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Забавиште и основна
школа, Ловра
У Српској основној школи у Ловри
одржано предавање о пчелама и
меду
21.11.2018. Славица Зељковић

Пчела – најдивније чудо природе

У оквиру пројекта државне коморе
(Állami Kamara) у Српској основној
школи у Ловри, деца су имала изванредну
прилику да 13. новембра присуствују
предавању о пчелама и меду. Ову, изузетно
занимљиву тему, деци је приближио
Херемпели Габор (Hörömpöli Gabor) који
се са супругом, Радмилом Мијатовић,
успешно бави пчеларством. Њих двоје
су искористили погодне природне услове
села, те су постали познати по производњи
квалитетног меда и пчелињих производа.
Предавање је почело разговором о
томе шта деца знају о пчелама. Прва
асоцијација била је Пчелица Маја (Maja
méhecske) из истоименог цртаног филма
која је деци један од омиљених ликова и из
кога су могли пуно тога поучног да дознају
о овим вредним и корисним инсектима.
После тога су сви заједно погледали
документарни филм о пчелињем друштву.
Све је то било одличан увод за занимљиво
предавање.
Господин Габор и његова супруга
су деци показали основне реквизите
пчеларске опреме: кошнице, заштитно
одело пчелара, димилицу, као и производе:
саће, нектар, полен, а на поклон су им
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донели и теглице меда. Деца су могла све
да додирну, помиришу, пробају и питају
о свему. Научили су да је мед једно од
најдивнијих чуда природе који нас не
престаје одушевљавати својим својствима,
али и начином на који се добија захваљујући
вредним медоносним биљкама и пчелама.
Научили су да се мед добија од сабраних
воћних и других сокова прерађених у
пчелињем желуцу. Излучени сок одложен
у поклопљеном саћу, претвара се у мед.
Дознали су да се мед може добити само од
једне биљке, а може и од више, скупљањем
нектара са више биљака.
Већ сутрадан, мали забавиштанци су
цртали пчеле, настајали су маштовити
цртежи о доживљају предавања, о ономе
шта их је највише дотакло. А малишани
из школе су наставили да причају са
учитељицама о пчелама и меду. Неки су
се јавили са тегобама у грлу и затражили
кашичицу меда од учитељице Софије.
Било је ово симпатично свима. Дакле,
не никако, одмах лек. Има нешто слађе,
лепше и здравије у чудесном меду који
стварају још чудесније пчеле.

Чувени научник Алберт Ајнштајн је
изјавио да ће, ако нестану пчеле, нестати
убрзо за њима и човек. Зато је важно да
чувамо пчеле, а да бисмо њих сачували,
морамо чувати природу, биљке и дрвеће,
воду, чист ваздух... Државна комора је
свакој школи поклонила једну количину
меда паковану у малим, практичним
врећицама. На радионици са децом и
предавачем, дружиле су се учитељице
и васпитачице: Софија Иванов, Милица
Алексов и Милева Алексов.
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Деда Мраз у Ловри
14.12.2018. Славица Зељковић

У пoнедељак, 11. децембра, малишани
у Ловри су имали новогодишњу забаву
уз Деда Мраза. У ишчекивању драгог
госта, деца су му припремила песмице за
добродошлицу и уживали су у поновном
сусрету са њим. Они свог Деда Мраза
познају главом и брадом, а понајвише по
томе што је њихов Деда Мраз забаван, лепо
пева и доноси поклоне. Он зна све хитове
из Музичког тобогана и увек има нову
новогодишњу причу. Тако је било и ове
године. Цео програм се одвијао у дискотеци
на Северном полу коју води унук Деда
Мраза. Деца су живо замишљала сцену
кроз причу њиховог необичног госта.
Причао им је како он у својој дискотеци
током целе године забавља ирвасе, беле
медведе и фоке, а пред крај године полази
са својим дедом да забавља децу док се
Деда Мраз не појави са поклонима. А
Деда Мраз је ових дана презаузет. У време
највеселијих зимских празника, добија на
хиљаде писама деце из целог света која
му пишу своје жеље. И мали Ловрани су
му писали и цртали за њега цртеже. Сада
су га песмом звали. Ухватили су се у коло
и сви заједно певали. Онда се појавио Он
као из новогодишње бајке. Имао је капу са
белом гомбом као грудва снега, дугу седу
браду, црвени крзнени капут, на ногама
беле чизме, а у руци сребрно звоно. Био
је то најбољи и најдражи Деда Мраз. Док
су му рецитовали песмице које су научили

о Микулашу и Деда Мразу, он је њима
отпевао неколико дечјих песама у диско
аранжманима. Чули смо познате песме:
„Деда Мразе, Деда Мразе / не скрећи са
стазе... Падају, падају, с неба беле звезде
/ санке Деда Мраза преко снега језде”,
Хеј, звончићи, звончићи / звоне целу
ноћ / пева дружина / срећа је око нас / и
многе друге. Ту су биле песме и српских
писаца: Пере Зупца, Душка Трифуновића,
Мирослава Антића, Љубивоја Ршумовића.
Деда Мраз је свима пожелео срећне и
лепе празнике, пуно здравља, игара и
лепих оцена школарцима, а онда их је
обрадовао поклонима. И за сам крај, било
је неизбежно фотографисање. Тако су и
малишани у Ловри уз своје васпитачице и
госте успели да обједине свет музике, игре
и песме. Атмосфера је била врло пријатна
и сви су се одлично забављали.

И ове године Деда Мраз је био певач и
глумац, Ратко Краљевић који већ неколико
година у време новогодишњих празника
гостује у Ловри и више од 20 година је
сарадник Српског позоришта у Мађарској.
Сценарио за представу је написао Предраг
Вуковић Педолино, глумац из Београда.
За добру организацију заслужан
је колектив у школи, у Ловри. То су
васпитачице и учитељице: Софија Иванов,
Јелена Вукајловић Краус, Весна Вејмола
Рац Петин, Милица Алексов, Милева
Алексов, Зорица Киш Хранислав, као и
техничко особље: Милена Ципот Видак
и Ана Вуљаки. За технику се побринуо
Тибор Прагаи из Српског позоришта
у Мађарској. Приредбу је материјално
подржала Српска самоуправа у Ловри.
5

Годишњак 2018–2019 • Најзначајнија дешавања

Креативна радионица малишана из
Ловрe
16.01.2019. Милица Алексов

„Све што треба да знам о томе како
треба живети, шта чинити и какав бити
научио сам још у вртићу. Мудрост ме
није чекала на врху планине, на крају
дугог успона школовања, него се крила у
пешчанику дечјег игралишта.”

годишње украсе. Родитељи су удружили
своју креативност са дечјом. Талентовани
малишани су показали своју маштовитост,
надареност и оригиналност користећи
различите материјале и ликовне технике.
Атмосфера је била пријатна и ведра. На
крају радионице направили су заједно
са својим васпитачима малу изложбу од
заједничких ремек дела, која су дечица с
посебном радошћу понела кући.

Обележавање Божића у Ловри
16.01.2019. Милица Алексов

Најрадоснији празник међу празницима
посебно место заузима у Ловранском забавишту. Бројним активностима га празнујемо и обележавамо љубоморно чувајући од
заборава православне обичаје које негујемо од давнина.
Радосно ишчекивање Нове године и
Божића, код деце се осећа већ почетком
децембра и увек изнова празници изазивају
највише идеја, очекивања, маште и жеља.
Као и сваке године, васпитачи ловранског
забавишта, кроз радионицу су укључили
децу забавишта и тако им омогућили да
се искажу на креативан начин. Кроз своје
стваралаштво деца су могла да изразе
идеју и смисао празника.

У ишчекивању предстојећих празника
22. децембра 2018. године у забавишту је
организована новогодишња креативна радионица. Заједно са својим родитељима,
који су се придружили деци у поподневним
часовима, направили су прекрасне ново6

Негујући обичаје, 18. децембра на Св.
Варвару, смо заједно са децом посејали
жито, које смо са великом пажњом одгајали, да би нам до Божића лепо порасло.
Васпитно-образовни циљ нам је био да
деци прикажемо обичаје везане за Бадњи
дан и Божић на божићној прослави, коју
смо припремили у забавишту. Причали
смо са њима о симболима најрадоснијег
празника: бадњаку, слами, кандилу, чесници, орасима, јабуци и божићном колачу.
Приредили смо и нашу божићну трпезу на
којој су могли видети поменуте симболе,
које су са радошћу и љубављу припремали
са својим васпитачима. Школарци су нам
представили Вертеп о којем смо претходно
причали са малишанима. Деца из старије
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групе су нам као положајници честитали
Бадњи дан са честитком „Да вам Бог да
здравља...”. Малишанима су васпитачи, а и
драги Вертепаши верно дочарали православне божићне обичаје кроз приче, рецитације, песме и игроказе.

Полазници нашег забавишта су 7.
јануара имали успешан наступ на свечаној
приредби коју је организовала Самоуправа
Ловре. У програму су учествовале две дечје
групе са по једном кореографијом. Публика
је њихов наступ наградила бурним аплаузом. Као поклон за свој наступ, деца
нашег забавишта, дарована су од стране
организатора малим поклончићима.

литија са крстом и иконом свеца, кренула
је у школу.
У школи је јереј Савић осветио водицу,
кољиво, славски колач, које по ловранским
обичајима припремају родитељи ђака
првака. Након овог чина, парох ловрански
је у својој беседи истакао како је важно
да опстану српски језик и обичаји нашег
народа. Родитељима се обратио саветом да
у духу православља васпитају своју децу,
јер без вере нема ни језика. Учитељима
и васпитачима је пожелео да још много
година у овом великом броју дочекују
празник Светог Саве.
С`обзиром на то да се ове године обележава 800 година самосталности СПЦ,
била је уприличена пригодна приредба
на којој су учествовала деца различитих
узраста, да би кроз песму, игру и рецитације
сведочили да су светосавци који знају
вредност саборности.
Ове године је прославу Светог Саве
својим присуством увеличао и господин
Жељко Малашевић са породицом, који је
у Ловру стигао из Линца да подели деци
поклон пакетиће, којима су деца била врло
одушевљена.

Прослава Светог Саве у Ловри
27.01.2019. Милица Алексов

Све српске школе како у матичној
земљи, тако и у дијаспори, традиционално
прослављају школску славу Светог Саву.
Тако смо и ми, у ловранској васпитнообразовној установи, обележили дан,
посвећен оцу српске духовности, културе,
оснивачу српске цркве и просветитељу.
Ми га и после осам векова славимо, али
не само као успомену, него као живог
просветитеља српског народа.
Прослављање на сам дан празника
започето је у 10 сати, сабрањем у Христу
Господу на св. Литургији, коју је служио
месни парох протојереј Радован Савић. На
самом крају литургије, по вишевековној
традицији, која још и дан данас живи, уз
брујање звона и певања тропара, празнична

Поред припрема за светосавску
прославу, полазници забавишта и њихови
васпитачи, припремили су једну малу
изложбу, која је била отворена за све
заинтересоване. Заслуге за реализацију
ликовне активности и изложбу дечијих
радова припадају васпитачима забавишта.
У време припрема за празник, дечица су се
упознала и са значајем светитеља, његовим
одрастањем, животним путем, његовим
родитељима и Савиним животним делом.
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Празник је и ове године прослављен
на веома достојанствен начин, како то и
вековни обичаји налажу. Свети Сава нам је
свима оставио тако снажан и неизбрисив
траг, да и данас тај траг представља за све
нас јасан пут ко смо, шта смо и куда треба
да идемо.

