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Ж

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

елимо да у Војводини градимо дух заједништва између
Срба и мањина, истовремено
не заборављајући српске корене, који
леже управо у заједништву, а не у поделама. Сепаратистичке тенденције
у Војводини данас су маргинализоване и скрајнуте, али и даље постоје, и
не треба их занемаривати. Овако
председник Покрајинске владе Војводине Игор Мировић говори поводом вишедневне прославе 100 година
од присаједињења Војводине Краљевини Србији, која је обележена низом
манифестација.

Покрајински премијер Игор Мировић, поводом великог јубилеја

„Градимо дух заједништва са мањинама,
али не заборављамо наше корене и страдања”
„Прослава стогодишњице присаједињења, прилика је да се подсетимо
на једну величанствену традицију Срба у Војводини, која је помало била
заборављена у времену након 1941. Чак смо и деведесетих, када је оживљена
слобода изражавања, о овој теми стидљиво говорили”, каже
председник Покрајинске владе Војводине
само Војводину. Чинимо све да реафирмишемо чињенице, не због бесциљног повратка у историју, већ због
садашњости и будућности. Јер, пред
нама су страховито велики изазови на
унутрашњим, регионалном и на глобалном плану.
У разговору са новинарима, Игор
Мировић се осврнуо и на проблеме
које имају Срби у суседној Хрватској.
Према његовим речима, у Србији, у
Војводини, где живи највећи број припадника хрватске мањине, говори се
пре свега о стварима које се тичу развоја, информисања, културе, како да
их финансијски помогнемо. А када се
говори о Србима у Хрватској, онда су
теме углавном провокације, екстремно десни ставови чак и појединаца у
хрватској влади, отворене фашистич-

ке пароле, као што је поклич „За дом
спремни”
- Из Брисела, међутим, не реагују на
дешавања у Хрватској, али зато користе сваку прилику да опомену и лупе
пацке Србији. То су све механизми
који служе за присиљавање наше земље да прихвати уступке на неким
другим фронтовима. Више пута је
председник Вучић говорио како слуша поруке да треба да признамо независност Косова, па ће све друго бити
лако. Помажемо и бринемо о мањинама не зато да бисмо добили неки
поен у Бриселу, него зато што је то
цивилизацијска и демократска норма.
Да ли ће то служити као некакав тас
на ваги одлучивања о нашем европском путу, треба да одлуче европски
лидери - истиче Игор Мировић. 

Игор Мировић

Он подсећа да је увођење обележавања овог значајног историјског датума за Србе и Србију био један од његових првих потеза на овој функцији,
али додаје да се изузетно води рачуна
и о националним мањинама, а њихови
празници поштују.
- Прослава годишњице присаједињења прилика је да се подсетимо на

једну величанствену традицију Срба
у Војводини, која је помало била заборављен, а у времену након 1941. Чак
смо и деведесетих, када је оживљена
слобода изражавања, о овој теми стидљиво говорили. Дух самонегације,
самопорицања, недовољног поштовања сопствених вредности је нешто
што је захватило све наше крајеве, не

Академик Матија Бећковић:

К

Косово не можемо
да изгубимо, јер нам га
нико није дао

оментаришући ситуацију на
Косову и Метохији за Радио
Београд, академик Матија
Бећковић је рекао да смо сведоци
како је многима, пре две-три деценије, све изгледало једноставно
или, „како су сви говорили – ништа
лакше него да им то дамо, а како
је време пролазило видело се да
то није једноставно".
„Кад је почела прича мало ко је
знао за Косово, а данас нема нико
на свету ко не зна. И сад је оно постало не само оно што је било, него
један пример за један проблем који
немамо само ми, па кад су рекли
– то ће бити изузетак, преседан, нигде се више то неће поновити, одједном су они исти схватили да они
то не могу зауставити ако се тај
преседан успостави и други ће се
на њега позивати", рекао је Бећковић.

Додаје да Косово није изгубљено
„нити можемо да га изгубимо, нити
је то нама неко дао".
„То је један факат и нема нико
ко не зна где се оно налази. То је
као да препилате Србију и направите од ње онај труп. Гледали сте
оне мученике којима одсеку ноге,
па иду на рукама и на оном остатку, то је део нашега тела, а то што
ту живи у већини неки други народ
то није никакав изузетак на земљиној кугли, тога има колико хоћете.
Кинеза има око 200 милиона у
емиграцији, па нигде они не траже
да буду држава, него се зна где је
Кина.
Можда би могао да поједноставим за оне који говоре да је то
наша земља, они то говоре о свом
трошку, а они који говоре да није
они су за то плаћени", навео је Матија Бећковић. 

ВОЈВОДИНА ОБЕЛЕЖИЛА СТОГОДИШЊИЦУ
ПРИСАЈЕДИЊЕЊА СРБИЈИ
У Новом Саду је 24. и 25. новембра свечано обележена стогодишњица
завршетка Великог рата и присаједињења војвођанских области Краљевини Србији. У Српском народном позоришту је 24. новембра одржана премијера позоришне представе „Светозар", рађене по тексту Милована Витезовића, а у адаптацији драматурга Спасоја Миловановића и у режији Југа
Радивојевића. Истог дана на новосадском Тргу републике приређен је
трочасовни концерт.
На дан када је Велика народна скупштина у Новом Саду пре 100 година
прогласила присаједињење Србији - Срема, Бачке, Баната и Барање, 25.
новембра, отворен je новоустановљени Музеј присаједињења, а на Тргу
републике откривен је споменик краљу Петру Првом Ослободиоцу. У присуству највишег државног врха Републике Српске, представника регија и
градова са којима АП Војводина и Нови Сад имају однеговану сарадњу, у
СНП-у је одржана свечана академија.
У центру Новог Сада постављена је велика мултимедијална изложба
„1918", која приказује величину Србије у Великом рату. У Матици српској и
на Правном факултету 2. новембра биће одржани научни скупови о националном уједињењу Срба и о присаједињењу.
Едицију „Српска књижевност о Великом рату" Покрајинска влада реализовала је у сарадњи са Министарством културе, а на РТС-у се емитовање
серијал „Великани српске Војводине", од 28 епизода. Покрајинска влада и
Филмски центар Србије обезбедили су средства за снимање играног филма и серије о присаједињењу у 10 епизода, по сценарију Милована Витезовића, а у продукцији Кошутњак филма и Зилион филма.
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Заседала Скупштина земаљске српске самоуправе

