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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

Р езултати студије „Живот мла-
дих: утицај ковид 19 пандемије”, 
урађене на узорку од 1103 мла-

дих, узраста од 15 до 30 година, пока-
зују да је значајном броју младих би-
ло угрожено право на рад током пан-
демије, а трећина њих је имала или и 
даље има страх од губитка посла.

– У овом тренутку, свака пета мла-
да особа страхује за своје радно ме-
сто, а за будућност посла брине тре-
ћина њих. Занимљив је податак да 
млади из Београда и Војводине зна-
чајно више стрепе за посао, у односу 
на вршњаке из источне и јужне Срби-

је и западне Србије. Генерално по-
сматрано, млади из великих градова 
више стрепе за запослење него њи-
хови вршњаци у мањим местима – 
истиче Стефан Ђорђевић из Кровне 
организације младих Србије.

– Више од половине младих оце-
њује да је пандемија негативно ути-
цала на њихово школовање – чак че-
твртина није имала онлајн наставу, а 
посебно забрињава податак што је 
наставу од куће пратило свега 58 про-
цента младих у насељима која броје 
мање од 10.000 становника – додаје 
Ђорђевић.

Он додаје да је чак 43 одсто мла-
дих страховало за здравље током 
ванредног стања, а трећини је тај осе-
ћај остао и касније. 

– Социјални карантин је приметно 
погоршао ментално здравље младих, 
па свака четврта млада особа осећа-
ла се „веома лоше” због изоловано-
сти од вршњака, трећина пријављује 
да се осећала „лоше”, тек свака десе-

та млада особа каже да се осећала 
добро, док 6,6 процената њих каже да 
је кућни карантин поднело „јако до-
бро”. Свака друга млада особа изја-
вљује да је осећала снажну неизве-
сност и немоћ током ванредног ста-
ња, а анксиозност пријављује 43 
процента њих – истиче Стефан Ђор-
ђевић.

С. Н.

Млади и пандемија короне

Појачан страх за радна места
Пандемија короне је у потпуности променила образо-

вањe, рад, кретањe и дружења и посебно погодила мла-
де, а најновије истраживање показује да велики број 
њих оцењује да је ковид 19 негативно утицао на њихову 
визију будућности.

П ошаст „ријалитија” није стигла 
као корона, мимо наше воље, њу 
су „увезли” они који су разми-

шљали само о новцу и богатству. Како 
се то у народу каже „док су се богати-
ли, у Бога нису гледали”. Годинама су 
грађани изложени немилосрдној тор-
тури, бруталном малтретирању, при-
митивизму и простаклуку који телеви-
зије, које користе државне ресурсе, 
даноноћно шаљу са својих екрана гле-
даоцима. Сцене насиља, иживљавања, 
туча, секса, надрогираних и пијаних 
индивидуа су на програму појединих 
телевизија током читавог дана.

Њихови власници се хвале рејтин-
зима, називајући ове програме забав-
но-хумористичким. У томе им издашно 
помажу таблоиди, који свакодневно 
више страна у својим новинама посве-
ћују тим накарадним ликовима.

Ко пристојан може да гледа, слуша 
и ужива у сценама ових људи без за-
нимања, без школе и без скрупула. Ко-
ји родитељ би пожелео да његово де-
те буде део тог циркуса у којем се про-
мовише све оно чега се свако 
нормалан стиди. Наш регулатор – 
РЕМ, који врши надзор над телевизи-

јама којима је издао дозволе, то смо 
се уверили, неспособан је или не жели 
да се бави овим проблемом.

Пред озбиљним искушењем је нови 
сазив Скупштине Србије, који бира 
чланове  Савета РЕМ-а. Да ли ће нови 
посланици показати одговорност и по-
слушати апел председника републике 
који истиче да жели да буде на челу 
пристојне државе или ће, зарад неко-
лицине људи којима ријалити доноси 
богатство, гласати да и убудуће на те-
левизијама гледамо криминалце, про-
ститутке, особе са маргине или ће те-
левизије, као некад, промовисати успе-
шне, паметне, образоване и културне 
људе.

И док  свакодневно хиљаде људи 
обија прагове народних кухиња, тзв. 
ријалити звезде за то иживљавање 
пред камерама згрћу огроман новац 
који радник у фабрици, професор, 
доктор или банкарски службеник не 
могу да зараде кроз читав радни век.

Ко је тај коме је дозвољено да од 
Србије прави ријалити, да најгори 
шљам вршља по телевизијама, да у 
ударним терминима наша деца гле-
дају и слушају те особе са богатим 

криминалним досијеи-
ма, професионалне 
проститутке, дилере и 
наркомане? Онда се чу-
димо што их најмлађи 
опонашају, јер верују 
да је то најкраћи пут до 
славе, популарности, 
насловних страна, бо-
гатства и лагодног жи-
вота.

Д. С.

А мбасадор Мађарске у Београду 
Атила Пинтер уручио је дирек-
тору Агенције за реституцију 

Страхињи Секулићу и директорки 
Подручне јединице Агенције у Новом 
Саду Јасни Селаковић Орден за заслу-
ге грађанског реда Витешког крста 
Мађарске, којим их је одликовао пред-
седник Јанош Адер. 

Председник Мађарске Јанош Адер 
одликовао је Секулића и Селаковиће-
ву „за заслуге које су имали и имају 
при враћању имовине неправедно од-
узете након 1945. године ранијим вла-

сницима, односно законским наслед-
ницима”. 

„Враћање имовине остварено је уз 
сарадњу са Владом Републике Србије, 
што је још један новији важан показа-
тељ изванредних мађарско-српских 
односа”, наводи се у саопштењу ма-
ђарске амбасаде. 

Уручење је уприличено у згради Ам-
басаде Мађарске у Београду, у складу 
са епидемиолошким мерама, уз уоби-
чајену церемонију, али без присуства 
јавности, каже се у саопштењу.

Д. А.

Свечаност у Амбасади Мађарске  

Друштвене нуспојаве  

„Ријалити” насиље  
узима данак 

Одликовања због  
повратка имовине 

Да ли смо се запитали ко је крив што смо уз ковид 19 
постали жртве још једне несреће која дуго траје: „ријали-
ти” програма који ће, као и пандемија, оставити трајне 
последице у психичком и менталном развоју најмлађих?

Руководиоци Агенције за реституцију у Београду и Но-
вом Саду, добитници су Ордена за заслуге грађанског 
реда Витешког крста Мађарске, којим их је одликовао 
председник Јанош Адер. 
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З ахваљујући значајним финан-
сијским средствима која је 
обезбедила Влада Мађарске, 

посредством Самоуправе Срба у 
Мађарској, наставља се улепшавање 
шиклошког српског православног 
храма. Стручни радови и овога пута 
поверени су фирмаи „AN-UDART” и  
Рестауратоско-уметничком студију 
из Будафокија.

Стручну екипу, која ради на реста-
урацији певница, предводе слика-
ри-рестауратори, Лајош Ђери и Ја-

нош Маселка, проверени и искусни 
мајстори свог заната.

„Треба посебно истаћи да иконо-
стас и певнице, са певничким про-
сторијама, чине јединствено дело у 
шиклошкој цркви. Иконе је среди-
ном XIX века осликао мајстор уз чи-
је име се везује и дуборез – Арсени-
је Видак. Фактички, певнице и ико-
ностас чине јединствени простор у 
солеји наоса, а то је део непосредно 
испред иконостаса. Рестаураторски 
рад је предвидео комплетну реста-
урацију певница, певничких ниша, 

иконостаса, а чак и проповедаонице 
и архијерејског престола. Међутим, 
пре свега, из финансијских разлога 
није се могло све одједном удрадити. 
Сада, у другој фази, ради се рестау-
рација певница по истим принципи-
ма као што је рађена рестаурација 
иконостаса. Дуборез је знатно оште-
ћен и на певницама, међутим, сви 
елементи дубореза су познати. Тамо 
где недостаје једна гирланда, или не-
ки мотив, моћи ће да се направи тач-
на реконструкција на основу других 
елемената на певници, захваљујући 
истим рестаураторским принципи-
ма који су примењени приликом об-
нове иконостаса”, нагласио је Коста 
Вуковић, кустос Музеја Епархије бу-
димске. 

Његову констатацију је потврдио 
и Лајош Ђери, један од руководилаца 
стручног тима, који ради на рестау-
рацији певница. Он је подвукао да су 
приликом стручне интервенције, ре-
стауратори и конзерватори успешно 
санирали оштећења, која су, пре све-
га, настала због влаге. 

Као и у случају иконостаса, и у слу-
чају певница, један од првобитних 
задатака јесте одстрањивање уљане 
фарбе, којом је извршено премазива-
ње. Након установљавања недостата-
ка, нема сумње да ће стручном ин-
тервенцијом уследити повратак ори-
гиналнe боје и позлате. Сем тога, из 
целог радног процеса неће изостати 
надокнада појединих дрвених елеме-
ната који су отпали, или чак нестали.      

Рестаураторско-конзерваторски 
радови се обављају уз сагласност 
Завода за заштиту споменика и Ре-
стаураторске коморе, и они се не 
изводе само у шиклошком српском 
православном храму, већ се део по-
слова обавља у Националној гале-
рији у Будимпешти.  Стручна екипа 
сликара-рестауратора, конзервато-
ра и дрворезбара веома одговорно 
и савесно обавља свој задатак и чи-
ни све да поверене радове на реста-
урацији певница оконча до краја 
календарске године. 

