
  

Број 42. • Будимпешта, 20. октобар 2022. • XIV година

www.snnovine.com

Снажење сарадње са Републиком Српском 

„Табан“ гостовао у Вуковару  

8 .
СТРАНА

Директори српских школа у посети „Тесли”   

Бата наградила Николу Чупића 

2.
СТРАНА

4.
СТРАНА

6.
СТРАНА

10.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

САРАДЊА

П рвог дана посете Будимпешти, 
Милорад Додик се састао са 
руководством Самоуправе Ср-

ба у Мађарској. Госта је најпре по-
здравила Вера Пејић Сутор, председ-
ница ССМ-а, представивши своје за-
менике и руководиоце, односно 
представнике српских институција, 
које делују под окриљем ССМ-а. 

Они су укратко представили рад 
институција, уз изражену жељу за ус-
постављањем тешње сарадње са су-
народницима у Републици Српској. 
Том приликом су говорили Пера Ла-
стић (Српски институт), Милан Рус 
(Српско позориште у Мађарској),  Бо-
рислав Рус (Српка самоуправа у Бу-
димпешти) и Катарина Павловић Ба-
чи (Културни и медијски центар „Срп-
ски венац“). 

Потпредседник ССМ-а Игор Рус је 
говорио о искуствима посете КУД-а 
„Банат“ Бањалуци, а Борислав Рус о 
могућности братимљења градова и 
српских самоуправа у Мађарској и 
Републици Српској. Пера Ластић је 
упознао госте са истраживачким ак-
тивностима Српског института, у које 
су укључене и интитуције из Србије, 
као и о темама у оквиру којих би мо-
гла да се оствари сарадња са РС. 

„Поносан сам на ваше успехе и 
спреман сам на сваку врсту сарадње. 

Треба да видимо које културне и 
образовне садржаје можемо да ра-
звијемо, како бисмо се повезали и ре-
ализовали пројекте“, рекао је Мило-
рад Додик и обећао да ће помоћи у 
успостављању контаката са челници-
ма тамошњих установа, пре свега из 
области културе, образовања и ин-
формисања. 

Додик је истакако да је веома ре-
ална сарадња Српског позоришта у 
Мађарској са Народним позориштем 
Републике Српске, које Милан Рус 
има намеру да позове да учествује на 
„Позоришној олимпијади“ – међуна-
родној манифестацији, која се ће се 
у Мађарској одржати на пролеће 2023. 
године. Исто тако је топло поздравио 
могућност сарадње „Српског венца“ 
са културним институцијама у РС. 

Додик је најавио да ће на Јахорини 
бити изграђен Омладински центар, у 
који ће моћи да дођу и српска деца 
из Мађарске: „Њихов седмодневни 
боравак платиће Република Српска. 
Најбољи ученици Српске школе 'Ни-
кола Тесла' имаће бесплатан смештај 
ове сезоне на Јахорини“, изјавио је 
Додик, који је у седишту ССМ-а бора-
вио у пратњи саветника Жељка Буди-
мира и Ане Прешић, као и амбаса-
дорке БиХ у Будимпешти, Биљане Гу-
тић Бјелице. 

Наредног дана, Милорад Додик је 
посетио Храм Светог Великомучени-
ка Георгија у Будимпешти. У знак до-
бродошлице на традиционалан срп-
ски начин, са хлебом и сољу, на капи-
ји су га дочекали ђаци Српске школе 
„Никола Тесла“. У присуству свеште-
ника Епархије будимске, челника срп-
ских институција и бројних верника, 
архијерејски намесник будимски 
протојереј Зоран Остојић, служио је 
свечани чин доксологије, уз пратњу 
Црквеног хора „Свети Ђорђе“ и госту 
пожелео добродошлицу и поздраве 
у име владике Лукијана. 

Додик, који прати историју српског 
народа на овим просторима, захва-
лио се на лепим речима у светом хра-
му: 

„Нашу бит и национални идентитет 
не бисмо сачували да није било и не-
ма наше Српске православне цркве. 

У времену кроз које смо прошли, че-
сто су нас делили без наше воље, че-
сто су нас називали босанским Срби-
ма, што ми никада нисмо били. Ми 
смо Срби и вековима као такви жи-
вимо на просторима БиХ, као део ве-
ликог и важног српског народа. По-
носан сам на контакте које оствару-
јем са српском заједницом у 
Мађарској, која је веома агилна, која 
зна начин како треба да буду окупље-
ни Срби који живе изван матице. За-
хвалан сам свим Србима који су овде 
рођени и овде живе, али нису никада 
престали да се боре за наш иденти-
тет“, рекао је, поред осталог, Милорад 
Додик. 

Након духовног дела, у простори-
јама Црквене општине је за госте и 
домаћине уриличено пригодно по-
служење.

Катарина Павловић Бачи

Милорад Додик посетио Будимпешту

Нове могућности за сарадњу  
са Републиком Српском

Члан Председништва БиХ Милорад Додик, који ће, 
према резултатима недавних избора, убудуће обављати 
функцију председника Републике Српске, боравио је 12. 
и 13. октобра у посети Будимпешти, када је најпре разго-
варао са представницима српске заједнице у Мађарској, 
а потом и са премијером Орбаном.

РАЗГОВОРИ СА ПРЕМИЈЕРОМ ОРБАНОМ
Милорад Додик је, приликом посете Будимпешти, разговарао и са пре-

мијером Мађарске Виктором Орбаном. Према речима госта из Бањалуке, 
реч је о наставку сарадње и њихових ранијих разговора. 

„Увек је добро разговарати са пријатељем, који је отворен да искаже 
своје мишљење о свим питањима, који нема калкулација и апсолутно се 
на један одговоран начин односи према партнерству које градимо“, рекао 
је Додик на конференцији за новинаре. 

Додао је да нема решавања балканских питања без Мађарске, која је 
чланица Европске уније, која је објективна и која разуме Балкан. Такође, 
партнери остају привржени заједничкој сарадњи везаној за економске 
пројекте, који се односе на питања везана за пољопривреду. 

Сазнајемо и да су започели билатерални разговори о енергетској ситу-
ацији, формирању солидарне енергетске заједнице, у којој земље чланице 
своје енергетске расположиве капацитете треба да дају на увид и да за-
једно решавају тренутну ситуацију, у којој РС има вишак електричне енер-
гије и коју извози. 

Мађарска је, каже Додик, важна као земља, јер се она бори да одржи 
свој идентитет као држава и да очува свој суверенитет на овим просто-
рима. Такође је, приликом разговора Додика и Орбана, било речи и о при-
ближавању БиХ чланству у Европској унији и, на основу заједничких ула-
гања, о изградњи нових енергетских постројења, тренутно веома важних 
за Европу.
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П рва представа ће бити изве-
дена у јануару 2023. године, 
на великој оперској сцени 

новосадског Српског народног позо-
ришта, што је било пропраћено вели-
ким аплаузом.

Исте вечери, у организацији 
СПМ-а, одигран је мјузикл са ти-
тлом на српском језику, са гостом 
из Зрењанина, оперским певачем 
Љубомиром Поповићем, чланом 
Српског позоришта у Мађарској, ко-
ји извео једну музичку нумеру Овај-
мега-пројекат игра се у Мађарској 
од 2019. године, а осмислио га је Ти-
бор Вона, руководилац и власник 
компаније ТБГ продукција, која је 
наследник „Екпериденс”-а, групе 
која је радила већином фолклорне 
кореодраме. 

Од постојања Српског позоришта 
у Мађарској, први пут се дешава 
остварење заједничког пројекта са 
Новосадским и Српским народним 
позориштем из Новог Сада. Са Ново-
садским позориштем је већ постојала 
сарадња, као и са његовим директо-

ром Венцелом, који је као режисер 
гостовао у СПМ. 

„Као студент сам у неколико пред-
става играо у Новосадском позори-
шту, они су гостовали код нас у Бу-
димпешти, а састајали смо се на фе-
стивалу 'Синерџи'. Са Српским 
народним позориштем започињемо 
један заједнички пројекат, а то је из-
вођење мјузикла 'Никола Тесла – бес-
крајна енергија', на српском језику”, 
каже о новом пројекту Милан Рус за 
наш лист.

Пројекат ће финансирати Влада 
Мађарске и Град Нови Сад, а укљу-
чиће се и Новосадско позориште и 
Влада Републике Србије. Предвиђе-
но је да прва представа мјузикла на 
српском језику буде одиграна 28. ја-
нуара, са глумцима три споменута 
позорипта, док ће плесачка екипа 
бити из мађарске представе. Плани-
рају се четири извођења, а пробе ће 
се одвијати у Будимпешти и Новом 
Саду. Као припрема за ову представу, 
Влада Мађарске је финансирала да 
се изведе једна представа са срп-

ским титлом, а продуцент представе 
Тибор Вона, желео је да се главна пе-
сма изведе на српском језику. 