У

оквиру прве тачке дневног реда,
чланови Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској дали су
сагласност за званично приступање
Конференцији Срба из региона у
сталном заседању, прихватили статут
те организације и овластили председницу Веру Пејић Сутор, која је и водила скупштинску седницу, да потпише документа у вези чланства овој
организацији. У одсуству Љубомира
Алексова, који је поднео овај предлог,
она је објаснила да је циљ укључивања у рад ове конференције унапре-

ђење односа са Србијом као матичном земљом, са којом, како је речено,
сарадња тренутно није на жељеном
нивоу.
Скупштина је у наставку заседања
модификовала буџет Самоуправе
Срба у Мађарској и њених институција за 2018. годину, о чему је извештај
поднела шефица рачуноводства Силвија Олах Етвеш. Том приликом усвојен је пакет од више појединачних
одлука.
Пошто су изгласали Правилник о
пословању економата Канцеларије
ССМ-а, чланови Скупштине су послушали информацију шефице Канцеларије ССМ-а др Јадранке Гергев, која
их је обавестила да је државна контролна комисија АС послала извештај
са закључцима, након објављене контроле пословања. Према њеним речима, у извештају се налази седам
примедби, па је, сходно томе, Канцеларија ССМ сачинила акциони план
са роковима и именима особа одговорних за реализацију тражених корекција. Овај план је послат АС-у, с
тим што постоји могућност да ће у
наставку овог процеса бити потребне
модификације акционог плана, у
складу са евентуалним наредним захтевима АС-а. Делегати су гласањем
прихватили споменути план.
На дневном реду овог скупштинског заседања нашао се и план о реорганизацији појединих српских институција. Предлог је подразумевао
да Културни и документациони центар и Српско позориште у Мађарској
буду укинути без правног наследника,
а да потом, заједно са Српским недељ-

АКТУЕЛНО

Предлог за трансформацију институција
скинут са дневног реда
После дуже размене мишљења, чланови Скупштине Самоуправе Срба
у Мађарској одлучили су да скину са дневног реда предлог
о преношењу културне, позоришне и новинско-издавачке делатности
у надлежност КФТ-а. Вођење финансијског пословања Српске школе
у Будимпешти биће пренето на ССМ тек од 2020. године

ним новинама, постану саставни део
будућег непрофитног предузећа. У
предлогу одлуке је наведено је да би
КФТ, односно ДОО „преузео њихове
функције и делатности и извршавао
задатке на пољу културе и позоришне
уметности”.
У дискусији која је вођења у оквиру
ове тачке дневног реда, учествовали
су Митар Кркељић, Петар Крунић,
Милица Павлов, Душан Вуковић,
Игор Рус, Боривој Рус и Нада Бунчић
Ђурић. Већина учесника у дискусији
изнела је негативан став оваквом
облику организовања културних институција, док је Игор Рус подржао
идеју о оснивању КФТ-а, уз образложење да би тиме комуникација и
сарадња шефова садашњих институција била побољшана и избегнути
конфликти.
Вршилац дужности директора Културног и документационог центра
Срба у Мађарској Милан Ђурић, рекао је да не постоји конфликт, већ
проблем, јер нема уговора између
ССМ-а и КЦ-а у вези некретнине, као
ни између КЦ-а и позоришта, које
бесплатно користи простор КЦ-а. Такође, како је рекао, нема уговора ни
између ССМ-а и позоришта, који би
био прилагођен датој ситуацији. Према његовим речима, треба јасно регулисати обавезе и права сваке институције, па је замолио да се сачине
уговори који ће заступати интересе
свих страна.
- На пословном нивоу има комуникације, с тим што у регулисању односа треба да учествује и ССМ, јасним
уговорима. Ако се не зна ко газдује

БЕЗ ПРИСУСТВА НОВИНАРА

При крају седнице, чланови Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској,
одлучивали су о овогодишњим добитницима „Светосавске повеље" и Награде „Сава Текелија", без присуства новинара. Ове награде ће, по традицији, добитницима бити уручене на Светосавској академији, коју ССМ организује крајем јануара, поводом Дана Светог Саве.

чиме, ко шта мора и шта може, онда
су и трзавице пратећа појава - истакао је Ђурић.
Председници одбора за културу и
финансије Душан Вуковић и Димитрије Ластић, обавестили су претходно присутне да су се ова тела изјаснила против предлога о укидању институција и оснивању КФТ-а. Након дискусије, прихваћен је предлог да се
ова тема скине са дневног реда седнице и да чланови Скупштине не гласају о предложеним одлукама.
Када је реч о предлогу да рачуноводствене послове Српске школе
у Будимпешти преузме економат
Самоуправе Срба у Мађарској, што
надлежне државне службе захтевају, делегати нису подржали идеју да
се у ту промену уђе већ од јануара
следеће године. На предлог др Јованке Ластић, директорке школе,
прихваћен је предлог да се формира стручна комисија која ће до краја августа следеће године припремити прецизан план за реализацију
предложених промена, а да се вођење финансијског пословања школе
пренесе на самоуправу од 2020. године.

На истој седници, за члана државне фондације "Бетлен Габор", која
финансира пројекте народности у
Мађарској, једногласно је изабран
Петар Богдан (уз његов уздржан глас).
Он је ову дужност обављао и у однедавно бившој фондацији са истом
наменом, али у другој организационој форми. Како је речено, његов
претходни петогодишњи мандат је
овим избором практично скраћен за
годину дана, али му је сада поверен
нови, такође на пет година. Петар Богдан и Игор Рус, који такође учествује
у раду фондације, сумирали су досадашње резултате рада те институције и позвали српске организације да
искористе актуелне конкурсне могућности.
У оквиру тачке „разно”. директор
Српског института Пера Ластић је
подсетио присутне да је продаја родне куће Јакова Игњатовића у Сентандреји и даље актуелна и позвао ССМ
да предузме одговарајуће активности како би се дошло у власништво
те некретнине. Према садашњим
условима, цена куће је 170 милиона
форинти.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СКУПОВИ