У порти шиклошког српског пра-
вославног храма ради се на поди-
зању помоћне просторије која ће, 
према плановима, служити за сме-
штање алата за уређење околине, а 
у њеном саставу налазиће се и тоа-
лет са мокрим чвором. Послови су 
поверени мајстору из Шиклоша Пе-
теру Кесћишу, а укупна вредност 
пројекта је милион форинти. Радови 
се финансирају средствима Владе 
Мађарске, посредством Самоупра-
ве Срба у Мађарској. Како нас је ин-
формисао Синиша Ножица, пред-
седник шиклошке Српске право-
славне црквене општине и 
потпредседник месне Српске само-
управе, циљ је да се под кровом 
објекта обезбеди и део где ће вер-
ници, као и полазници разних кам-
пова који се одржавају у овом ба-
рањском градићу, моћи да седну и 
поразговарају.

П. М.

Пре две године у српском православном храму у Ши-
клошу, саграђеном 1806. године, окончан је готово двого-
дишњи рад на обнови иконостаса, а ове године рестау-
раторски радови обављају се на певницама храма.

З бог радова у некадашњој згради 
Регионалног студија Mађарског 
радија у Сегедину, где је смешта-

на Српска основна школа са забави-
штем, почетак 2020/2021. школске го-
дине кренуо је мало теже. Али, доста 
тога је урађено.

Настава у сегединској Српској 
основној школи, након превазилаже-
ња потешкоћа, одвија се несметано, 
иако се у згради образовне установе 
стално нешто ради. Грађевинци довр-
шавају ситније послове да би, конач-
но, услови за несметани рад до краја 
школске године, били обезбеђени.

Радује чињеница да је током по-
следњих месец и по дана грејање 
обезбеђено у свим просторијама, за-
вршавају се тоалети за одрасле, ура-

ђена је чајна кухиња у приземљу, ко-
ја тренутно припада Дечјем вртићу, 
а отпочели су радови и на чајној ку-
хињи на 1. спрату.

И на дворишту су радови делимич-
но реализовани. Зидови су очишћени 
од бршљана, урађена је фасада, а са-
да предстоји постављање гумене по-
длоге.

Што се тиче опремања образовне 
установе, сада се чека да пристигне 
намештај. А, раднике очекује још и 
сређивање подрума, сутерена и ком-
плетног 2. спрата, како би се оспосо-
био за следећу школску годину.

На свој ред чека и трпезарија, а ту 
је и пребацивање фискултурне сале 
у други део зграде, како би она била 
већа. Све то предвиђено је пројект-

ним планом, баш као 
и оспособљавање 
нових учионица, со-
ба за логопеда, као и 
реализација осталих 
важних ствари за 
школу.

Иако ће ђаци ме-
сне Српске основне 
школе, заједно са 
својим педагозима, 
ускоро да крену на 
заслужени зимски 
одмор, у згради се 
неће стати са радо-
вима. Они ће тећи и 
даље, како би што 
пре били приведени 
крају.

П. М.

Радови у сегединској Српској основној школи

Обнова школске зграде тече 
планираним темпом

У протеклих месец и по дана грејање је обезбеђено у 
свим просторијама зграде у којој ради Српска основна 
школа у Сегедину, завршавају се тоалети за одрасле, ура-
ђена је чајна кухиња у приземљу, која тренутно припада 
Дечјем вртићу, а отпочели су радови и на чајној кухињи 
на 1. спрату. То су само неки од радова који се ове јесени 
изводе или су завршени у овом објекту. 

ДРУШТВОРестаураторски радови у Шиклошу

Певнице у храму ускоро враћају стари сјај



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ Акција у Чобанцу

Очишћен и уређен већи део српског гробља

С амоуправа Срба у Баји (ССБ), 
предвођена председником 
Марком Чилићем, за сам крај 

календарске године настоји да реа-
лизује један издавачки подухват, а у 
исто време покушава да реши и пи-
тање одржавања зграде црквене оп-
штине, која се налази у суседству срп-
ског православног храма у Баји.

Српско представничко тело у граду 
на обали Шугавице је и крајем про-
шле године обрадовало своје прија-
теље једним црквеним календаром, а 
нешто слично жели да уради и крајем 
2020. Тихомир Тибор Барабаш, члан 
месне Српске самоуправе. Већ је от-
почео рад на прикупљању грађе ве-
зане за знамените бајске Србе, што 
значи да ће се у издању свакако наћи 
великани, као што је патријарх Луки-
јан Богдановић, Јоаким Вујић, српски 
писац, путописац, драматичар, прево-
дилац, један од најзначајнијих позо-
ришних радника у историји српског 

позоришта, Димитрије Мита Поповић, 
адвокат и српски песник, Тимотије Бо-
гобој Атанацковић, српски књижевник 
и адвокат и многи други. Ако све буде 
ишло по плану, издање ће светлост 
дана угледати још пред сам крај ка-
лендарске године.

У Баји је недавно боравио јереј Зо-
ран Живић, архијерејски намесник 
мохачки. Бајци су госта информисали 
о тешком стању у којем се налази ме-
сни српски православни храм, посве-
ћен Преносу моштију Светог оца Ни-
колаја у Бари.

Представници бајских Срба су за-
тражили да, уколико је могуће, бајска 
Српска православна црквена општи-
на добије порески број, како би била 
у могућности да конкурише код раз-
них фондова. Пре свега код Фонда 
„Бетлен Габор”, који је у последње вре-
ме расписао конкурсе за обнову и ре-
конструкцију цркава.

Такође, разговарало се и о судбини 
зграде Регионалног центра бачван-
ских Срба, у којој је настањена месна 
Српска самоуправа, бајска Српска 
православна црквена општина, као и 
Културно и верско удружење бајских 
Срба.

Постигнут је договор да се један 
део зграде покуша издати, како би 
бајска Српска православна црквена 
општина дошла до прихода. У пред-
стојећем периоду тражиће се, дакле, 
могућност издавања дела грађевине 
у закуп.

Иако је пандемија корона вируса 
умногоме пореметила радни план и 
циљеве Српске самоуправе у Баји, 
ССБ се ипак нада да ће наредне го-
дине успети да оствари своје замисли, 
поготово када се ради о обезбеђива-
њу финансисјких средстава ради по-
кретања делимичне обнове месног 
српског православног храма, који се 
налази у тешком, оронулом стању.

П. М.

И ако због пандемије корона 
вируса ове године у новем-
бру није одржан Банатски 

сабор, традиционална смотра српске 
културе у Мађарској, главни органи-
затори приредбе, предвођени Кри-
стифором Брцаном, председником 
дешчанског КУД-а, потрудили су се 
да реализују пројекат који се односи 
на објављивање носача звука. Слично 
ранијим годинама и 2019. године сни-
мљен је комплетан 
фестивал православ-
не духовне и српске 
народне песме и му-
зике.

Домаћини култур-
не смотре и ове годи-
не су планирали да 
свим учесницима по-
клоне по један при-
мерак носача звука, 
на којем се налази 
снимак, урађен у де-
шчанском Сеоском 
дому, где су се пред-
ставили прошлогоди-
шњи учесници, чува-
ри и интерпретатори 
српског народног ме-
лоса. Међутим, епиде-
миолошка ситуација 
није била наклоњена 
организаторима, који 
су узимајући у обзир 
тежину комплексне 
ситуације, тешка срца 
донели одлуку о 
одлагању манифеста-
ције. Одржавање је, 
ако епидемиолошке 

прилике дозволе, померено за поче-
так  2021. године.

Објављивање ЦД-а финансирали 
су Српски културни центар „Коло” из 
Морахалома, Српска народносна са-
моуправа у Десци и месно Култур-
но-уметничко друштво „Банат”. Сни-
матељ је био Ференц Тот, док се за 
техничке радове и дизајн ЦД-а побри-
нуо Андраш Кукучка.

П. М. 

Издавањем простора до 
новца за реновирање

Објављен ЦД  
„Банатски сабор 2020”

Торањ српског храма у Баји

Српски крст у Чобанцу

И з активности Српске самоупра-
ве у Чобанцу, у години која је 
на измаку, председница тог те-

ла Жужа Башић посебно издваја чи-
њеницу да су се придружили осталим 
самоуправама на храмовним слава-
ма и ходочашћу на Старој води. 

Са Мађарбојом је ове године пот-
писала уговор о сарадњи, али јесенас 
нису могли да остваре заједничке 
програме. У наредној години, каже 
наша саговорница, намеравају да об-
нове уговор и надају се да ће чешће 
моћи да се срећу. 

Учествовали су на традиционалној 
приредби „Експонат године”, у сен-
тандрејском Црквеном музеју, када 
је ову титулу однео портрет некада-
шњег будимског епископа и српског 
патријарха Лукијана Богдановића. 

Великим успехом Српске самоу-

праве Жужа Башић сматра наменско 
коришћење средстава добијених на 
конкурсу, којима се финансирало 
рашчишћавање дела српског гробља 
зараслог у жбуње и трње, и израда 
ограде око гробља, које су дивље сви-
ње оштетиле. Највећи део жбуња је 
рашчишћен и очекује се да ће до јуна 
месеца 2021. године и ограда бити за-
вршена. Овим пројектом, на српском 
гробљу ће моћи да се користи његова 
целокупна површина од 4000 ква-
дратних метара. До сада је скоро 3000 
квадратних метара било непристу-
пачно. 