„За Српско позориште у Мађар-
ској ово је јако важан, да не кажем 
историјски тренутак, кад ће наша ку-
ћа сарађивати са најстаријим позо-
риштем у Србији. Наше мало позори-
ште ради као наследник Јоакима Ву-
јића, на овој територији радимо 
скоро тридесет година. Било је више 
покушаја за заједничке пројекте са 
српским професионалним позори-
штима, неке смо остварили. Да се 
присетимо сјајних тренутака копро-
дукцијске представе, 'Мешовити брак' 
Стевана Копривице, која је премијер-
но приказана у Будимпешти. Доводи-
ли смо многе доајене српског глуми-
шта, Бату Стојковића, Љубу Тадића, 
Миру Бањац, Радета Шербеџију и 
многе друге, али се у копродукције 

нисмо упуштали. Сада ћемо да на-
правимо овај мега пројекат, а најва-
жније је да ову представу о Тесли 
види Србија, да упозна његову гени-
јалност, људске особине и висине, и 
то на атрактиван начин, уз добру му-
зику, леп декор и атрактивне корео-
графије. Није лако време за оствари-
вање овог пројекта и све треба да 
учинимо да се оствари, али срп-
ско-мађарски контакти, економски, 
културни, дипломатски, политички су 
на највишем нивоу и мислим да је 
ово, ипак, прави тренутак за овакав 
подвиг. Потребни су нам добри глум-
ци, који одлично певају и владају 
сценском игром и покретом. Органи-
зоваће се кастинг и искрено се надам 
да ће сјајни Љубомир Поповић доби-
ти улогу Николе Тесле”, истиче Ми-
лан Рус за наш лист.

К. П.

ПРОЈЕКТИ

„Никола Тесла – бескрајна 
енергија”

Мађарски мјузикл ускоро и у Србији

На великој сцени Куће „Клаузал” Милан Рус, директор 
Српског позоришта у Мађарској, Валентин Венцел, ди-
ректор Новосадског позоришта / Újvidéki Színház и Ми-
лован Филиповић, директор драме Српског народног 
позоришта у Новом Саду, најавили су да ће мађарски 
Мјузикл „Тесла”, у оквиру балканске турнеје бити пред-
стављен у Србији. 

З бог великог успеха програма за 
ђаке Српске школе „Никола Те-
сла” у Будимпешти, ове јесени 

су, такође, организовани програми за 
младе. Током октобра месеца пону-
ђене су им раличите уметничке, за-
бавне и едукативне активности, на 
којима је учествовао велики број уче-
ника. 

Прва активност била је прављење 
српског специјалитета, ајвара. Није 
било нимало лако исцепкати паприку 
и патлижане, а затим их пар сати ме-
шати у великој шерпи. Труд није био 
узалудан показала је дегустација. Ка-
да је било готово, девојчице су фла-
шице напуниле ајваром и однеле га 
у дом.  

Због великог броја заинтересова-
них девојчица и ове године је орга-

низована радионица прављења наки-
та. Гимназијалке су уложиле пуно тру-
да да направе што лепше наруквице, 
које су могле да задрже. Три сата је 
брзо прошло у шивењу украсних пер-
лица и усклађивању омиљених боја. 
Није било једноставно, али је свака 
девојчица поносно кући однела сво-
јих руку дело.  

Следећа радионица, такође, је била 
је посвећена ручном раду. Девојчице 
су показале своју умешност у шивењу 
платнених торбица. Поред усклађи-
вања боја, фирцања и кројења, девој-
чице су могле да се опробају и да на-
уче да шију на шиваћој машини. По-
ново је свака девојчица за успомену 
добила своју шарену торбу.

Најуспешније вече је био интерак-
тивни квиз, такозвани „Паб квиз”. Ова 

активност окупила је око тридесетак 
гимназијалаца. Невена Богићевић и 
Ален Нађ, професори Српске школе 
„Никола Тесла”, саставили су питања 
и били модератори. Питања су обу-
хватала различите области: опште 
образовање, уметност, питања на сре-
ћу и познавање познатих личности. 

Победници су добили атрактивне 
награде, а за све учеснике је било по-
нуђено богато послужење.  Екипа 
„Српског венца” учинила је све да се 
ђаци и њихови професори угодно осе-
ћају. Сви су изразили жељу да се ова-
кве активности редовно одржавају. 

У оквиру Фестивала „Јесен у Срп-
ском венцу”, одржан је и концерт Бо-
јане и Николе Пековића, са орке-
стром „Уметничка породица”, а још 
нас очекују две књижевне вечери, 
промоција књиге Ане Атанасковић 
„Моја љубав Никола Тесла”, 10. новем-
бра, и промоција књиге „Музичка ку-
тија”, Драгана Јаковљевића, 17. новем-
бра. 

Финансијску подршку за ове мани-
фестације обезбедила је Фондација 
„Бетлен Габор” и Српска самоуправа 
пештанског VIII кварта.

К. П.

Традиционална серија програма у Будимпешти

Креативна јесен 
у „Српском венцу”

У оквиру Фестивала „Јесен у Српском венцу”, Српски 
културни и медијски центар организовао је низ култур-
них активности, пре свега позоришних представа и књи-
жевних вечери, али и едукативно-забавних програма и 
радионица за младе.
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У Спортској дворани Основне 
школе „Драгутин Тадијано-
вић” у Вуковару, у организаци-

ји месног Културно-уметничког дру-
штва „Слога”, 8. октобра одржани су 
„Регионални сусрети српских фол-
клорних друштава”. Учествовали су: 
КУД „Плави делија” из Великог Сен-
петера, у Румунији, КУД „Табан” из 
Будимпеште, КУД „Српски вез” из Ку-
манова у Северној Македонији, КУД 
„Коловит” из Градишке, у Републици 
Српској, а домаћин је био Ансамбл 
народних игара СКД „Просвјета” из 
Вуковара.

Увертира смотри српских фол-
клорних ансамбала из региона била 
је изложба „Ношње из околине Вуко-
вара“, постављена у Српском дому у 
Вуковару. Фолклораши из региона, па 

тако и чланови КУД-а „Табан” из Бу-
димпеште, имали су прилику да кроз 
старе фотографије стекну увид у не-
мерљив допринос Срба у развоју и 
стварању слике града. На сликама је 
била и краљичка народна ношња, ко-
ју су носиле девојке које су ишле у 
обред „Краљице”, а везан је за светац 
Духове.

Учесници фестивала посетили су 
и Саборну цркву Светог оца Никола-
ја, главни и највећи храм архијереј-
ског намесништва вуковарског, једног 
од три намесништва Епархије осјеч-
копољске и барањске Српске право-
славне цркве. Свети храм, посвећен 
Преносу моштију Светог оца Никола-
ја, изграђен је у периоду од 1737. до 
1773. године. Током свог постојања ви-
ше пута је страдао, као и током по-

следњег рата, 1991. године. Сада је 
обновљен, а његово освећење обави-
ће патријарх српски Порфирије.

Након обиласка Српског дома и 
светониколајевске српске православ-
не цркве, ред је доспео на предста-
вљање српског фоклора. У Спортској 
хали Основне школе „Драгутин Та-
дијановић”, на самом почетку при-
редбе, присутнима се у својству во-
дитеља програма најпре обратила 
Јадранка Јаћимовић-Иван, новинар-
ка, недавно изабрана председница 
Одбора за медије, информисање и 
веру Заједничког већа општина Ву-
ковар. Она је поздравила високе го-
сте, званице и учеснике фестивала, а 
смотру српских фолклорних друшта-
ва из региона отворио је Срђан Јере-
мић, заменик жупана Вуковар-
ско-сремске жупаније. 

Част да отворе смотру српских 
фолклорних ансамбала из региона 
припала је члановима румунског 
КУД-а „Плави делија” из Великог Сен-
петера, који су извели игре из Помо-
ришја.

Уследили су фолклораши из Кума-
нова, а одмах затим чланови КУД-а 
„Табан” из Будимпеште. Уз музичку 
пратњу Оркестра „Зора”, под упра-
вом Крунослава Киће Агатића, изве-
ли су „Ђурђевдан у Пасјану”, игре и 
песме из Биначке Мораве, кореогра-
фију Дејана Милисављевића.

На крају наступа, четрнаест паро-
ва девојака и момака, чланова „Таба-
на”, било је испраћено бурним апла-
узима и овацијама публике. Задово-
љан извођењем кореографије био је 
и уметнички руководилац ансамбла 
Душан Вуковић, који је рекао:

 „Најпре, желим да се захвалим ор-

ганизаторима што су и нама упутили 
позив да учествујемо на овој мани-
фестацији. Важно је дружити се и 
наступати. Максимално сам задово-
љан на који начин је наше друштво 
извело кореографију, која спада ме-
ђу најомиљеније у нашем ансамблу. 
Мислим да је данашњи тренутак за 
нас био историјски;  први пут се до-
годило да су игре и песме из Бинач-
ке Мораве изведене са 14 играчких 
парова, дакле, на бини је било 28 
играча. На „Табанској вечери” ту ко-
реографију нисмо извели, а сада смо 
се на то одлучили, јер дочарава ра-
скош и лепоту српских игара Косов-
ског Поморавља.” 

Затим на бину су крочили чланови 
КУД-а „Коловит” из Градишке, да би 
незаборавно вече својим наступом 
привели крају домаћини, чланови Ан-
самбла народних игара СКД „Про-
свјета” из Вуковара. 

На самом крају фестивала, Брани-
слав Бијелић, председник КУД-а 
„Слога” из Вуковара, један од глав-
них организатора приредбе, није 
крио задовољство због квалитета фе-
стивала.

„Гледајући ансамбле, констатовао 
сам да они заиста добро раде и рас-
полажу квалитетом. Искрено се на-
дам да ће уследити наставак окупља-
ња и представљања српских фол-
клорних ансамбала у региону, јер 
овакви фестивали служе дружењу и 
размени искустава!”

Сусрет српских фолклорних дру-
штава из региона суфинансирала је 
Управа за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону при Министарству 
спољних послова Републике Србије.