Чаробни штапић за спас природе
22.02.2019. Славица Зељковић

Ловрански школарци су, са својим
учитељицама Софијом Иванов и Јеленом
Вукајловић Краус, 19. фебруара посетили
позориште „Барток Бела” у Пантелији
(мађ. Dunaújváros) да би, на камерној
сцени, уживали у дечијем мјузиклу
„Кесекусин чаробни штапић” („Keszekusza
varázspálcája”). Режисер је Тевишпатоки
Беата, а главну улогу чаробњака игра
Стипан Ђурић из Сантова, бивши ученик
некадашње Српскохрватске гимназије.

Кроз игру, музику и песму, код деце се
развија еколошка свест о очувању животне
средине. Представа нас упозорава да смо
толико далеко отишли у уништавању своје
планете да јој је једини спас у моћном
чаробном штапићу чаробњака, али који би
и свако дете требало да има.
Учитељице су вешто повезале наставу
из познавања природе и друштва на тему
годишња доба и климатске промене, са
позоришном представом. Након представе
разговарали су са децом о утисцима које су
понели из позоришта.
Представа „Кесекусов чаробни штапић” је друга представа коју су најмлађи
Ловрани гледали у овој години, а по
школском програму. планирана је у истом
позоришту још једна. Али то није све када
је реч о њиховом дружењу са позориштем.
Школу повремено посете и путујућа
позоришта, што је за децу увек посебан
доживљај. А и сами приређују представе
за своје родитеље.

Кад је бал, нек је маскенбал
20.03.2019. Славица Зељковић

Јунаци су занимљива дружина коју
чине чаробњак Кесекус, вилењак Teсетоса
и њихови пријатељи: Лептир, Буба Мара,
Свитац и Мрав. Они заједно живе у шуми
и уживају у благодетима природе.
8

Како се ближи крај зиме, тако наступају
традиционални балови под маскама. Оно
што је свима заједничко, јесте да се празнују уочи ускршњег поста, а обележавају
их маштовите маске, сценске игре, музика
и ведро расположење. У основној школи
и забавишту у Ловри, oдржан је дугоочекивани маскенбал који је посебна радост
за малишане.
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васпитачи су, за успомену, после приредбе
правили групне и појединачне фотографије
са малишанима.

Природа је лепота, живот и здравље
28.03.2019. Славица Зељковић

Био је то живописни скуп њихових
омиљених јунака из цртаних и играних
филмова са којима су се на кратко
идентификовали.
Лепо декорисана фискултурна сала
школе изгледала је као студио за снимање
више фантастичних, бајковитих или
цртаних филмова. Малишани су уживали
у улогама омиљених јунака који су их
инспирисали да се пребаце у њихов свет
и добро забаве. Костими и маске су и
ове године били одлични, сваки на свој
начин занимљиви. Жирију није било
лако да одабере најуспелије. Програм су
пратили плес, рецитовање као и награде за
најуспелије такмичаре.
Најуспелије маске забавиштанаца биле
су Лајтер Љубомира који је представљао
„ватру”, Вишки Балинта који је добио
другу награду глумећи „стабло крушке
препуно плодова”, Вилањи Ханга је била
прасенце Праслин из популарног филма
за децу „Вини Пу”. И школарцима су
додељене три награде. Најуспелији је био
Дамјан Димитровић који се маскирао у
космонаута, затим Нађ Бенце у гвозденог
човека и Дарко Карагић у пирата. Награде
у виду дидактичких играчака и школског
прибора је обезбедила школа. Циљ маскенбала је подстицање дечје маште, добра
забава и дружење. У жирију су били: Санто
Јожеф, Хранислав Душан и Краус Марко.
За добру организацију маскенбала
велики труд су уложиле васпитачице и
учитељице: Софија Иванов, Јелена Краус,
Милица Алексов, Милева Алексов и
Зорица Киш Хранислав.
Све је било шарено и разиграно и
протекло је у ведром духу. Родитељи и

Обрадовани лепим, сунчаним временом, мали Ловрани, школарци су направили један излет у оближњу шуму. Ловра
је најромантичније место на Чепелском
острву, нарочито с пролећа када се пространа поља и њиве буде, шуме листају, а
цвркут птица и мирис биља окупира сва
наша чула. Све то нас неодољиво зове да
изађемо напоље и не пропустимо непоновљиви долазак раног пролећа. Учитељице
Софија Иванов и Весна Вејмола Рац Петин
су свесне колико је боравак у природи
важан за њихову децу, коју васпитавају и о
којој брину, и повеле су их на сунце, свеж
ваздух и истраживање оближње шуме.
Такође су знале да ће им физичка активност
у природи, подстаћи добро расположење.
Оно што пише у уџбенику „Познавање
природе и друштва” о пролећу, шуми и
њеним становницима, и што су њихови
ђаци одлично савладали, требало је видети
и доживети.

Деца се радују оваквим догађајима и
знатижељно и нестрпљиво постављају
пуно питања: „Ко све живи у шуми? Како
птице граде гнезда? Како се зове прво
шумско цвеће? Како разликујемо багрем,
храст, тополу и јелу? Како пчела нађе свој
цвет? Како киша не избрише нежне шаре
са лептирових крила?” И многа друга
9
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питања на која је понекад тешко дати
одговор, занимају децу чија је машта бујна,
а радозналост огромна. Посматрали су бубице, прве печурке, трагове животиња по
шумским стазама, гнезда и имеле на дрвећу.
Упијали су утиске, слике тек пропупелог
дрвећа, мирисе земље под којом буја нови
живот и звукове. Застали су испред
снежног цвета, висибабе, кукурека, маслачка, љубичица, да виде како се слабашна
стабљика са главицом нежног цветића
пробија из влажне земље и лишћа. Било
им је интересантно што су пронашли медвеђи лук (medvehagyma). Учитељице су им
рекле да је то једна чудесна биљка са
сабљастим листовима сличним ђурђевку
и са беличастим цветовима и луковицом.
Медвеђи лук воли сеновите, листопадне
шуме. Људи су открили да је јестив и да је
врло здрав. Праве од њега салату или вариво које има укус белог лука. Свако дете
је набрало по један букетић да унесу дах
шуме и здраве хране директно из природе,
у мамину кухињу. Деца су ослушкивала
„шумску тишину”. Уживо су, на очигледној
настави, научили шта су ономатопејске речи и у српском и у мађарском језику. Цвркутање, шуштање, пуцкетање, односно
csicsergés, susogás, pattogás... Још када се
затворе очи, тишина шуме је речитија.
Природа је деци на овом излету пренела
директно своје најлепше поруке о рађању
пролећа и новог живота, божанске лепоте
и здравља свуда око нас. Деца су се вратила раздрагана, пуна утисака, прожета свежином. Сигурни смо да су следеће лекције
о природи и животу одлично савладати.

Мајчин дан у Ловранском
забавишту
07.05.2019. Милица Алексов

Као и претходних година, 2. маја,
традиционално је одржана дечја приредба
посвећена мајкама и бакама поводом Мајчиног дана. Деца су темељно припремила
прославу, уз помоћ својих васпитача,
како би изненадила и развеселила своје
најдраже.
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Прослава се састојала од лепих рецитација, песама и игара. Посебно морамо
истакнути игру са дивном кореографијом
„Испред наше кућице, цвеће је у цвату”
коју су деца извела са црвеним балончићима у облику срца, која су на крају игре
подарила својим мамама. Знамо да нема
тих пољубаца нити загрљаја који би могли
заменити осећај који мама има када је
загрли и пољуби сопствено дете. Можемо
рећи да је све било поклоњено „од срца
срцу”.
На самом крају програма деца су
поделила поклончиће који су направљени
с пуно љубави својим властитим ручицама. Маме су биле врло срећне и
одушевљене.
Посебан осећај и велика радост било
је видети сузе радоснице и осмехе на мајчином лицу, као и топлоту њеног пољупца и
загрљаја. Мајка је једина особа која је увек
покрај свог детета, воли га и брине о њему,
пружа му утеху, и ако је потребно жртвује
се за њега. Зато су наша деца желела да
искажу љубав и захвалност мајкама за све
што су им у животу пружиле.

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

Забавиште, Будимпешта
Група „Јежићи” – на стазама зечева
и веверица
28.09.2018. Славица Зељковић

Предшколци
Српске
школе
са
васпитачима Виолетом Станчић и Марком
Гажићем, посетили су воћњак „Doma farm”
у Терекбалинту (Тörökbálint). Желели су
да искористе лепе јесење дане кад је сунце
благо, а природа пуна зрелих плодова и
боја. Био је то прави доживљај за групу
„Јежићи”. Ишли су школским аутобусом у
коме је владала весела граја коју само деца
умеју да направе у ишчекивању радосног
догађаја. У воћњаку их је дочекала
љубазна домаћица, Домафелди Анамарија.
Показала им је свој воћњак јабука у коме
рађа више различитих сорти. Испричала
им је како сви чланови њене породице, па
и деца, раде у воћњаку. Сви се труде да
воћњак дâ што лепше плодове. Испричала
је како треба сваком стаблу посветити
пажњу, окопавати га, заливати, сувишне
гранчице орезивати. Објаснила им је како
је за подизање воћњака важна парцела на
којој би правац редова север-југ, јер се тада
постиже најбоља осунчаност воћњака. А
без сунца нема сочности и сласти јабука,
нити лепе румене боје.

Труд се исплатио, јер су успели да
однегују воћке без прскања отровима.
Добили су органски воћњак. Стабла су
патуљаста, те су деца сама могла да беру
јабуке и да их једу тек убране. Свако дете
је могло да набере још три килограма и да
понесе кући. Било је право задовољство

видети дечаке и девојчице како вредно и
пажљиво беру јабуке, пазећи да при томе
не поломе гране. Успут су ишчекивали
да се појави однекуда неки зец за које им
је домаћица рекла да их има у воћњаку.
Они као глодари наносе штету младим
стаблима јабуке која се штите мрежицама
како зечеви не би изгризли кору дрвета.
Рад и боравак у воћњаку била је прилика
да деца спонтано нешто науче и да се
осећају корисним и важним. Сладили су се
сочним и укусним јабукама које су одличне
за наше здравље. Деци је очигледно све
пријало. Имали су и близак сусрет са три
магарца од којих је један био бео. Све ове
лепоте природе, додир са земљом, сламом,
мирис траве и плодова, били су посебан
доживљај. Чак се ту нашао и један скакавац
да употпуни доживљај. Скочио је ко зна
одакле на раме васпитачице Виолете. И
природа се веселила посети малишана.

Иста група је у септембру организовала
још један излет. Свих 17 малишана групе
„Јежићи” ишли су на Маргитино острво.
Овај пут тролејбусом број 76 до Трга Јасаи
Мари (Jászai Mari tér), а затим су пешке
прешли Маргитин мост. Пешачење је
пријало, јер су успут са својим васпитачима
Виолетом и Марком запажали лепоте
природе и о њима разговарали. Претходно
су у школи имали тему о рекама и језерима
па су могли да стечено знање потврде у
природи. А кроз игру се најбоље учи. На
острву су посетили мали зоолошки врт и
видели разне домаће и дивље животиње.
Гледали су како су им обезбеђена њихова
природна станишта (језера и штале) и
чиме се хране. Све је то било врло поучно
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за малишане који су тог дана препешачили
око 5 километара. Пријао им је боравак
у природи, на свежем ваздуху уз Дунав,
шетња шумским стазама на којима су
могли да сретну и веверице. Проширили
су своја знања о животињама, обогатили
се новим искуствима.
Након ових лепих излета у школи су
имали час ликовног на коме су изнова
бојама оживели запамћене слике.

