 
каналу. Било је година када смо се 
заједно са колегама из других на-
родносних редакција залагали за 
бољи и атрактивнији термин, међу-
тим уласком интернета у јавни про-
стор, „Српски екран” путем нашег 
линка, одмах након првог емитова-
ња постаје свима доступан на гло-
балном нивоу. 

Са друге стране, потписивањем 
уговора о сарадњи Мађарског јавног 
сервиса, прво са Радио-телевизијом 
Војводине, а неколико година касни-
је са Радио-телевизијом Србије, 
„Српски екран” се од 2010, значи већ 
12 година реемитује на програмима 
РТВ1 и РТВ2, а од 2018-е на РТС СВЕТ, 
у оквиру Медијске мреже српске ди-
јаспоре, на двонедељној бази. Неке 
наше репортаже емитују се и у ма-
газину „Србија на вези”, који се може 
пратити и на РТС2. Такође нас преу-
зима и суботичка PANNON TV, што 
значи да смо више од десет година 
присутни и у медијском простору 
Србије, на два њена јавна сервиса, а 
то је заиста значајан успех. 

„Српски екран” се титлује на ма-
ђарски језик, садржаји су доступни 
и Мађарима, како у Мађарској, тако 
и у Србији, што сматрамо великом 
предношћу, нарочито када добија-
мо повратне и похвалне реакције 
гледалаца којима српски није ма-
терњи језик. За разумевање српске 
заједнице у Мађарској је од кључ-
ног значаја проходност и транспа-
рентност наших емисија према ве-
ћинском народу, што је такође наш 
задатак и обавеза. 

Морам да споменем и Национал-
ни аудио-визуелни архив НАВА на 
интернету, где су похрањене све 
емисије „Српског екрана” од 2006. 
до данас, тако да могу мирно да ка-
жем да смо у свим видовима ин-
формативног простора резервиса-
ног за електронске медије присутни 
од понедељка до недеље 24 сата 
дневно. 

Задовољна сам нашим сада-
шњим статусом у оквиру Јавног сер-
виса МТВА, јер ни у чему не заоста-
је од положаја осталих народно-
сних емисија, нити од сличних 
програма магазинског типа на ма-
ђарском језику. С обзиром да се 
емисије производе у Будимпешти, 
оне су интегрални део система 
МТВА и у смислу производње и у 
смислу реализације, што значи да 
су нам обезбеђени сви потребни 
услови за рад.

Да ли су тренутни број члано-
ва редакције и технички услови 
рада одговарајући за актуелни 
обим продукције? 
– У „Српском екрану” запослене 

су две особе, уредник и сниматељ 
Ђорђе Шибалин и моја маленкост. 
Ако погледамо протеклих 30 година, 
у редакцији никада није било запо-

ЈУБИЛЕЈ

Рад у „Српском екрану”  
као врста стања свести

Снежана Миливојевић, ТВ новинар и уредник

Информативна емисија „Српски екран” Мађарског 
јавног сервиса, обележава ове јесени 30 година емито-
вања. Тим поводом за овај број нашег листа поразгова-
рали смо са одговорном уредницом емисије Снежаном 
Миливојевић, док у идућем броју објављујемо разговор 
са дугогодишњим сниматељем и уредником Ђорђем 
Шибалином.

УРЕЂИВАЊЕ БЕЗ СПОЉНИХ УТИЦАЈА
На наше питање колико је као одговорни уредник емисије самостална у 

креирању њеног садржаја и да ли је до сада било настојања да се са било 
које стране утиче на концепцију програма или избор конкретних тема, на-
ша саговорница каже да је велика ствар када, имајућу у виду актуелно 
стање у електронским медијима и новинарству уопште, можете да кажете 
да садржај креирате самостално, без уплива са стране. 

„У техничком смислу смо у обавези да задовољимо стандарде Јавног 
сервиса, што се наравно односи на све емисије, па тако и на нашу. Концеп-
цију и садржину креиремо самостално, у међусобном договору, мислим 
овде на колегу Ђорђа Шибалина са којим радим од 2006. године. Имам сре-
ћу да говоримо сличним телевизијским језиком, тако да се лако и брзо до-
говоримо око избора и обраде тема”, истиче Снежана Миливојевић. 
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слено више од троје сарадника, с 
тим што се у самој структури Јавног 
сервиса у међувремену доста тога 
мењало на шта нисмо могли да ути-
чемо, изузев у настојању да из сваке 
новонастале ситуације извучемо 
оно што је у датом тренутку за нас 
најбоље. Неизмерну помоћ од самог 
старта нам пружа наш преводилац 
Ева Шпицер, која је у стању да у 
кратком року преведе све што јој се 
пошаље, а то често није нимало јед-
ноставно. 

Прошле године смо у оквиру по-
себног програма едукације у Јав-
ном сервису искористили могућ-
ност да обучимо једну нашу сту-
денткињу, која је сада спољна 
сарадница, чиме је на известан на-
чин отворен пут за развој и подмла-
ђивање редакције. 

У потпуности користимо технич-
ку инфраструктуру МТВА, што зна-
чи да су поред нас у производњу и 
реализацију емисије укључене и на-
ше мађарске колеге. Технички усло-
ви за рад су добри, држимо корак 
са актуелним достигнућима на по-
љу телевизијске технике, не заоста-
јемо ни у чему и ту је остварен ве-
лики напредак. 

Како видите садржајни и тех-
ничко-визуелни концепт емиси-
је у наредном периоду?
– Што се тиче садржајног концеп-

та, ако говоримо о информацијама 
које пружамо гледаоцима, оне зави-
се од актуелних догађаја у самој за-
једници. Ми смо пре свега магазин-
ска емисија, наш задатак није да по 
сваку цену пратимо све догађаје у 
заједници, нити ми то можемо да 
урадимо, али на најважнијим, кључ-
ним догађајима смо увек присутни 
и то је оно што даје целовиту слику 

о Србима у Мађарској гледано на 
дужи рок. А ми увек размишљамо 
на дужи рок. 