Са 80.000 форинти самоуправа је 
финансирала превоз ђака између Чо-
банца и Српске школе „Никола Тесла” 
у Будимпешти. Надајући се срећнијој 
2021. години, самоуправа је послала 
девет конкурсних пројеката. Поред 

молби за финансирање 
традиционалних про-
слава, црквену славу 
Ивањдан и Дан села, 
приложени су и пројек-
ти за прославу 1. маја и 
Видовдана у Чобанцу, 
затим за пројекат „Шет-
ња по Чобанцу”, за го-
сте из Будимпеште и 
осталих места. План је 
да се уз стручно вођење 
обиђе село, музеј, црква, 
српско гробље и на кра-
ју Бунарчић, где би се 
приредио пикник, уз му-
зику и игру. 

Послата је и молба 
на конкурс за троднев-
ни излет у Барању, коју 
Срби из Чобанца још 
нису посетили. У плану 
је и гостовање Српског 
позоришта у Мађар-
ској, у месном Дому 
културе.

К. П.  

Планови Срба у Баји

Успомена на дешчанску манифестацију
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А дреса Улица Теодора Драјзе-
ра 32, Дедиње. Мрежаста 
ограда великог дворишта је 

искривљена и покривена грањем и 
шибљем и питање је тренутка кад ће 
се срушити. Трава је покошена, међу-
тим, очито је да овде већ дуго нико 
не живи, али да повремено навраћа. 
Усред имања, времену одолева веле-
лепна оронула кућа, вила. На њеној 
фасади су пукотине, а на појединим 
местима је огољена до цигле. Неко-
лико прозора је поломљено. Све ро-
летне су се обрушиле. Јасно је да ни-
какве репарације нису вршене десе-
тинама година уназад. Овако данас 
изгледа некадашњи дом Вељка Пе-
тровића – књижевника, академика, 
вишегодишњег управника Народног 
музеја у Београду...    

Легат Вељка Петровића налази се 
у оквиру Просторне културно-исто-
ријске целине Топчидер, која је про-
глашена за културно добро од изузет-
ног значаја. О легату о којем се прет-
ходно бринуо Музеј града Београда, 
од 2007. године стара се Kућа легата 
Београд, установа културе, коју је 
основала Скупштина града Београда, 

са идејом да брине о заштити, очува-
њу и презентовању покретних и не-
покретних легата, које су Граду Бео-
граду у аманет оставили његови 
истакнути житељи. 

Због стања у којем се налази, вила 
Вељка Петровића данас одише ми-
стеријом. Подсећа на уклете куће из 
хорор прича. Међутим, видно је да је 
овај мали двор некад био импозан-
тан. Његова површина је 350 квадрат-
них метара. Састоји се из сутерена с 
котларницом, високог приземља, 
спрата и поткровља. Постоје и споља-
шње степенице за послугу које пове-
зују сва три нивоа куће. Улаз у двори-
ште и главни портал спаја стаза од 
камених плоча. На вратима нас доче-
кује човек из обезбеђења којег је ан-
гажовала Kућа легата Београд. Госпо-
дин седи у веома малом предворју 
са сточићем и грејалицом. Осећа се 
влага. Хладно је. Kућа има струју, али 
не и грејање.

Следећа просторија је пространа, 
има камин, и фронтално води на те-
расу која гледа на двориште. С леве 
стране је била кухиња која више не 
постоји, као и трпезарија у којој се 

данас налази клавир. 
Са десне стране је 
дневна соба, салон за 
пријем у ком и даље 
има намештаја давно 
заборављених стана-
ра, брачног пара Пе-
тровић. Ту су очувани-
ји бидермајер тросед, 
фотеље, столице од 
пуног дрвета, све у ру-
бин-црвеној пресвла-
ци са златним мотиви-
ма; стилски сточић и 
тепих. Права некада-
шња господска кућа.

Влага је свуда за-
шла у зидове с којих 
се боја скида као 
флис папир. Kао и на-
пољу, и изнутра су на 
појединим местима 
огољени до цигле. Зид, 
као и паркет, на одре-
ђеним местима је пот-
пуно црн – због дима 
који је из котларнице 
продирао у кућу кроз 
неисправни димњак, 
сваки пут кад су ста-
нари, који су до прошле године бес-
правно живели у сутерену, ложили у 
адаптираној гаражи.

У просторији са камином су степе-
нице које воде на спрат. Ту се налази 
соба за коју се претпоставља да је 
Вељко Петровић у њој радио, као и 
спаваћа соба његове 
супруге Маре, затим 
уградни гардеробер, 
купатило, балкон. Из-
над је тавански део. И 
даље има антикварног 
намештаја. Архива 
(преписка, рукописи, 
белешке) налази се у 
кутијама у више про-
сторија. На зиду су и 
даље видљиви обриси 
слика, дела богате 
уметничке колекције 
Вељка Петровића.

Али, да се вратимо 
мало уназад… Kућа је 
саграђена као модер-
на, стамбена вила 1936. 
године, према пројек-
ту Јована Д. Јованови-
ћа за доктора Алек-
сандра Стефановића. 
Пре Петровића, као и 
данас, у власништву је 
Града Београда. Вељ-
ко и Мара су се у њу 

уселили 1962. године, кад су је добили 
у својству заслужног признања од 
Града, односно, додељена им је на ко-
ришћење интервенцијом тадашњег 
министра културе. 

(Наставак у следећем броју)
Д. А.

 СЕЋАЊЕСудбина куће-легата познатог пештанског студента (1)

Дом Вељка Петровића деценијама препуштен пропадању
Један од најпознатијих будимпештанских српских студена-

та био је академик Вељко Петровић, познати књижевник, 
који је почетком XX века студирао права на пештанском 
универзитету. Кућа у којој је живео, у Београду, данас је ту-
жни пример колективног немара. Ово је прича о Вељку Пе-
тровићу, његовом некадашњем дому и нашем односу према 
култури сећања.

КЊИЖЕВНИ РАД ЗАПОЧЕО У ПЕШТИ  
Рођени Сомборац, године 1902. стиже у мађарску престоницу, где је 

био питомац првог српског ђачког интерната – Завода Саве Текелије, пе-
штанског Текелијанума. Прве песме Вељко Петровић је почео да објављу-
је управо у Пешти, две године касније. У пролеће 1906. године у Будимпе-
шти са Јурајем Гашпарцем уређује месечник на мађарском језику „Кро-
ација” („Croatia”), у чијем поднаслову стоји „Хрватско-српска 
социополитичка, економска и књижевна месечна ревија”. Почетком маја 
1930. као извештач листа „Политика” боравио је поново у Будимпешти и 
писао о Србима у Мађарској и њиховој културној баштини. Своју посету 
Будимпешти и Сентандреји поновио је 1961. године. Нажалост, град Бео-
град никада није испоштовао његову жељу да кућа у којој је живео на 
Дедињу, као легат, буде намењена промоцији културе и уметности. Она 
је већ деценијама празна и препуштена пропадању. 

ВОДИО АКТИВАН ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ  
Петровићи су водили веома активан друштвени живот. Бројне преписке 

сведоче о разним познанствима и непроцењивим пријатељствима с љу-
дима тог времена – Васом Стајићем, Јованом Скерлићем, Јованом Дучи-
ћем, Ивом Андрићем, Алексом Шантићем, Милошем Црњанским, Исидо-
ром Секулић, Мирославом Kрлежом… По целој кући су, поред сребрни-
не, свећњака, лампи, биле изложене слике и цртежи Марка Челебоновића, 
Петра Добровића, Пеђе Милосављевића, Зоре Петровић, Саве Шумано-
вића, Милана Kоњовића, Моше Пијаде, Мила Милуновића, Kирила Kутли-
ка, затим иконе из XVIII и XIX века војвођанских мајстора Орфелина и 
Чешљара, као и вајарски радови Риста Стијовића и Сретена Стојановића. 
Први комшија био им је Родољуб Чолаковић – револуционар, књижевник, 
колекционар уметничких дела, чија је кућа данас реновирани легат са 
излагачким простором. 
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ИНТЕРВЈУ Милорад Крстић, пештански мултимедијални уметник

Н а изложби „Арт маркет” биле 
су изложене 34 слике Милора-
да Крстића, међу којима има 

највише графика. Све су настале про-
шле и ове године. Имали смо прилику 
да аутору честитамо и поразговара-
мо са њим о сликарству, филму и но-
вим плановима.

Господине Крстићу, реците нам 
нешто више о Вашем визуелном 
доживљају света, који подједна-
ко интересантно исказујете у 
сликарству, као и у филму.
– Мислим да сам имао четири го-

дине када сам почео да цртам мале 
рибице на маргинама дневног листа 
„Борба”, који је мој отац Димитрије, 
официр, доносио кући. Приметио сам 
да су уста рибице необично важна. 
Ако уста представим хоризонталном 
цртицом, риба је равнодушна, ако цр-
тицу савијем према горе, риба се сме-
је, а ако цртицу савијем на доле, риба 

је тужна. Годину, две касније, нацртао 
сам огромну главу вола на белом ку-
хињском зиду. Наравно, мајка ме је 
изгрдила, али оно што ме је изнена-
дило, позвала је комшије да виде цр-
теж. Био сам затечен. За исти рад до-
био сам у једном дану и грдњу и по-
хвале. 