Посета Лехел пијаци
10.10.2018. Славица Зељковић

Група предшколаца „Јежићи”, лепо се
забављају и истовремено уче кроз игру са
својим васпитачима, Виолетом Станчић и
Марком Гажићем. Како које годишње доба
дође, они истражују и посматрају околину,
иду на излете, у посете воћњацима,
парковима, зоолошким вртoвима, пијаци,
уче како се спрема зимница, посећују
пекаре, иду на пливање, заједно путују
бродом, иду да виде старе ветрењаче и још
штошта. Тако деца пажљивије посматрају
свет око нас, уочавају како се природа
мења, развијају машту и стваралачки дух.
Прошле године су правили џем, колаче,
кобасице, божићни колач, фигуре од
кестења и лишћа. Ове године су учили
песме о јесени, скупљали су лишће
златних и бакарних боја, шишарке, жиреве
и јесење плодове и причали о томе шта их
све асоцира на јесен. Почетком октобра
су били на Лехел пијаци. То је за децу
био прави доживљај. Видели су пуно
различитих тезги на којима је било воће,
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поврће, бундеве, јесење цвеће, хризантеме
и виоле. Били су у улози купаца, те су
набавили од свега по мало: купуса, лука,
шаргарепе, паприке и црвене и жуте, затим
јабука, крушака, шљива, грожђа. Највише
су се задржали код једне тезге где им је
љубазна бака показала све плодове из своје
баште међу којима су биле мирисне дуње
и слатке смокве. После је мала екипица
посетила тезгу породице Пушкаш чији је
син Марко сада првак у Српској основној
школи.
По повратку са пијаце, деца су радо
разговарала о својим доживљајима.
Све производе су лепо разврстали, а
затим исецкали на тацне. Кроз игру су
именовали укусе: слатко, кисело, горко,
љуто... Причали су о томе како је време све
хладније, дани краћи, птице се спремају
на дугачке летове у топлије крајеве, неке
животиње праве залиху хране за зиму, неке
се спремају за зимски сан. Људи такође
имају своје припреме за наступајућу зиму.
А мали предшколци се спремају да праве
јесењи колаж од свега што су прикупили
и доживели. Све ће то да оживе на својим
цртежима на тему јесени.

Јесењи излет наших забавиштанаца
06.11.2018. Славица Зељковић

„Пужићи” су спремили зимницу

Сваки мој одлазак у вртић је пријатан.
Некако ми се испуни срце лепотом дечијих
лица, њиховим смехом и грајом, радујем
се и дивној маштовитости са којом они,
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са својим васпитачима, уређују паное.
Колико ту има ведрине и спретности и
колико радости када својим ручицама
нешто направе па тај рад буде изложен
да му се сви диве, а нарочито мама и тата
када дођу по њих. Данас затекох мир у
ходнику и њиховим собама. Било је време
за спавање, једни су спавали, а други
жмурили глумећи да спавају. Откривало
их је тек једно отворено око, којим вирну
да виде ко им је дошао у посету. Повод
за посету су били нови излети средње,
узрасне групе „Пужићи” и предшколаца
„Јежићи”. На полицама испред једне
собе стајале су теглице зимнице. Била
је спремна туршија и шарена салата, а
врата су красила пресовано јесење лишће
у разним бојама. Васпитачица, Ивана
Шимпрага, нам је поносно испричала како
су малишани пре два дана били на Лехел
пијаци да виде јесење плодове воћа и
поврћа и како су после тога сами сецкали
купус, паприку, шаргарепу и карфиол и
слагали у теглице које су донели од куће
и преливали маринадом од воде, сирћета,
соли и шећера. Поклопцима су чврсто
затворили тегле. Прва зимница.
„Били су пресрећни док су то радили.
Наравно, доста тог поврћа су и погрицкали,
све што није могло да стане у теглице.
Деца јако воле ручни рад и ми се трудимо
да га код њих максимално развијамо. При
томе, они увек имају понеку занимљиву
идеју, развија се машта, али и мануелност.
Када смо све завршили, рекла сам им
да ће свако своју теглицу да носи кући,
али да морају да сачекају три дана да се
сједине укуси. Одмах су се сетили како би
било лепо да се отвори у недељу када су
код куће сви на окупу и када мама спрема
лепши ручак: ‚Е, то би било добро, да тада
мама отвори нашу салату’, готово у глас су
се сви сложили са предлогом.”

кварту. Васпитачица, Виолета Станчић,
нам је дочарала тај излет: „Претходно
смо обрађивали тему јесени и била је то
одлична прилика да идемо у природу да
скупљамо лишће у парку и разговарамо
о разноликој лепоти природе, о томе који
лист ком дрвету припада. Причали смо
о листопадном и зимзеленом дрвећу, о
биљкама и животињама које се спремају
за наступајући зиму. Ова ботаничка
башта је популарна и по стогодишњим,
дивовским стаблима четинара. Деца су
била пуна питања. Сви смо уживали у
благом јесењем сунцу, у обиљу топлих
боја, у језерцима са локвањима и рибицама
прекрасне ботаничке баште која је право
рајско језеро усред Пеште. Скакутали
су баш ко прави јежићи, истраживали
природу, грлили дрвеће, мирисали цвеће,
пипкали црвене бобице ватреног грма који
их је подсећао на божићне аранжмане,
ослушкивали жубор потока. У затвореном
делу ботаничке баште смо се сусрели са
тропским биљкама, палмама, фикусима,
бамбусима, кинеском дуњом и јапанском
јабуком. Деци се распламсала машта као да
су у џунгли коју су видели у сликовницама
и на цртаним филмовима. Били су узбуђени
као да су дошли код Моглија, те и сами
постали јунаци „Књиге о џунгли”. Видели
смо минијатурни бонсаи и мноштво
необичних кактуса.

„Јежићи” у башти
„Дечака Павлове улице”

У повратку смо ишли пешке до
забавишта. Оваква рекреација, већини
деце прија, али су неки гунђали: „Ја имам
морску болест, не могу да ходам”. Или:
„Мама и тата ми кажу да сам размажено
дериште, али ја не волим да ходам”.

Старија група, предшколци „Јежићи”
су у среду, 17. октобра ишли у ботаничку
башту Фивескерт (Füvészkert) у oсмом
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И поред свега смо успешно прешли
нашу маршруту. Био је то нови изазов и
још један незабораван доживљај. А са
природом је увек тако.
„Јежиће” воде васпитачи: Марко Гажић,
Виолета Станчић и неговатељица Агнеш
Рац Кајтар.
„Пужиће” воде васпитачи: Ивана Шимпрага, Вера Кривачевић и неговатељица
Гордана Милисавић.

Отворени Јесењи народносни
педагошки дани
15.11.2018. Д. Д.

Српска школа „Никола Тесла” је базична
установа Народносног педагошког центра,
па тако није никакво чудо што је 8. новембра
управо наша установа одабрана за отварање
Јесењих
народносних
педагошких
дана. Поменути дани су започели у
будимпештанском српском вртићу, где је
приказан рад наше предшколске установе
на којој су учествовали представници
бројних наронодносних институција.
Организацију овог веома успешног дана
под насловом „Стопама Вука Стефановића
Караџића” реализовала је координатор
наше установе Љубинка Георгијевић. Међу
гостима нашли су се Емилија Цветкова
из бугарског вртића, Maрија Гајарски из
хрватског вртића у Тукуљи, Андреа Агић
из Народносног педагошког центра, док су
српска забавишта представљале Милица
Алексов, Рената Ђурчик и Валерија Ковач.
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Васпитачи српског забавишта из Будимпеште Марко Гажић и Виолета Станчић
су веома креативно осмислили занимање
са децом из вртића. Приликом рада васпитачи који раде у вртићу су настојали на
томе да код деце успеју да на занимљив
начин постигну меморизацију загонетки,
питалица и других народних умотворина.
Током занимања обрађена је и народнa
прича „У цара Тројана козје уши”. Васпитачи су истовремено деци говорили о животу и делатности Вука Караџића посебно
нагласивши његово вођење бриге о српском народном језику. Деца су на крају од
картона направила лик Вука Караџића.
После занимања педагози су обавили
стручни разговор и разменили своја
искустава. На крају сусрета вредновали
су педагошки рад пештанских васпитача и
дали им максималну оцену.

Овај сусрет је послужио као добра
прилика да се педагози са разних страна
упознају и размене своја искуства. На
самом крају прихваћена је заједничка идеја
да се сличан стручни сусрет организује и
током наредног пролећа, када ће средња
група српског вртића у Будимпешти
приказати обичаје везане за Ђурђевдан.
Током Јесењих педагошких дана у
Будимпешти су боравили и професори
Факултета педагошких наука у Јагодини
Милан Лукић, Душан Ристановић и
Маргит Савовић који су као гости Српског
педагошког и методолошког центра на челу
са директорком Јулијаном Которчевић,
боравили у Мађарској. Они су посетили
српски вртић у Будимпешти, а касније
су присуствовали и часу математике у

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

првом разреду српске основне школе
на Тргу ружа, где је учитељица Јасмина
Латас приказала свој начин рада са децом.
Професори из Јагодине су потом у пратњи
директорке Которчевић посетили и Српску
основну школу и вртић у Ловри, где су их
примиле учитељица Софија Вукајловић и
васпитачица Милица Алексов.

Поклони од срца
07.12.2018. С. З.

Радост даривања је посебна врста
радости. Највише их је крајем календарске
године када се ближе божићни и новогодишњи празници. А колико култура,
толико и обичаја и повода за даривање.
И свима је заједничко да давањем усреће
некога. У Мађарској је од 30. новембра до
21. децембра омиљени догађај, Mikulásgyár (Деда Мразова фабрика). Организатор
је истоимена задужбина, а Црвени крст и
Пошта Мађарске су покровитељи. Тада
деца, али и одрасли учествују у припреми
поклона другој деци, нарочито оној којој
је потребна пажња у недостатку њихових
ближњих. Поклони су намењени за незбринуту и сиромашну децу и децу без родитеља, као и за одрасле који су стари и
болесни. Ту су укључене и друге донације
у виду oдеће и трајних намирница.

Најмлађи из Српске школе „Никола
Тесла” су учествовали у овој акцији. Све
три узрасне групе: Зечићи, Пужићи и Јежићи, су за своје другаре понели различите
ситнице које ће их обрадовати. Ту је било
сликовница, бојица, лутака, аутића, тор-

бица, плишаних играчака и друштвених
игара. Поклоне су заједно са васпитачима
упаковали најлепше што су знали и умели и
упутили се у Парк Millenáris, у Будиму, где
их је сачекао Деда Мраз. Њему су предали
своје шарене пакетиће од срца, које ће он
да проследи тамо где га нестрпљиво чекају.
Деца су у овом догађају учествовала искрено, са пуно љубави, поклањајући своју
најдражу играчку или омиљену књигу која
је и њима донела радост, а коју желе да
поделе са непознатим вршњацима. О томе
шта значи, какав је то осећај даривања, али
и примања поклона, васпитачи су спонтано
разговарали са децом. Циљ је био да се
од раних дана уче да неког усреће и да са
неким поделе оно што имају. Причали су
о томе да поклон може бити материјалан,
опипљив, али да је поклон и лепа реч, гест,
загрљај, помоћ другару у невољи. Лепо је
видети радост на нечијем лицу. Дирљиво
је управо то што тада знамо да је неко
мисило на нас и да нисмо сами. И само сазнање да је неко мислио на вас, да нас неко
воли, има непроцењиву вредност. Деца су
кроз разговор са васпитачима сазнала да
има људи, па и деце који немају ништа,
који су тужни, напуштени, болесни, сиромашни. Посебни дани, као што је Божић,
су прилика, да будемо прави хришћани.
Деца су се возила метроом и тролејбусом
до Будима. Свугде су се лепо понашали,
јер су знали да имају мисију. И то је изванредан осећај. Успомене које дете стекне
у раном детињству прате га кроз читав живот. А ово ће остати ведре и топле
успомене. А сваки дан може да буде дивна
прилика да некога усрећимо. За диван
доживљај заслужне су васпитачице: Вера
Кривачевић, Ивана Шимпрага, Катарина
Тричковић, Валентина Пауљевић, Виолета
Станчић, Гордана Милисавић и Марко
Гажић.
Активности у духу празника се настављају. Малишани су писали поруке Деда
Мразу и Божић Бати шта би и сами желели
да им донесе, правили су ирвасе од картона
и папира у боји, кућице и новогодишњу
декорацију, спремају се честитке за маме
и тате.
15
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Спремају се ових дана у луткарско позориште Бабсинхаз (Bábszinhaz) и да праве божићне медењаке. Све светлуца од
шљокица и дечијих осмеха. Е, да нема
празника, требало би их измислити управо
због деце.