едницом одржаном у четвртак 22. новембра, председавала је Вера Пејић Сутор,
председница Самоуправе Срба у
Мађарској, која је најпре поздравила
скуп и затим препустила реч осталим
учесницима. На заседању су учествовали и Љубомир Алексов, Петар Крунић, Игор Рус, Борислав Рус, Петар
Богдан, др Јованка Ластић, Боривој
Рус, Богдан Сабо, Милица Немењи,
Диана Ђурић, Зора Пејовић Секељ,
Марина Александрић Ремели, Петар
Бечејић, Јелена Марковљев Весели-

Саветовање председника српских самоуправа у Мађарској

Централизација доноси већу
администрацију и чешће контроле
У просторијама Самоуправе Срба у Мађарској одржана је заједничка
седница руководилаца српских представничких тела на локалном, градском,
жупанијском и земаљском нивоу, на којој су учесници упознали једни друге
са својим искуствима у овој области, изнели постојеће проблеме
и указали на могуће правце њиховог решавања

Борислав Рус и Вера Пејић Сутор

нов, Јелена Фаркаш и Кристифор
Брцан. Присутни су, такође, били и
шефица Канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев, в. д. директора Српског културног центра Милан Ђурић

Љубомир Алексов

седник Српске самоуправе у Будимпешти (ССБ) Борислав Рус је укратко
сумирао активности тела на чијем је
челу и истакао да је оно успешно
реализовало већину предвиђених

је писао и наш лист. Истакао је да је
финансијско пословање прихваћено
од стране унутрашње контроле и да
се нада доброј сарадњи са осталим
самоуправама.

представничких тела због ретког позивања активиста из унутрашњости,
односно због несазивања састанака.
Замолила је за чешће организовање
оваквих сусрета и истакла да има

Игор Рус

и представници медија на српском активности. Такође је подсетио и на
Зора Пејовић Секељ, председница осећај да „неке институције раде за
језику.
протекле манифестације које је ова Српске самоуправе у Тукуљи, упути- себе и за својих пар чланова”. ГовоУчествујући у разговорима, пред- самоуправа организовала, а о чему ла је примедбе на рад појединих рећи о поклоничким путовањима,

Петар Крунић

Боривој Рус

5

Будимпешта, 29. новембар 2018.

Петар Богдан

она је предложила да и Будимска
епархија, поводом великих празника
и јубилеја, организује ходочасничка
путовања за српске вернике из Мађарске, као што то чине друге српске
организације.
Зора Пејовић Секељ је замолила
да представници српске заједнице
интервенишу код власти како би српске екскурзије из Мађарске имале
предност приликом преласка државне границе према Србији, с обзиром

Јелена Фаркаш

цијама из српске заједнице не може
решити овај проблем, с обзиром на
његову комплексност.
Могуће решење понудио је Љубомир Алексов, српски посланик у Мађарском парламенту. Он је предложио да се групе путника унапред
најаве граничној полицији, јер се
показало да она уважава молбе за
бржи прелазак границе, уколико су
упућене раније. То се, како је рекао,
посебно односи на групе путника у

Др Јованка Ластић

да су чекања често и вишечасовна.
Своја непријатна искуства на том
плану изнели су и Кристифор Брцан
из Деске и Јелена Фаркаш из Сегедина.
У дискусију на тему рада граничних прелаза укључио се и потпредседник ССМ-а Игор Рус, истакавши
да су ти прелази стална тема на међудржавном нивоу. Изнео је своје
становиште да се евентуалним урген-

Јелена Марковљев Веселинов

у том случају немогуће саставити. Он
је рекао да је Српска самоуправа
Пештанске жупаније запостављена у
финансијском смислу и да јој то отежава рад.
Директорка Српске школе у Будимпешти др Јованка Ластић, поручила је да је ова школа увек била
отворена за уступање простора ради
седница или других активности будимпештанске или жупанијске српске самоуправе и да радо препушта

практикују и да су извештаји о томе
јавни.
Боривој Рус, саветник Самоуправе
Срба у Мађарској за јужни регион,
предложио je да се овакви састанци
не одржавају радним данима, јер то
време није погодно за запослене. Такође је предложио и да се из практичних разлога састанци са председницима месних самоуправа повежу
са скупштинским седницама земаљске самоуправе.

Милица Немењи

којима има и деце.
Потпредседик Самоуправе Срба
у Мађарској и председник Српске
самоуправе Пештанске жупаније
Петар Крунић, рекао је да српско
представничко тело Пештанске жупаније ретко успева да сазове своје
седнице јер је тешко обезбедити потребан кворум. Без довољног броја
присутних чланова, ни записници
немају довољно потписника, па их је

простор за одржавање форума. Према њеним речима, у обе ове самоуправе има људи који су запослени у
школи или су за њу везани, а чињеница да је власник школе ССМ, па је то
разлог више да ова oбразовна установа буде домаћин њиховим скуповима. Када је реч о функционисању
институција при ССМ-у, она је подсетила да се контроле од стране надлежних државних органа редовно

Зора Пејовић Секељ

Љубомир Алексов је подсетио
присутне да је не тако давно промењен Народносни закон, али да се
сада све више говори о потреби да
он буде поново модификован. У Савезу народносних самоуправа је,
према његовим речима, формирана
радна група која се бави овом проблематиком, а најавио је и могућност
промене Изборног закона. Пошто
постоје изгледи да се после локалних
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Петар Бечејић

избора крене у модификацију Народносног закона, Алексов је замолио српске активисте да му упуте
своје предлоге могућих законских
новина. Део свог излагања посветио
је и новом, строжијем систему пословања народносних институција, који
ће бити практикован од 2020. године.