И, као што је отисак прста сва-
ком од нас различит, тако нас и 
стил чини јединственим. Колико 
су ваше слике повезане са моти-
вима и креацијама из ваших ани-
мираних филмова? Под утиском 
смо  филма „Рубен Брандт -Ко-
лекционар”, па препознајемо и 
извесну стилску сличност.
– Сличности, вероватно има. Ја сам 

пре свега сликар и цео свој визуелни 
свет преносим у филм. Једини изузе-
так сам направио када сам градио 
главне карактере својих ликова. На 
пример, да би драмска радња била 

убедљивија, неким карактерима сам 
дао мало „померене” анатомске 
облике, на мој начин. Док радим на 
слици, лагано се, као кајмак на млеку 
створи наслов приче, који обавезно 
испишем на крају. Не памтим да сам 
направио слику без наслова. 

На многим портретима које сте 
радили, уочљиве су широм отво-
рене очи, а понекад су то и „че-
твороструке очи”. Таква је и 
„Анатомија страха”. Да ли су 
те очи израз страха и крик без 
гласа?
– Нисам ни покушао да дам атмо-

сферу интензивног и неугодног осе-
ћаја опасности; то је само моја лична, 
визуелна дефиниција страха. Погле-
дајте Рембрантову слику „Час анато-
мије др Тулпа”. Без обзира што је тело 
умрлог човека у централном делу 
слике, које сецира др Тулп, сама сли-
ка нема атмосферу страха. Више је 
уметнички снажно сведочанство о 
науци и хуманизму XVII века. Много 
више атмосфере страха има у слици 
Едварда Мунка „Пубертет”, где једна 
голишава девојчица седи на кревету. 
Иначе, ја у својим сликама не видим 
много безнађа. Више очију на лицу за 
мене су као пахуљице снега на сивом 
небу, што их је више - веселије су. 

Признајем да не пресликавам свет 
око себе, него га откривам из неког 
необичног угла, или том свету дода-
јем нешто што му не припада. Дати 
једној ствари необичност је лепа 
игра. Сетите се Магритове „Собе за 
слушање”. Ту је једна јабука у соби, 
само што је јабука џиновска, додиру-
је плафон и зидове.

У вишезначности симбола на ва-
шим сликама, присутан је спој 
са историјом, социологијом, књи-
жевношћу, филмом. И ту је при-
сутна једна уметничка игра у 
којој се саставни делови час спа-
јају, час раздвајају. На вашим 
сликама има много детаља, које 
мотиве чине визуелно динамич-
ним. 
– Ако хоћу нешто да кажем о том 

споју, најбоље је да споменем слика-
ра Џејмса Вислера, чија је чувена сли-
ка „Вистлерова мајка”. Дакле, прича 
се да су Вислера питали колико му је 
времена потребно да наслика један 
од својих notturna, и да је он одгово-
рио: „читав живот”. И мени се чини да 
у све своје радове уграђујем и цео 
свој живот.

(Наставак у следећем броју) 
Разговор водила: 

Славица Зељковић

Дати једној ствари 
необичност је лепа игра

СВЕ ЈЕ НА ОВОМ СВЕТУ ПОВЕЗАНО
Наш саговорник каже да је читавог живота волео историју, психологи-

ју, књижевност, позориште и филм. Kолико су они присутни у њему, нај-
боље се види у његовом пројекту „Das anatomische theater - Симултане 
игре XX века”. 

- Главна водиља пројекта била је идеја из дадаистичког манифеста 
Курта Швитерса из 1918. године - да се сви догађаји на свету врте на јед-
ном рингишпилу. Ја сам створио свој сопствени рингишпил XX-тог века. 
На пример, 1953. године умро је Стаљин, али се исте године појавио мага-
зин „Playboy”. Године 1959, Фидел Kастро је извео револуцију на Kуби, а те 
године је у САД „рођена” прва Барбика. Све је на овом свету повезано - 
подсећа Крстић. 

УЧИО ОД НАЈБОЉИХ СЛИКАРА НА СВЕТУ
Милорад Крстић каже да су његови учитељи сликања били најбољи 

сликари на свету: 
- Микеланђело ме је учио људској анатомији - стопало изгледа елегант-

није ако је други прст дужи од палца. Од Kаравађа сам научио како да 
користим светло и таму да бих добио драму у празној просторији. Гоја ме 
је учио како да нацртам хорор сцене без крви, Рембрандт како да портрет 
направим мистериозним, Kандински како да уживам у обојеним форма-
ма које не одсликавају спољни свет, а од Ван Гога сам учио како да ство-
рим узнемиравајућу атмосферу бојама. Ото Дих ме је учио како да на-
правим провокативни цртеж са црним хумором, Де Кирико, како да ко-
ристим различите перспективе у истој слици, а Пикасо, како да посматрам 
један објекат из различитих углова, у исто време. Од непознатог мајстора, 
који је цртао бизоне у пећини Алтамира, до Андри Ворхола, сви су они 
утицали на мене.

ДАНАШЊЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ НЕМАЈУ МАГИЈУ
„У уџбенику из ботанике мог најстаријег брата открио сам да су обоје-

ни цртежи биљака још лепши, него биљке из наше баште. Скупљали смо 
и старе разгледнице, углавном италијанске, руком колорисане. Тада смо 
живели у Пули. Данашње разгледнице у боји изгубиле су ту магију. И, још 
један моменат је био важан за мој визуелни доживљај света. Био је то 
поглед кроз фотоапарат. Kад бих окретањем предњег прстена објектива 
изоштрио цвет који је био удаљен неколико метара, позадина би се заму-
тила и цвет би искочио у први план, још лепши него кад га гледао голим 
оком”, сећа се наш саговорник. 

У будимпештанском Миленариш парку, недавно је одр-
жан Сајам уметности - Аrt Market Budapest, на којем се 
по трећи пут представио наш сународник и суграђанин 
Милорад Крстић, што је био и повод за наш разговор са 
овим познатим мултимедијалним уметником, филмским 
редитељем и сликаром. 
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С воју завидну војну каријеру 
Петар Текелија изградио је 
учествујући као официр у 

многобројним ратовима и војним ин-
тервенцијама које је Русија водила у 
другој половини XVIII века, као што 
су Седмогодишњи рат, тзв. Пољска 
кампања (1764–1768), Руско-турски ра-
тови (1768–1774. и 1787–1791) и ликви-
дација аутономије Запорошке Сечи 

(1775). У руској историографији остао 
је запамћен најпре као ликвидатор 
Запорошке Сечи.

Постоји неколико теорија о поре-
клу породице Текелија. Најстарија 
верзија је она коју је приказао један 
Текелија – Сава Текелија, у склопу 
биографије свога стрица, руског ге-
нерала Петра Текелије, публиковане 
у Летопису Матице српске. Сава на-

води да су Текелије пореклом из Ср-
бије, где су држали Текију и околна 
места, а да су се у Угарску доселили 
много пре Велике сеобе Срба 1690. 
године. 

Алекса Ивић je, у својој необјавље-
ној збирци о породици Текелија из-
нео тврдњу да су Текелије пореклом 
са Чепелског острва из села Тукуље 
(мађ. Tőkől), недалеко од Будима. Како 
је у то време била уобичајена појава 
да се племићки предикат, назив спа-
хилука или родног места узима као 
породично презиме, Ивић сматра да 
су слично поступили и Поповић Те-
келије. Ову Ивићеву тезу прихватио 
је и Јован Радонић. 

Вељко Петровић сматра да је ова 
властелинска породица из Текије на 
Дунаву (код Кладова) и да је пре 1690. 
године дошла у Угарску и населила 
се у Тукуљи на Чепелском острву код 
Пеште. Петровић такође сматра да је 
презиме Поповић настало у време 
емиграције.

Најновију тезу, узевши језичку нор-
му као основу, изнео је Владан Гаври-
ловић, по којој су Текелије у Србији, 
која је тада била под Турцима, веро-
ватно држали поседе у близини не-
ких текија (дервишког коначишта). 
Постоји још једна верзија, историча-
ра Володимира Миљчева, који у био-
графији Петра Текелије каже да је 
презиме Текелија некада било нади-
мак који је касније прихваћен као 
презиме и да у њему треба тражити 
турско порекло (тур. teckeli – даре-
жљив, великодушан човек). Постојање 
још једног дела презимена – Попо-
вић, сведочи о пореклу из свештенич-
ке породице.

Што се тиче изговора и ћи-
риличног писања презимена 
Текелија, такође постоје ра-
зличите тезе. 

Сава Текелија није увек био 
доследан у писању свог пре-
зимена. Постоје и у аустриј-
ским документима различити 
облици писања презимена Те-
келија (Tekeli, Тeckely, Thekely, 
Tekely, Tőkőly, Tőckőli). На ово-
лико начина писања истог 
презимена наилази се због ра-
зличитих писара који су писа-
ли документе, а ти писари ни-
су били Срби, те су записивали 
презиме Текелија онако како 
су веровали да је исправно.

Јован Поповић Текелија је 
родоначелник ове знамените 
породице, који је у историји 
остао упамћен пре свега због 
своје улоге у бици код Сенте 
1697. године.

