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ФОРУМИ

Мохач
Мохачка Српска самоуправа је одр-

жала своје јавно заседање у месном 
Српском клубу, а извештај о раду у 
протеклој години поднела је потпред-
седница Зорица Степанов. Она је на-
гласила своје и задовољство осталих 

чланова српске самоуправе, пошто је 
бирано тело Срба у овом граду и то-
ком 2017. успело да оствари све своје 
планове и програме, зацртане на са-
мом старту ове календарске године.

И добар део конкурса уродио је 
плодом, што значи да није било фи-
нансијских препрека за реализацију 
манифестација, којих је било на пре-
тек. Са друге стране, Мохачани су у 
ишчекивању. Наиме, српска православ-
на црква насред града све је у тежој 
ситуацији – хитно покретање рекон-

струкционих радова на светињи, по-
свећеној Духовима је преко потребно.

Почетак нове календарске године 
протећи ће у знаку организовања до-
чека српске Нове године, Светосавске 
прославе, „Колачијаде” и такмичења 
винара. Наравно, и у 2018. години на-
гласак ће ставити на празновање цр-
квених празника, храмовне славе, па-
трона гробљанске капеле, организова-
ње поклоничких путовања, пружање 
материјалне подршке стручној Тамбу-
рашкој школи у Мохачу и издањима, 
штампаним на српском језику, а сва-
како, увек ће радо угостити Српско 
позориште у Мађарској.

Управо ово позориште било је гост 
Мохачана 17. децембра, ка-
да је у месном Српском 
клубу уприличена прослава 
патрона клуба – Светог Ни-
коле. Они су се у пригодном 
рециталу присетили недав-
но преминулог песника и 
новинара Марка Декића.

Уметници предвођени 
Миланом Русом, публици су 
извели бројне песме из бо-
гатог опуса, стваралаштва 
Марка Декића, а потом су 
заинтересованима предста-
вили и књигу Добриле Боро-
јевић „Моја Пешта”, чији је 
издавач био наш театар.

Током вечери Зорица Јур-
ковић Ембер, Тибор Ембер, 
Јосо Маториц и Милан Рус 
извели су бројне хитове из 
„Авала експреса”, али и из 
других комада из реперто-
ара Српског позоришта у 
Мађарској.

П. М.

Медина
И чланови Самоуправе Срба у Ме-

дини су пред сам крај 2017. године 
одржали своје јавно саслушање.

На форуму, одржаном 13. децембра, 
о учинку бираног тела Срба у овом на-
сељу говорила је Наталија Сокић, 
председница Мединске српске само-
управе која је нагласила да је народ-
носна самоуправа сходно финансиј-
ским могућностима успешно реали-
зовала све програме, зацртане на са-
мом старту 2017.

Током целе протекле године, Срби 
у Медини су достојно прославили све 
црквене празнике, а посебно ваља 
истаћи празновање храмовне славе 
„Духова”. Прославу патрона мединске 
светиње ове године својим прису-
ством увеличао је и Његово Преосве-
штенство епископ будимски Г. Луки-
јан, који је уз саслужење свештенства 
служио свету архијерејску литургију.

Храмовну славу Мединчана – при-
ликом које је кумовао Петар Рафајло-
вић – посетили су и Срби из Хрватске, 
тачније чланови Културно-уметничког 
друштва „Бранислав Нушић”, који су 
се након вечерња потрудили за добар 
штимунг домаћина и њихових гости-
ју.

Наталија Сокић је у свом извешта-
ју о овогодишњем раду истакла и при-
ређивање „Пударине”, традиционал-
ног обичаја, везаног за чување вино-
града почетком бербе. Нажалост, ево-
цирање успомена морали су да пре-
баце у зграду некадашње вероиспо-
ведне школе, пошто временске прили-
ке нису биле наклоњене организато-
рима и њиховим гостима.

П. М.

 
Будимпешта

Самоуправа Срба у Будимпешти 
(ССБ) завршила је активности у 2017. 
години отвореном седницом, одржа-
ном 13. децембра. Присутни су били: 
Борислав Рус (председник), Петар Ла-
стић (потпредседник), Душан Вуковић, 
Петар Бечејић, Љубинка Георгијевић, 
Соња Сушић Марков, Мирјана Трагор, 
Игор Рус и Вера Пејић Сутор, као и др 
Мелинда Барток, представник Градске 
самоуправе Будимпеште.

Говорило се о скупу председника 
српских самоуправа из целе Мађар-
ске, који је сазван у сарадњи са срп-
ском земаљском самоуправом, а коме 
је присуствовао невелики број челни-
ка наших самоуправа. Закључак је да 
су овакви скупови корисни, због реша-
вања текућих тешкоћа и проблема. Сви 
су се сложили да је администрација 
велика, поготово када су у питању фи-
нансије, па уз свакодневне радне оба-
везе, председници тешко постижу да 
испуне све обавезе.

Поново је дат кратак преглед ово-
годишњих манифестација, за које је 
речено да су биле успешне и углавном 
доста посећене. Било је речи и о томе 
да предавањима која повремено орга-
низује ССБ, као организатор или суор-
ганизатор, присуствује мали број по-
сетилаца, па је сугерисано да би било 
корисно присуство гимназијалаца и 
професора Српске школе у Будимпе-
шти.

Такође је поменута и ђачка екскур-
зија у Комарно, град на југу Словач-
ке, који је значајно стециште Срба на 
тлу данашње Словачке. ССБ се често 
придруживала другим самоуправама 
и институцијама у организовању и фи-
нансирању програма. Говорило се о 
организовању прославе Нове године, 
Божића, Савиндана и Светог Трифу-
на. Такође је било говора о плановима 
за поклоничко путовање следеће го-
дине.

На отвореној седници разматране 
су могућности коришћења добијених 
средстава, као и рокови за предавање 
обрачуна. Речено је да сарадња са ма-
тицом није изостала, а планира се и ус-
постављање тешње сарадње са срп-
ском заједницом из Хрватске.

К. П.

Седнице српских мањинских тела у Мађарској

Скромно интересовање јавности за извештаје 
српских самоуправа

Готово све српске самоуправе у Мађарској одржале су током децембра своје 
јавне седнице, с обзиром да их закон обавезује да пред својим бирачима 

резимирају учињено у протеклих 12 месеци. Нажалост, за састанке ове врсте 
по правилу влада веома скромно интересовање грађана. Наши репортери 

овога пута извештавају o скуповима одржаним у Мохачу,                      
Медини и Будимпешти

Учесници заседања у Будимпешти

Зорица Степанов, потпредседница 
Српске самоуправе у Мохачу

Наступ Српског позоришта у Мохачу