Поред тог нашег редовног задат-
ка, у последњих 15-ак година увели 
смо бројне новине у садржају, које 
су захтевале додатно ангажовање, 
врло често науштрб слободног вре-
мена и приватног живота. Урадили 
смо читав низ разнородних темат-
ских емисија, документарних запи-
са, филмова, портрета и репортажа, 
ТВ есеја на разне историјске, обра-
зовне, културне, политичке и верске 
теме. За неке од њих награђивани 
смо бројним признањима у Мађар-
ској и Србији. 

Да бисте остварили квалитати-
ван помак оваквог типа претходно 
морате да прођете све степенике 
тешког и одговорног телевизијског 
новинарског посла, да се удубите у 
саму бит постојања заједнице, у ње-
не најтананије финесе, морате вео-
ма много времена да проведете на 
терену, да уђете у скоро сваку срп-
ску кућу, да удахнете и мирис про-
шлости, али и мирис садашњости, 
да све то ставите у контекст и да 
добро процените шта је оно што 
има смисла и што ће остати као 
трајно сведочење вишевековног 
живота српске заједнице на овим 
просторима, али и у симбиози са 
својим окружењем, матицом, реги-
оном и шире. То захтева посвеће-
ност професији, али и суштинско 
разумевање свакодневног окруже-
ња са свим његовим врлинама и 
манама. 

Рад у „Српском екрану” за нас је 
и нека врста мисије, стања свести. 
То су речи које се данас помало и 
злоупотребљавају, али како друга-
чије назвати посао, којем сте посве-
ћени седам дана у недељи, јер на-

стојите да из сваке ситу-
ације извучете максимум, 
чак и онда када за то баш 
и немате реалне основе. 

Што се  тиче технич-
ко-визуелног концепта, 
он се модификује у скла-
ду са концептом Јавног 
сервиса МТВА у целини. 
Тако ће бити и надаље.

Познато је да је у 
продукцији „Српског 
екрана” до сада сни-
мљено више докумен-
тарних филмова. Да 
ли ће их бити још у 
скоријој будућности?
– О филмовима које 

смо снимили детаљније 
ће говорити колега Ђор-
ђе Шибалин, а ја бих томе 
додала и бројне тематске 
емисије документарног 

типа о нашим фолклорним ансам-
блима, школама, позоришту, истак-
нутим личностима из света образо-
вања, културе, уметности, серију 
репортажних филмова забележе-
них на поклоничким путовањима, 
које организује Самоуправа Срба у 
Будимпешти, током којих смо оби-
шли бројне сакралне споменике и 
места везана за нашу култур-
но-историјску прошлост, на подруч-
ју бивше Југославије, а и шире у 
Европи. Имамо такође подугачку 
листу тема за читаву серију доку-
ментаних филмова у наредном пе-
риоду, време ће показати шта ћемо 
од тога успети да остваримо.

Како као стручна особа, која је 
највећи део свог радног века 
провела радећи на информиса-
њу српске заједнице у Мађар-
ској, видите њену актуелну 
информативну структуру?
– Што се тиче српских електрон-

ских медија, радија и телевизије, 
они раде у оквиру Мађарског јав-
ног сервиса, где по својој суштини 
и припадају, јер је оно што ми ра-
димо управо јавни сервис, у етимо-
лошком значењу те речи. Тако је 
углавном у свим осталим државама 
где је положај народности регули-
сан Уставом и законом, па тако и у 
нашој матичној земљи где у вели-
ком броју живе припадници мађар-
ске народности. То је легитиман на-

чин да се српски садржаји као део 
система државне радио-дифузне и 
телевизијске мреже презентују ма-
њини и већини, користећи савреме-
ну радио и телевизијску технику, те 
да несметано шаљу поруке и у ме-
дијском простору матичне земље, 
путем међусобних споразума о са-
радњи јавних сервиса и, не у по-
следњем реду, да задрже неопход-
ну дистанцу и објективност у одно-
су на систем функционисања 
српске заједнице у целини. „Српске 
недељне новине” су прапочетак и 
зачетник српског информативног 
простора са јасним задацима и ци-
љевима, још од времена Теодора 
Павловића, тако да мислим да са-
дашња информативна структура 
задовољава потребе српске зајед-
нице у Мађарској. 

С обзиром на чињеницу да 
„Српски екран” прати и шири 
круг гледалаца у Мађарској, а 
захваљујући реемитовању и у 
Србији, да ли Вам стижу по-
вратне реакције гледалаца?  
– Да, стижу и то са разних страна, 

из Мађарске, Србије и Хватске. Не 
могу да издвојим никог посебно, 
имамо чак и како ја кажем мађар-
ске фанове, који нам се с времена 
на време јављају имејлом, проана-
лизирају емисије које су им се по-
себно свиделе. Из Србије такође, 
поводом неких наших филмова, а 
и од колега из два јавна сервиса, у 
Београду нарочито воле наше еми-
сије, али и у Новом Саду. С обзиром 
да смо се јако пуно бавили оптаци-
јом, стекли смо приличан број по-
штовалаца у хрватском делу Бара-
ње, али и у Славонији. Има људи 
који се баве разним историјским 
истраживањма и они нам се с 
времена на време јављају, реагују 
на неки прилог или репортажу. Та-
кође примамо и позиве за пројек-
ције неких наших емисија и филмо-
ва у оквиру посебних тематских 
вечери у Србији, што нам је јако 
драго. Мислим да смо и на том пла-
ну пробили међународне границе 
и створили један одређени имиџ, 
који да не звучим нескромно пред-
ставља и гаранцију квалитета, а са-
мим тим презентује и српску зајед-
ницу у ширем смислу, што и јесте 
наш примарни задатак.