Пјотр Абрамович (како је 

познат у руској историографији) ро-
ђен је 16. јануара 1720. године, по Ју-
лијанском календару (27. јануар по 
Грегоријанском календару) на дан 
Поклоњења веригама Св. Петра, по 
коме је и добио име. Петар није сте-
као неко нарочито образовање, ни 
васпитање. Осим свог матерњег, док 
је живео у Аустрији, научио је немач-
ки језик, а у мањој мери мађарски и 
румунски.

Петрова војничка каријера почела 
је у Рату за аустријско наслеђе (1740-
1748). Ступио је у војну службу у 21. 
години, 1741. године. Те године оже-
нио се његов отац Ранко по други 
пут, па је уместо да сам оде на рати-
ште, послао свога сина Петра. Петар 
је потврђен у чину хајдучког лајтнан-
та декретом команданта Поморишке 
границе Фрајтага 1. марта 1744. годи-
не. 

Након повратка, сукобио се са 
оцем, јер је желео да задржи коман-
ду. Желећи да заврши сукоб и крене 
сопственим путем, затражио је от-
пуст из аустријске војске и ступио је 
у руску службу. Постоји неслагање 
историчара око године Петровог при-
ступања руској војсци. Годину 1747, за 
почетак војне каријере у Русији на-
воде Симеон Пишчевић, Александар 
Форишковић, Виктор Петраков и Во-
лодимир Миљчев, док се година 1748. 
појављује у Петровој биографији из 
Летописа Матице српске. По досеље-
њу у Русију, размештен је у Српски 
хусарски пук којим је командовао 
пуковник Михајло Стојанов.

(Наставак у следећем броју)
Д. А.

РАТНИК У НАЈКРВАВИЈИМ БИТКАМА
Петар је, као официр руске војске учествовао у Седмогодишњем рату 

(1756–1763). На самом почетку рата имао је чин секунд-мајора. Русија је 
ушла у рат 1757. године. Петар је служио у саставу армије генерал-фелд-
маршала С. Ф. Апраскина, па је учествовао у првом руско-пруском суко-
бу 30. августа 1757. године код Гросјегерсдорфа. У овом сукобу, рањен је 
у главу. Опорављао се, не напуштајући армију. Учествовао је и у опсади 
тврђаве Кистрин, где се посебно истакао у једном од многих напада, 5. 
марта, због чега је унапређен у потпуковника, 1758. године. Исте године, 
учествовао је и у једној од најкрвавијих битака Седмогодишњег рата, би-
ци код Корндорфа, 25. августа. Затим се 12. августа 1759. борио у бици код 
Кунерсдорфа.

ЗАГОВОРНИК МАСОВНОГ ПРЕСЕЉЕЊА У РУСИЈУ
Након развојачења Потисја и Поморишја, руски двор је желео да на-

сели Србе у својим пограничним територијама, како би вршили исти за-
датак који су имали у Војној граници у Угарској. Зато су били ангажовани 
Срби емисари, који су одлазили у Угарску да агитују међу Србима за 
одлазак у Русију. Један од тих емисара био је и Петар Текелија. У Угарској 
је боравио 1751. и 1752. године. Први пут био је послат у Угарску заједно 
са капетанима Гаврилом Воићем и Димитријем Перићем (син Пере Сеге-
динца) да врбује људе за сеобу, али су се вратили без већег успеха. Други 
пут је Текелија боравио у Угарској кад је већ постао капетан. Опет је ра-
злог за повратак у отаџбину била агитација за сеобу, а званично је ишао 
у Ердељ ради куповине коња и хртова. Боравио је тада у Араду, почетком 
јесени 1752. године, чему сведочи запис у ктиторској књизи цркве Св. Пе-
тра и Павла од 9. септембра, у вези са плаштаницом коју је поклонио цр-
кви.

Јован Текелија

Петар Текелија

Петар Текелија (27. јануар 1720, Арад – 1792, Новомирго-
род), стриц добротвора Саве Текелије, био је руски официр 
српског порекла, који je достигао највиши војни чин међу 
Србима који су се током XVIII века из Хабзбуршке монархи-
је одселили у Руско царство. 

ГОДИШЊИЦАТри века од рођења Петра Текелије (1)

Војнички пут родоначелника 
знамените породице
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П ијаца је била пуна великих ра-
сечених бундева, и продавачи-
це су, умотане у дебеле шалове, 

промрзлих прстију, великим ножеви-
ма одлучно секле велике комаде, на-
лик на полумесец. Ја сам их, уз осмех, 
молила, да ми велику парчед пресеку 
још неколико пута, а затим их пажљи-
во стављала у кесу, уз већ купљене до-
маће коре.

На мирис свеже испечених јуфки 
увек ме подсете и мејлови, и телефон-
ски разговори са пријатељима који 
живе расути на свим светским мери-
дијанима. И када се јављају из Канаде, 
из Шведске или Аустралије, обично 
усхићено почну: „Нашла сам коре за 
питу, исте су као наше! Има једна грч-
ка или турска продавница, у неком за-
баченом кварту!” То је значило да ће 
дом замирисати добро познатим ми-
рисима и недељни ручак имати праву 
домаћу посластицу, која нас неизо-
ставно враћа „кући”, у време одраста-
ња. Многе наше домаћице у Мађар-
ској причале су ми да, упркос доброј 
понуди свих овдашњих супермаркета, 
„сврате” до Суботице и напуне гепек 
потрепштинама на које су навикле да 
имају у кухињи, попут неких зачина, 
наше зимнице, па и кора за питу, које 
онда замрзну и ваде када затреба.  

Уз све друге слаткише, колаче и тор-
те у фантастичним посластичарница-
ма широм света, уз све фине бајгле и 
меке марципане у Будимпешти, увек 
некако зафали баш онај укус који вам 
пали непце и подсети на детињство. 
А, када овлада децембарски мрак и 
студен почне да мрзне прсте, мирис 
топлих јуфки домаће бундеваре, тек 
изашле из рерне, непогрешиво вас 
подсети на мирис породичне кухиње, 
која је увек била тесна за све укућане 
и госте.

Недељни ручак у свим нашим до-
мовима деценијама уназад није могао 
проћи без мирисне пите на крају, по-
суте прах шећером и ванилом. У танке 
фине коре, домаћице би ујутру увија-
ле рендане јабуке, оцеђене вишње, 
или златно смеђу кашу рендане бун-
деве у зимске дане. Понекад би кори-
стиле мало дебље коре, које су просто 
упијале слани сир, или зеље, и спрема-
ле богату недељну гибаницу, или као 
моја мајка, најчешће зељаницу.

Мени је недељом ујутру обично па-
дало у задатак да сиђем до мале про-
давнице и купим коре за недељну по-
сластицу, а за себе „Забавник”, као на-
граду за труд. Недељна јутра, без 
школе и после дужег сна, спора и тиха, 
била су чиста и пуна свежег ваздуха 

из оближњег парка. Вредни ранорани-
оци већ су вукли пуне торбе зелениша 
са пијаце и журили својим домовима, 
док бих се ја лењо протезала у креве-
ту. 

Од раног јутра владала је права на-
вала и у тесну продавницу где је све 
мирисало на брашно и јаја, није се 
увек могло ући. Требало је сачекати 
да неко пре тебе изађе и направи ти 
места, па да онда закорачиш унутра 
и од мајстора затражиш да ти измери 
жељену количину. На једноставном 
пулту стајале су коре, танке или дебље, 
разни фишеци жутих резанаца, фле-

кица и звездица за супу и једна обич-
на бела вага за мерење. Мајстор би ми 
свеже коре умотао у шарени целофан, 
и рекао: „Пази како их носиш!”, а моје 
је било да дугуљасти замотуљак читав 
донесем до куће.

Ту сам малену продавницу нашла 
и сада. Била је окружена много већим 
радњама и шареним тезгама које су 
нудиле различиту робу. Мирис брашна 
и теста одмах, са врата, потврђивао је 
да сам на правом месту и да ће пла-
нирана слатка бундевара тога дана 
замирисати на познат и неодољив на-
чин. 

ДНЕВНИЧКИ ЗАПИСИ Добрила Боројевић

Децембарски мириси домаће кухиње
Кухиња данас је, опет, замирисала на бундевару, онакву 

какву памтимо из времена одрастања. Врелу, да ти загреје 
прсте, слатку и мирисну, од јарко наранџасте бундеве коју 
је пре тога било потребно ољуштити и изрендати. 

П оглед му склизну на прозор. На 
окну се појави пчела. Милош 
се сети мудрих речи свога де-

де, тог вештог помашког пчелара: 
„Знај, синко, 'чела је из раја изашла! 
Она штити правду и честитост. Запам-
ти, ђаво све једе осим меда и не воли 
мирис воска!”

То га мало развесели. Обузе га не-
лагода и срам што је тако лако кло-
нуо духом.

„Зар мене, слугу Божјег, тако лако 
да обузме страх и очај? Опрости ми 
Господе!”, рече Милош и наглас поче 
да моли „Оченаш”. Завршивши моли-
тву још дода: „Господе, отерај од мене 
ђавола и демона! Отерај од мене ђа-
вола и демона! Отерај из мене ђавола 
и демона!” И, би му неупоредиво лак-
ше.