П. М.

ФОЛКЛОР Фолклорна фешта у Вуковару

Регионална смотра српских 
фолклорних ансамбала

Фестивалска манифестација је окупила пет фолклорних 
ансамбала из земаља нашег региона, међу којима је био и 
КУД „Табан” из Будимпеште. Учесници су у склопу „Фести-
вала младих” представили своје играчко-певачко и музич-
ко умеће, односно фолклорну баштину средина из којих 
долазе.

У склопу „Дана српске културе 
у Сегедину”, 12. октобра, у се-
гединском Дому народности 

одржана је „Српска плесачница”. Са 
заинтересованима је српске игре, уз 
музичку пратњу Оркестра „Банат” из 
Деске, увежбавао Перица Дунаи, 
уметнички руководилац подмлатка 
КУД-а „Банат”.

Он је заљубљенике српског фол-
клора повео кроз разне етнокорео-
лошке области Србије, чиме је пред-
ставио раскош и богатство српских 
игара. При томе је пажњу посветио и 
српским народним песмама.

Игранка је трајала два сата и  сви 
су уживали. Српски фолклор добио 
је нове присталице, који ће зацело и 
убудуће радо посећивати српске пле-
сачнице.

Манифестација „Дана српске кул-
туре у Сегедину” се наставља 27. окто-
бра, када предстоји промоција издања 
под насловом „Српска православна 
вероисповедна школа у Сегедину”, ау-
тора Бранке Петровић. Потом следи 
пројекција документарног филма 
„Манастир Грабовац” из серијала „Би-
сери Епархије будимске”, аутора Диа-
не Ђурић и др Ксеније Голуб.

Традиционалну манифестацију ће 
обојити и литерарно вече – додела 
студентских стипендија конкурса 
„Прочитај књигу”, који је расписала 
Сегединска месна српска заједница. 
Овогодишње „Дане српске културе у 
Сегедину” заокружиће концерт Хора 
будимпештанске Српске основне 
школе и гимназије „Никола Тесла”.

П. М. 

Програм у Сегедину

Јавни течај српског фолклора
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Н а почетку вечери, присутне 
је поздравила директорка 
Kултурног и медијског цен-

тра „Српски венац” Зорица Јурковић 
Ембер, која је изразила задовољство 
због великог броја присутних. Посеб-
но је поздравила уредника Драгоми-
ра Дујмова, књижевника, професора 
српског језика и књижевности, који 

је те вечери имао улогу модератора. 
Поздравила је и госте, Радивоја Гали-
ћа и две ученице Српске гимназије 
„Никола Тесла”, Тијану Мајданџић и 
Дуњу Илић, које су дошле да читају 
стихове из збирке, као и присутног 
протојереја-ставрофора Војислава 
Галића. Директорка је позвала при-
сутне да након промоције погледају 
мини-изложбу за коју велику захвал-
ност дугују Будимској епархији и Срп-
ском институту, као и Софији Каплан, 
која је помогла да се изложе те дивне 
фотографије.

Драгомир Дујмов је поздравио све 
присутне и од срца се захвалио сви-
ма што су издвојили време да се за-
једно присете блаженопочившег оца 
Љубинка Галића, пароха сантовачког.

„Оставио је за собом прегршт пе-
сама које и данас јако лепо звуче. Ови 
стихови које сте чули и данас су лепи. 
Имају своју поруку и ми имамо оба-

везу да их се сећамо, да их поново 
чујемо и да поново одамо почаст Љу-
бинку Галићу и његовој предивној по-
езији”, рекао је Дујмов.

Нагласио је да је основна замисао 
била да се све песме Љубинка Галића 
отму од заборава, јер иако су његове 
песме објављиване у многим антоло-
гијама, као и у некадашњим „Срп-

ским народним новинама” и „Народ-
ном календару”, Галић је једини од 
српских песника у Мађарској, за кога 
се може рећи да је један од првих 
наших послератних песника, који на-
жалост до дана данашњег није имао 
самосталну збирку песама.  

– Мислим да смо дужни да одамо 
част човеку песнику, јер кажу неки 
док траје памћење, дотле ћемо се сви 
сећати тог човека и његове поезије. 
Ове године се навршава 100 година 
од рођења Љубинка Галића, који је 
рођен у Сантову и велики део свог 
живота је провео у том месту. Љубин-
ко Галић је, нажалост, доста пропатио 
током свог живота. За време Ракоши-
јеве диктатуре, једнога дана је једно-
ставно нестао. То су биле такве годи-
не, када се о многим људима година-
ма није знало да ли су живи, мртви 
или шта се са њима дешава. Нажа-
лост, та зла судбина се поиграла и са 

Љубинком Галићем, који је преживео 
све те страхоте и од његовог унука 
знам да је успео да сачува своју сна-
гу и своју душу, да је поред силних 
молитви, писао песме чак и на сапуну, 
док су га затвореног у ђелији малтре-
тирали. Сама та чињеница у мени бу-
ди изузетно тешка и дубока осећања. 

Интересантно је било за многе 
присутне да сазнају да је Љубинко 
Галић током свог живота, поготово 

после Другог свет-
ског рата, био изу-
зетно ангажован у 
раду за будућност 
српске народности. 
Био је један од чел-
ника Антифаши-
стичког фронта Сло-
вена за Бачку, па и 
шире, и изузетно се 
залагао за све Јужне 
Словене у Мађар-
ској.

То је данас пери-
од о коме се мало 
прича, мало се ко се-
ћа тога, али по речи-
ма Дујмова, такви 
људи са много пози-
тивне енергије, са 

много амбиције и вере у будућност, 
били су веома ангажовани. Убеђен 
је, како каже, да је господин Љубин-
ко Галић до краја свог живота носио 

у себи ту ведрину, а то највише потвр-
ђују и његове песме за децу. 

Дујмов је у другом блоку читања 
најавио песме које су, можда, по ње-
му најинтимније, а то мишљење је де-
лио и Петар Милошевић, сада већ 
нажалост покојни српски књижевник 
и књижевни критичар. 

Песму „Глуха ноћ” прочитао је 
унук Љубинка Галића, Радивој Галић, 
Дуња Илић је прочитала песму „Ја 
знам”, а песму „Мостови” прочитала 
је Тијана Мајданџић.

Дујмов се присетио речи Петра 
Милошевића, уз напомену да мисли 
да од њега нико не би умео боље да 
исприча шта је суштина поезије Љу-
бинка Галића. Књижевни критичар, 
универзитетски професор, доктор Пе-
тар Милошевић је о поезији Љубинка 
Галића написао приказ, објављен 6. 
новембра 1980, у којем каже: „Писао 
је и прозу и позоришне комаде, од 
којих су неки изведени са успехом у 
Сантову и другим местима. Бавио се 
и преводом са мађарског језика, а ње-
гови су стихови превођени на мађар-
ски и словачки језик. Љубинко Галић 
је типичан представник песничке ге-
нерације афирмисане крајем 1950. 
година.”

Књигу „Песме” су објавиле Заду-
жбина „Јаков Игњатовић” и Српска 
самоуправа Ержебетвароша. 

Драгана Меселџија

КУЛТУРАПромовисана збирка „Песме” 

Поезија Љубинка Галића 
отргнута од заборава

У Културном и медијском центру „Српски венац” одр-
жана је промоција књиге „Песме”, блаженопочившег 
Љубинка Галића. Било је присутно много заинтересова-
них за овај сусрет са лепом писаном речју, тако да је 
сала једва примила све који су те вечери пожелели да се 
присете аутора ове збирке, његових песама и чују стихо-
ве из новообјављене збирке. 

ПРИКУПЉАЊЕ ПЕСНИКОВОГ ОПУСА
 „Морам да кажем да сам ја већ неко дуже време знао да се збирка 

припрема. Пре свега, јер сам са Драгомиром колега, тако да сам нешто 
већ знао томе. Он је пре неколико месеци затражио да му дамо неке пе-
сме. Неке нисмо имали и нисмо могли то да му дамо, него их је он својим 
истраживањем пронашао. Те песме о којима колега Драгомир прича, ко-
је су писане на сапуну, наравно не постоје, али постоје неки рукописи 
који су сачувани, рецимо, код мог оца.Они су неке песме сачували, а нај-
више се ради о онима које су објављене у данашњим Српским недељним 
новинама. Постоји и једна раније објављена збирка 'Сунчана поља',  у 
којој су још два аутора, Декић и Блажетина. Њих тројица су заједно об-
јавили песме. Ја имам примерак те књиге. Објављена је 1980. године”, ре-
као је Радовој Галић. 