Д. А.

СВЕДОЦИ И ХРОНИЧАРИ
„У протеклим деценијама смо прешли хиљаде и хиљаде километара, 

имали смо много дивних сусрета и сарадњи са Србима у Мађарској, 
региону и шире. Све се то види у нашим емисијама. Оно што сматрам 
битним је да смо полазећи од сопствене реалности, обишли све српске 
заједнице у окружењу, директно смо се сусретали са њиховом прошлошћу 
и садашњошћу, а ти сусрети су веома често били и болни и трагични. У 
сваком случају веома су нам помогли у томе да се и ми сами одредимо и 
позиционирамо у односу на средину у којој живимо и радимо, али и у 
односу на шири европски контекст. Јунаци наших прича су присутни и у 
нашим свакодневним животима и мислим да смо по томе јединствена 
редакција, што уједно носи додатну дозу новинарске и личне одговорности 
не само у односу на садашњи тренутак, већ и у односу на оне који ће доћи 
после нас”, каже Снежана Миливојевић.
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Гостовања представе „Бучура” ТЕАТАР

П редстава Мирка Митра Кр-
кељића рађена је у копро-
дукцији Српског позоришта 

у Мађарској и Културног и медијског 
центра „Српски венац”. О комаду смо 
већ више пута детаљно писали, али да 
подсетимо да је ова фиктивна прича 
настала по идеји Душана Которчеви-
ћа, а на основу сеоских прича, анег-
дота и фотографија, које су сакупили 
Славица Зељковић и он сам. Са сво-
јом мајком, професорком српског је-
зика Јулијаном Которчевић, Душан је 
прилагодио сценарио говору у срп-

ским срединама на Чепелу. Осим Кр-
кељића, режију потписује и Зорица 
Јурковић Ембер. 

Сенћанска публика је показала ве-
лико интересовање и уживала у пред-
стави. Пред пуном позоришном са-
лом, глумци су шалама, духовитим 
анегдотама и музиком освојили Сен-
ћане и добили велики аплауз и похва-
ле. Дугогодишњи сарадници, чланови 
Сенћанске камерне сцене „Мирослав 
Антић”, њен оснивач Лазар Пајтић и 
чланови Српског културног центра 
„Стеван Сремац”, срдачно су угостили 
своје сараднике из Будимпеште. 

Наредне вечери успех се поновио 
и у Сомбору. Пред препуном позори-
шном салом глумци су надахнуто 
играли и много пута били награђива-
ни бурним аплаузом. 

Бранко Унгиновић је поводом овог 
гостовања за наш лист рекао: 

„Морамо да се држимо заједно, ма-
ло нас има и ако се ово не сачува, 
неће бити добро. Од оног силног срп-
ског народа, од оне културе која је 
бујала, ми смо се свели на, како се 
каже, орахову љуску. То треба да се 
чува и да се пази.”  

Зорица Јурковић Ембер истиче да 
са ове турнеје носи дивне утиске: 

„Срећни смо што је публика при-
хватила наш хумор и наше песме, што 
је реаговала и учествовала, као и што 

је ова шаљива представа напунила 
позоришне сале у Сенти и Сомбору.”

Мирко Митар Кркељић сумира и 
истиче да им је сарадња са позори-
штима у Србији веома важна:

„И сенћанско и сомборско позори-
ште имају велику традицију и пробра-
ну публику, тако да нам много значе 
симпатије и аплаузи које добијамо. 
Био је велики изазов играти у ова два 
града.” 

Књижевник и критичар Давид Кец-
ман Дако честитао је гостима на иде-
ји, али каже да је ансамбл најважнији 
и да је прво лице множине у сваком 
театру његово величанство глумац. 

„У свему ономе што смо видели ве-
черас, догађа се оно што људи воле, 
осећају. На око је ово једноставна 
представа, за пук, за народ, како се 
некад радило. Та нит, та идеја је одав-
но присутна, не само у Српском теа-
тру, где постоји комедија ситуације, 
елементи драме, драмски заплет и 
дивна прича. То је веома тешко оди-
грати. Захваљујући редитељском кон-
цепту ви сте успели да ставите неко-
лико жанрова у једну целину, а да по-
стоји прича, да је све повезано, да се 
види време прошло, борба за власт, 
грамзивост, суревњивост, и какве су 
последице када болујемо од своје су-
јете. И у свему томе младост, обичаји 
и игре. Успели сте да повежете то што 
је давно било у српским местима у 
Мађарској. Направили сте представу 
у којој се огледа вечност. Вечност Ср-
ба три века и више уназад, а и сада-
шњи тренутак, јер сте довели Орбана 
на сцену”, рекао је Кецман и посебно 
похвалио музички лајт мотив, који је, 
како каже, врло лепо пласиран и 
одраз је путање и музичке споне које 
прерастају у песму.

Гостовање у Сенти 
реализовали су Срп-
ски културни центар 
„Стеван Сремац” и 
приватни спонзори, 
захваљујући ангажо-
вању глумца Бранка 
Унгиновића. Наступ у 
Сомбору помогла је 
Српска самоуправа 
Кишпешта, а заменик 
председника Игор Рус 
се после представе за-
хвалио домаћинима 
на гостопримству. 