Тад чу унутрашњи глас опомене. 
Незаустављиво надираше речи ува-
женог му професора Григорија Ми-
кића:

„Протопрезвитер ава Исидор је ре-
као: – Разборитост светих је у томе 
да препознају вољу Божију. Јер, човек 

све савладава бивајући послушан 
истини, пошто представља образ и 
подобије Божије. Најгоре од свега је 
када човек следи своје срце, односно 
своје помисли, а не закон Божији; а 
то се касније претвара у тугу, јер није 
спознао тајне нити пронашао пут све-
тих да би се подвизавао на њему. Са-
да је, дакле, време да се подвизавамо 
за Господа, јер се спасење задобија у 
време туге; јер писано је: »Трпљењем 
својим спасавајте душе своје«.”

Напољу се већ било смркло. Ми-
лош је спокојно лежао на лежају. Ни-
је упалио светло. На ходнику жамор. 
Наједном се зачу најпре трупкање 
тешких војничких цокула, а потом 
звекет тешких кључева и шкрипа бра-
ве. На вратима се појави заставник 
Јанош Нађ. 

– Кун Сабо, донесите заточенику 
парче хлеба и бокал воде! – продера 
се Нађ.

– Разумем, господине заставниче!
Официр је полако разгледао свуд 

по соби. Унапред смишљено, намерно 
није обраћао пажњу на свештеника. 

Милош полако устаде. Кун Сабо уђе, 
па комадић хлеба и метални бокал 
спусти на сто. 

– Хлеба и воде, да се причестите, 
оче! – заједљивим тоном прозбори 

заставник.
– Хвала господине, али ми се хле-

бом и вином причешћујемо – узврати 
Милош.

– Ти мислиш да ја то не знам, попе?
– Само сам хтео да вас исправим.
– Ти мене да исправиш? Па, ко си 

ти, попе, да ти мене исправљаш?
– Слуга Божји.
– Час слуга Божји, час српски 

шпијун.
– Извините, али ја нисам шпи-

јун!
– Немој ти мени: „Ја нисам шпи-

јун”! Знамо све о теби! Знамо ко 
си, одакле си, и коме то шаљеш 
иформације у потаји – Нађ се на-
мах окрете и приђе свештенику. 
Изазовно му се унесе  у лице. 

– Кунем се...
– Само се ти куни, ништа ти то 

неће помоћи! Имамо поуздане ин-
формације о томе да си са цркве-
ног торња давао сигнале југосло-
венској војсци.

– Ја сам господи у Општини већ 
био рекао да је то нотoрна лаж.

– Шта велиш, попе? Нотoрна 
лаж?

– Да, то је нотoрна лаж!
Нађ снажно одалами Милоша 

преко лица.
Од јаког ударца свештеник се 

затетура, паде на сто срушивши бо-
кал и хлеб. Уто му крену и крв из носа. 

– Како си се само дрзнуо да ме 
назовеш лажовом?! – продера се Нађ.

– Нисам вас назвао лажовом – за-
муца од бола Милош, тарући рукавом 
од мантије крв са лица.

– Јеси, сунце ти рацко јебем! – про-
сикта заставник, лице му искриви 
страшна гримаса, па га свом снагом 
удари у стомак.

Милош се грчио од бола. Намах 
поврати. (…)

Драгомир Дујмов

Страдалнички пут Милоша Апића (45)

„Трпљењем својим  
спасавајте душе своје”

Наједном се зачу најпре трупкање тешких војничких цо-
кула, а потом звекет тешких кључева и шкрипа браве. На 
вратима се појави заставник Јанош Нађ. 

ФЕЉТОН 
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Б ег од буке великог града, по-
трага за малим, мирним ме-
стима, жеља за одмором у 

природи и уживању у јесењим бојама, 
довела нас је у градић Вац, који се 
налази на левој обали Дунава, на ме-
сту где река почиње да скреће ка ју-
гу, у подножју планине Насаљ. 

С обзиром на одличне саобраћајне 
везе и близину главног града, Вац је 
популаран као излетнички центар. 
Посетили смо га на један дан, што је 
прекратко да би се све видело, али 
довољно за драгоцен целодневни до-
живљај. У Вацу има велики број црка-
ва, те је најипресивније када се са ви-
соких купола почну да оглашавају 
звона.

 Моја сапутница, врсни путохолик, 
поведена својим искуством са број-
них путовања, најпре тражи инфо та-
бле. А, Вац њима не оскудева. Све је 

лепо и транспарентно 
обележено са препо-
рукама шта треба ви-
дети и са кратким 
историјским описом. 
Са железничке стани-
це упућујемо се ка 
центру, где је макета 
градића преко које 
стичемо јаснију слику 
простора. Ту су најста-
рији остаци града који 
потичу из времена ста-
рог Рима. 

Православна црква 
посвећена Св. Николи, 
грађена је 1792, а пра-
вославне матичне књи-
ге су вођене од 1779. 
Крајем XIX века, Вацка 
православна парохија 
је била „најмања на 
свету”, јер су је чинили 
од грађанства само па-
рох и црквењак. Сви 
остали парохијани су 
изумрли и тај податак 
налазимо у српском 
извору из 1905. године, 
где се каже да је Вац 
парохијска филијала 
парохије Острогон и 
да је тада у месту било 

16.808 становника, од којих су само 
два Србина, која су живела у једном 
дому. 

По државној статистици у Вацу је 
било 119 Срба православаца, али то 
су били осуђеници. Касније, током 
XX века српска православна црква у 
Вацу то дефинитивно престаје бити. 
Сада је претворена у Градски музеј. 
Епархија будимска је успоставила ве-
зе са представницима власти у Вацу, 
како би се у неко догледно време мо-
гла одржати служба у православној 
цркви. У Пожаревачкој цркви у Сен-
тандреји се чувају две иконе из Ваца 
и две иконе у Преображењској цр-
кви, а летописи и историјски записи 
бележе значајне људе који су пони-
кли са овог места.

Најмонументалнија грађевина је 
градска катедрала грађена по моде-
лу базилике Светог Петра у Риму, у 

периоду од 1761 до 1777. године. Ту је 
и Епископски музеј, у којем су изло-
жени римски и средњовековни умет-
нички предмети. У центру су, готово 
све, барокне грађевине, ту је и доми-
нантна градска кућа, зграде некада-
шњих самостана и болнице, споме-
ници личностима и догађајима, иско-
пине средњевековне базилике и 
неколико интересантних палата. Не-
што даље је тријумфална капија, ко-
ја је изграђена 1764. године у част 
Марије Терезије, која је посетила 
град. Скромних је димензија, али је 
за мали град, какав је Вац, импресив-
на. 

Посетили смо Музеј модерне и 
примењене уметности у прелепој 
згради „Панониа”, саграђеној среди-
ном XVIII века. На нашу срећу, доче-
као нас је кустос музеја, сусретљиви 
и љубазни домаћин, спреман да нам 
све покаже, отво-
ри многобројна 
врата великог 
барокног здања, 
размакне тешке 
плишане завесе 
и упали светла 
како би се експо-
нати боље виде-
ли. Имали смо 
прилику да с 
њим, који је очи-
гледно уживао у 
лепоти уметнич-
ких предмета и 
слика као да их 
први пут види, 
обиђемо постав-
ку у згради и у 
дворишту, где је 
била изложба ке-
рамичких склуп-

тура Андее Вертел. Увео нас је у чу-
десни свет мађарског сликара XX 
века, Ђуле Хинца. 

После света боја и облика, остатак 
времена проведосмо разгледајући 
приватну збирку железних, тучаних 
пећи, популарних „краљица”. Био је 
то призор заборављеног света и јези-
ка, прави украс једног дома. Пажљи-
во смо загледали ова необично лепа 
„огњишта”, која су заузимала цен-
трално и најважније место у кући, 
око кога се окупљала породица.  

Из мириса минулих времена кре-
нули смо даље у обилазак града, за-
стајкујући пред лепотом чипкастих 
украса балкона и капија од кованког 
гвожђа, дивећи се архитектури кућа 
које су задржале привлачну енергију 
и смисао неке давнашње животне 
вредности. 

Славица Зељковић

Некадашња српска православна црка у Вацу 
данас је музејски објекат

Вац је био један у низу градова где се доселио „цвет” срп-
ске нације, народа који је пребегао у аустријску царевину, 
предвођен патријархом Арсенијем III. Чарнојевићем. Срби ће 
ту доћи и населити се 1690. године, али на злу срећу, у Вацу је 
био јак утицај католичке цркве. Тако су се вацки Срби с вре-
меном губили и нестајали, а слична ситуација је била и у 
Ђуру, Коморану и Острогону. 

РЕПОРТАЖАТраговима српских сеоба

Успон и ишчезнуће српске 
заједнице у Вацу

ГОДИНЕ ТАМНОВАЊА СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
Град Вац, Србе асоцира на стару нижу гимназију, коју су у своје време 

похађали многи наши сународници, али и на тамновање српског вође, 
народњака Светозара Милетића, у тамошњој казнионици, основаној 1856. 
године. Он се замерио властодршцима 1870, због једног новинског чланка 
под називом „Дим бан – Раух”. Радило се о новинској парници, коју је 
Милетић изгубио и после које је добио неколико година затвора. Власти 
су желеле да униште Српску народну странку и осуде њеног вођу Миле-
тића, новосадског адвоката и градоначелника. Мада је Милетић био са-
мо годину дана у затвору, због помиловања, тамо је неповратно изгубио 
здравље и борбени дух. Милетићев визионарски слободоумни дух је био 
неповратно угашен, а његова болест га је одвојила од политике, и довела 
до пуког битисања.