Прослава Светог Саве у забавишту
30.01.2019.

Успешно завршена сезона клизања
14.02.2019.

Школска слава Савиндан, која се прославља у част Светог Саве, утемељивача
образовања, обележена је и у српском
забавишту.
Свети Сава је био велики просветитељ,
који се залагао ѕа описмењавање. Са отварањем првих школа постао је заштитник
образовних установа и писмености.
Најмлађи из српске школе „Никола
Тесла” су се заједно припремали за ову
прославу. Све три узрасне групе „Зечићи”,
„Пужићи” и „Јежићи” су показале своју
креативност у осликавању лика Светога
Саве. Предшколска група је осликавала
темперама икону Светог Саве, док је
средња и најмлађа правила мозаик.
Целодневна активност, у част школске
славе, почела је свечаним програмом.
Деца су се упознавала са значајем постојања Светог Саве као школске славе.
Причало се о животу и раду, деца су рецитовала и певала химну Светог Саве.
Током дана су предшколци учествовали
и у школској приредби у част Светог Саве,
где су рецитовањем показали свој труд.
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У оквиру пројекта „Будимпешта –
Спортски главни град Европе 2019”
Градско клизалиште је обезбедило
бесплатно подучавање клизања за школске
групе, као и групе из вртића. Како се
у планове часова физичког васпитања
нижих разреда основне школе већ
годинама уназад уврштава блок часова
клизања у зимском периоду, као и часови
пливања у јесењем и пролећном периоду,
тако смо и ове школске године уживали у
овим зимским чаролијама. Ту бенефицију
су успели да искористе и полазници „велике”, предшколске групе нашег вртића,
„Јежићи”, а њих је на леду, поред инструктора, на клизаљкама охрабривала и
њихова васпитачица Виолета Станчић.

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

Часови клизања су отпочели средином
новембра, а након зимског распуста, настављени су све до 15. фебруара. У договору са осталим колегиницама нижих
разреда, ове године је за то била задужена
учитељица Катарина Весић Вујаковић, док
је за организовање подучавања клизања за
вртић био задужен васпитач Марко Гажић.

Ученици су обуку на леду завршили
са диплома и поклон картама клизалишта
које им обезбеђују наредних десет термина
бесплатног клизања. Њих ученици могу да
искористе све до завршетка календарске
2019. године. Клизалиште је ове године
захвалницама и поклон картама изразило
захвалност и педагозима који су пратили,
пресвлачили, бодрили и помагали својим
групама.
Ми бисмо желели да се захвалимо родитељима који су ову иницијативу подржали. Такође, овим путем се захваљујемо
и особљу школске кухиње која је водила
рачуна о нашем јутарњем оброку, као и
возачима школског аутобуса који су нас
одвозили на клизалиште. Без њихове
помоћи, остваривање часова би било у
многоме отежано.
Надамо се да ћемо имати прилике и
наредне године да уживамо у овом лепом
спорту!

Маскенбал у забавишту
01.03.2019.

И ове године се у Српском забавишту
традиционално одржао маскенбал.

Сваке године, па тако и ове, одржао се
крајем фебруара месеца, како би полако
испратили зиму и кренули у сусрет
пролећу.
Деца су се са родитељима припремала,
за овај важан догађај. Родитељи су такође
имали могућност да се маскирају заједно
са децом, па су самим тим, неки имали
интересантне костиме у комбинацији са
својом децом.
Такође су на овај начин, како деца, тако
и родитељи, могли да изразе своје идеје
и креативност, па су многи самостално и
припремали костиме.
Маске су биле различите, од суперхероја, принцеза до полицајаца и животиња...

Програм је водила васпитачица Ивана
Шимпрага, а свако дете је имало прилику
да представи своју маску уз одговарајућу
пропратну музику.
За свој труд и залагање сва деца су
добила диплому.
Након представљања маски, свака
група је са својим васпитачима показала
свој омиљени плес.
Дружење је настављено уз музику и
колаче.
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,,Мали ватрогасци”
07.05.2019.

У оквиру упознавања са различитим
занимањима, најмлађима у Српској школи ,,Никола Тесла”, у посету су дошли
ватрогасци.
Деца су прво имала прилику да погледају три различите луткарске представе, а
након тога су се сви обукли у ватрогасне
униформе и опробали се у улози ,,малих
ватрогасаца”.
Велико интересовање су деца показала
и током представљања различите опреме
и средстава које ватрогасци користе, радо
су учестввали у разговору и пажљиво
пратили гашење ватре.
За крај су имали прилику и за различите
игре, кроз које су се такође упознавали са
опрезношћу и храброшћу ватрогасаца.

Деца су и сама пробала да направе
електрицитет уз помоћ балона, што је код
њих изазвало велико интересовање. Све три
узрасне групе су се окупиле и учествовале
у различитим експериментима, упознавали су се са магнетима, компасом и калеидоскопом... Деца су такође илустровала
Николу Теслу, где су се потрудили да
прикажу своје виђење његовог сусрета са
електрицитетом.

Јежићи на полигону
12.05.2019.

Упознавајући се са основним правилима
саобраћаја, предшколска група „Јежићи”
отишла је на дечији саобраћајни полигон
у Варошлигет.

„Дани Николе Тесле” у забавишту
07.05.2019.

У току обележавања „Дана Николе
Тесле”, и најмлађи из Српске школе
,,Никола Тесла” су обележили његов
значај и постојање. Упознавали су се са
његовим животом, и првим сусретом са
електрицитетом. Никола Тесла је осетио
прве варнице када је имао само три
године,играјући се са својим мачком...
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Сви су имали прилику да понесу своје
тротинете, како би могли своје знање да
примене и кроз игру.
Возећи тротинете, обраћали су пажњу
на семафоре, пешачке прелазе као и на
саобраћајне знаке.
Сва деца су показала велику заинтересованост и са радошћу се возила.
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Основна школа,
Сегедин
Свечано отворена српска школа у
Сегедину

Као што је већ поменуто, наставу ће
изводити учитељица Снежана Дошић, а
са њом наставу ће реализовати Милорад
Станић, Душица Зорић и вероучитељ
Далибор Миленковић.

12.09.2018. Весна Чаплар

У недељу 2. септембра уприличена
је свечаност поводом отварања српске
школе у Сегедину. Са радом је кренуо
први разред основне школе. Овом,
слободно можемо рећи, историјском
тренутку за српско школство у Мађарској,
присуствовали су поред ђака првака и
њихови родитељи, баке и деке. Након
извођења химни, освећење је извршио
отац Далибор Миленковић, а потом су
деца рецитовала на српском и мађарском
језику. Учитељица Снежана Дошић је
одржала говор у коме је поздравила прваке
и пожелела им срећно школовање. Не
кријући понос и задовољство постигнутим
успехом у реализацији ове школе, свечано
су је отвориле председница Самоуправе
Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор и
директорка школе др Јованка Ластић.
Након свечаности, ученицима је приказана
позоришна представа у изведби Српског
позоришта у Мађарској.

У први разред уписано је 6 ученика:
Жофи Футо
Булчу Хомпот
Анастасија Мићић
Иван Золтан Карпати
Теодор Радић
Федра Сарњаи
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Основна школа,
Будимпешта
Еколошки дан млађих основаца
10.10.2018. Весна Чаплар

Прва радна субота у овој школској
години била је посвећена екологији,
тачније како свако од нас може да
допринесе очувању непосредне околине и
природе уопште. Са тим циљем ученици
нижих разреда основне школе су били
са својим учитељицама на различитим
местима где су могли да се ангажују кроз
практичне задатке.  

Након тога су сакупљали јесење плодове:
жир, кестен...
Ученици 4. разреда су били у зоолошком врту где су се упознали са малим
екосистемима најразличитијих животињских и биљних врста.

Путујуће позориштанце
17.10.2018. Новинари 3.разреда: Магдалена,
Жофи и Теодора

У уторак, 9. октобра нашу школу је
посетило путујуће позориште. Са радошћу
смо дочекали гостовање позоришта које
се зове „Мешекочисинхаз”. Представу
Књига о џунгли су гледали забавиштанци
и ученици од 1. до 4. разреда. Публика је
живахно реаговала на игру и песму, као
и на весело дочаране ликове из књиге.
Ликови су били: дечак Могли,пантер
Багира, тигар Шир Кан, меда Балу, змија
Каа...

Ученици 1. и 2. разреда су били у
Градском парку, где су се упознали са
биљним и животињским светом парка.
Такође, била је наглашена потреба за
очувањем чистоће парка и селективног
одлагања отпада.
Свима нам се свидела представа, а
поготово забавиштанцима, који су плесали
уз глумце. Волели би смо да буде још
оваквих представа.

Српска култура за децу
17.10.2018. Новинари 4. разреда: Јелена,
Нина, Вид и Стефан С.

Ученици 3. разреда су били на Маргитином острву, где су дали свој допринос
очувању чистоће парка сакупљајући отпад.
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У оквиру Месеца српске културе 2.
октобра је одржан пригодан програм за
ученике 3. и 4. разреда наше школе. Програм
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је одржан у Библиотеци за стране језике у
Будимпешти. Игроказе су приредили нама
већ познати забављачи Жељко Весељко
и Танџа Наранџа. Они су тумачили деци
народне приче,и то како су настале и ко
их је сакупљао. То све су уобличили у
игроказ под називом Стазама српских
народних прича. Теме представа су биле
народне приповетке: Свети Сава и ђаво,
Клин чорба, Еро и кадија и Крепао котао.
Хор наше основне школе је отпевао три
лепе песме, које су додатно развеселиле
публику.

Када смо стигли, тамо нас је дочекала
тета Бернадет, педагог музеја, која нам
је показала Аквинкум и причала о њему.
Показала нам је остатке древног града у
коме су живели Римљани, а у склопу града
је и војни логор. Овај град је био саграђен
у I и II веку.
Видели смо лепе мозаике на подовима
вила, које смо касније и ми покушали
да направимо. Добили смо матријал и
упутство како треба да их направимо. Док
је педагог музеја правила лепак, свако од
нас је направио скицу за свој мозаик. Након
завршене скице лепили смо каменчиће у
боји на плочицу.
Сви смо били задовољни својим делом.
Вратили смо се у школу пуни лепих
утисака.

Представа „Паткица жуткица”
30.11.2018. Весна Чаплар

Нама се овај програм веома допао,
а мислимо да су и сви наши другари
уживали.
                                 

Посета Аквинкуму
21.11.2018. Новинари 3. разреда: Жофи,
Теодора и Магдалена

Дугогодишње извођење дечје представе‚
’Паткица Жуткица’’ ауторки Нине
Гернетове и Татјане Гуревич, сведочи о
њеној популарности међу децом. То је
интерактивна луткарска игра намењена
најмлађима који су све време и активни
учесници. Дечје позориште Чарапа из
Београда нам је приказало Паткицу
Жуткицу у најлепшем светлу.

Наш разред са учитељицама Катарином
и Моником је посетио археолошко налазиште Аквинкум. До музеја у Аквинкуму,
који се налази у Старом Будиму возили
смо се метроом и возом пуно станица.