Марина Александрић Ремели

ним речима, недопустиво је да народносне самоуправе у квартовима
немају своје просторије, нити рачунаре са ћириличним фонтом, док
документацију многи председници
самоуправа чувају код својих кућа.
Притужбе на превелике административне обавезе и отежавајуће околно-

каже да у том граду свака народносна самоуправа сама обавља административне обавезе, без помоћи
већинске самоуправе, укључујући и
писање записника. Због огромне администрације, мало је заинтересованих за обављање задатака председника месних српских самоуправа.
Како је речено, тај посао изискује
веома много времена и напора, па се
активисти углавном не прихватају
оваквих обавеза.
Своја искуства из ове области изнела је и Марина Александрић Ремели, председница Српске самоуправе у Будаершу. Она је истакла да
је ово тело задовољно расположивом административном инфраструктуром, али да су обавезе огромне и

тешко савладиве. Примедбе у том
смислу изнео је и Петар Бечејић из
XI кварта Будимпеште, који се пожалио и на неодговарајуће просторне
услове за рад.
Реагујући на ове примедбе, Љубомир Алексов је подсетио да су све
мањинске самоуправе са већинским
потписале уговоре о коришћењу канцеларијског простора за одређени
број часова месечно, као и о обавези
да им се обезбеде услови за рад,
укључујући инфраструктуру и стручну административну помоћ, како то
закон налаже. Међутим, учесници
састанка су истакли да се такве обавезе, од стране већинских самоуправа у пракси често не поштују.
СНН

Кристифор Брцан:
ОПТИМИЗАМ И ЕНТУЗИЈАЗАМ
КАО ФОРМУЛА УСПЕХА

Диана Ђурић

Др Јованка Ластић је изразила примедбе на третман српских народносних самоуправа од стране надлежних државних служби, због изједначавања њихових обавеза са локалним, територијалним самоуправама,
због чега су и административне
обавезе исте или сличне. Према ње-

Богдан Сабо

сти рада српских самоуправа, укључујући и кадровске, изнео је и Борислав Рус.
Јелена Марковљев Веселинов изнела је своје позитивно искуство у
тој области у Новом Сентивану, док
супротно запажање у својој средини
има Јелена Фаркаш из Сегедина. Она

За разлику од већине учесника састанка, Кристифор Брцан из Деске је
изразио велику дозу оптимизма и поручио сународницима да много тога
зависи од њиховог ентузијазма и агилности. Похвалио је рад „Српских недељних новина”, рекавши да су оне присутне на свим значајнијим догађајима српске заједнице у Мађарској и да редовно извештавају о свим нашим
манифестацијама. Он сматра да је довољно пратити овај лист, да би се
стекао реалан увид у то колико је ко активан и колико ко програма организује током године. Према његовим речима, Срби у Десци годишње приреде
32 програма, међу којима су и три међународне манифестације, са више
хиљада присутних посетилаца. Брцан је позвао на већу агилност свих учесника у друштвеном животу, без обзира на ограничавајуће околности. У исто
време је упозорио да постоји бојазан од гашења српских организација, због
смањеног интересовања активиста, што ће, како је рекао, бити грешка свих
нас. На крају свог излагања, захвалио се Љубомиру Алексову и целој земаљској самоуправи на раније одобреним додатним финансијским средствима
за реализацију појединих капиталних пројеката у Десци.

Кристифор Брцан

7

Будимпешта, 29. новембар 2018.

Разговарали министри културе

М

Ускоро неколико заједничких
културних пројеката

инистар културе и информисања Владан Вукосављевић примио је прошле недеље званичну мађарску делегацију
на челу са министром за људске ресурсе Миклошем Kашлером. Kако се
наводи у саопштењу издатом после
састанка, најважнија тема овог билатералног сусрета била је реализација
Програма сарадње у области образовања, науке и културе између Владе
Србије и Владе Мађарске за период
од 2018. до 2020. године, који је потпи-

Приоритетни догађај, планиран за мај 2019. године, биће отварање зграде
бивше српске Препарандије у Сентандреји, као места нове сталне поставке
Музеја Српске православне епархије будимске, наводи се у саопштењу са
састанка министара Вукосављевића и Кашлера

Миклош Kашлер и Владан Вукосављевић

сан 9. фебруара 2018, у оквиру заједничке седнице Владе Србије и Владе
Мађарске, одржане у Будимпешти.
Током разговора наведен је добар
пример успешне културне сарадње
Народног позоришта из Београда и
Националног позоришта из Будимпе-

КУЛТУРА

ште, које је прошлог викенда гостовало у српској престоници са две представе - „Вртешка“ и „Банк Бан“, у
оквиру манифестације „Недеља мађарске културе у Србији“.
Министар Вукосављевић је, како је
наведено у саопштењу, инсистирао да,

упркос чињеници да је сарадња у
области преводилаштва веома разграната, треба уложити додатне напоре да се постигне напредак у овој
грани културне размене. Kао повод за
наменски програм у Мађарској могао
би да послужи излазак из штампе
превода књиге Миливоја Павловића
„Венац од трња за Данила Kиша“, који
се ускоро очекује, као и запажени
успех који је делегација Републике
Србије постигла на међународном
сајму књига у Будимпешти, саопштило је ово министарство. Како сазнајемо, превод и објављивање ове књиге
на мађарски језик један је од пројеката на којима тренутно ради Српски
културни центар из Будимпеште.
На састанку су потврђене иницијативе за подизање споменика Јаношу
Хуњадију у Земуну, као и постављање
спомен плоче Николи Тесли у реконструисаном парку Варошлигет, 2020.
године, у чему такође учествује СКЦ
из Мађарске.
Kако је наведено, министар Вуко-

сављевић се захвалио мађарском
колеги на заједничкој сарадњи приликом реализације пројекта обнове
синагоге у Суботици, којим се Влада
Републике Србије придружила земљама Европске уније у обележавању 2018. као „Године европског културног наслеђа“, са циљем промовисања богатства културне различитости, наслеђа и интеркултурног дијалога. Овом приликом домаћини су
похвалили напоре мађарске стране
на досадашњој сарадњи у оквиру реализације иницијативе за проглашење
Новог Сада као Европске престонице
културе за 2021. годину, уз жељу за
даљи наставак овог успешног пројекта.
Приоритетни догађај, планиран за
мај 2019. године, биће отварање зграде бивше српске Препарандије у Сентандреји, као места нове сталне поставке Музеја Српске православне
епархије будимске, наводи се у саопштењу са састанка двојице министара. 