ПИОНИР НАШЕ ПОЕЗИЈЕ У МАЂАРСКОЈ
„Морамо знати да је Љубинко Галић заиста један од пионира наше пое-

зије у Мађарској, у другој половини 20. века. Мислим да је био минимум да 
се поводом стогодишњице његовог рођења сакупи његова поезија у једну 
збирку. Љубинко Галић је мене крстио када сам ја био дете, тако да сам са 
те стране везан за њега, као за човека. Радујем се поготово што се један 
значајан већи део фамилије Галић одазвао позиву. То ми је посебно драго, 
као и то да је чак мој колега, унук Љубинка Галића, учествовао у целом про-
граму. Ја сам хтео да ово буде изненађење и баш зато што је стогодишњица, 
пожелео сам да ово буде скроман допринос његовом култу, сећању на ње-
га и чувању његове поезије од заборава”, истакао је Драгомир Дујмов. 
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„За мене је било изненађење када 
су ми саопштили да сам добитник ове 
вредне награде. Обрадовао сам се 
због признања, а уједно сам осећао и 
понос. Наиме, у неку руку, признали 
су рад, који се одвија у кругу не само 
наше српске заједнице, већ и шире. 
Град и градоначелник су вредновали 
труд који улажемо на пољу очувања 
српске прошлости и старина, које не 
смеју ишчезнути. Посебно ми је дра-
го што смо заједничким напорима 
успели да сачувамо старе зграде, ко-
је су и раније служиле као места за 
окупљање наше заједнице. Ради се о 
нашем клубу, згради старе српске ве-
роисповедне школе, а ту је и српска 
православна црква посвећена Рожде-

ству Пресвете Богородице. Обнова је 
представљала посебан задатак и то 
што је успела, чини нам задовољство 
и ја се поносим тиме”, рекао је Нико-
ла Чупић на почетку разговора за 
СНН. 

Радови на цркви и клубу сигурно 
су захтевали залагање, енергију, 
време, па и средства. Код оваквих 

извођачких послова, нема сумње, 
постоје и приоритети?
– У случају клуба важно нам је би-

ло да обновимо стреху, а ваљало је 
урадити и ново грејање, ту је била и 
замена старих прозора, који су из 
1900-их година. Све што се могло, ура-
дили смо, а исто се односни и на ме-
сни српски православни храм. Нарав-
но, без свесрдне, пре свега материјал-
не подршке, локалне самоуправе 
Бате, ми не бисмо могли да оствари-
мо наше планове.

Све то подразумева да су односи 
Српске самоуправе у Бати са ме-
сним Градоначелничким уредом, 
добри? 

– Да. Хвала Богу наша сарадња је 
одлична. Локална самоуправа нас 
потпомаже и могу слободно рећи да 
су наши односи одлични. У свако до-
ба се можемо обратити за помоћ, ма-
теријалну и сваку другу. Примера ра-
ди, недавно је требало орезати старо 
дрвеће код цркве. Град нам је одмах 
изашао у сусрет. Слободно могу рећи 
да је наша сарадња одлична, а исто 

то могу рећи и са 
бројним житељима 
града. Они, који су у 
овом делу насеља од-
расли, где се налази 
наш свети храм, гаје 
добре односе са нама. 
Многи наши мештани 
Мађаре знају и гово-
ре српски. Такође, 
драго ми је што све 
више њих из редова 
већинског мађарског 
живља посећује наше 
приредбе.  

Колико је српска 
заједница у Бати 
активна? 
– Имајући у виду 

бројчаност наше за-
једнице, мислим да 
се она сматра једном 
од активнијих у гра-
ду. Оно што посебно 
радује јесте да су у 
последње време и 
млађе генерације по-
стале свесне да је 
вредно враћати се 
коренима, чувати 
српство, матерњи језик, културу, све-
тосавско српско православље. И њи-
ма је то све важно и трудимо се да 

опстанемо. Са друге стране, успели 
смо да повећамо број наших про-
грама, што су уочили и посланици 
града.

Када сте споменули српски је-
зик, ваља истаћи да се у Бати 
факултативно предаје српски 
језик. Подршку настави обезбе-
ђује и месна Српска самоуправа. 
– Драго нам је што деца уче срп-

ски. Професорка Видосава Будишин 
Свобода води бригу о нашој настави, 
а српску групу имамо и у забавишту, 
где једна Мађарица из Суботице, ко-
ја говори српски, предводи малиша-
не. Увежбава песмице и игре са шко-
ларцима и забавиштарцима, а ми, 
сходно могућностима, пружамо по-
моћ.

Колико је лако данас чувати и 
неговати српску културу, језик 
и светосавско српско правосла-
вље? 
– Уколико неко жели и хоће, није 

тешко. Ми настојимо да учинимо све 
на том пољу и мислим да смо на до-
бром путу. Покушавамо да придобије-
мо што више младих, како би се укљу-
чили у нашу делатност. Пре свега, ради 
се о младима који су постали родите-
љи и због тога изгубили своју актив-
ност. Намера нам је, свакако, да и њи-
ма, али и декама и бакама скренемо 
пажњу на важност народносног живо-
та. Морам нагласити да је преко деце 
много лакше укључити и родитеље.

Забележио: Предраг Мандић

ИНТЕРВЈУ

Покушавамо да придобијемо 
што више младих

Никола Чупић, добитник градског признања у Бати

И овогодишња тродневна манифестација Дани града 
Бате обиловала је бројним културно-забавним програ-
мима, међу којима се посебно издвојила свечана додела 
признања заслужним градским активистима. Међу до-
битницима награде „За заједницу” је и Никола Чупић, 
председник Српске самоуправе у том граду. 

ПРЕДСТОЈИ УНУТРАШЊА ОБНОВА КЛУБА
„Имамо још много тога да урадимо. Предстоји нам унутрашња обнова 

клуба. Те радове, захваљујући Самоуправи Срба у Мађарској, желимо да 
реализујемо још током ове године. Такође, у плану нам је обнова наше 
цркве, међутим, то је већи посао. Желели бисмо урадити унутрашњу 
реконструкцију светиње, али и стручну рестаурацију иконостаса. Такође, 
волели бисмо повисити и број наших приредаба, како бисмо у што већем 
броју привукли не само наш српски живаљ, већ и оне који поштују српску 
културу и светосавско српско православље”, истиче Никола Чупић за наш 
лист.
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Господине Вукићу, да ли Вас је 
изненадило ово признање, шта 
оно значи за Вас и каква осећања 
буди?
– Да, додела овог високог одлико-

вања ме је пријатно изненадила и ве-
ома обрадовала, тим пре што орден 
носи име Светог деспота Стефана 
Лазаревића, великог и мудрог влада-
ра. Походећи деценијама духов-
но-културне просторе Православља, 
од Крушевца, Косова и Метохије, ма-
настира Манасије, и даље до Цари-
града и Будима, пратила ме је његова 
сен и имао сам част да онима који су 
са мном ходочастили говорим о ње-
му као владару, мислиоцу и песнику. 
Драго ми је што ми је то високо од-
личје ставио на груди – и на срце па-
тријарх Порфирије. Веома ценим тог 
умног, ученог и надасве доброг чове-
ка. 

Kада се осврнете на пређени пут 
у послу којим се бавите, шта је 
прво чега се сетите као највред-
нијег и трајног?
– Када „вратим филм уназад”, 

уплашим се шта сам све радио и ура-
дио. Осам година сам био уредник 
„Православља”, новина Српске цркве. 
Остварио сам жељу патријарха Гер-
мана и са благословом митрополита 
загребачко-љубљанског Јована и 
сремског Василија основао покло-
ничку агенцију „Доброчинство”. Срп-
ска црква је прва у православном све-
ту добила поклоничку агенцију. Фор-
мирао сам јој профил и кроз бројне 
програме водио наше сународнике 
„путевима духовног Источника”. На 
сајмовима верског туризма у Риму и 
туризма у Берлину моји сарадници 

из „Доброчинства” и ја опремили смо 
наш штанд који је изврсним фотогра-
фијама на најлепши начин предста-
вио српско духовно-културно насле-
ђе. Доста сам радио на српско-бугар-
ским и српско-мађарским везама и 
пријатељству и писао текстове на ту 
тему. Основао сам и деценијама ор-
ганизовао Светосимеоновску акаде-
мију, која је постала једна од најзна-
чајнијих културних манифестација у 
Београду. Светосимеоновске беседе 
су казивали најумнији и најученији у 
роду нашем: патријарси Павле и Пор-
фирије сао епископ, академици Во-
јислав Ђурић, Владета Јеротић, и број-
ни други – нека ми опросте што их 
све нисам поменуо, 
јер су достојни поме-
на и дубоког пошто-
вања. На моју молбу 
Зоран Христић је 
компоновао „Силу 
крста”, а Светлана 
Велмар-Јанковић из-
недрила „Молитву 
Светом Симеону” 
(Стефану Немањи), 
дела која су већ по-
стала класика. Орга-
низовао сам свечане 
академије у славу 
Призренске и Сара-
јевске богословије, 
Видовданску акаде-
мију у Сокоцу, помо-
гао организовање 
Смотра хорова у 
Источном Сарајеву. 
Аутор сам три ДВД – 
„Пут иконе”, „Света 
земља” и „Синај – ма-
настир Свете Катари-

не”. Одржао сам Светосавску беседу 
у позоришту у Бечу – било би ту још 
много присећања, али ме је страх да 
и ово што сам поменуо не зазвучи 
нескромно. 

„Доброчинство” је убедљиво на-
ша водећа агенција која се бави 
поклоничким путовањима. Да ли 
је било лако доћи до таквог реј-
тинга? Да ли је, осим успона, би-
ло и критичних периода у посло-
вању? 
– Требало је доста труда, љубави и 

знања да се створи Агенција великог 
угледа. Сериозно смо правили про-
граме и квалитетно их реализовали. 
То је препознато од наших сународ-
ника, али и од водећих стручњака у 
туризму – добили смо највеће награ-
де Туристичке организације Србије: 
„Туристички цвет”; „Доброчинство” 
као најбоља агенција, а ја као најбо-
љи директор туристичке агенције и 
као најбољи туристички водич. Про-
шли смо кроз тешке 90-те године 
санкција и данас пролазимо кроз но-
ва искушења. Али, дубоко верујем да 
ћемо опстати и остати и даље као ја-
ка институција. 