Прилику да ову представу виде на
српском језику имали су забавиштанци и
основци из Ловре и Будимпеште. Представа
је изведена у аули наше школе, која се орила
од веселих гласова најмлађе публике. Ова
живописна комедија, изузетно ликовно
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опремљена, са пуно музике, пружа деци
прилику да се приближе и упознају
чаролију позоришта.
„Као и до сада, за рад на представи
ангажовали смо младе, талентоване,
школоване ствараоце, као и оне већ давно
потврђене у позоришном стваралаштву
Србије. И ово ће бити представа која ће
уводити нову децу у театар, без страха
од мрака, ружног или агресивног. Ми
негујемо лепо, романтично, шарено и
меко, распевано и смешно. Желимо да се
деца радују и заволе позориште”, рекли су
о својој представи њени извођачи.
Гостовање Дечјег позоришта Чарапа
је реализовано захваљујући Српској
самоуправи у Терезварошу.

У циљу васпитног деловања на
најмлађе ученике, да је даривање поклона
радост, учитељице су покренуле акцију
сакупљања старих играчака, књига и
других потрепштина, да би их ученици
поклонили сиромашној деци и однели у
Фабрику Деда Мраза. Поделићемо са вама
утиске Теоне Смиљанић, ученице другог
разреда:
„Однели смо поклоне за сиромашну
децу у Деда Мразову фабрику. Свако је
предао свој поклон његовим помоћницима.
Фотографисали смо се са Деда Мразом
који је дошао из Финске и добили смо
сласне чоколадице. После тога смо гледали
представу у којој смо и ми играли и певали.
То је било право уживање.”

Свети Никола – Микулаш

Дружење првака и родитеља

07.12.2018. Весна Чаплар

07.12.2018. Весна Чаплар

Свети Никола у хришћанству још познат
и као Никола Чудотворац, светац је у
традиционалним црквама. У хришћанству
се поштује као заштитник путника, деце,
помораца, сиромашних. Свети Никола је
дао основу за ставарање лика Деда Мраза.
На основу његових житија, у којима се
говори о поклону Светог Николе за три
кћерке сиромашног човека, произашао је
обичај даривања за Божић. Празнује се
као дечји празник у разним земљама, па
тако и у Мађарској. Тада деца добијају
поклоне уколико су била послушна. На тај
начин овај празник носи поруку Светог
Николе: хришћанска добротворност је
увек пожељна.

Ове школске године први разред наше
школе похађа 20 малишана. Њихове
учитељице Јасмина Латас и Весна Пећовски
се труде да им сваки дан у новој средини
буде леп и лак. С обзиром да је учитељица
Јасмина била васпитачица већини својих
ученика, онда је свакако полазак у први
разред био наставак њиховог дружења,
али сада у школи. Већ три месеца они
савладавају прва ћирилична слова, али и
бројке и многе вештине.

Такву једну вештину су управо учили
у заједничкој радионици са својим
родитељима. Била је то вештина шивења.
Радна субота је била добра прилика да
родитељи седну у школске клупе са својом
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децом. Њихов задатак је био да искроје и
сашију јастучиће за удобније седење на
школским столицама. Јастук је требало
искројити од старих панталона, затим их
ушивати и пунити сунђером. На крају је
свако украсио свој јастук разним украсима
и апликацијама. Родитељи и деца су
показали велику ангажованост у креирању,
било да је упутство и помоћ за рад ишла од
родитеља детету или обрнуто.

меника се налази старо термално купалиште Рац, у које је Вук навраћао да лечи
своју ногу.
У његову част однели смо венац и
положили га крај његове бисте. Ову
прилику смо искористили да се подсетимо
најважнијих Вукових заслуга и дела. Он је
неуморно сакупљао народне умотворине
и спровео је реформу српског језика.
Вук Караџић је осавременио данашњу
ћирилицу. Његове познате речи су: „ Пиши
као што говориш, читај како је написано”.
                                                 

Успех наших ученика на ликовном
конкурсу
15.12.2018. Весна Чаплар

На крају су сви били задовољни
направљеном креацијом, коју ће са
поносом и радошћу користити у школи.
Јер, знамо да оно што сами направимо, то
највише ценимо.

Полагање венца код Вукове бисте
08.11.2018. Новинари 4. разреда: Нина,
Јелена, Милеса, Вид, Марко, Мелентије,
Стефан С. и Дарко

На дан рођења Вука Стефановића
Караџића, 6. новембра, ученици 3. разреда
и ми смо отишли до његовог споменика.
Вукова спомен-биста се налази у Будиму
у I кварту званом Табан. У близини спо-

Ликовна секција ученика другог,
трећег и четвртог разреда ове школске
године ради са запаженим успехом. Тако
је било и овај пут, на конкурсу који је
расписала Полиција будимпештанског 7.
кварта. Тема ликовног конкурса је била
„ Опасности у саобраћају током јесењег
и зимског периода”. Од двадесет радова
учитељица Јасмина Латас је изабрала
најуспешније и послала на конкурс. У
конкуренцији више квартовских школа
награђено је седморо ученика наше школе.
Награђени су: ученице 2. разреда Лила
Орова: 1. место и Симона Синани: 2.
место, ученица 3. разреда Емеше Кинга
Бајор: 2. место, а ученици 4. разреда Вид
Мектеровић и Радмила Вуковић деле 1.
место, Мелентије Мектеровић и Дарко
Карлајл деле 2. место. Ученици су ишли
на проглашење победника у квартовску
полицијску станицу где су им додељене
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дипломе и награде у виду пакетића са
заштитном опремом за безбедну вожњу
бициклом. Том приликом са ученицима је
вођен разговор о саобраћају и занимању
саобраћајног полицајца , а приређено им је
и послужење.

Ишчекујући Божић
21.01.2019.

Период од 10. до 15. децембра је за
ученике трећег разреда била у знаку
припрема за Божић и празнике који се
славе у зимском периоду. Ученици су
током читаве недеље учествовали у
разним радионицама које су биле повезане
са православним обичајима.Тако су тих
дана имали прилике, поред припремања
поклона и разгледница најдражима, да
посаде божићно жито, месили су и пекли
божићно здравље и славски колач, учили
су да поје божићни тропар и певају друге
божићне песме, припремали су посне
колаче, прецртавали иконе Христовог
рођења и припремали божићни кутак.

Кроз активности смо се трудили увек
да стварамо и корелацију са другим
наставним предметима, које су тих дана
требали да имају. У петак, пре божићног
програма и чајанке, ученици су разменили
поклоне које су једни другима припремали
сакривајући их и тражећи у слами,
како је и обичај. Завршетак „Божићне
недеље” је протекао у посети Базилике,
упознавањем и католичких обичаја, као
и разгледањем божићног вашара. За
реализацију овог пројекта желели бисмо
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посебно да се захвалимо родитељима и
запосленима у кухињи, јер без њихове
помоћи (и стрпљења) све ово не би могло
да се оствари. И овим путем желимо свима
радосне предстојеће празнике!

У Музеју лепих уметности
14.02.2019. Чланови новинарско-литерарне
секције

После вишегодишњег реновирања
Музеј лепих уметности поново је отворен
за посетиоце. Овим поводом ученици од
првог до четвртог разреда основне школе
су ишли са својим учитељицама, да из
близа доживе дух прошлих времена.

Како би се посета музеју и разгледање
уметничких дела и експоната прилагодило
узрасту деце, педагози музеја су поделили
ученике по узрасним групама. Ученици
од првог до трећег разреда су имали тему
Чудовишта и змајеви. Водичи музеја
су им дали задатак да на уметничким
делима пронађу змајеве, аждаје и слична
митолошка бића. Уз занимљиве приче
о уметничким сликама, ученици су
састављали слагалицу и проналазили
исту ту слику на зидовима музеја. Како би
дочарали атмосферу витешких времена,
ученици су могли да обуку костиме
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витеза и принцезе. Након тога су отишли
на радионицу где су добили задатак да
направе свог замишљеног змаја или неко
чудовиште из маште. Било је занимљиво
стварати та измишљена бића додајући им
разне украсе, перје, боје.
Ученици четвртог разреда су имали
тему Стари Египат. У одељку музеја у
коме се чува збирка из доба Старог Египта,
налазе се експонати стари више хиљада
година. Међу експонатима налазе се
скулптуре фараона, мумије, хијероглифска
писма, стари музички инструменти, накит
и још пуно тога. Занимљива је била игра
откривања експоната са добијених слика,
као и састављање мозаика од камења.
На крају, задатак ове групе је био да у
креативној радионици нацртају своје
замишљене богове из Старог Египта.  
Сви су завршили ову посету препуни
узбуђења и лепих утисака, а своју креацију
су понели кући.

Дан матерњег језика
21.02.2019. Драгана Меселџија

Дан матерњег језика обележен је 21.
фебруара у Српској школи на Тргу ружа.
Ученици су били подељени у групе по
узрасту, а у Аули школе, за време трећег
часа, окупили су се ученици од 1. до 4.
разреда основне школе у пратњи својих
учитељица Јасмине Латас, Весне Чаплар
и Мирјане Ковач. На самом почетку,
присутне је поздравила директорка
Српског ђачког дома Јулијана Которчевић
и представила гошће Оливеру Ољу Јелкић,
књижевницу и адвокатицу из Београда и

Душанку Гавриловић, магистра уметности
и професорку музичког из Сремске
Митровице које су припремиле пригодан
програм за малишане.

Оливера се представила ученицима
и показала им неке од својих књига које
је написала за децу. Прочитала им је
неколико својих духовитих рецитација
„Да ли рибе пију воду?”, затим о вилином
коњицу „Сто му громова, постао сам
мајка”, као и једну кратку причу о Лепом Јови и Лепој Кати и њиховом надметању ко је најлепши у башти. Питала
је малишане, која све права деца имају, а
кад су они набројали, она им је прочитала
своју песмицу о дечјим правима: „... моје
је право на срећу и право на доброту...”
Јелкићева је позвала најхрабрије из
сваког одељења да одрецитују по једну
песмицу од чика Јове Змаја по свом избору.
Они који су се одважили да подигну руку,
стану пред публику и рецитују, награђени
су за свој труд медаљом на којој је писало
„Пиколо” или цедеом са песмама за децу,
који је Оливерин и Душанкин заједнички пројекат. Текстове за песме је писала
Оливера Јелкић, а музичке аранжмане за
све песме је радила Душанка Гавриловић.
Наше гошће су осмислиле како да
анимирају малишане, па су се потрудиле и
да их науче песму „Чика Јови на дар”. Ова
песма је вешто саткана од стихова разних
Змајевих песмица, тако да представља
прави колаж његовог стваралаштва. За
кратко време, учећи строфу по строфу, уз
искусно вођење и анимирање Дуце и Оље,
убрзо су сви ученици насмејани стајали на
ногама, певали уз припремљену музику, а
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на крају и ђускали и тапшали у ритму уз
песму „Чаролија”.
Када је програм приведен крају,
наше гошће су поделиле и учитељицама
поклоне у виду цедеа, како би ове песме
могле да уче са својим ученицима, а такође
су понудиле да им пошаљу и музичке
матрице за будући рад са децом.

Маскенбал основаца
07.03.2019. Чланови новинарско-литерарне
секције

Маскенбал за млађе основце је одржан
у школској аули 28. фебруара. Тога дана
смо сви били узбуђени и срећни, јер
ћемо приказати своје костиме. Прваци
су још од ујутру били маскирани и
поносно се шетали по школи. Приредба
је почела у 14 часова, а из публике су нас
бодрили многобројни родитељи. Након
појединачног представљања маски, сваки
разред је имао још по једну заједничку
тачку и плесну кореографију. Било је
заиста разноврсних и маштовитих маски,
а биле су маскиране и наше учетиљице.
Колико су се сви уживели у своје нове улоге
под маскама видело се када су неколико
„лопова” бацали лажне новчанице, а остала
деца су појурила да ухвате тај новац.