Научно-документаристичко вече на Универзитету ЕЛТЕ

Филм „Сеобе се настављају” промовисан на
Филозофском факултету

шком факултету у Београду и др Бојан Поповић, кустос Галерије фресака, као и Његова светост патријарх
српски господин Иринеј.
При крају ове мултимедијалне вечери, аутори филма су се обратили
Најновији документарни филм продуцента Милана Кићевца и редитеља Бошка посетиоцима и пренели им своја искуства из овог великог уметничког
Милосављевића, титлован на мађарски језик, представљен је пред стотинак
подухвата, а потом су и одговарали
на њихова питања. Модератор тог
љубитеља овог жанра у Будимпешти
дела вечери био је Деспот Савић, стувеликом амфитеатру Филозоф- чери, о улози Вука Стефановића Ка- крећу кроз живу српску прошлост, дент славистике.
ског факултета Универзитета раџића и Милована Видаковића у приказујући задужбине, цркве, споД. Б.
ЕЛТЕ у Будимпешти, одржано је зачецима српске књижевне критике менике, музеје и друкод Срба у Хабзбур- ге важне грађевине и
шкој монархији, нај- историјске успомене
пре је, на мађарском које се налазе у Бујезику, говорио др димпешти, СентанДраган Јаковљевић, дреји, Српском Ковипрофесор Смера за ну и другим српским
српски језик и књи- насеобинама на тлу
жевност Филозоф- Мађарске. Филм се,
ског факултета Уни- такође, бави и културверзитета ЕЛТЕ.
ним достигнућима
У наставку вечери, српског народа током
студентима слави- његовог вишевековстике и осталим по- ног присуства на
сетиоцима, којих је овим просторима.
било око стотину,
Наратор је Бојан
приказан је најновији Жировић, а о људима,
документарни филм сеобама, спомениципродуцента Милана ма и догађајима из
Милан Кићевац
Кићевца и редитеља овог сегмента историБошка Милосављеви- је, у филму говоре др
књижевно-научно и документари- ћа „Сеобе се настављају”, који је ти- Динко Давидов из
стичко вече, посвећено историји срп- тлован на мађарски језик. Филм је Српске академије наске књижевности и културе на про- инспирисан „Горњом земљом”, крај- ука и уметности, засторима Мађарске, односно Аустро- њим одредиштем српских сеоба које тим др Мило Ломпар,
угарске монархије. У првом делу ве- су се одвијале вековима. Аутори се професор на Филоло- Бошко Милосављевић

У
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ДУХОВНОСТ

ерија празновања светодимитријевских храмовних слава
отпочела је у Мечки, 8. новембра ове године. Сваке године на позивну реч Младена Грубића, који данас живи у Печвараду, а потиче из

Митровданске прославе у Барањи

Духовне свечаности у Мечки,
Шароку и Шиклошу

Мечка

овог барањског сеоцета, окупе се
Срби да прославе великог и славног
Христовог војника, патрона светиње.
И на сам дан црквеног празника дошли су српски православни верници
из мађарског и хрватског дела Барање да празнују заштитника месног
српског православног храма којем су
од стране Печујско-барањског српског удружења дариване две целивајуће иконе, Господа Исуса Христа и
Пресвете Мајке Богородице.
Света литургија отпочела је њиховим освећењем, а славско богослужење служили су протонамесник Јован
Бибић, парох сантовачки, јереј Милан
Ерић, парох печујски, администратор
парохије у Мечки, јерођакон о. Митрофан из манастира Грабовца и протођакон Андраш Штријк.
У склопу храмовне славе извршено
је и освећење славског колача, те благосиљање кољива. Овом приликом
кумовали су чланови породице Станковић из Белог Манастира и Печујско-барањског српског удружења на
челу са председником, аутором овог
извештаја. На крају славског обреда
свечаном славском беседом присутнима се обратио јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор парохије у Мечки .
Окончањем храмовне славе, сви су
отишли на месно српско гробље, где
су одали пошту покојнима, некадашњим српским житељима села, а затим је Младен Грубић, старатељ српског православног храма у Мечки,
познати угоститељ из Печварада
свакога позвао у свој ресторан. Празновање храмовне славе у Мечки
суфинансирало је Министарство за
људске ресурсе (ЕМЕТ), које материјално подржава и функционисање
Печујско-барањског српског удружења.
*
На позивну реч Ласла Вајдича, старатеља српске цркве у Шароку, на
прославу Светог Димитрија дошли су
Срби како из мађарског, тако и хрватског дела Барање. Били су то потомци
некадашњих Срба оптаната из Шаро-

Шарок

ка, који данас живе у Белом Манастиру и околини, у Републици Хрватској.
Било је и сународника из Србије, чији
преци, такође, потичу из овог барањског насеља.
У светодимитријевској цркви, препуној верника, свету литургију служили су пензионисани парох дарђански
протојереј-ставрофор Михајло Марјанац, протонамесник Јован Бибић,
парох сантовачки, јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор шарочке парохије, јерођакон о. Митрофан, монах из манастира Грабовца и
протођакон Андраш Штријк.
У склопу богослужења протонамесник Јован Бибић, парох сантовачки,
одржао је и свечану славску беседу
у којој је говорио о личности и богоугодним делима светог великомученика Димитрија.
Окончањем славске проповеди,
уследила је литија, опход цркве, а верници су, наравно, стали и код спомен-обележја који је подигнут у спомен
некадашњих оптаната, упокојеним
Србима надомак светог храма где је
извршен и кратак помен.
Свечано празновање настављено
је освећењем, резањем славског колача и благосиљањем кољива. Кумовала је Анита Вајдич, којој је у припремању славских обележја, колача
и кољива, помогао Стеван Огњеновић из Белог Манастира, потомак
оптаната. За следећу годину, иако
физички није присуствовала храмовној слави, кумства се примила госпођа Смиљка Ковач из Шарока. На
крају славског богослужења на присуству прослави патрона светиње
захвалио се и јереј Милан Ерић, а
поздравне речи домаћинима и гостима упутио је и пензионисани парох,
дарђански протојереј-ставрофор
Михајло Марјанац.
Прослава Митровдана настављена
је дружењем и пригодним послужењем у порти светог храма, где се зачула и музика. Засвирао је Оркестар
Богољуба Петровића из Белог Манастира, а исти састав потрудудио се и
за добар штимунг приликом трпезе