Ви се, такође, бавите и истра-
живачким и публицистичким ра-
дом на пољу историографије. 
Откуда потреба за овом врстом 
активности?

– Много сам учио и радио кроз жи-
вот. Како су се моја знања увећавала, 
осетио сам потребу да пишем. И, то-
ком двадесет посвећених година, на-
писао сам књигу „Цариград – око ва-
сељене”. Преко сто пута сам био у 
Цариграду – или како га Турци зову, 
Истанбулу. Заувек сам се дубоко за-
љубио у њега, са жаром истраживао 
његову историју и споменике. Књига 
је веома лепо примљена и високо 
оцењена. Завршио сам нову књигу, 
последњи пут ишчитавам текст пре 
него што је предам у штампу. Биће то 
нешто сасвим друго – али о њој кад 
угледа светлост дана.

Kако видите „Доброчинство” у 
будућности и Ваш даљи анга-
жман у овој делатности?
– Нажалост, због политичке си-

туације у свету посебно је погођен 
туризам. Дубоко верујем и желим да 
„Доброчинство” победи сва та иску-
шења и настави и даље да се развија, 
на општу корист Српске цркве и ње-
них верних. Што се мене тиче, ја ћу, 
ако Бог да, водити и даље неколико 
програма које посебно волим и из-
двајам између свега – Цариград и 
Свету земљу. Молим се Богу да ми 
подари здравље и снагу за те моје 
жеље. А Вама свима – чувајте и не-
гујте наше Српство и „слатко право-
славље”, на многаја љета!

Д. А.

Део мене је увек у 
Будимпешти и Сентандреји

Драган Вукић, управник Поклоничке агенције „Доброчинство” ИНТЕРВЈУ

Његова светост патријарх српски Порфирије уручио је не-
давно Орден Светог деспота Стефана Лазаревића Драгану 
Вукићу, дугогодишњем управнику Поклоничке агенције 
СПЦ „Доброчинство”. Имајући у виду да су многи Срби из 
Мађарске имали прилике да на ходочасничким путовањима 
учествују управо у друштву једног од наших најбољих води-
ча, господина Вукића смо замолили за разговор поводом 
добијања високог признања.  

ЉУБАВ ЗА ЦЕО ЖИВОТ
Драган Вукић већ дуги низ година сарађује и са српском заједницом у 

Мађарској, па смо га упитали за утиске о тим контактима, сусретима и 
заједничким искуствима. 

- Први пут сам посетио Будимпешту и Сентандреју 1985. године. Рођена 
је љубав за цео живот. Редовно сам им се враћао са групама, али и сам. 
Упознао сам велики број Срба, многи од њих су ми постали пријатељи. 
Дивио сам се њиховој духовној лепоти, љубави према Православљу и 
Српству. Сачували су, и са љубављу и поносом чувају српске цркве и свом 
потомству преносе српски идентитет, језик, обичаје. Памтим са љубављу 
епископа Данила, проту Јакшића, Марију Ластић, Стојана Вујичића, Раду и 
Ружицу Станковић, госпођу Јустину, Предрага Мандића, породицу Вуковић, 
врло ми драгог Димитрија Стефановића, који је у Београду направио 
велику каријеру, али се вратио у своју Сентандреју и у њој провео деценије. 
Док сам жив, сви они ће имати места у мом срцу. Док одговарам на ово 
питање теку ми сузе радоснице што их познајем, а упокојене што сам их 
познавао. Део мене је увек у Будимпешти и Сентандреји. Посебно памтим 
указану част да у Свечаној дворани градског парламента одржим 
Светосавску беседу – сећа се наш саговорник.
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Јубилеј српског духовног средишта на КиМИСТОРИОГРАФИЈА

П ризренскa Богословијa, осно-
вана 1871. године у кући ње-
ног ктитора Симеона Андре-

јевића Игуманова – чика Симе При-
зренца, деловала је у свим временима, 
не само као расадник образованих 
православних Срба, већ и као важан 
културни и политички центар и сто-
жер који је помагао народу да опста-
не и сачува своју веру, језик и културу 
на једном месту, веома тешком за жи-
вот, какво је Метохија.

Важност Богословије одувек је би-
ла препознавана и од српске државе, 
али и од самог народа који ју је не-

себично помагао. За Србе са Косова 
и Метохије велика је била утеха и ра-
дост да виде младе људе који су ре-
шили да живот посвете Богу и роду, 
јер им је то давало основа да са на-
дом и радошћу гледају у будућност 
из косовско-метохијске, за Србе сваг-
да тешке и сиве, садашњости.

Богословија је своју мисију несме-
тано вршила, уз краће прекиде у вре-
ме ратова, све до 1999. године, када 
су ђаци и професори, због новона-
стале ситуације на Косову и Метохи-
ји, ради безбедности, евакуисани у 
Ниш и тамо наставили са радом. Бо-

гословија у Призрену је у том перио-
ду служила као саборно место за Ср-
бе из Подкаљаје који су сматрали да 
су ту, услед присуства немачких НА-
ТО војника, безбедни.

Међутим, 17. марта 2004. године, ти 
исти војници немо су гледали како 
руља терориста пали богословију и 
све српске куће и цркве у Призрену. 
Чинило се, када је Богословија тада 
у потпуности изгорела, да се актом 
злочинаца њена мисија у историји за-
вршила.

Ипак, благословом Светог Архије-
рејског Синода, на чијем је челу још 

један некадашњи ђак, професор и 
ректор Призренске богословије, Ње-
гова светост патријарх Иринеј, на пре-
длог епископа рашко-призренског 
Теодосија, после најдужег прекида 
рада у својој једноиповековној исто-
рији, на Малу Госпојину, 21. септембра 
2011. године, ово училиште васкрсава 
и поново почиње са радом.

У почетку је у Богословију уписана 
само једна, прва генерација обновље-

не школе, која је учила, радила и ко-
начила у једној јединој обновљеној 
згради, оној историјској у којој је Бо-
гословија 140 година пре тога и поче-
ла рад. Са сваком следећом генера-
цијом долазили су и нови професори 
и друге зграде су се, једна за другом, 
обнављале.

Одмах је обновљена и традиција 
да се првог дана нове школске годи-
не служи помен цару Душану у њего-
вој задужбини крај Призрена, мана-
стиру Светих Арханђела, где се ново-
уписаним ђацима првацима одржава 
први час из Историје Српске Цркве.

Уз подршку и помоћ Руске право-
славне цркве, посебно Сретењског 
манастира, Европске комисије, Владе 
Републике Србије, Краље- 
вине Норвешке и других многоброј-
них пријатеља са свих страна света, 
обнова зграда Призренске богосло-
вије, школске 2015/16. када је пета ге-
нерација ђака примљена, окончана 
је и обнова целокупног комплекса 
Призренске Богословије. Оформље-
на је нова билиотека, читаоница, сала 
за приредбе, трпезарија и кухиња, со-
бе за ученике, фискултурна сала...

Поводом великог јубилеја – 150 го-
дина од оснивања Призренске бого-
словије и 10 година од обнове рада у 
Призрену, у саиздаваштву Епархије 
рашко-призренске, Призренске бого-
словије и Косовскометохијског одбо-
ра Матице српске објављен је Збор-
ник радова „ПРИЗРЕНСКА БОГО-
СЛОВИЈА: ЖИВОТ, МИСИЈА, 
ДОПРИНОС”. Уређивачки одбор из-
дања чине: епископ рашко-призрен-
ски Теодосије, проф. др Драган Ста-
нић, председник Матице српске, 
проф. др Валентина Питулић, др 
Александра Новаков, мр Живојин Ра-
кочевић, протојереј Дејан Крстић, је-
ромонах Исидор (Јагодић) и Дејан 
Ристић. Уредници издања: др Алек-
сандра Новаков, проф. др Валентина 
Питулић и Дејан Ристић. Лектoр из-
дања је Татјана Пивнички Дринић, ко-
ректор Бранислав Карановић. Рези-

меа радова преведе-
на су на енглески 
(Љиљана Тубић) и ру-
ски језик (Верица Ше-
во).

Издавачи истичу да 
се надају да ће радо-
ви сабрани у Зборни-
ку са једним новим, 
интердисциплинар-
ним научним присту-
пом, дати ново светло 
о раду ове значајне 
школе, имајући у виду 
историјске прилике у 
којима је остваривала 
своју делатност. 
Стручни увид у њен 
стопедесетогодишњи 
рад свакако ће бити 
смерница новим гене-
рацијама у будућем 
раду Богословије, по-
себно у условима у 
којима данас оствару-
је своју духовну, про-
светну и националну 
мисију. Публиковање 
ове књиге омогућило 
је Министарство кул-
туре и информисања 
Републике Србије.

Д. А.

Век и по знамените 
Призренске богословије

Поводом 150 година од оснивања Призренске богосло-
вије и 10 година од обнове рада у Призрену, објављен је и 
промовисан Зборник радова „Призренска богословија: 
живот, мисија, допринос”, у саиздаваштву Епархије ра-
шко-призренске, Призренске богословије и Косовскоме-
тохијског одбора Матице српске. 