Такође, у вацкој тамници провео је шест година и Милетићев зет, Јаша 
Томић, јер је убио политичког и личног опонента, либерала Мишу Дими-
тријевића, бранећи част своје супруге.

РОБИЈА ЗБОГ „НЕПОДОБНИХ” ЧЛАНАКА
Поред Светозара Милетића, у Вацу је био заточен и Стеван В. Поповић, 

српски политичар који је због „неподобне” уредничке политике у ново-
садској „Застави”  осуђен на 18 месеци. Он је као професор и политичар 
водио Српски интернат у Пешти (Текелијанум), а међу питомцима је био 
познат као чика Стева (звани) „Вацки”. Ту су робијалe многе историјске 
личности из Мађарске, али и православни кажњеници из целе Угарске, а 
50-тих и 60-тих година XX века, у време комунизма, и неки овдашњи пра-
вославни свештеници, који су били проглашени „државним непријатељи-
ма”. 
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Јесења песма

Све је пошло наопачке,
За врапце и мачке,
Кад је јесен окачила
Своје жуте значке,
Кад је ветар запевао
Новембарске тачке…
Пажња! Пажња!
Велика јесења купопродаја!
Продајемо сунцобране
– купујемо кишобране!
Продајемо старо лишће
– купујемо пахуљице.
Продајемо тротинете
– купујемо санке!
Купујемо шубаре
– продајемо машне!
Продаћемо санке
– купићемо рукавице.
Продаћемо сејалице,
– купићемо грејалице.
Продаћемо сладолед
– попићемо чај!
Јер!
Све је пошло стрмоглавце!
За птице и цвеће,
Кад је сунце одустало
На кров да нам слеће.
Као да је жуто љуто,
Као да нас неће!

Душан Радовић

Хвала

Ево, драга дечице,
воћа свакојака:
грожђа црна, грожђа бела,
јабука, крушака!
Ове лепе дарове
јесен нам је дала,
драга наша јесени,
велика ти хвала!

То је само на слици,
па нам мира не да;
оно воће, право воће,
још лепше изгледа.
Ове лепе дарове
јесен нам је дала,
драга наша јесени,
велика ти хвала!

Сетимо се пролећа,
његових цветова;
што нам цвеће обећало,
ево тих дарова!
Ове лепе дарове
јесен нам је дала,
драга наша јесени,
велика ти хвала!

Сад имамо довоље
воћа свакојака:
грожђа црна, грожђа бела,
јабука, крушака!
Ове лепе дарове
јесен нам је дала,
драга наша јесени,
велика ти хвала!

Јован Јовановић Змај

Јесен

Прошла је бура, стишале се страсти,
И љубав с њима све је ближе крају;
Друкчије сада твоје очи сјају -
У њима нема ни силе ни власти.

Ја чујем: наша срца бију тише,
Твој стисак руке није онај први;
Хладан, без душе, без ватре и крви,
Кô да ми збори: нема љета више!

За друштво некад не бјеше нам стало,
О себи само говорисмо дуго;
Но данас, драга, све је, све је друго:
Сада смо мудри и зборимо мало...

Прошло је љето! Мутна јесен влада.
У срцу нашем ниједног славуља;
Ту хладан вјетар свеле руже љуља,
И мртво лишће по хумкама пада...

Алекса Шантић

НЕВЕН Ученички литерарни састав

П ошто нисам ишла у Харкањ 
са својим другарима, у не-
ком смислу, ја сам имала 

две недеље распуста. Мада сам пр-
ве недеље дувала нос и пила чај у 
Будимпешти, пошто сам се, искрено 
речено, веома прехладила. Међу-
тим, друге недеље, боравећи у Ло-
ври, чини ми се да сам сада први 
пут схватила која је разлика између 

јесењег, зимског и пролећног распу-
ста. 

Као и увек, и овај распуст сам 
провела у Ловри. Читала сам књиге, 
написала сам домаће задатке, гле-
дала сам серије. А, у уторак, због 
домаћег задатка из ликовног, оти-
шла сам у шуму и на Дунавски на-
сип у Ловри, да сакупим понеки 
лист за задатак. Раније, када сам 

ишла у шуму да сакупим лишће, 
увек сам пазила шта се налази на 
земљи, да бих нашла најлепше ли-
стове. И, због тога до тада никада 
нисам приметила како изгледа пра-
ва јесен у природи, јер је једно зна-
ти дефиницију јесени, а сасвим 
друга ствар је доживети јесен. 

Када сам се окренула око себе, 
приметила сам да свако дрво има 
једну посебну боју. Мада је било ви-
ше жутих листова, чини ми се да ни-
сам успела да нађем два потпуно 
иста листа. На насипу сам са једне 
стране видела мирно и тихо село, а 
на другој страни сам угледала др-
веће, које је било веома различито. 

Због магле, све је постајало тамније, 
тако да сам на крају видела само 
исти облик и боју. 

Пошто ми се веома допадао пеј-
заж, одлучила сам да изађем и сле-
дећег дана. У среду сам изашла баш 
када је сунце почело да залази, па 
сам видела како се жута шума пре-
твара у наранџасто.

Овако ми је прошао распуст. По-
сле читања и домаћег задатака, иза-
шла сам на насип да посматрам је-
сењи пејзаж и тада сам схватила да 
ћу и због тога чекати зимски распуст.

Ангелики Иванов, 9/а
Српска гимназија „Никола Тесла”

Будимпешта 

Моји јесењи  
доживљаји у Ловри
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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 2020. годину.

Признање НАЈДРАЖИ УЧИТЕЉ 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 може да буде добитник признања.

Предлоге очекујемо најкасније до 15. децембра 2020. 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. Резултати ће бити 
објављени у Српским недељним новинама. Све додатне 
информације можете добити путем телефона 0670 339 2995.

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ДЕЦЕМБАР 2020.

12. 12. субота – Вечерње  16.00 ч.
13. 12. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
18. 12. петак - Вечерње  16.00 ч. 
19. 12. субота – Свети Николај Мирликијски 
Чудотворац – Никољдан СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
19. 12. субота – Вечерње  16.00 ч.
20. 12. недеља – (Детињци) СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
26. 12. субота – Вечерње  16.00 ч.
27. 12. недеља – (Материце) СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

ИНФО

УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ГОВОРА

Живот изван матичне земље, било да је реч о Србима у 
земљама региона или о дијаспори, често доноси и 
осиромашење нашег речничког фонда и неразумевање 
неких речи и израза на метерњем језику. Отуда понекад и 
њихово погрешно коришћење и стављање у неодговарајући 
контекст. 

У циљу унапређења језичке културе и комуникације на 
матерњем језику, покренули смо серију краћих, едукативних 
видео записа „Светионик”, у којима објашњавамо значење, 
смисао и контекст појединих специфичних речи, израза и 
језичких конструкција. 

Десетоминутне епизоде „Светионика” у којима ћемо се, 
такође, бавити и правилном комуникацијом на српском 
језику, можете пратити на посебном YouTube каналу, преко 
Фејсбук профила „Svetionik - edukacija”.

Ваш СНН

ПРЕДСТАВЕ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА  
У МАЂАРСКОЈ ЗАС ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

Као и пролетос, звог спровођења мера заштите од вируса 
корона, Српско позориште у Мађарској је прешло на онлајн 
програме. Неколико пута недељно одржавају се livestream 
програми, разговори на одређене теме, као и приказивање 
представа без присуства публике, уз мото „Будимо близу и 
кад смо далеко“.

Субота, 12. децембар, у 20.30 ч.
„Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“ 
Монодраму изводи: Александар Дунић, глумац београдског 
„Позоришта на Теразијама”

Представа о животу једног од најзначајнијих војвода Првог 
српског устанка. Ова монодрама је и поуздан историјски 
подсетник, јер ју је написао врсни познавалац историје и 
познати српски књижевник Милован Витезовић. Лик Јанка 
Катића убедљиво тумачи драмски уметник Александар 
Дунић, у аутентичном костиму српских војвода, који је 
израдио костимограф Борис Чакширанин.

Недеља, 13. децембар, у 20.30 ч.
Дучићеви есеји о срећи и љубави и избор најлепше љубавне 
поезије
Монодраму изводи: Александар Дунић, глумац београдског 
"Позоришта на Теразијама"

Колажни програм мисли о срећи и љубави Јована Дучића 
из књиге „Благо оца Радована“, као централни део 
монодраме, где се истичу најважнији делови који одређују 
срећу једног човека; као и глорификовање љубави између 
мушкарца и жене, као главног мотива човековог постојања 
на земљи и главног носиоца невидљивих и најузвишенијих 
људских врлина. 
Поред тога, у монодрами се изговара и „Хамлетов говор 
глумцима“, Вилијема Шекспира, љубавна поезија Лазе 
Костића, Владислава Петковића Диса, Јована Дучића и Мике 
Антића. На крају програма, Дунић говори мање познате 
анегдоте из глумачког живота наших прослављених глумаца.

Среда, 16. децембар, у 20.30 ч.
„Чудо у Рондели“
Осврт на представу Радослава Златана Дорића, којом је 2013. 
године обележено 200 година српске сцене и 20 година 
Српског позоришта у Мађарској. 