љубави, коју је у част гостију приредио Ласло Вајдич.
Треба рећи да су и ове године део
трошкова агапеа и празновања заштитника српске православне цркве
у овом барањском насељу сносиле
Самоуправа Срба у Мађарској и Самоуправа Срба у Липови. Током агапеа, славље верника прерасло је у
општенародно весеље, које је дуго
потрајало.
*
Серија празновања светог великомученика Димитрија окончана је 11.
новембра у Шиклошу. У односу на
раније године, овај пут, малобројним
Србима у Шиклошу придружио се
заиста завидан број сународника из
мађарског и хрватског дела Барање.
Сви они молитвено су пратили свету
архијерејску литургију, коју је уз саслужење свештенства служио епископ будимски Лукијан. Он је у склопу славског богослужења одржао и
свечану славску беседу приликом
које је говорио о значају вере, причешћа, а посебно је беседио о животу
светог великомученика Димитрија.
Истакао је своје посебно задовољ-

Шиклош

ство због рестаурираног иконостаса
светог храма:
„Свети олтар је захваљујући властима мађарске државе обновљен.
Државним органима захваљујући
кренула је један велика обнова и овдашњи иконостас је заблистао у свој
својој слави!“, рекао је владика Лукијан и наговестио да ће се радови у
светом храму наставити.
Он је потом освештао обновљен
иконостас, после чега је уследило
освећење славског колача и благосиљање кољива. Кумовао је Зоран Милошевић са својом супругом из Кнежева, Републике Хрватске, иначе, заменик начелника Општине Поповац.
Mилан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог центра
Срба у Мађарској отворио је у Дому
културе изложбу радова под насловом „Савремена српска поезија у
Мађарској“, која је настала у склопу
десете по реду летње ликовне колоније „Круг 360 степени“, а одмах потом уследио је и наступ Културно-уметничког друштва „Весели Сантовчани“.
Предраг Мандић
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Седми „Фолк фест” у Калазу

Сусрети српских фолклорних ансамбала из
Мађарске и окружења
Крајем прошле године српско коло је постало нова културна баштина
човечанства. Оно наставља да спаја и сједињује, а ту своју моћ потврдило је и у
Калазу 10. новембра, када је у организацији Самоуправе Срба Пештанске
жупаније и Самоуправе Срба у Калазу одржан седми по реду „Фолк фест“

Т

радиционална културно-забавна манифестација ове године
окупила је шест врсних фолклорних ансамбала који гаје и негују
српске народне игре, музику па и
песму. Четири фолклорна друштва
била су из иностранства: Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ у градић надомак Будимпеште
допутовало је са Пала, Републике
Српске, дошао је КУД „Свети Сава“ из
Београда, Србије, док су са два ансамбла били заступљени Срби из
Хрватске - позивној речи организатора одазвали су се чланови СКУД-а
„Јован Лазић“ из Белог Манастира и
КУД „Живојин Жико Мандић“ из Кнежевих Винограда.
Што се тиче домаћих друштава из
Мађарске, овом приликом, у програм
су уврштена два ансамбла: КУД „Табан“ из Будимпеште и КУД „Рузмарин“ из Калаза. Управо Рузмариновој
дечјој групи припала је част да „Игра-

ма из околине Ниша“ отвори седми
по реду „Фолк фест“.
Након малих Калазлија заиграли
су и млади фолклораши КУД-а „Свети Сава“ из Београда, Србије да би се
публици „Играма из Барање“ представио СКУД „Јован Лазић“ из Белог
Манастира.
Потом су госте из Хрватске на бини
заменили чланови Српског просвјетног културног друштва „Просвјета“
са Пала, Републике Српске, који су
извели „Игре из Шумадије“, но ваља
рећи да су они током вечери били
заступљени и хором. Под руководством хоровође Иване Церовић, публика је могла да ужива у предивном
певању женског хора, који је извео
познате патриотске песме.
Празник српског фолклора својим
наступом увеличали су и чланови
КУД-а „Живојин Жико Мандић“ из
Кнежевих Винограда, Хрватске који
су представили „Игре из околине Ле-

сковца“, док је Дечја група будимпештанског КУД-а „Табан“ веома успешно дочарала лепоте влашких игара
и допринела успешној презентацији
српског фолклорног наслеђа.
Треба рећи да су током вечери сви
ансамбли наступали два пута, а културну манифестацију новом кореографијом, „Играма из Неготина“ привели су крају чланови извођачке
групе Културно-уметничког друштва
„Рузмарин“, које је предводила уметнички руководилац Енике Вајзер. Калазлије су потпомогнуте музичком
пратњом сопственог оркестра премијерно извеле поменуту кореографију коју је са њима увежбао кореограф
Јован Жикић из Београда, који је на
лицу места одгледао прво јавно извођење „Игара из околине Неготина“ од
стране калашког ансамбла.

ФОЛКЛОР
На крају веома успешне фолклорне вечери, у име организатора Петар
Крунић, председник Самоуправе
Срба Пештанске жупаније, уједно и
руководилац Калашке српске самоуправе свим учесницима се захвалио
на наступу, уједно, уручио им је пригодне поклоне.
Вече је потом настављено игранком, а Душан Вуковић, уметнички
руководилац КУД-а „Табан“ из Будимпеште, који је својим организационим
радом знатно допринео незаборавној
фолклорној вечери, за наш лист је
изјавио:
„Драго ми је што је и овај пут доминирао програм који је осветлио
лепоту и раскош српског фолклора.
Посебно ми је драго што су све то
приказала првенствено деца која су
доказала да воле српске народне
игре, музику, песму. Потврдила су да
са љубављу гаје и негују српски фолклор. Међу учесницима је било и
нових, али је било и старих познаника, који су већ раније били судионици
овог фестивала. Надам се да су сви
они публици дочарали незаборавне
тренутке, доживљаје, а ми ћемо већ
сада полако почети са организацијом
осмог „Фолк феста“.
Овогодишњи, седми по реду Фолк
фест у Калазу суфинансирало је Министарство за људске ресурсе (ЕМЕТ).
П. М.