ДОБРОТВОР СИМА АНДРЕЈЕВИЋ ИГУМАНОВ
Трговац и добротвор Сима Андрејевић Игуманов (Призрен, 11. фебруара 

1804 – Призрен, 8. марта 1882), у чијој је кући основана и радила Призренска 
богословија, био је четврти син Призренаца Јане и Андрије. Отац je био 
веома имућан, али је сав иметак изгубио купујући оружје за устанике 
Првог српског устанка. Сима је био веома мали када је остао без родитеља, 
па је бригу о њему преузео најстарији брат Аксентије. Детињство је провео 
у манастиру, где се научио основној писмености. Након изученог 
бурмутанског заната, десет година је као ортак радио у једној фабрици. 
Султан је 1836. године покорио независног Махмуд-пашу и том приликом 
су свим српским трговцима порушене бурмутане, па су они остали без 
посла. Сима се тада преселио у Алексинац, али није успео да се бави истим 
послом као у Призрену. Потом је отишао у Битољ, 1837. године. Са ортацима 
је узео под закуп сва језера у Битољском санџаку да у њима лови пијавице 
и да их извози. Овај уносан посао кратко је трајао, јер су га ортаци 
изневерили. Остао је без пара и доспео у затвор у којем је провео четири и 
по месеца. Око 1840. године отишао је у Цариград и отворио малу дуванску 
радњу, која му није обезбеђивала ни основну егзистенцију. Убрзо су му 
преминуле жена и ћерка. Од руског посланика у Цариграду потражио је 
помоћ 1846. и добио 1000 рубаља. Нешто касније добио је на зајам велику 
суму новца и од братовљевог пријатеља Кyртиш-аге. Тим новцем успео је 
да створи капитал и касније у Руском царству развије посао. Обилато је 
помагао родни крај, а када је 1864. после 28 година, дошао у Призрен, донео 
је велике дарове црквама, школама и грађанству. Призренска богословија 
је рад започела у његовој кући, а касније је за ту намену саградио нову 
зграду. 
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20. октобра 1944. – Снаге партизан-
ских јединица и руске војске, 
заузеле су Београд, ослободив-
ши га од четворогодишње не-
мачке окупације. Операција је 
трајала од 21. септембра до 22. 
октобра 1944, када је окупатор 
протеран до линије одакле ар-
тиљеријом није могао да туче 
Београд. Београдска операција 
је представљала део опсежног 
оперативног плана НОВЈ и Цр-
вене армије, надовезујући се на 
операције у источној Србији. 
Ова операција је објединила 
две војске 10. октобра, код Ве-
лике Плане. Одлучна битка је 
започела два дана касније и 
трајала до 20. октобра 1944. го-
дине, када је Београд коначно 
ослобођен. Здружене јединице 
НОВЈ и Црвене армије нанеле 
су у овој операцији немачкој 
Армијској групи „Србија” тежак 

пораз, ослободиле Београд и ве-
лики део Србије.

21. октобра 1941. – Немци су у Кра-
гујевцу у Другом светском рату 
стрељали више од 7000 цивила, 
међу којима и ученике крагује-
вачке Гимназије. Стрељање у 
Крагујевцу 21. октобра 1941. годи-
не представља један од највећих 
злочина немачке војске у II свет-
ском рату. Иако је те јесени у Ср-
бији било више случајева масов-
не одмазде над недужним ста-
новништвом, стрељање у Крагу- 
јевцу уздигло се до симбола свих 
тих страдања: начином изврше-
ња, делимично структуром стре-
љаних, реакцијом у јавности за 
време рата и односом према 
овој трагедији после рата, све до 
данашњих дана. Повод за стре-
љање били су немачки губици 
које су они имали 16. октобра у 

борби са четницима и партиза-
нима на путу Крагујевац-Горњи 
Милановац. У овој борби било је 
мртвих на свим странама, а Нем-
ци су имали 10 мртвих и 26 рање-
них.

21. октобра 1991. – На основу одлу-
ке Председништва СФР Југосла-
вије, јединице Југословенске на-
родне армије напустиле су Сло-
венију. 

22. октобра 1811. – Рођен је мађар-
ски композитор Ференц Лист, ле-
гендарни пијанистички виртуоз 
који је изградио модерну кла-
вирску технику и дао клавиру 
снагу оркестра. 

22. октобра 1887. – Уреду за патенте 
у Њујорку, Никола Тесла прија-
вио је шест проналазака, међу 
којима и вишефазну наизменич-
ну струју. Изуме је 1888. откупила 
фирма „Вестингхаус” и њихову 
примену приказала на светској 
изложби у Чикагу 1893. 

22. октобра 1912. – Трећа српска 
армија генерала Божидара Јан-
ковића потукла је у Првом бал-
канском рату турске снаге и 
ослободила Приштину. 

23. октобра 1789. – Рођен је српски 
новинар и публициста Димитри-
је Давидовић, аутор првог устава 
у модерној српској историји по-
знатог под именом Сретењски 
устав (1835). Покренуо је и уређи-
вао „Новине сербске” (1813–22) у 
Бечу. 

23. октобра 1912. – Почела је битка 
код Куманова у Првом балкан-
ском рату, у којој је српска војска 
нанела тежак пораз турским тру-
пама. 

23. октобра 1944. – Совјетска Црве-
на армија ушла је у Другом свет-
ском рату у Мађарску. 

23. октобра 1956. – Уличним демон-
страцијама студената и радника 
у Мађарској је почела антикому-
нистичка побуна, коју су совјет-
ске трупе угушиле у крви 4. но-
вембра 1956. 

24. октобра 1912. – Победом Прве 
српске армије под командом ре-
гента Александра Карађорђеви-
ћа над турском Вардарском ар-
мијом Зеки паше, завршена је 
Кумановска битка у Првом бал-
канском рату. 

25. октобра 1815. – Српски кнез 
Милош Обреновић постигао је 
споразум са везиром Београд-
ског пашалука Марашли Али 
пашом о мешовитој српско-тур-
ској управи, чиме је завршен 
оружани део Другог српског 
устанка. 

26. октобра 1961. – Нобелову награ-
ду за књижевност добио је књи-
жевник Иво Андрић и постао пр-
ви Србин, односно Југословен 
који је добио ту престижну свет-
ску награду. 

ВРЕМЕПЛОВ

У Крагујевцу је 21. окобра 1941. стрељано 7300 цивила, укључујући 
и 300 ђака Гимназије 

У Василију Вилинском тада још 
није било ни трунке мржње. 
Његов све израженији нацио-

нални понос није се нимало заснивао 
на искључивости и нетрпељивости, 
али то никако није могло да утиче на 
даљи ток трагичних збивања, тиме ни 
на његову судбину. 

Догађаји су се одвијали муњеви-
том брзином. Из дана у дан све је ви-
ше расла напетост и у Митровици. 
Пуковник Растић је распустио бата-
љон који je већ увелико показивао 
знаке потпуног колапса и расула. Ми-
тровачки Срби одушевљено су слави-
ли, док је међу Хрватима, Клименти-
ма, Мађарима и Немцима завладала 
све већа забринутост и све израже-
нији осећај неизвесности. 

Тих узаврлих дана митровачке со-
каке запљусну песма вршачког проте 
Васе Живковића: 

„Радо иде Србин у војнике,
Где зелене бере ловорике.
Борба њему забава је драга,

Још милије саломити врага,
Јер пушчани прах
Не задаје њему страх.
Њега на бој мати
И невеста прати, прати,
Отац жели седи
Да врага победи, победи.
Напред иде с оружаном 
Србин руком,
А зимзелење вије му се 
за клобуком.
Пева, кличе српски син,
Пред њим стрепи душманин.
Њега на бој мати
И невеста прати,
Отац жели седи
Да врага победи!”

Наредник Боснић је управо тих да-
на повео са собом две компаније гра-
ничара у Карловце и ставио их у слу-
жбу Главног одбора и тиме се број 
војника Другог батаљона преполовио. 

Коста Јовановић, митровачки трго-
вац и његов колега Никола Томаше-
вић, из Кленка, билу су највећи заго-

ворници и пропагатори карловачког 
Одбора. Чланови митровачког одбо-
ра, месни Срби и официри српске на-
ционалности, покушали су на сваки 
могући начин да од команданта Рас-
тића преузму власт. Број Растићу вер-
них војника пао је на свега двеста 
душа. Махом Немци, Клименти и Хр-
вати. Они су са подозрењем гледали 
на сваку активност митровачких Ср-
ба. 

* 
Димитрије Вилински, уважени се-

гедински трговац сушеном рибом, по-
носни отац тројице синова, обавезно 
би после ручка одморио душу и тело. 
Тада би се, по устаљеном обичају оса-
мио, запалио чибук и са посебним 
ужитком отварао пристигла писма. 
Натакао би цвикере и уз мирис хер-
цеговачког дувана са задовољ-
ством их читао. На његову велику 
радост, првих дана јуна месеца 
1848. године јавио му се стари при-
јатељ Јован Витковић, угледни па-
рох будимски. 

Високопоштовани прота био је 
веома цењен у свом окружењу. Пре 
четврт века, времешном епископу 
Дионисију Поповићу предложио је 
да у Будиму оснује и отвори бого-
словију, а владика је после кратког 
размишљања пристао и благосло-
вио његову идеју. Витковић се сам 
понудио да богословске наставне 
предмете предаје без икакве нов-
чане надокнаде. О њему се још и 
сада, после толико деценија, са нај-
већим поштовањем приповедало 

како је у јесен 1814. године у будим-
ској српској цркви дочекао и поздра-
вио чак три крунисане главе. За 
посету тројице владара млади Витко-
вић је сазнао свега сат времена пре 
њиховог пристизања. У изузетно крат-
ком времену успео је да брзимице 
састави три посве различита поздрав-
на говора. Руског цара Александра 
поздравио је на црквенословенском, 
аустријског императора Франца на 
латинском, а пруског краља Вилхел-
ма на немачком језику. Палатин Јо-
сиф је том приликом посебно био 
поносан на свог пријатеља, презвите-
ра Јована Витковића. (..)