Глумци су гости и 
чланови Српског позо-
ришта у Мађарској: 
Тибор Ембер, Мирко 
Митар Кркељић, Бран-

ко Унгиновић, члан Сенћанске камер-
не сцене „Мирослав Антић”, Брани-
мир Ђорђев, Зорица Јурковић Ембер, 
Катица Шокац, Лена Ембер, Федра 
Алмошд, чланица Грчког народносног 
позоришта, Ратко Краљевић, гост из 
Новог Сада, Золтан Ембер и Душан 
Которчевић. Овде су и чланови КУД-а 
„Табан”: Биљана Сабо, Дејан Дујмов 
Ана Штурц, Моника Патарчић, Богдан 

Сабо и Илија Адамов. Представу је 
пратио оркестар Растка Гергева, му-
зичког режисера, уметника на хармо-
ници. Асистент режије је Катарина 
Павловић Бачи, а за сценографију се 
побринуо Тибор Прагаи. Технику су 
радили: Богдан Сабо и Душан Котор-
чевећ.

Катарина Бачи Павловић

Срдачни сусрети са 
публиком у Сенти и Сомбору

Након прошлогодишње претпремијере у Ловри, ового-
дишње премијере у Будимпешти и гостовања у Шиклошу, 
представа „Бучура” прешла је државну границу и изведе-
на пред публиком у Сенти и Сомбору. 

ЧЕСТИТКА ДАВИДА КЕЦМАНА
Давид Кецман Дако, писац, књижевни и позоришни критичар из Сомбо-

ра, велики пријатељ Срба у Мађарској, честитао је свим учесницима пред-
ставе и захвалио се за угођај, који, како каже, могу да приреде само наши 
људи, који су изван граница матичне земље. Он већ четрдесет година прати 
позоришну аматерску и професионалну сцену и написао је велики број 
рецензија. 

„То што сте ви вечерас урадили је сјајно. Сомборци су веома строги при 
гледању представа; ово је позориште са дугом традицијом, које је култуви-
сало публику. Одавно нисам видео толико аплауза на отвореној сцени, како 
је било вечерас. Сомборци су се отргли од своје строгости и аплаудирали. 
То је за глумачки ансамбл показатељ где је акценат те путање са сцене до 
очију из таме, које ви не видите. Али кад се чује аплауз, то је одраз дамара, 
а дамари су ехо онога како срце осећа и како душа може да проговори, и 
да се осети при додиру”, рекао је Кецман. 
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8. децембра 1638 – Умро је дубровач-
ки барокни песник Иван Гундулић, 
најзначајнији песник јужнословен-
ског подручја у XVII веку. 

8. децембра 1824 – Рођен је српски 
писац Јаков Игњатовић, творац и 
најзначајнији представник реали-
стичког романа у српској књижев-
ности. 

8. децембра 1954 – Српски и хрватски 
писци и лингвисти постигли су Но-
восадски договор о српскохрват-
ском књижевном језику, који је пот-
писало 25 угледних стручњака за 
језик. 

8. децембра 2000 – Умро је српски 

сликар надреалиста Милић Стан-
ковић, познат као Милић од Мачве. 

9. децембра 1910 – Умро је српски пи-
сац Лаза Костић, који је у поезију 
унео нове и смеле облике и обога-
тио српски књижевни језик новим 
изразима. Био је српски књижев-
ник, песник, доктор правних наука, 
адвокат, полиглота, новинар, драм-
ски писац и естетичар. Гимназију 
је завршио у Новом Саду, Панчеву 
и Будиму, а права и докторат права 
1866. на Пештанском универзитету. 
Као политички човек и јавни рад-
ник Костић је вршио снажан ути-
цај на српско друштво свога вре-

мена. Он је један од оснивача и 
вођа „Уједињене омладине”, по-
кретач и уредник многих књижев-
них и политичких листова, сарад-
ник Светозара Милетића. У Аустри-
ји се борио против клерикализма 
и реакције, а у Србији против би-
рократске стеге и династичара. 
Кад је зашао у године, напустио је 
своју ранију борбеност и слободо-
умље, па је то био разлог што се и 
његов књижевни рад стао потце-
њивати. 

9. децембра 1990 – На првим више-
страначким изборима у Србији на-
кон 45 година владавине комуни-
ста, победила је Социјалистичка 
партија Србије.

10. децембра 1926 – Умро је Никола 
Пашић, један од најзначајнијих по-
литичара у историји Србије и Југо-
славије, оснивач и вођа Народне 
радикалне странке (1881-1926). Први 
пут је био председник владе Срби-
је 1891, а од 1903. саставио је 22 вла-
де у време три краља: Александра 
Обреновића, Петра и Александра 
Kарађорђевића. Био је шеф деле-
гације на Версајској мировној кон-
ференцији 1919-20. 

10. децембра 1948 – Генерална скуп-
штина УН је усвојила Универзалну 
декларацију о правима човека. 
Овај датум обележава се као Дан 
људских права. 

11. децембра 1282 – Умро је цар Ми-
хаило VIII, оснивач последње ви-
зантијске династије Палеолога 
(1259) и обновитељ царства након 
57 година латинске окупације. Пре-
местио је престоницу из Никеје у 
Цариград који је освојио 1261. и 
успешно се одупирао намерама 

Kарла Анжујског и Млечана да ус-
поставе Латинско царство. Насле-
дио га је син Андроник II. 

11. децембра 1858 – Светоандрејска 
скупштина извршила је смену ди-
настије у Србији збацивши кнеза 
Александра Kарађорђевића. На 
престо је враћен Милош Обрено-
вић, а за његовог наследника про-
глашен је његов син Михаило. 

11. децембра 1888 – Скупштина Срби-
је прихватила је устав који је пре-
дложила Народна радикална 
странка. Уставом који је писан по 
узору на белгијски устав од 1831, у 
Србији је први пут уведена парла-
ментарна демократија. 