Наредног дана свој маскенбал су имали
старији основци, ученици петог, шестог и
седмог разреда. Колико је он био успешан
испричаће вам ученица петог разреда
Теодора Почуча:
„Од многих догађаја у школи највише
волим маскенбал. Тај дан ме јако весели.
Сви се трудимо да наше маске буду најбоље,
најлепше и најпримећеније. Ове године
наш разред је имао три кореографије.
Поделили смо се на три групе. Прво су
играли дечаци, после девојчице, а на
крају су Мира и дечаци одглумили тачку
заједно. Било је јако занимљиво гледати
различите маске другара. Касније смо
се сви заједно и међусобно дружили.
Плесали смо уз „JUST DANCE”. Тај део
је био јако забаван и смешан. Имали смо
разна слана и слатка послужења. Време је
јако брзо пролетело. Нико од нас није ни
приметио да је дошао крај лепом дружењу,
јер нам је било много занимљиво. После
смо се спаковали и са осмехом на лицу
пошли кућама. Овогодишњи маскенбал ми
се јако свидео. Дан је протекао у дивном
дружењу са другарима.”

Светски дан воде
28.03.2019. Чланови новинарско-литерарне
секције

Програм су водиле учитељице Мирјана
и Јасмина. Оне су припремиле и дипломе
за све учеснике. Након програма следио
је плес, а по традицији неизоставне су
биле и крофне. По завршетку заједничког
програма, ученици су у својим разредима
наставили дружење.
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Дан посвећен очувању и заштити
свих постојећих залиха воде на Земљи
обележава се 22. марта. Одлука о
важности вода донета је на заседању
генералне скупштине Уједињених нација
1993. године. Од тада свака година је била
посвећена ширењу свести о значају воде.
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Обележавање Светског дана воде смо
завршили поруком: Свака кап се рачуна!

Мали ватрогасци
04.04.2019. Нина, Мила, Милеса, Жофи и
Теодора

У уторак пре подне су у нашу школу
дошли ватрогасци. Програм који су нам
они припремили био је предвиђен за
ученике од првог до четвртог разреда.
О важности очувања чисте воде у
природи уче и млађи основци, како
кроз наставу, тако и кроз ваннаставне
активности. У петак 22. марта, на Светски
дан воде за ученике од 1. до 4. разреда је
одржана радионица на тему Вода је извор
живота. Током видео презентације, која је
приказала воду у свим њеним облицима,
разговарали смо о води као највећој
потреби свих живих бића и о важности
воде у многим областима нашег живота.
Могли смо да видимо призоре недостатка
чисте воде у неким деловима света, као
упозорње шта се може догодити уколико
не будемо сви бринули о чистој води.
Научили смо како и ми можемо допринети
штедњи чисте воде у свакодневном животу.
На пример, када перемо зубе, док их
четкамо треба да затворимо воду, као и док
се сапунамо за време туширања. Увек када
видимо да нека славина капље, треба да
пријавимо квар. Након разговора о потреби
да сваки човек, па тако и ми деца, штедимо
чисту воду уследио је квиз. Питања су била
разноврсна, а односила су се на претходно
стечено знање о води, њеној употреби и
важности. За ученике који су дали тачне
одговоре на постављена питања биле су
припремљене мале награде. Квиз је био
најузбудљивији део радионице и сви смо
у њему радо учествовали. Радионицу је
припремила учитељица Весна. Она је на
крају сваком разреду поделила задатке:
прваци и другаци су требали да напишу
поруку капљице воде људима, а трећи и
четврти да напишу начине за штедњу воде
у кући.

Сви смо се окупили у аули где
смо се фотографисали у ватрогасним
униформама. Затим је била луткарска
представа која се састојала од три дела. У
њима су биле приказане разне ситуације
у којима због људске непажње лако може
доћи до пожара. На крају сваког дела смо
разговарали како у таквим ситуацијама
треба поступити да би се ширење пожара
зауставило или пожар угасио. Након
представе смо изашли у двориште где су
нам показали којом опремом гасе пожар.
Наше учитељице су добиле задатак да
апаратом за гашење пожара угасе ватру.
После ове обуке могли смо да се играмо.
Била је ту машина која прави ваздушне
балончиће, слагалица слика, ватрогасне
чизме и лавиринт од црева за гашење
пожара. Најзанимњивије је било када смо
добили задатак да жмурећки пузимо по
том цреву како бисмо дочарали ситуацију
када ватрогасци морају да пролазе кроз
густи дим од пожара.
Овај дан је био веома занимљив, а уз то
смо научили нешто ново и важно.
27

Годишњак 2018–2019 • Најзначајнија дешавања

Прослава државног празника
04.04.2019. Жофи, Теодора и Магдалена,
3. разред

су предускршње празнике Врбицу и Цвети,
а кроз ликовне радионице начине фарбања
и украшавања јаја.

15. марта је мађарски државни празник,
сећање на револуцију 1848-1849. године.
Већ традиционално је 3. разред реализатор
тог програма.
Приредбу је осмислила учитељица Моника Дујмов, а око украса су се побринуле
професорка Изабела Борза и Гордана
Брцан Милисавић.

Пробе су почеле већ крајем јануара,
тада су сви добили своје улоге и задужења.
Два дечака су глумила Шандора Петефија,
а остали ученици су рецитовали и певали.
Десеторо ученика је извело плес уз
мађарску песму „Felszállott a páva”. Сви су
били лепо обучени. Девојчице су носиле
народну ношњу и имале су плетенице, а
дечаци су се обукли у свечану униформу
школе.
Сви су сјајно глумили и представа се
допала публици. Ми смо јако уживали и
током припрема, а и на самом програму,
посебно када смо добили и похвале
од других разреда. Један дечак је чак
прокоментарисао да је 3. разред глумио
као да су прави глумци.

Неговање ускршњих обичаја
18.04.2019. Весна Чаплар

Како се приближава велики хришћански
празник Ускрс, тако су многе активности
млађих основаца бивале везане за овај
празник. Кроз часове народописа упознали
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Први и други разред су имали радионицу
украшавања јаја декупаж техником, као и
разним другим бојама и техникама. У томе
су показали велику вештину, али и велико
уживање у раду. Они су правили и украсне
кутијице за ускршња јаја.
Ученици трећег и четвртог разреда су
посетили Дом традиције, где су имали
прилику да испробају стару технику
фарбања ускршњих јаја у луковини и
украшавања цветовима или листовима.
Научили су да плету постоље за јаја од
рафије и кукурузовине. Приказан им је
документарни филм о народним обичајима
везаним за Ускрс, као што је поливање
на Водени понедељак и други. Кроз
интересантну причу водича сазнали су
пуно детаља везаних за већ заборављене
обичаје који су чинили овај празник заиста
радосним.

Активности у нижим разредима
15.05.2019. Весна Чаплар

У протеклом периоду ученици од првог
до четвртог разреда основне школе, поред
разних такмичења, имали су и забавне
програме.
Један од тих програма је био посета
Еркел позоришту, где је на програму била
опера „Хари Јанош”, познатог мађарског
композитора Золтана Кодаља. Већини
ученика је ово била прва посета оперској
представи, па су заинтересовано пратили
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ово музичко-сценско дело. У овој народној
опери радња се дешава у првој половини
19. века, где главни јунак забавља слушаоце
причом о својим подвизима у борби са
Наполеоном. Приче које он прича са
хумором, истините или не, биле су покушај
да се створи један прелепи свет из снова.
Оно што је још занимљивост у овој опери
је то да је у саставу оркестра био цимбал,
инструмент који је карактеристичан за
мађарску народну музику.

У нашој школи су гостовали забављачи
Пеђолино и Ратко Краљевић, који су
приредили интерактиван програм за
забавиштанце и најмлађе основце. Поред
деци добро познатих песмица, они су
приредили мали игроказ у којем су
ангажовали добровољце спремне на ову
игру. Задатак је био уживети се у један
лик из бајке, а ови забављачи су их својим
вештинама довели до комичних ситуација
на које су и учесници и публика реаговали
громогласним смехом. Овај програм је
завршен заједничким плесом раздрагане
деце.

Ликовни конкурс за ниже разреде
основне школе
20.05.2019. Весна Чаплар

Једна од многих активности на којима
учествују нижи разреди наше школе
током школске године јесте и такмичење
из ликовнe културе. Циљ ове школске
иницијативе је да развија креативност, као
и да подстакне млађе основце да прикажу
свој таленат путем ликовног изражавања.

Рок да се предају радови био је 10.
април, а тема је била „Васкрс”. Ученици
су радове предавали својим учитељицама,
а оне су их прослеђивале задуженој за
конкурс, учитељици Катарини Весић
Вујаковић. Сакупљени радови су изложени
на ходницима школе, без потписа аутора,
како би такмичење било што праведније.
Реализацију овог догађаја помогле су
учитељица Моника Дујмов и педагошки
асистент Гордана Милисавић. Стручни
жири су били професори ликовне културе,
Изабела Борза и Милан Ђурић.
У договору са жиријем ове године
је директорка школе др Јованка Ластић
свечано уручила награде у две категорије.
У првој, у којој су учесници били ученици
1. и 2. разреда, награде су освојили:
Антон Радисављевић (прво место), Ана
Анђеловић (друго место) и Дора Терењи
(треће место). У категорији ученика 3. и
4. разреда, награђени су: Радмила Вуковић
(прво место), Барнабаш Грунчић (друго
место) и Никола Марјановић (треће место).
Посебне награде уручене су ученицима
Теодори Камбер и Виду Мектеровићу.
Директорка се захвалила свима који
су школско такмичење улепшали својим
радовима, позвала их да се и наредне
године одазову и покажу свој таленат кроз
изабрану тему, да би на крају све учеснике
частила чоколадицом.

Eкскурзија 4. 5. и 6. разреда
20.05.2019.

У периоду од 12. до 16. маја 2019.
ученици 4. 5. и 6. разреда Српске основне
29
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школе Никола Тесла у Будимпешти су били
на петодневној екскурзији у месту Патца
у кампу „Катица”. Средствима добијеним
на конкурсу финансирани су путни
трошкови и смештај ученика, а родитељи
су сносили трошкове улазница, ове веома
садржајне екскурзије.

На путу ка поменутом месту прва
дестинација нам је била Стони Београд
(Székesfehérvár) где смо посетили цркву
Рођења Светог Јована Крститеља, која је у
власништву Епархије Будимске. Тамо нас
је примио г.Ласло Шандоровић и веома
нам је лепо описао историјат саме цркве
која је не само духовни центар за Србе и
остале православце, већ и вредан културно
– историјски споменик.
У самом кампу „Катица” , који је
окружен бујном вегетацијом, деца су
имала прилику да осим боравка на чистом
ваздуху уживају и у богатим садржајима
који се нуде. То су нпр.: нега домаћих
животиња, мужење крава, прављење
домаћег хлеба, упознавање са начином
живота на фармама, здравој исхрани и
многим другим могућностима, између
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осталог и игра у забавном центру који
нуди разне активности за децу.
Организовали смо и излет у Печуј ,
град у југозападној Мађарској и средиште
жупаније Барања
Посетили смо новосазидан православни
храм посвећен Светим Андронику и Јунију.
Нови храм Српске православне епархије
будимске у Печују, због богате заједничке
историје која је спајала српски и мађарски
народ, данас има велики значај о ком нам
је причао парох Милан Ерић.
Следећа дестинација нам је била Музеј
Вазарели који је један од најпосећенијих
и најпознатијих изложбених простора у
Печују.
Деца су имали прилику да упознају рад и
дела уметника Виктора Вазарелија (19061997), од ране графике под утицајем
Баухауса до уметничких дела, она обухвата
готово све његове уметности. Овде је један
од светски познатих радова под именом
„Зебра”. Папа оп-арта је најпознатији
мађарски уметник 20. века. Његов стил је
постао део свакодневног живота и имао је
између осталог велики утицај на моду.
Последњег дана кампа су ученици
петог разреда одржали презентацију о
манастиру Грабовац, храму који је посвећен
Архангелу Михајлу и једном од важнијих
места окупљана српске заједнице.