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
„АНДРА ГАВРИЛОВИЋ 2020“

Ресавска библиотека у Свилајнцу расписује 11. књижевни 
конкурс „Андра Гавриловић 2020“ за књижевно стваралаштвo 
на српском језику, у две области:
• Приповетка
• Књижевна критика (осврти, прикази, есеји, а односе се на 
дела објављена од 2000. године до данас).

Услови конкурса:
• На конкурс слати радове који нису објављени (ни у 
електронскоj форми). Oбим рада код приповетке је 3-10 
страна (од 5.000-20,000 карактера са размаком), а код 
књижевне критике (приказ, критика од 4.500-10.000 карактера, 
есеј 15.000-20.000 карактера)
• Учесници шаљу 1 (један) рад (у оквиру једне области)
• Рад се обавезно потписује шифром
• Уколико аутор шаље и приповетку и критику оба рада 
потписује истом шифром;

Аутори шаљу на конкурс 2 (два) документа: у првом је рад 
потписан шифром, у другом је шифра и њено разрешење: 
име и презиме аутора, адреса становања, број телефона: 
фиксног и мобилног и e-mail; Адреса за слање радова је: 
andragavrilovic@gmail.com.

Конкурс је објављен на сајту Ресавске библиотеке и на 
блогу књижевне награде: https://andragavrilovic.wordpress.
com/. Жири у саставу Татјана Јанковић, писац и главни и 
одговорни уредник часописа „Кораци“, др Владан Бајчета 
из Института за књижевност и уметност и Оливера 
Мијаиловић, библиотекар РБС направиће избор 
најуспешнијих радова. Издвојени радови биће штампани 
у зборнику „Црте и резе 11“. 

Резултати конкурса биће саопштени јавности током 
фебруара 2021. године. Уследиће објављивање Зборника, 
његова промоција и додела награда у складу са мерама 
заштите и епидемилошком ситуацијом.

Награда „Андра Гавриловић“ додељује се равноправно у обе 
категорије, а састоји се од повеље, новчаног износа и 
објављивања рада у Зборнику.
Конкурс је отворен до 31. 12. 2020. г.

За информације и друга потребна обавештења обратити се 
Ресавској библиотеци у Свилајнцу 035/321-531 или на e-mail: 
andragavrilovic@gmail.com.
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Петар Ненадић, рукометаш мађарског „Телеком Веспрема”СПОРТ 

Звезда на небу мађарског, српског и европског рукомета 

С рпски рукометни репрезента-
тивац Петар Ненадић, на полу-
сезони такмичарске 2017-2018. 

године, потписао је двоипогодишњи 
професионални уговор са мађар-
ским прваком „Телеком Веспремом”. 
Ово је 34-годишњем средњем беку 
била седма селидба и осми клуб, у 
врло успешној играчкој каријери. По-
чео је у београдској „Црвеној звезди”, 
у којој је прошао све селекције, а као 
сениор играо је и у шпанском „Алхе-
сирасу” и „Барселони”, мађарском 
ПИК „Сегеду”, данском „Холстеброу”, 
пољској „Висли” и немачкој „Фукси 
Берлин”.

Преломни период у професионал-
ној каријери Ненадића, једног од нај-
бољих играча у европском рукомету 
већ годинама уназад, био је када је 
на наговор оца Велибора прихватио 
понуду да приступи „Холстеброу” из 
Данске. Други такав моменат је била 
одлука да дође у најјачу лигу на све-
ту – немачку Бундеслигу. У дресу бер-
линских „лисица” освојио је немачки 
ДХБ Куп, европски ЕХФ Куп и два пу-
та светски ИХФ Супер глобус. Уз све 
то, у сезони 2015-2016. био је и најбољи 
стрелац Бундеслиге, а исте године 
проглашен је и за најбољег рукоме-
таша Србије.

У прошлој, 2019. години, када је Пе-
тар Ненадић проглашен најбољим 
европским рукометашем, његов клуб 
из Веспрема ушао је у финале поме-
нутог такмичења, али је изгубио од 
скопског „Вардара” са три гола ра-
злике (27:24). Ове године, мађарски 

првак, један од фаворита за највиши 
пласман, налази се у Групи Б, у којој 
су још „Барселона”, „Кил”, „Мотор”, 
„Алборг”, „Цеље”, „Нант” и ППД „За-
греб”. Након четврте рунде, уз исто 
толико победа, сачувао је максима-
лан учинак.

Ненадић је био члан репрезента-
ције Србије, чији дрес је облачио пре-
ко стотину пута, а која је последње 
одличје, сребрну вицешампионску 
медаљу на Европском првенству у 
Београду, освојила 2012. године. Зна-
јући да клупски рукомет у Србији го-
тово две деценије нема ниједан зна-
чајнији резултат на европској сцени, 
бројни спортски аналитичари управо 
Ненадића, који је, уз сјајну играчку 
има и академску референцу – завр-
шен Факултет за спортски менаџмент, 
универзитета „Сингидунум” у Београ-
ду, као и његовог донедавног клуп-
ског саиграча Момира Илића, у овом 
тренутку помоћног тренера у „Теле-
ком Веспрему” и студента Факултета 
за спорт Унуверзитета „Унион – Нико-
ла Тесла” у Београду, виде као „весни-
ке” препорода рукометног спорта у 
Србији. Јер, „генетски код” Србија за 
овај спорт има, као и талената на пре-
тек. Треба јој нова генерација трене-
ра, која ће децу обучавати савреме-
ним методама, али и много веће фи-
нансијско улагање државе. 

Доминантан став је, да „нови та-
лас” менаџера може да направи 
успех, али је питање – да ли се, и ко-
лико, српски клубови и национални 
тим могу задржати у европском врху? 

јер, то захтева и озбиљно дугорочно 
планирање.

Питамо нашег саговорника: шта и 
како организационо-технички мења-
ти у рукомету у Србији, да би се могао 
имплементирати барем део менаџ-
мента из врхунских иностраних клу-
бова у којима сте ви играли, и били 
учeсник и сведок њиховог беспрекор-
ног функционисања?

„Сви инострани клубови у којима 
сам играо функционисали су беспре-
корно из три разлога. Знало се зашто 
ко ради, ко шта ради и ко како ради. 
Тога у српском рукомету 
нема, а додатни проблем 
је и то што старе генера-
ције не дозвољавају сме-
ну, јер се боје иновација 
у раду и промене систе-
ма. Управо због конзерва-
тивних метода и принци-
па, од којих су многи пре-
вазиђени, клупски и 
репрезентативни руко-
мет у Србији годинама 
„каска” у месту, што по-
тврђују и резултати. 

Друго питање по ва-
жности је финансирање 
- коликим учешћем др-
жавног, приватног и дона-
торског новца? Јер, Србија 
може да обезбеди спон-
зорство компанија од на-
ционалног значаја барем 
за два домаћа рукометна 
клуба, који би сваке годи-
не играли у Европи и про-
носили њен двоструки 
имиџ. 

„Да би се покренула 
нова, добра прича о ово-
ме, потребно је да неко у 
Србији препозна значај 

овакве идеје. И, што је најбитније, да 
се бившим српским рукометним асо-
вима, који су завршили интернацио-
налне каријере и готово сви имају 
факултетске дипломе које су стекли 
док су играли, пружи шанса да почну 
да раде по знатно модернијим мето-
дама и изграде потпуно нови систем, 
који ће српском рукомету донети са-
свим другачији и умногоме респекта-
билнији европски реноме од сада-
шњег”, био је крајње јасан у свом од-
говору Петар Ненадић. 

Властимир  Вујић

У СТАЛНОМ КОНТАКТУ СА СУНАРОДНИЦИМА
Петар Ненадић каже да не би имао ништа против да му „Телеком Веспрем” 

буде последњи клуб у каријери, јер му одговара живот у Мађарској. Са поро-
дицом, супругом Јеленом Николић, некадашњом репрезентативком Србије у 
одбојци и седмогодишњим сином Алексом, учеником другог разреда Српске 
основне школе „Никола Тесла” у Будимпешти, станује у стамбеном делу срп-
ске задужбине Саве Поповића Текелије – „Текелијануму” и у сталном је кон-
такту са сународницима.

СРБИ - НАЈБОЉИ СТРЕЛЦИ БУНДЕСЛИГЕ
Од 1977. године, од када се води статистика најефикаснијих стрелаца, већ 

деценијама најбоље светске лиге - немачке Бундеслиге, укупно тројица срп-
ских рукометаша понела су престижну голгетерску титулу. Први је био Ђорђе 
Лаврнић, у сезони 1977-78. На наредног српског голгетера чекало се чак 36 го-
дина. Десни бек ТХВ „Кила”, Марко Вујин, у сезони 2013-2014. био је распуцан 
са 248 голова, док је две године касније, управо Петар Пепа Ненадић, са 229 
голова, предводио најбоље стрелце лиге у дресу „Фуксе Берлина”.

У прошлој години, када је Петар Ненадић проглашен 
најбољим европским рукометашем, његов клуб из Веспре-
ма ушао је у финале ЕХФ лиге шампиона. Циљ Ненадиће-
вог преласка у тим шампиона Мађарске, „Телеком Ве-
спрем”, био је јасан: освајање ове, треће најважније круне 
у клупском рукомету, једине која му недостаје у каријери.