11. децембра 1991 – У Мастрихту је 
потписан Споразум о монетарној 
и политичкој унији чланица Европ-
ске заједнице. 

12. децембра 1918 – Српска војска је 
по завршетку Првог светског рата 
ушла у Земун, чиме је окончана 
двовековна владавина Хабзбуршке 
монархије у том граду. 

12. децембра 1920 – Конституисана је 
Уставотворна скупштина Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца. 12. 
децембра 1940. – Краљевина Југо-
славија је у Другом светском рату 
потписала с Мађарском пакт о веч-
ном пријатељству, у намери да по-
бољша односе с Немачком. 

12. децембра 1958 – Умро је српски 
правник и историчар Слободан Јо-
вановић. 

12. децембра 1958 – Умро је српски 
математичар, астроном и геофи-
зичар Милутин Миланковић. 

ВРЕМЕПЛОВ

Српски књижевник Лаза Костић умро је 9. децембра 1910. 

И ако је било предвиђено да 
наше театарско друштво из-
веде представу „Бити човек 

– патријарх Павле међу људима и не-
људима”, из објективних разлога је 

дошло до измене, па је публика у Цен-
тру за културу града Белог Манасти-
ра имала прилике да погледа моно-
драму Милош Велики – књаз српски”, 
у извођењу Александра Дунића.

Искусни и популарни глумац и ово-
га пута је приредио незаборавно ве-
че, а као увертиру у монодраму, пу-
блици, у којоj су били и бројни Срби 
из мађарског дела Барање, подарио 
је беседе владике Николаја Велими-
ровића.

Универзалне и општељудске мудре 
мисли Светог владике Николаја, 
изворним песмама употпунио је Во-
кално-инструментални етно ансамбл 
„Ђурђевак” из Боботе. 

Током свечаног програма, на бини 
су се наизменично мењали Алексан-
дар Дунић и „Ђурђевак”, а круну ве-
чери је представљала монодрама 
„Милош Велики – Књаз српски”, по 
тексту Милована Витезовића и у ре-
жији Милана Руса.

На крају програма, Александру Ду-
нићу, ансамблу „Ђурђевак”, Браними-
ру Ђорђеву, уметничком секретару 
Српског позоришта у Мађарској, као 
и Зорици Степанов, председници Мо-
хачке српске читаонице, организато-
ри су у знак захвалности уручили за-
хвалнице и пригодне поклоне. 

„Ово је било прво и дуго очекивано 
наше гостовање овде у Белом Мана-
стиру, у Хрватској. Овдашња заједни-
ца нас је заиста лепо примила и уго-
стила. Представа је топло поздравље-
на, одјеци су заиста позитивни и 
мислим да је ово почетак једне лепе 
сарадње. Искрено се надам да ћемо 
ускоро поново имати прилике да го-
стујемо овде”, рекао је Бранимир Ђор-
ђев за наш лист.                             П. М.

ТЕАТАРНаступ СПМ-а у Белом Манастиру

Мисли владике Николаја и 
живот кнеза Милоша

     На позив Вијећа српске националне мањине у Белом 
Манастиру и председнице Светлане Жарковић, Српско 
позориште у Мађарској је уочи Аранђеловдана, славе те 
општине, имало прилику да се представи тамошњој пу-
блици монодрамом Милош Велики – књаз српски”, у из-
вођењу Александра Дунића.
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П озиву за такмичење одазва-
ло се преко 130 ученика са 
територије Мађарске. Као и 

увек, услов за такмичење био је да се 
рецитује песма, или говори прозни 
текст, неког српског аутора. Пријави-
ли су се ученици из српских школа 
из Сегедина, Батање, Деске, Ловре и 
Будимпеште, као и из школа у којим 
се српски језик учи као предмет – из 
Сирига и Бате. У многим школама, 
учитељице су провериле спремност 
ученика за такмичење у Будимпешти, 
али без обзира на то, учесника је за-
иста било много. 

За најбоље су биле припремљене 
поклон књиге, како би ученици на-
ставили да негују лепу реч и навику 
читања.

Ове године, због великог броја уче-
сника, формирано је шест група за 
такмичење. За ученике који похађају 
школе у којима се настава одвија на 
српском језику, у групи 1. и 2. разреда, 
пријављено је било 32 ученика, а жи-
ри су чинили професори: Невена Бо-
гићевић и Андреа Апјок Мештер. У 
групи 3. и 4. разреда било је 35 учени-
ка, а њих су бодовале професорке: 
Изабела Данко, Ерика Котхенц и Гор-
дана Ђерђ. Професори: Драгомир 
Дујмов и Галић Радивој били су жири 

за две узрасне групе: 5. и 6. разреда, 
као и 7. и 8. разреда, где је било 35 
ученика. Гимназијалце, којих је било 
25, бодовали су професор Драган Ја-
ковљевић и учитељица Весна Зечев, 
док је у категорији 1-8. разреда, у 
школама у којим се српски језик учи 
као предмет, било пријављено 5 уче-
ника, а чланови жирија су били: учи-
тељица Мирјана Ковач и професор-
ка Аница Пандуровић.

Због великог броја пријављених 
ученика, такмичење је почело одмах 
у 11 сати, а ученици су били распоре-
ђени у згради која се налази у Улици 
Ротенбилер, у кабинетима, аули и би-
блиотеци. С обзиром да се такмиче-
ње одвијало у свим групама паралел-
но, до 12 сати је већ било завршено, 
па је уследио посао жирија да уса-
гласе своје одлуке и изаберу најбоље.

Жиријем је председавао др Дра-
ган Јаковљевић, који је свима захва-
лио на учешћу и у неколико речени-
ца нагласио значај неговања лепе 
речи. Захвалио се пре свега због чу-
вања и неговања наше говорне речи, 
што је посебно важно сада када се 
све мање води рачуна о томе како се 
говори. Како је и сам рекао, ова ма-
нифестација је била прави мелем за 
душу. 