Драгомир Дујмов

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (46)

Све израженија напетост  
у Сремској Митровици

Тих узаврлих дана митровачке сокаке запљусну песма 
вршачког проте Васе Живковића. Догађаји су се одвијали 
муњевитом брзином. Из дана у дан све је више расла на-
петост и у Митровици.

Василије Живковић, прота вршачки
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Г осте из Сегедина, лекторку 
српског језика Оливеру Толи-
мир, шефа Катедре за српски 

језик Лоранда Орчика, професорку 
Лилу Дукаи Николин, шефа Катедре 
за славистику Чабу Шарњаија и три 
студента, у библиотеци Института за 
словенске и балтичке језике Универ-
зитета ЕЛТЕ дочекали су, у уме Смера 
за српски језик и књижевност, др 
Александер Урком, Андреа Шупут, 
Светлана Борал, а са њима је био и 
Бранимир Ђорђев, председник Срп-
ске самоуправе будимпештанског IX 
кварта, као и двадесетак студената. 

Др Урком је позравио госте и пред-
ставио будимпештански факултет, 
док је Бранимир Ђорђев говорио о 
активностима самоуправе на чијем 
је челу. После краћег разговора и упо-
знавања, сви су отишли на ручак, а 
затим кренули у посету српским ин-
ституцијама. Прво су посетили Срп-
ску школу „Никола Тесла”, где их је 
примила директорка др Јованка Ла-
стић, која је говорила о функциони-
сању школе, њеним задацима и зна-
чају. 

Затим су обишли  Културни и ме-
дијски центар „Српски венац”, где их 
је дочекао Мирко Митар Кркељић, 
референт за културу, који је говорио 
о активностима ове институције. 

Група је потом прешла у простори-
је Српског позоришта у Мађарској, 
где су погледали представу „Патри-
јарх Павле – Бити човек међу људима 
и нељудима”. После позоришне пред-
ставе, студенти и професори су могли 
да уживају у српским специјалитети-
ма, а дружење је настављено уз пиће 
и музику. 

Наредног дана, Борислав Рус је по-
вео групу у обилазак града – од Трга 
хероја до Парламента, па у српску 
цркву Свети Георгије и Текелијанум. 
Отац Зоран Остојић је том приликом 
госте упознао са историјатом цркве. 

У седишту Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, госте су поздравили председ-
ница Вера Пејић Сутор и Борислав 
Рус, овога пута у својству председни-
ка будимпештанске Српске самоу-
праве. Они су, такође, говорили о ин-
ституцијама на чијем су челу и њихо-
вом функционисању. 

„Ово је први званични сусрет ове 
две катедре и ми се надамо да ћемо 
наставити да се дружимо, да одржа-
вамо контакте и сарађујемо на про-
фесионалном нивоу. Постоји план да 
ми њих обиђемо у Сегедину, а надамо 
се и заједничким активностима, кон-
ференцијама, књижевним вечерима”, 
изјавила је лекторка будимпештанске 
србистике, Андрeа Шупут за наш лист.

Др Александер Урком је био под 
утиском представе коју су погледали. 
Каже да је у публици било и студена-
та који не говоре најбоље српски је-
зик, али и поред тога што нису могли 
језички све да разумеју, цела атмо-
сфера је оставила снажан утисак на 
њих. Сенад Емра, један од сегедин-

ских студената, иначе теолог и пот-
председник Српске самоуправе у Се-
гедину, сматра да је представа била 
изванредна, каже да су му неке сцене 
остале урезане у памћење. Његови 
утисци са овог путовања и дружења 
су позитивни и мисли да је ово одли-
чан почетак једне сарадње.    

Споменимо и то да је идеја за ове 
сусрете потекла од Удружења „Сеге-
динска српска месна заједница” и 
Српске самоуправе Ференцвароша 
која је, заједно са Српским позори-
штем у Мађарској и Српском самоу-
правом Јожефвароша, подржала ор-
ганизацију боравка сегединских сту-
дената у Будимпешти. 

К. П.

Низ атрактивних програма у два незаборавна дана
Дружење студената из Сегедина и Будимпеште

Суденти и професори србистике из Сегедина, посетили 
су недавно своје колеге на Универзитету ЕЛТЕ у Будим-
пешти и провели два дана у заједничким програмима и 
дружењу.  

Г рупу су чинили директори, од-
носно руководиоци образов-
них установа из градова и на-

сеља: Шабац, Кикинда, Сомбор, Ка-
њижа, Богатић, Чачак, Владимирци, 
Врбас, Куцура, Мали Зворник, Ивањи-
ца, Прњавор, Трешњевац, Хоргош,  

Банатско Велико Село, Катићи, 

Панчево, Руско Село, Прилике, Колут, 
Телечка, Рача Крагујевачка, Кљајиће-
во, Бачки Брег, Нови Козарци, Алекса 
Шантић, Суботица, Венчани, Дароса-
ва, Врњци, Аранђеловац, Бања (Аран-
ђеловац), Орашац, Стојник (Аранђе-
ловац), Раниловић, Рача, Латвица, Бре-
ково и Ариље. 

Приликом овог сусрета, организо-
вана је размена информација у окви-
ру једне стручне дискусије. Овом 
приликом директорка др Јованка Ла-
стић је представила Српски образов-
ни центар „Никола Тесла”, а гости су 
у кратким цртама говорили о раду 
њихових центара за стручно усавр-
шавањe. 

Српски педагошки и методолошки 
центар имао је улогу суорганизатора 
овог дешавања.

До сусрета је дошло на иницијати-
ву Михаља Њилаша, бившег покра-
јинског секретара за образовање, 
прописе, управу и националне мањи-
не, а сада државног секретара при 
Министарству правде Републике Ср-
бије, који је предложио да се учесни-
ци скупа повежу са директорком, др 
Јованком Ластић, и да се свакако по-
сети Српски образовни центар „Ни-
кола Тесла”. 

Групу из Србије је водила Татјана 
Варју Потребић, директор Регионал-

ног центра за професионални развој 
запослених у образовању Кањижа, 
Завода за унапређивање образовања 
и васпитања Републике Србије, која 
је била и координинатор студијског 
путовања.

Д. М.

СУСРЕТИ Стручна посета просветара

Директори школа 
из Србије посетили  

СОЦ „Никола Тесла”
Српски образовни центар „Никола Тесла” у Будимпе-

шти, посетила је група од близу 80 руководилаца обра-
зовних установа из Србије, који су боравили на троднев-
ном студијском путовању у мађарској престоници и при 
том изразили жељу да упознају ову угледну установу. Др Јованка Ластић



Будимпешта, 20. октобар 2022. 11

www.snnovine.com

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:

др Драган Јаковљевић  Финансијер: Кабинет мађарског премијера (Miniszterelnökség) и  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: 

Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  

Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у 

електронској форми. Уред ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским про стором.  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
www.snnovine.com

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:

др Драган Јаковљевић  Финансијер: Кабинет мађарског премијера (Miniszterelnökség) и  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: 

Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  

Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у 

електронској форми. Уред ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским про стором.  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

Културно-уметничко друштво ТАБАН срдачно вас позива на

III ТАБАН БАЛ

12. новембра 2022. у 19 ч. у Кебањи 
у сали „Köszi Kő Café“

Адреса:
Будимпешта, 1105, Ул. Előd бр. 1.

За добро расположење побринуће се оркестри „ГЛАСОВИ” 
из Мохача и ,,ЗОРА” из Будимпеште

Цена улазнице: 2000 фт

Улазнице за бал се могу купити на лицу места а резервација 
столова се може обавити путем мејла.

Контакти: 
kudtabanbp@gmail.com и biljana.szabo@gmail.com

Молимо да нам путем е-mail-a. потврдите Ваш долазак 
до 07. новембра. 

Рачунамо на Ваше цењено присуство.

Организатор: 
КУД ТАБАН и Српска самоуправа 10. кварта

Покровитељ:  Фондација „Бетлен Габор“

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
„НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ“

Српски педагошки и методолошки центар упућује јавни 
позив свим заинтересованим образовно-васпитним 
установама, српским самоуправама, српским институцијама 
и физичким лицима на територији Мађарске, да предложе 
кандидате за доделу признања „Најдражи учитељ“, за 2022. 
годину.

Признање се додељује српским просветним радницима 
за допринос квалитетном образовању и васпитању деце и 
младих, неговању и очувању српског језика, културе, 
традиције и идентитета на територији Мађарске.

Право да буду предложени за доделу признања имају: 
тренутно запослени у предшколским установама, основним 
школама, као и средњој школи, ђачком дому и 
високошколским установама на територији Мађарске, као 
и просветни радници који су свој радни век посветили 
очувању српског језика и идентитета и тренутно су у пензији. 
Критеријуми за доделу признања:

- Изузетно залагање и значајна достигнућа у раду са 
децом, ученицима, односно студентима;

- Допринос унапређивању квалитета рада установе у 
настави и ваннаставним 
aктивностима;

- Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос 
њеном угледу у нашој заједници;

- Предложени кандидат треба да има најмање 10 година 
радног стажа у српском народносном/мањинском 
образовном систему.