Програм у VIII кварту Будимпеште

Српско фолклорно вече у Јожефварошу

У

будимпештанском VIII кварту
- Јожефварошу, по четврти пут
је одржано Српско фолклорно
вече. Пред пуном салом Дома културе „Х13”, програм су отворили малишани КУД-а „Опанке“ из Помаза,
који су приказали „Игре из Мачве“.
Омладинска група је потом, одиграла „Шопске игре“. Одрасла група
овог КУД-а, који је ове године прославио 35 година постојања, уз песму и игру повела је госте у околину
Гњилана.
Вече је улепшала и група „Рузмарин“ из Калаза изводећи „Игре из
околине Ниша“ и песму „Ој, Радо,
бела Радо“. Старија група Калазлија
одиграла је кореографију „Црна
трава“.
Циљ ове фолклорне вечери је био
да се прикаже разноликост српских
игара, јер се исте игре у извођењу

различитих ансамбала, увек по нечему разликују. То се видело кад је
старија група КУД-а „Табан“ такође,
извела „Шопске игре“. Табанаши су
се представили и „Играма из околине Ужица“. Веште фолклораше

пратио је ансамбл Ласла Халаса из
Тукуље. После лепог концерта и
мало окрепљења, забава је настављена уз песму, игру и добро расположење.
Вече је организовао председник

Српске самоуправе VIII кварта Јанош Сабо, са својом Александром
Сабо и Јулијаном Сабо, које су такође чланице ове српске самоуправе.
Каже да је задовољан бројем посетилаца и квалитетом концерта и
напомиње да за 9. децембар планирају прославу Светог Николе, а у
оквиру ње и дечју радионицу.
К. П.
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Срдачно позивамо све заинтересоване на

ЈАВНУ СЕДНИЦУ
САМОУПРАВЕ СРБА У ПОМАЗУ
2. децембра 2018. од 17.00 ч.
Дневни ред:
Извештај о раду у 2018. години,
план рада за 2019. годину и „разно”
Адреса:
Дворац Телеки-Ватаји
Помаз, Темплом трг бр. 3
Самоуправа Срба у Помазу

V ТАМБУРАШКИ ФЕСТИВАЛ
У ДУШНОКУ
1. децембра 2019. од 19.00 ч.
Наступају оркестри:
Бабра – Будимпешта, Пантлика – Бата,
Ледина – Тукуља, Чефа – Печуј,
Вујичић – Помаз
После програма следи игранка!
За добро расположење побринуће се музички састав
„Забавна индустрија“

Храм Светог великомученика Георигија у Будимпешти

01. 12.
02. 12.
03. 12.
04. 12.
08. 12.
09. 12.
15. 12.
16. 12.
18. 12.
19. 12
23. 12.
30. 12.

Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија (Ваведење)
Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија
Вечерње
Св. Литургија
Св. Литургија
Св. Литургија

- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 16.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

КЊИЖЕВНО-ПУБЛИЦИСТИЧКО
ВЕЧЕ МОМЧИЛА КРАЈИШНИКА
У суботу, 8. децембра 2018. од 17.00 ч.
Адреса:
Свечанa салa Текелијанума
Budapest, V Veres Pálné u. 17.

Улаз бесплатан!
Адреса:
Dusnok, Művelődési Ház

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ДЕЦЕМБАР 2018.

ИНФО СЕРВИС

Српскa самоуправа Ержебетвароша, Задужбина Јакова
Игњатовића и Српски културни центар организују
промоцију романа

„ПОД НЕБОМ БОЈЕ ПУРПУРА”
Драгомира Дујмова

6. децембра 2018. (четвртак) у 18.00 ч.
О роману, који обрађује трагичну судбину јереја
Милоша Апића, говориће Давид Кецман Дако,
књижевник из Сомбора
Адреса:
Српски културни центар
Будимпешта, Ул. Нађмезе 49
Срдачно вас позивамо на отварање

ИЗЛОЖБЕ ФОТОГРАФИЈА
УДРУЖЕЊА ФОТОГРАФА
ВОЈВОДИНЕ
1. децембра 2018. у 18.00 ч.
У програму учествује:
Марија Рашић, гитара
Српски културни центар
Ул. Нађмезе 49, Будимпешта

Српска самоуправа VIII кварта Будимпеште, у
Јожефварошу, срдачно вас позива на

ПРОСЛАВУ СВЕТОГ НИКОЛЕ
И ДЕЧЈУ РАДИОНИЦУ
9. децембра 2018. у 16.00 ч.
Пре прославе, у 15.00 часова, биће одржана
јавна седница Српске самоуправе
Адреса:
Будимпешта
Vajdahunyad utca 1.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

Нова представа за децу Удружења народносних
позоришта у Мађарској

ЧУДЕСНА СОБА
(SZOBACSODA)
- на мађарском језику 4. децембра 2018. од 16.00 ч.
Драматург: Тинде Тројан
Режија: Жофија Вестл
Улоге тумаче: Федра Алмошд, Левенте Галда,
Бранимир Ђорђев, Линда Келер, Фотиос Колатос,
Тинде Тројан
Адреса:
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai
Kulturális Központ
Budapest, X Szent László tér 7-14.
ЈОВАН ДУЧИЋ

„ПОСЛЕДЊА ПЕСМА”
- позоришна представа -

12. децембра 2018. од 19.00 ч.
Адаптација и режија:
Марко Мисирача
Улоге тумаче:
Јован Дучић : Небојша Кундачина
Млади Јован: Милан Зарић
Дама (више ликова): Маја Колунџија Зорое
Продуцент:
Владимир Кордановић
Гостовање је реализовано уз подршку Министарства
спољних послова Босне и Херцеговине - ДКП
Мађарска, Српског позоришта у Мађарској и
Задужбине Саве Текелије
Цена улазнице: 1500 фт
За ђаке је улаз слободан!
Обавезна резервација улазница, на телефон:
+36 30 989 47 83
Адреса:
Свечанa салa Текелијанума
Budapest, V Veres Pálné u. 17.