Јаковљевић је овом приликом дао 
и савет свим учесницима: 

„Имајте у виду да је реч најјаче 
оружје, али у исто време и најдело-
творнији лек. Зато се увек трудите да 
у вашој комуникацији увек превлада 
лепа реч, која носи позитивну поруку”.

Јулијана Которчевић, директорка 
Српског педагошког и методолошког 
центра, који је већ годинама органи-
затор овог такмичења, победницима 
је поделила дипломе и поклон књиге. 
Захвалнице су, такође, додељене и 
члановима жирија, свим учитељица-
ма и професоркама, које су припре-
мале ученике за такмичење, као и 
професорки Анити Шухајди, која се 
побринула за декор ауле, у којој се 

одвијало такмичење и проглашење 
победника.

- Посебно се захваљујем свима 
онима који су допринели да се овај 
програм оствари. Свакако се захва-
љујем управи школе „Никола Тесла” 
и свим колегиницама које су помага-
ле око дочека гостију. Ученицима че-
ститам од срца. Ово је једна од оних 
манифестација које су врло важне за 
неговање културе и језика српске на-
роодности овде у Мађарској. Надамо 
се да ћемо и убудуће имати прилике 
да организујемо овакве и сличне ма-
нифестације – овим речима је Јули-
јана Которчевић завршила овогоди-
шње такмичење.

Драгана Меселџија

НЕВЕН Такмичење у рецитовању и казивању прозе

Реч може да буде 
најделотворнији лек

У аули Српске школе у Будимпешти, из потребе да се 
чува језик, а лепа реч негује, одржано је државно такми-
чење у рецитовању и казивању прозе. Организатор је био 
Српски педагошки и методолошки центар, уз финансиј-
ску подршку Фондације „Бетлен Габор”. 

ПОБЕДНИЦИ ТАКМИЧЕЊА

1-2. РАЗРЕД   
1. Јелена Миленковић – 1. разред, Сегедин 
2. Патрик Гелер – 2. разред, Сегедин
3. Лана Станковић – 2. разред, Будимпешта 
Похвала: Флора Талаш – 2. разред, Деска 

3-4. РАЗРЕД       
1. Миона Игњатовић, 4. разред, Сегедин
2. Мила Бадонич – 3. разред, Будимпешта 
3. Константин Вујаковић – 4. разред, Будимпешта
Похвала: Рокуш Чобан – 3. разред, Сегедин

5-6. РАЗРЕД     
1. Ива Деак – 5. разред, Сегедин 
2. Дарко Карагић – 5. разред, Ловра 
3. Адам Путноки – 6. разред, Батања 

7-8. РАЗРЕД     
1. Теодора Камбер – 5. разред, Будимпешта
2. Наташа Симић – 8. разред, Будимпешта 
3. Сања Вуковић – 8. разред, Будимпешта 

Српски језик као предмет СИРИГ/БАТА     
1. Милош Радован – 3. разред, Бата 
1. Мате Пастор – 2. разред, Сириг 
2. Бланка Мишколци – 2. разред, Сириг 
3. Кинга Такач – 6. разред, Сириг 

ГИМНАЗИЈА       
1. Павле Мацановић – 10. разред 
2. Андрија Мартиновић – 9. разред
3. Катарина Кашански – 11. разред 
   Похвала: Марија Капичић – 12. разред 

ВАН КАТЕГОРИЈЕ:
Димитрије Петровић рецитовао је песму Максима Горког „На дну”, па је 

из тог разлога био ван категорије, али пошто је његово казивање оцењено 
као одлично, добио је посебну похвалу. Са истом песмом је исте вечери 
наступао на 31. Фестивалу беседништва у Сремској Митровици, на којем 
је освојио награду „Цицерон”.
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 ПРИЗНАЊАСаопштење жирија СНН-а

С тручни жири „Српских не-
дељних новина“ објавио је 
имена добитника традицио-

налних годишњих признања, којима 
наш лист негује успомене на Теодора 
Павловића и Милована Видаковића. 
Жири су чинили српски књижевници 
у Мађарској: Драгомир Дујмов, др 
Драган Јаковљевић и Драгана Месел-
џија, као и књижевни критичар Сла-
вица Зељковић, а одлука о добитни-
цима донета је једногласно.

Александар Чотрић, књижевник, 
публициста и новинар, од 1984. године 
објављује афоризме, у новинама и ча-
сописима. Хумористичко-сатиричне 
приче пише и објављује од 2003. годи-
не. Писао је у „Српској речи“ од 1992. 
до 2005. године сатиричну колумну 
„Пета колона“, а новинске чланке за 
више угледних српских медија.

Његови афоризми, приче и песме 
превођени су на енглески, пољски, не-
мачки, француски, словеначки, ма-
ђарски, румунски, шпански, македон-
ски, руски, албански, словачки, чешки, 
шведски, бугарски, русински, итали-
јански, португалски, каталонски и 
арапски језик.

Објавио је 46 књига афоризама, са-
тиричних прича, анегдота и прича за 
децу, од којих издвајамо: Даћемо ми 
вама демократију“ - афоризми (Књи-
жевна омладина Србије, 1993, друго 
издање Српска реч, 1995); „Пета коло-
на“ - афоризми (Српска реч, 1997); „Не-
дозвољене мисли“ - афоризми (Срп-
ска реч, 2000 ); „Сабрани у расејању“ 
(са Миленом Поповић) – публицисти-
ка (Српска реч, 2002); „Кратки резови“ 
- афоризми (Српска реч, 2004); „Обе-
лежене приче“ - приче („Аурора“, 

2006); „Приче пред буђење“ - приче 
(„Алма“, 2007); „Тако је говорио Вук“ 
- анегдоте („Алма“, 2007); „Афоризми“ 
- афоризми (Алма, 2007); „Изабрани 
афоризми“ – „Избрани афоризми” - 
афоризми на македонском (избор и 
превод Васил Толевски), (2007) у Ма-
кедонији и друге.