Поједини ученици 5. и 6. разреда су
припремили и кратак програм за све
учеснике екскурзије, где смо имали
прилике да учимо основне кораке народног
плеса.

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

У повратку ка Будимпешти посетили
смо Бату (Százholambatta), град у оквиру
жупаније Пешта. Бата је један од насеља
у Мађарској са старом и данас живом
заједницом Срба. У цркви Рођења
Пресвете Богородице, нас је примио парох
Павле Каплан и испричао историју и
занимљивости везано за цркву.
Деца су се током екскурзије лепо
забављала. Омогућен им је богат програм и
током пет дана су се лепо дружили,играли,
делили тајне и забављали. У будимпешту
смо срећно стигли са пуно утисака и
доживљаја.
Наставнице разредне наставе Анита
Вуковић Накић и Мирјана Ковач су
успешно организовале ову екскурзију, у
реализацији су им помогле учитељице
Сандра Сребро, Енико Марија Матаи,
Драгана Васић и Гордана Милисавић.

рецитовали по разредима. Заједно пети
и шести па после седми и осми разред.
После завршене рецитације смо отишли
на ручак и чекали резултате. Овогодишњи
жири чинили су:
Зорица Ембер Јурковић
Ерика Котхенц и
Изабела Борза
Победници ове године у категорији
петог и шестог разреда су:
Милан Опачић – пети разред
Ана Миладинов – шести разред
Милош Миловаковић – шести разред
Посебну награду је добио Милош
Јакшић из петог разреда.
Победници српске категорије су:
Теодора Почуча – пети разред
Иво Маровић – пети разред
Марта Радовановић – пети разред
Жири је свима честитао, поделио
награде и књиге. Победници такмичења
су се на крају заједно фотографисали.
Срећни и задовиљни са осмехом на лицу
смо отишли својим кућама.

Такмичење у рецитовању из
мађарског језика
21.05.2019.

Ујутру када сам стигла у школу
видела сам на лицима својих другара да
су узбуђени. Сви смо знали да је данас
рецитовање из мађарског језика. Већина
нас је понављала своје песме.
Нас је за рецитовање припремала
наставница Енике Матаи. У школском
кабинету је било такмичење. Учествовали
су ђаци од петог до једанестог разреда. Као
и сваке године ученици су подељени у две
категорије (српску и мађарску). Редом смо
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Гимназија, Будимпешта
Отварање школске године у
Будимпешти
04.09.2018. Драгомир Дујмов

Ове године се обележава четврт века
од постојања самосталне српске школе
у мађарској престоници. Ова важна
васпитно-образовна установа данас може
да се похвали са две подружнице и са
рекордним бројем ђака!

Свечаност поводом почетка нове
2018/2019. школске године приређена
је тог кишовитог 3. септембра у сали за
физичко васпитање са почетком у осам
часова и то интонирањем српске и мађарске
националне химне. Одмах након тога о.
Зоран Остојић, парох будимпештански, о.
Никола Почуча, парох калашки и ђакон
Зоран Живић, нови вероучитељ наше
школе, одржали су обред призивања
Светога духа и молебан за успешан почетак
нове школске године. У свом кратком
говору о. Зоран Остојић је свима пожелео
срећан почетак нове наставне године.
Свечаност су својим присуством
увеличали Вера Пејић Сутор, председница
Самоуправе Срба у Мађарској, Његова
екселенција Раде Дробац, амбасадор Републике Србије у Будимпешти и Борислав
Рус, председник Српске самоуправе у
Будимпешти.
У Српском забавишту, основној школи,
гимназији, колегијуму и библиотеци
„Никола Тесла” у Будимпешти и у њеним
подружницама у Ловри и Сегедину ове
године је укупно уписано 539 деце! То
је изузетно велики успех. Поготово, што
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је истовремено једно читаво ново крило
пештанске школе предато на употребу.
Овим се знатно проширује и број нових
задатака. Обновљена, модерно уређена
јавна библиотека је пресељена на место
бивше ауле, а она ће од ове године бити
отворена за све наше сународнике,
љубитеље лепе књижевности, историје и
културе. У овом новом дограђеном делу
је смештено и наше забавиште које је
најбоља база за наше будуће ђаке који ће
своје школовање наставити овде на Тргу
ружа. У већ поменутом делу наше школе
радиће и позоришна секција, овде ће бити
оспособљени кабинети за српски језик и
књижевност а такође и за енглески језик.       

Свечани програм је настављен рецитацијама на српском и мађарском језику
у интерпретацији Уроша Бенефија, Виоле
Нађ и Саре Остојић, ђака наше основне
школе. Потом је следила песма на срском
језику коју су извели такође основци
Наталија Поздер и Урош Виславски
под диригентском палицом професорке
Оливере Младеновић Мунишић. Декорацију је урадила професорка Изабела Борза.
Директорка др Јованка Ластић је са
великим одушевљењем рекла да јој је
особито мило што је сала попуњена са
тако великим бројем ђака. Она је изразила
своје задовољство и због покретања нове
српске школе у Сегедину, а посебно се
осврнула и на нове могућности које пружа
ново дограђено крило наше школа на Тргу
ружа. Свима је пожелела срећну нову
наставну годину и изразила наду да ће
ученици чувати своју проширену школу.  
Овде ваља истаћи да ове године
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школу похађа рекордан број ђака. Српско
забавиште у Будимпешти сада похађа 52
детета. У српској основној школи на Тргу
ружа едуковаће се 144 ђака, док се број
гимназијалаца попео на чак 304 ученика!
У први разред основне школе уписано је
19 ђака. Њима су, по устаљеној традицији,
на самом отварању школске године поклон
пакетиће уручили ђаци 4. разреда.

Занимљиво је да је у четири одељења 9.
разреда гимназије уписано рекордних 100
ученика! Никада раније није било толико
гимназијалаца бруцоша! У ђачком дому
у Рожа улици смештено је 135 ученика,
док ће у Текелијануму становати 62 ђака.
Треба још напоменути и то да је ове
школске године повећан и број запослених
просветара, али и техничког особља.
У ловранској српској школи, подружници српске школе у Будимпешти, учи
укупно 13 ђака, док је број забавиштараца
18. У Ловри је ове школске године у први
разред уписано 7 малишана.
У првом разреду новопокренуте српске школе у Сегедину, која је такође
подружница наше школе на Тргу ружа,
уписано је 8 ђака првака. То је добра основа
да се крене у нова остварења ради очувања
нашег језика и националног идентитета.

спортски дан. Ђаци су се окупили испред
школе у 8 сати и заједно са својим разредним
старешинама и професорима физичког
васпитања, Дејаном Младеновићем и Милошем Ристићем, организаторима програма упутили су се у велики градски парк
„Варошлигет”.

Спортски дан је започет мини кросом.
Ђаци су се такмичили по генерацијама,
а најбољи су били награђени петицом из
физичког васпитања. Највећу пажњу је
привукао турнир у малом фудбалу. Био је
велики број екипа које су се међусобно
такмичиле. Игра је била фер и победили
су најбољи. Током утакмица се могло чути
гласно навијање са трибина као и радост
након постигнутог гола. Они којима фудбал
и није био тако занимљив могли су да се на
кошаркашком терену опробају у кошарци
или да се са професорима или међусобно
такмиче у стоном тенису и бадминтону.
Било је и оних који су вежбали у теретани.
Остали који су желели опуштање имали су
прилике да вежбају и јогу на трави.

Спортски дан у Српској школи на
Тргу ружа
10.09.2018. Тамара Зечак, 10.ц

У суботу, 8. септембра 2018. године,
у Српској основној школи и гимназији
,,Никола Тесла” у Будимпешти је одржан

У 11:30 након завршеног турнира у
фудбалу и проглашењу победника уморни
ђаци су се упутили ка ђачком дому. Сви
су се сложили да су уживали у дружењу,
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навијању, тимској игри и уопште у
развијању спортског духа и задовољно
наставили своје свакодневне активности
и уживање у лепом и сунчаном суботњем
дану.

ковић, Мановски, Желер (капитен), Дуброја, Павловић, Газдаг, Бицок и Варга, док
је тренер екипе био проф. Властимир Вујић.

Шести Интернационални
математички Куп (International
Math Cup) у Београду
15.09.2018. С. З.

Један део основаца такође је уживао
у лепотама градског парка док су остали
посетили чаробно у увек занимљиво
Маргитино острво.

Наши фудбалери други на турниру
у Дески

Последњих година се у свету организују
бројна такмичења из такозваних СТЕМ
предмета који обухватају области математике, физике, информатике и модерних
технологија. Наши ученици са својим
професорима узимају редовно учешће на
таквим такмичењима. Недавно смо писали
о Олимпијади у роботици која је одржана
у Мексику, а пре ње је одржано и важно
међународно такмичење у Београду. Реч
је о Интернационалном Математичком
такмичењу.

10.09.2018. В. В.

На турниру у фудбалу „ДЕСКА 2018”,
одржаном 8. септембра у истоименом
насељу код Сегедина (на југу Мађарске),
фудбалски омладинци будимпештанске
српске гимназије „НИКОЛА ТЕСЛА”
освојили су друго, сребрно место. Прво
место припало је домаћину, екипи Деске,
док је трећепласирани био тим Ловре
из истоименог места (иначе, јединог
у Мађарској са већинским српским
становништвом).

„Теслини” фудбалери играли су у саставу: Стељић, Југовић, Голубовић, Трич34

Међународно такмичење из информатике, математике и физике, за ученике до
16 година, шесто по реду, одржано је од
26. до 29. јуна у Математичкој гимназији
у Београду. На овом такмичењу су учествовали и ученици Српске гимназије
„Никола Тесла”. Преко 50 школских тимова
из 13 земаља: Велике Британије, Немачке,
Русије, Румуније, Мађарске, Грчке, Бугарске, Словеније, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Македоније, Републике Српске
и Србије, узело је учешће на овом Купу.
Сврха такмичења је подстицање развоја
математике, физике и информатике код ученика средњих школа, сарадња даровитих
ђака из различитих земаља као и њихово

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

упознавање са лепотама и знаменитостима
Србије због чега су за учеснике организовани бројни пратећи програми, посете и
излети.
Српску гимназију представљали су
ученици: Лука Радуловић, 10. б, Урош Дамјановић, 10. б, Тимотеј Тричковић, 10. а
и Љиљана Ковјанић, 11. ц. Њихов професор физике је проф. Перо Ластић, а математике, проф. Јелена Ђурић, изузев Тимотеја Тричковића коме математику предаје
проф. Карољ Борза. На такмичењу су им
били подршка професори Драгана Васић
и Зоран Меселџија. Након завршене манифестације, уручене су медаље и захвалнице,
као и специјалне, врло вредне, награде:
телефони, таблети и рачунари. Победници
из математике су били из Србије, најбољи
физичари из Русије, а информатичари из
Румуније. Покровитељ Математичког купа
било је Министарство просвете, туризма и
телекомуникација Србије.