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49,
1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  Web:
www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у
електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су
2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238

12

И

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТЕАТАР

док је воз „Авала експрес“ до
сада увек стајао у станици Келети, довозећи посетиоце и
становнике Будимпеште, нови-стари
воз успомена и емоција, под називом
„Авала 2 - Градови“ укочио је крајем
месеца у новој станици пештанског
Бродвеја, на новој музичко-драмској
сцени коју је Самоуправа Срба у Мађарској обезбедила у Улици Нађмезе
49.
Добро познате мелодије Тамаша
Чеха и стихове Гезе Беремењија, које

Нова представа Српског позоришта у Мађарској

Музички вагон „Авале 2” у станици Нађмезе
У црно-белом салону музичког вагона, у пештанској Улици Нађмезе,
мешала се шкрипа кочница са звуком клавијатура и тарабука, мушким гласом и
пригушеном светлошћу лампи са црвеног плафона, преносећи слушаоце у
филмску атмосферу неког „Оријент експреса”. Подсетила нас је на сусрете и
растанке са драгим људима, старе љубави и неке градове који су се заувек
утиснули у измаглицу наших сећања

„АВАЛА” У ТРЕЋОЈ ДЕЦЕНИЈИ

Глумци Српског позоришта су пре неколико година обележили 20 година
од првог извођења „Авала експреса“ 1996. године. То је био својеврсни омаж
стваралаштву и животној филозофији познатог мађарског аутора Тамаша
Чеха, чија је популарност досезала врхунац током 70-их, 80-их и 90-их година прошлога века. Сећање на великог уметника никада није избледело.
Тамашеви концерти најчешће су окупљали интелектуалце, по правилу нису
одржавани у великим халама и увек су били јединствен музички, песнички
и сценски израз, баш као што је то био случај и ових вечери када су своју
енергију у комуникацију с публиком уткали Јосо, Мирко, Тибор и Пера.

је и овога пута препевао и обрадио
Петар Милошевић, публици су представили: глумац Јосо Маториц, који је
певао познате шансоне, Мирко Милошевић за клавијатурама и Тибор
Ембер, који је свирао удараљке и био
вокална подршка.
- Ово је нешто мања сцена за коју
се још увек тражи права и најбоља

функција. Самоуправа Срба у Мађарској је на овај начин омогућила публици да има још једно место сусрета и културних догађања, али како се
права намена још увек тражи, Српско
позориште је у ове две вечери октобра, понудило овај програм, а биће
их сигурно још. У плану је и турнеја
по градовима на југу Србије, вероват-

ЈОСИНА ОМИЉЕНА ПЕСМА

Целовечерњи концерт захтевао је и добру кондицију, поготово од Јосипа
Маторица, који је за микрофоном био читаве вечери, уносећи у свој наступ
енергију и емоцију, љубав и глумачки таленат, па смо га упитали колико је
времена требало да се спреми овакав програм.
- Почео сам током лета већ да учим, помало и крадом, јер је план био да
тек после фестивала у Ловри почнем озбиљно да се припремам. Старе
песме сам већ добро знао и често изводио, али је било потребно увежбати
нове, и са Мирком и Тибором. – објаснио нам је популарни Јосо и открио
да му је омиљена песма „Боља чест мог бића", која је освојила срца свих
присутних. Ова снажна балада морала је бити и прави преводилачки изазов, а неколико присутних посетилаца нам је потврдило да српски препев
чак боље звучи од мађарског оригинала.

СРПСКЕ

но на пролеће – рекао нам је након
премијере Милан Рус, директор Српског позоришта, док су се посетиоци
још увек дружили са извођачима у
овом „музичком вагону“ под светлима свећа.
Чули су се опет добро познати стари стихови песама: „Професорица
Бамбина“, „Будимпешта“, „Дубровник“, које су будиле носталгију, али
било је и нових, односно оних које
публика није имала прилику да послуша у оквиру претходног програма.
- Песме Тамаша Чеха преводим
врло дуго, већ више деценија, и имам
их преко 80, још од времена велике
популарности овог, по свему специфичног аутора. Направили смо неки

одабир, али је могуће још неке песме
додати, зависно од реакције публике.
У поднаслову овог концерта-представе стоји поднаслов „Градови“, јер се
током вечери помињу имена градова:
Будимпешта, Лондон, Сарајево, Дубровник, Сантово, Сентандреја. Изведено је десет нових песама које досад нису извођене на српском, међу
њима су: „Ана Санто“, Сарајевски
воз“, „Боља чест мог бића“, „Савремени танго“, „Рођак из провинције“ - објаснио нам је преводилац Петар Милошевић, који открива да је неке песме препевао, неке дорадио, а поне-

НЕДЕ ЉНЕ

што и досањао и дописао, како би
стихове на мађарском језику приближио српској публици.
Тако је и ове вечери Балатон постао Дубровник, Сарајевски воз је
довозио путнике на Башчаршију, а
Јосо је и даље тражио Ану или неке
друге Ане на перонима Пеште, Сантова или неких других станица. Становнике велеграда и даље су шибале
сенке и светла док су журили у метро,
трамвај је тутњао, а ветар је уносио
немир док су одлазили и долазили
возови, путници су тражили цигарете
и вињак, свитала су јутра, а град се и
даље поносно огледао у реци, тражећи свој стари лик.
Након генералне пробе, која је, такође, била отворена за публику, Тибор
Ембер нам је открио да је песме Тамаша Чеха обожавао као тинејџер.
- Први пут сам га слушао на Медицинском факултету 80-их година.
Имао сам плочу „Писмо мојој сестри“ (Levél nővéremnek), а моја генерација је ишла у позориште да га
слуша, где је он говорио стихове, причао и певао. То је било више од концерта! Био сам, и још увек сам, фан
Тамаша Чеха и његове музике, а веома сам срећан што смо га упознали
и лично када смо изводили песме на
српском.
Мирко Милошевић сећа се да је
као дете упознао Тамаша Чеха и Гезу
Беремењија, али је преко оца, Петра
Милошевића, заволео ове песме. О
сарадњи са члановима Српског позоришта тада је сањао, а данас осећа
добру енергију када заједно раде и
каже да међу њима постоји симбиоза:
- Драго ми је да поново сарађујем
са мојим пријатељима из Српског
позоришта. Радио сам са њима и
„Сомборску ружу“, наступао сам на
фестивалу „Jelenlét”, радили смо
„Авалу експрес“. За разлику од џеза
који свакодневно свирам, ово је нешто сасвим друго; ово ми није обавезно и представља уживање. Када сам
чланове Српског позоришта као мали
гледао и слушао, желео сам да наступам са њима и о томе сањао. Жеља
ми се остварила!
Добрила Боројевић

НОВИНЕ