Члан је Удружења књижевника Ср-
бије, Београдског 
афористичарског 
круга и Управног од-
бора овог удруже-
ња. Председник је 
Скупштине Фонда 
„Радоје Домано-
вић“. 

За своје стварала-
штво добио је више 
десетина награда, 
од којих издвајамо: 
„Радоје Домановић“ 
Удружења књижев-
ника Србије за нај-
бољу књигу афори-
зама (1993) и за сати-
ричне приче 
(2004);„Златна каци-
га“ за афоризме 
(1994), за причу (2009) 
и „Витез од Чарапа-
није - сер Харди“ 
(2007) Међународ-
ног фестивала ху-
мора и сатире у 
Крушевцу; „Драгиша Кашиковић“ 
„Српске речи“ (1995);годишња награда 
сатиричног листа „Ошишани јеж“ 
„Браћа Ормаи“ (2003);„Вибова награ-
да“ листа „Политика“ (2003); „Јован 
Хаџи-Костић“ „Вечерњих новости“ 
(2006); награда „Excellence Award” на 

Међународном фестивалу „Златна 
јабука“ у Румунији (2007);награда за 
најбољу причу на Фестивалу црногор-
ског хумора, сатире и карикатуре у 
Даниловграду (2007); „Стеван Сремац“ 
за приче и афоризме (2007, 2008 и 
2009) и друге.

Чотрић је заступљен и у бројним 
антологијама и зборницима сатире у 
Србији и иностранству и уџбеницима 
у нашем региону. Приредио је за шта-
му више антологија и зборника хумо-
ра и сатире за децу и одрасле.

Љубинка Перинац Станков, списа-
тељица и новинар, своја књижевна 
дела континуирано ствара и објављу-
је већ пуних тридесет година. Дуго 
година била је главни уредник недељ-
ника „Наша реч“ у Темишвару, а да-
нас уређује часопис „Књижевни жи-
вот” који излази у том граду. 

Објавила је књиге поезије: „Нигди-
на“, (1992); „Закарпатско умиљеније“ 
(1994); „Питоми звук“, Београд, Елит, 
1999; „Шапат гонетања“ 2003; „Вежбе 
за посмртно сунце“ (2010); „У једном 
даху / Dintr-o răsuflare“ (2013); као и 

књиге колумни и књижевних хрони-
ка: „Закони илузије“ (2006); „Пуно вр-
шно“ (2014); „Женска линија“ (2017); 
„Лимене птице на навијање“ (2019); 
„Ма, није то ништа“ (2021). Превела је 
неколико књига са румунског на срп-
ски, као и са српског на румунски. 

Члан је Савеза писаца Румуније, 
Удружења књижевника Србије и Дру-
штва књижевника Војводине. 

Добитница је неколико књижевних 
награда: Српска књижевна награда 
за 2003. и 2006. годину; Награда за 
књижевност на језицима мањина Са-
веза писаца Румуније за 2003. годину 
(за књигу „Шапат гонетања“); Златна 
значка Културно–просветне заједни-
це Србије за несебичан, предан и ду-
готрајан рад и стваралачки допринос 
у ширењу културе, 2006; Завештање 
Милениних извора, 2010. Крагујевац; 
Награда за књижевност на језицима 
мањина Савеза писаца Румуније за 
2011. годину; Награда Задужбине 
Мирчета Стојић, Темишвар, 2012; Бла-
годарје Удружења књижевника Срби-
је, 2019. 

Познати добитници награда 
„Теодор Павловић”  

и „Милован Видаковић” 
Награда „Теодор Павловић“ за публицистику и нови-

нарство ове године припала је књижевнику, публицисти и 
новинару Александру Чотрићу из Београда, а Књижевна 
награда „Милован Видаковић“ књижевници и новинарки 
Љубинки Перинац Станков из Темишвара.

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКАНЕ ПИСАНЕ РЕЧИ
Награда „Теодор Павловић“ додељује се у знак сећања на оснивача пе-

штанских „Сербских народних новина“ с почетка деветнаестог века и се-
кретара Матице српске, у време када је њено седиште било у Пешти, где је 
и основана. Књижевну награду „Милован Видаковић“, „Српске недељне 
новине“ додељују како би сачувале успомену на зачетника савременог ро-
мана у српској књижевности, који је рођен подно Космаја, али је већи део 
свога живота провео у мађарској престоници. Признања ће добитницима 
бити уручена на посебној свечаности у Будимпешти, почетком следеће го-
дине.

Храм светог великомученика георгија у будимпешти
РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2022. 

03. 12. субота – Вечерње  16 часова
04. 12. недеља – Ваведење Пресвете Богородице 
СВ. ЛИТУРГИЈА  10 часова
10. 12. субота – Вечерње  16 часова
11. 12. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10 часова 
17. 12. субота – Вечерње  16 часова
18. 12. недеља – ( Детињци ) СВ. ЛИТУРГИЈА 10 часова 
18. 12. недеља - Вечерње  16 часова
19. 12. понедељак  – Свети Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан СВ. ЛИТУРГИЈА  10 часова
24. 12. субота – Вечерње 16 часова
25. 12. недеља – ( Материце )  СВ. ЛИТУРГИЈА 10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

Александар Чотрић Љубинка Перинац Станков
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Програм у МохачуМУЗИКА

ФОЛКЛОР

Г ости мохачких Срба и њихових 
пријатеља, на програму прире-
ђеном у организацији Печуј-

ско-барањског српског удружења, Са-
моуправе Срба у Мохачу и Мохачке 
српске читаонице, 19. новембра, били 
су Стипан Јарамазовић, оснивач Ве-
ликог суботичког тамбурашког орке-
стра и члан Управног одбора Савеза 
тамбурашких оркестара Војводине, и 
Соња Берта, професор Музичке шко-
ле у Суботици. 