Уз предлоге, обавезно je приложити и образложење због 
чега сматрате да кандидат кога предлажете, може да буде 
добитник признања „Најдражи учитељ“.

Предлоге очекујемо најкасније до 10. децембра 2022. 
године, путем поште на адресу Српског педагошког и 
методолошког центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani 
Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.) или путем имејла 
szerbpedkp@gmail.com

Предлоге ће разматрати Школски одбор, а одлуку ће 
донети Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској. Након 
одлуке, резултати ће бити објављени у Српским недељним 
новинама.

Све додатне информације можете добити путем 
телефона +36 70 339 2995.

ОЧЕКУЈЕМО ВАС 

У ШКОЛИ КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

„ТЕОДОР ПАВЛОВИЋ“

Уредништво „Српских недељних новина“ 
позива све заинтересоване да се пријаве за 
похађање стручне обуке у области новинарства, 
коју од 12. новембра организујемо у нашој 
новоустановљеној Школи креативног писања 
„Теодор Павловић“, у Будимпешти. 

Намера нам је да у првој фази овог пројекта 
окупимо оне наше суграђане из Мађарске чији 
је матерњи језик српски, а који би желели да се 
упознају и овладају савременим облицима 
новинарског изражавања, односно формама, 
стиловима и техникама креативног писања у 
овој области. 

Тромесечна обука ће се састојати из низа 
стручних предавања и практичних вежби, два 
пута недељно – средом у вечерњим часовима 
и суботом пре подне. Са полазницима ћемо 
паралелно радити не само на овладавању 
новинарским вештинама, већ и на њиховој 
језичкој едукацији, с обзиром на то да смо у 
свакодневном животу сведоци занемаривања 
правилне употребе стандардног српског језика, 
који је основни „алат“ сваког новинара. 

На крају едукативног циклуса, полазницима 
ће, након финалног тестирања, бити уручени 
сертификати о завршеном оспособљавању у 
Школи креативног писања „Теодор Павловић“, 
који им, уз стечено знање, могу бити од велике 
користи уколико желе да се касније и 
професионално баве новинарством.

Стручна предавања и непосредне практичне 
вежбе из области новинарства држаће др 
Драган Јаковљевић, дугогодишњи професио- 
нални новинар у угледним српским медијима, 
главни уредник „Српских недељних новина“ и 
универзитетски предавач, док ће за стручно 
усавршавање полазника у области језика бити 
задужена Драгана Меселџија, искусни педагог 
и лектор у неколико медија, укључујући и наш 
лист. Осим њих, полазници ће имати прилику 
да знања у овој области стичу и од других 
познатих новинара, лично или у директним 
обраћањима путем видео-линка.

Ваше пријаве за очекујемо путем имејла наше 
редакције: snnbudimpesta@gmail.com. 
Ваш СНН!

Позив за предлагање кандидата за 

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 

И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2023

Позивамо вас да дате своје предлоге за 
кандидате за добијање Светосавске награде 
2023. У обзир долазе заслужни појединци или 
организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства 
у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје 
предлоге за доделу награде Повеља Саве 
Текелије 2023. Ово признање се додељује 
појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских 
добара Срба у Мађарској. 

Према Правилнику ССМ о додељивању 
награда који се налази на веб-страници www.
szerb.hu, предлоге са детаљним образложењем 
могу да дају чланови Скупштине ССМ, месне 
српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ и појединци, 
припадници српске заједнице. Предлози се 
достављају писменим путем на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos 
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са 
назнаком „Предлог за Светосавску награду 
ССМ 2023“, односно „Предлог за Повељу Сава 
Текелија 2023“. Предлози се могу доставити и 
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu 

Рок за приспеће ваших предлога је 15. 
новембар 2022. године до 24.00 часова. Предлози 
који стигну после овога рока се неће разматрати, 
па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време.  

Самоуправа Срба у Мађарској 
(тел: +36/ 1 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu )

 ИНФО
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Реч, две са Драганом ВукмиромСПОРТ

ПОСЕТА

Д анас је овај бивши дефанзивац 
менаџер мађарског клуба „Ди-
ошђер”. Вукмир је већи део ка-

ријере провео у Мађарској, репрезен-
тујући четири клуба у 299 наступа у 
највишој лиги. Освојио је три нацио-
нална првенства и три национална 
купа.

Биографију Драгана Вукмира, уз 

репрезентативни пе-
дигре, прате и звече-
ћи подаци – са седам 
трофеја званично је 
најуспешнији Србин у 
мађарском фудбалу, 
био је члан „Црвене 
звезде” и „Ференцва-
роша”, две деценије 
пробија се у Мађар-
ској, после копачки 
окренуо се тренер-
ском позиву, водио 
„Сегедин” и „Диош-
ђер”. 

Драган Вукмир је 
фудбал у Србији 
играо до своје 23 го-
дине, док у лето 2002. 

није потписао уговор са мађарским 
„Ференцварошем”, са којим је осво-
јио лигу и куп и играо у Купу УЕФА. У 
лето 2005. Вукмир је прешао у „Де-
брецин”, са којим је два пута освојио 
шампионат, а потом потписао уговор 
са „Далијан Хајчангом” у Кини. 

Вративши се у Мађарску, потписао 

је уговор са „Хонведом”, са којим је 
освојио Куп Мађарске. Вукмир је од 
2010. године седам година био један 
од кључних играча МТК из Будимпе-
ште.

У априлу 2018. постао је тренер 
„Бичкеа”, а  крајем 2020. поверена му 
је екипа „Сегедин-Чанад”. Уговор је 
раскинуо у априлу 2022. У то време, 
тим је био на трећем месту у лиги. 
Уговор са „Диошђером” је, према ин-
формацији са Википедије, раскинуо 
23. августа 2022.

Ретко ко зна да је дефанзивац пле-
менитог фудбалског потеза, у јесен 
1999, на позив Милољуба Остојића, 
потписао за „Црвену звезду”. 

- Незаборавна црвено-бела генера-
ција, Друлић, Витакић, Буњевчевић, 
Вукомановић, Kоцић, Глоговац, оста-
вила је траг у мојој каријери. Стигао 
сам после НАТО бомбардовања, не и 
успео да се изборим за дрес првотим-
ца. Пропустио сам касније сезону 

због војске, после шест месеци у Раду, 
отишао у Мађарску. Ређали су се 
„Фради”, „Дебрецин”, МТK, између и 
кинески „Далијен” – рекао је Вукмир 
у разговору за портал „Спортклуб”.

После три и по године у „Ферен-
цварошу” и три трофеја, успут и ста-
жирања на Маракани, Вукмирове па-
ралеле, октобра 2022. имају дефини-
цију аксиома на српско-мађарском 
тлу. 

- Зелено-бели дрес, за разлику од 
мојих играчких дана, носи неупореди-
во већи број странаца. Већи буџет и 
бољи услови позиционирали су „Фра-
ди” на европску мапу. ДНK „Звезди-
ног” тима скоро да је исти све ове го-
дине – видело се то у првом мечу са 
„Ференцварошом”. Магија Маракане, 
опијум за ривала, прогутала је мађар-
ски тим. За трен, иако се грч осетио у 
игри црвено-белих. После гола, све је 
било лакше! – каже Вукмир.

Д. А.

Најуспешнији Србин  
у мађарском фудбалу

Откако се пре више од две деценије, отиснуо у Будимпе-
шту, Драган Вукмир као да је нетрагом нестао са српских 
фудбалских радара. Гостовање „Црвене звезде” у Мађар-
ској, времешнијим пратиоцима дешавања у региону, пре-
дочило је Митровчанина у пуном сјају.

П рво су посетили Српску 
основну школу у Сегедину, 
где су их домаћини, на челу 

са Љубинком Георгијевић, директор-
ком подружнице, отвореног срца уго-
стили и показали своју институцију. 
Ученици су обишли разреде у којима 
уче њихови вршњаци и дружили се 
са њима. Шетали су по кеју, а затим 
су посетили Српску православну цр-

кву, једно од најлепших здања овог 
града у барокном стилу. Сенад Емра, 
један од педагога наше васпит-
но-образовне институције у Сегедину 
и појац у цркви, децу је упознао са 
историјатом овог величанственог зда-
ња. 

Пут их је даље одвео до сегедин-
ског зооврт, који поседује јединствену 
животињску збирку. Деца су се ту сре-

ла са око 140 различитих животињ-
ских врста и са преко 600 животиња. 
Неке представљају прави куриозитет, 
као што су: гуло-гуло, церкоф мајмун, 
фоса, бамбусни мајмун, северно ки-
нески леопард, аноа, мочварска срна, 
свилени мајмун, гибон, мравојед, гри-
васти вук и др. Обишли су животиње 
које се налазе у модерним и простра-
ним испустима. 

У повратку су се зауставили у аван-
туристичком парку, у Макоу, градићу 

на обали Мароша. Ту су малишани 
показали своју спретност, верали су 
се по дрвећу и покушали да за што 
краћи временски период пређу поли-
гон. 

Батањским малишанима овај дан 
ће свакако остати у дугом сећању. У 
току једног дана њихова сазнања су 
се проширила на бројним аспектима, 
на пољу културе, традиције, природ-
них наука и спорта.

С. Ђ.

Батањски ученици обишли 
знаменитости Сегедина

Свако путовање има своју драж. За младе је то део еду-
кације, али у исто време и забава и дружење. Батањски 
основци, ученици нижих разреда, недавно су провели је-
дан незабораван дан у Сегедину. 

Ђачка екскузрија