Тамбурашко вече су, предвођени 
својим маестром Јожефом Ковачом 
Вершендијем, мајстором народне 
уметности, отворили полазници Му-

зичке школе у Мохачу, и 
направили почетни шти-
мунг. Одмах након њих, по-
здравне речи организато-
рима и заинтересованој 
публици упутио је Стипан 
Јарамазовић, који је подсе-
тио да тамбуру у Војводи-
ни свирају сви: Срби, Хрва-
ти, Буњевци, Словаци, Руси-
ни, па чак и Мађари, а да 
се једино Румуни држе ви-
олине.

Овај чувени музичар и 
дугогодишњи руководилац 
Суботичког великог тамбу-
рашког оркестра признао 
је да је у Мохач, осим пред-

стављања трамбурашког живота у 
Војводини, дошао да рекламира про-
паганду Школе тамбуре. Он је са ћер-
ком Соњом урадио цео комплет уџ-
беника, које је публици детаљно пред-
ставио, а рађени су пуних шест 
година.

Комплет издања Школе тамбуре 
војвођанског система садржи све там-
бурашке инструменте: е-контру, 
е-прим, а-басприм, е-басприм, чело и 
бас. 

Говорећи о књигама, које обухва-
тају хватове, разне ритмичке фигуре 
и основне ритмове са нотним приме-
рима, Стипан Јарамазовић је укратко 

говорио о настави музичког васпита-
ња у Војводини, са посебним освртом 
на тамбуру. Музички педагог је нагла-
сио да су наставна помагала написа-
на како би у њима место добили и 
педагошки принципи, независно од 
тога да ли ће се они употребити у 
официјелним школама, или ће се ко-
ристити у неким удружењима, где се 
подучава свирање на тамбури.

У промоцији уџбеника, као коау-
тор, учествоала је и Соња Берта, про-
фесор Музичке школе у Суботици, 
ћерка Стипана Јарамазовића:

 „Све ове књиге написали смо по 
узору на врсне тамбураше, који су жи-
вели у Војводини и познати су. Ради 
се о наслеђу које је традиционално 
на тим просторима. Ми смо настојали 
у овим књигама да дамо основе пра-
вилног држања инструмента, специ-
фичних техника, свих ритмичких фи-
гура, па артикулацију, динамику и сл. 
Нисмо обрадили само традиционал-
не технике, већ и савремене. Циљ нам 
је био да деци обезбедимо што лакше 

штиво, да га запамте и да на једном 
месту имају све то.”

Уследила су питања, а публику је 
највише интересовао Суботички там-
бурашки оркестар, који је основан 
1976. године, данашњи тамбурашки 
живот у Војводини, посебно у Субо-
тици, интересовање деце да крену 
стопама великих тамбураша, као што 
су: Јаника Балаж, Перо Тумбас Хајо, 
Цвета Сладић Чича, Иван Николић, 
Иван Димић, Стеван Николић и други.

Публика се током излагања гости-
ју из Суботице, као и захваљујући 
младим тамбурашима из Мохача, мо-
гла уверити да се традиција тамбура-
шке уметности негује и промовише 
широм света. 

Промоцију тамбурашких уџбеника, 
издања Школе тамбуре војвођанског 
система, предавања о тамбурашкој 
музици у Војводини, у Суботици, као 
и клупско вече обојено тамбурашком 
музиком, суфинансирали су: Уред 
премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

О државањем серије српских 
игранки или тзв. „плесачница”, 
група заљубљеника у српске 

народне игре у Новом Сентивану 
стално расте. То потврђује и послед-
ња овогодишња игранка, одржана 19. 
новембра, у Кући цивила. У организа-
цији месне српске самоуправе поно-
во су се окупили љубитељи српског 
фолклора, са циљем да поведу коло 
под руководством Перице Дунаија.

Уз његове инструкције, мештани су 
имали прилику да понове игре које 
су научили приликом последње пле-
сачнице, а пружила им се могућност 
да усвоје и друге нове кораке нових 

српских народних игара. Сви су па-
жљиво слушали савете свог корепе-
титора, који им је неуморно покази-
вао разне кораке и играчке финесе, 
говорећи притом и о појединостима 
везаним за етнокореолошке области 
Србије одакле потичу игре. 

Суботње фолклорно вече поново 
је било едукативно и послужило је да 
се заинтересовани мештани упознају 
са лепотама дела културне и фол-
клорне баштине српског народа. 

Одржавање још једне српске пле-
сачнице, у склопу овог серијала 
игранки, суфинансирала је Самоу-
права Срба у Мађарској.             П. М.

Вече посвећено  
тамбурашкој музици

Све више заљубљеника  
у српски фолклор

У мохачкој Градској библиотеци „Јене Мохачи”, одржано 
је предавање о тамбурашкој музици и промовисана су из-
дања војвођанске Школе тамбуре. О томе су говорили му-
зички стручњаци Стипан Јарамазовић и Соња Берта.

Захваљујући Самоуправи Срба у Новом Сентивану и Пе-
рици Дунаију, уметничком руководиоцу подмлатка де-
шчанског КУД-а „Банат”, који је и сам житељ тог места, 
српски фолклор у том крају je све више на гласу.

Нови Сентиван