Отворени дан и родитељски
састанак
24.09.2018. Драгомир Дујмов

Те кишовите и прохладне суботе 22.
септембра у Српском забавишту, основној
школи, гимназији, колегијуму и библиотеци
„Никола Тесла” у Будимпешти приређен је
отворени дан. То је добра прилика да се
родитељи садашњих ученика а такође и
будућих ђака упознају са начином рада у
нашој васпитно-образовној институцији
на Тргу ружа.
Током преподнева часовима су присуствовали многи заинтересовани и добили
прилику да на непосредан начин виде како
се обавља настава.
Тачно у подне у новоизграђеној сали
окупили су се родитељи, рођаци и старатељи ђака где је отпочео пленарни родитељски састанак. Присутне је поздравила
директорка др Јованка Ластић која је у
уводном делу свога обраћања говорила о
новом, дограђеном крилу школске зграде.
Она је рекла да је тиме забавиште увелико
унапређено, да су добијене нове учионице,

језички кабинети, нова проширена библиотека и обновљена сала за физичко васпитање. То је велики напредак. Она је
уједно говорила и о новим плановима, о
обнови школске фасаде, прозора како школске зграде тако и ђађког дома у Улици рожа.

Јавна библиотека, која за сада функционише као школска библиотека, према
предвиђањима свој рад ће започети почетком јануара следеће 2019. године. Она је
затим указала и на могућност да се добије
ново проширење простора школског здања
са куповином зграде надомак српске школе, где би могли да буду смештени ђаци
чиме би се увелико проширио капацитет
ђачког дома. Када ће доћи до реализације
тог пројекта о томе за сада нема тачних
података.
Директорка је потом говорила и о новој
подружници у Сегедину. Тамношња српска
школа са својим радом почела је почетком
септембра месеца текуће школске године
и нуди нове могућности успеху српског
школства у Мађарској.
Електронске картице све више добијају
на функционалности, нагласила је директорка Ластић. Оне више не служе само за
улаз и излаз ученика, помоћу њих пружа
се могућност да се обави а да се уједно
и контролише уплата исхране. Од ове
школске године електронском картицом
ђаци преузимају своје уџбенике а помоћу
ње могу да изнајмљују и књиге из школске
библиотеке. Директорица је замолила присутне да се придржавају дисциплине око
уплате исхране која се за наредни месец
обавља до 15. дана текућег месеца. Она је
истовремено нагласила и то да се приликом
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путовања не може отказати уплата за петак
и за понедељак.
Др Јованка Ластић је потом говорила
о проблему који се јавља у обављању
физичких послова у школи. Наиме, постоји
недостатак довољне радне снаге, поготово
на кухињи, па тиме прети могућност да
се укине и рад школске кухиње. Она је
заинтересованима понудила могућност за
запошљење.
Директорка Ластић је свој говор наставила са освртом на услове становања у
ђачким домовима како у Улици ружа тако
и у Текелијануму. У свом даљем обраћању
говорила је и о пробелматици школских
екскурзија. Због бројних негативних,
непријатних појава из педагошког програма
наше школе је избрисана вишедневна
екскурзија. Уместо ње понуђена је
могућност да се само један дан наставне
обезбеди за студијску екскурзију, са тим
да одељења током викенда, према свом
нахођењу, уз сагласност својих разредних
старешина, могу да са професорима продуже школску екскурзију. Тим подухватом
су успешно отклањене многе потешкоће
и непријатне сцене. На крају своје беседе
директорица се осврнула и на обавезне
часове физичког васпитања који ће се од
сада још озбиљније контролисати.
После ње реч је преузела Јулијана
Которчевић, управница Српског ђаког
дома у Будимпешти. Она је говорила о
одржавању реда и дисциплине у нашим
домовима што је услов за успешно
функционисање и рад.
Затим су одржани родитељски састанци
по одељењима где су главну реч водиле
разредне старешине.

Матурска екскурзија
26.09.2018. Лара Живковић, Нађа Марчетић

Још пре првих јутарњих зрака 31.
августа 2018. ученици дванаестих разреда
заједно са својим разредним старешинама
кренули су на дугоочекивану матурску екскурзију у Италију. Енергије није мањкало
ни у тим раним часовима, па су се ученици
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весело дружили, певали и размењивали
утиске са распуста.

Прва станица била нам је велелепни
дворац Мирамаре који је саграђен као
поклон за Максимилијана Хабзбургшког
и његову жену. Ово здање гледа на
Тршћански залив и налази се у близини
града по коме је овај залив и добио име.
Наравно, након тога добили смо прилику
да се прошетамо тим градом на обали
Јадрана, који и поред италијанског духа
сведочи о животу некадашњих Срба
трговаца који су живелу у центру.

У касним вечерњим сатима стигли смо
у Римини у коме смо провели сутрашње
пре подне. Било је прилике за купање у мору, шетање и фотографисање... Наставили
смо путовање свраћањем у најстарију републику на свету потпуно окружену територијом Италије – Сан Марино. Уске брдовите уличице одавале су утисак бајковитог
града са мноштвом мајушних продавница
и ресторана и љубазних мештана. Поподне
смо стигли до најјужније дестинације наше
екскурзије – до Рима. Вечни град је већ
сутрадан почео да нас одушевљава... Неки
од најважнијих места које смо посетили
били су: Шпанске степенице, Фонтана ди
Треви, Пантеон, Олтар домовине, Римски
форум и наравно, величанствени Колосеум.

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

Већ наредног дана кренули смо у обилазак Ватикана, најмање независне државе на
свету и центра католичанства. Ватикански
музеј са Сикстинском капелом био је право
културно продуховљење, а Базилика Светог
Петра набољи је пример узишености и
лепоте. Следећи град који смо посетили
био је Сан Ђимињано. Шарм Тоскане
потпуно нас је опио својом грациозношћу
и мирноћом, ушушканошћу и пријатошћу.
Уске уличице су остале скоро нетакнуте
које чувају спомен на протекле векове. Иако
смо сви пожелели овде да се задржимо,
требали смо да наставмо путовање ка
Пизи. Криви торањ нас није оставио
равнодушним, а дефинитивна је чињеница
да су овде направљене најсмешније и
најоригиналније фотографије. Наравно,
нисмо пропустили прилику ни да сазнамо
да је овај торањ заправо звоник катедрале
и да се зове Кампо де Мираколи.
Последњи дан је био опуштајући и
провели смо га на плажи приморског града
Бибионеа. Свако од нас је слободно време
искористио на њему одговарајући начин:
купајући се, сунчајући се или одмарајући
се уз праву италијанску кафу и ручак с
плодовима мора.
У Будимпешту смо стигли 5. септембра
пуни утисака и са успоменама које ћемо
заувек памтити и препричавати. Пар
страница је довољно да се опише матурска
екскурзија, али и цела књига је премала
да у њу стану све емоције које носимо у
себи, све ситнице којих ћемо се сећати
и сви пријатељи које смо стекли. И зато
једно велико хвала свим ученицима 12.а,
12.б и 12.ц, разредним старешинама Алену
Нађу, Кристини Бекић и Мирјани Трагор
и професорима Бојану Белићу, Драгани
Меселџији и Изабели Борзи.

Припреме за најуспешније младе
спортисте у Бечеју
27.09.2018. Анђела Вукмир 9.б

Од 16. до 22. септембра, традиционално,
као и предходних година, Управа школе
наградила је најбоље „Теслине” спортисте

припремама. У недељним, послеподневним
часовима, у већ добро познати смештај,
пристигло је 39 спортиста.

И ове године са нама су били
професор Дејан Младеновић, тренер
мушке кошаркашке селекције, Немања
Томашевић, тренер женске кошаркашке
селекције и Естер Лутер, тренер женске
одбојкашке селекције. Свакодневно се
тренирало, јутарњи футинзи, преподневни
кондициони тренинзи и послеподневни
тактичко – технички тренинзи, били
су прилика да се стекне кондиција, да
се уиграмо и тактички припремимо за
наступајуће спортске подвиге.

Иако смо имали озбиљне тренинге,
слободно време између преподневних и
послеподневних тренинга, послужило
нам је да се боље међусобно упознамо
и дружимо, стварајући тако тим који ће
побеђивати у предстојећим утакмицама.
Имали смо прилику да заједно са
мушком кошаркашком екипом бодримо
одбојкашице, на занимљивој и неизвесној
утакмици, на којој је тим „Тесле” однео
победу 3:1 над екипом „Либера” из Бечеја.
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Након доручка у суботу 22. септембра,
помало уморни али срећни и пуни
позитивне енергије кренули смо пут
Будимпеште у нашу гимназију.

Меморијални-међународни турнир
„Дражен Петровић” 07 – 09. 10. 2018.
11.10.2018. С. З.

Кошаркашка академија „Дражен Петровић” – Шибеник, Кошаркашки клуб „Пазин” из Пазина, С.О.Ш.И.Г. „Никола Тесла” Будимпешта, „7. Гимназија” Загреб,
Х.О.Ш.И.Г. Будимпешта, „Немачка гимназија” Будимпешта, „Мађарско-Хрватска
гимназија” Осијек, ...

Турнир је протекао у веома пријатној
атмосвери, фер и коретном такмичењу
игри и понашању. Веома добро
организован турнир који нам је пружио
веома лепо искуство и што је најважније
нова пријатељства, контакте и могућност
за даљу сарадњу.
Прво место освојили су, сасвим
заслужено,
кошаркаши
кошаркашке
академије
„Дражен
Петровић”
из
Шибеника, друго кошаркашки клуб
„Пазин” из Пазина, а треће место СОШИГ
„Никола Тесла” Будимпешта.

„Отворено будимпештанско
превенство”
16.10.2018. проф.- тренер Дејан Младеновић

Кошарка мушки Leovey Klara gimn. –
СОШИГ „Никола Тесла”
15.10.2018.
65-71
(28-15; 15-14; 15-23; 7-19)

Освојено треће место на првом меморијалном турниру „Дражен Петровић”.
Била је то изузетна прилика да се пре
свега ђаци свих школа из више држава
упознају, друже и надмећу кроз тродневно
играње кошаркашких утакмица и обиласка
знаменитости Будимпеште. Турнир је био
састављен од екипа разних категорија
и квалитета такмичења, како школских
аматерских екипа па до професионалних
клупских тимова састављених и од
репрезентативних играча. Можемо бити
поносни на освојено треће место јер
смо успели најпре победити „Немачку”
гимназију, после чега смо убедљиво
били поражени од Пазина у групној фази
такмичења. У полуфиналу смо поражени
од екипе Шибеника који су на крају и
освојили турнир. За треће место веома
занимљива утакмица у сусрету два врло
слична тима по квалитету, успели смо
победити „7. гимназију” из Загреба.
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Фантастичан преокрет са минус 17, на
крају утакмице у егал завршници пуно
смо били прибранији завршили са плус 6
поена разлике у нашу корист. Утакмица
са два потпуно различита полувремена.
Прво полувреме тотално меланхолично,
лежерно и без жара у одбрани, док се
нападу нисмо умели адаптирати на њихову
зонску одбрану. Клонули смо духом и
није лако било мотивисати и усадити
веру да утакмица још није изгубљена. На
срећу успело је испровоцирати и извући
максимум из момака. Друго полувреме
улазимо на терен као потпуно други тим
са апсолутно другачијим приступом према
задацима и жељом за победом. Промена
у одбрани 4 зона квадрат (box) 1 човек
је више него успешно донела резултат и
много разигранији дисциплинованији у
нападу долазимо у неизвесну завршницу.
На крају успевамо изнудити фаулове
који су нам доносили лакше поене из
слободних бацања и тако успевамо
приредити утакмицу крају у нашу корист.
Све честитке момцима на залагању,
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пожртвованост и показаном карактеру у
другом полувремену, које нас води у даљу
фазу такмичења јер само први из групе иде
даље. Са великим нестрпљењем чекамо
наредног противника и јако се надамо
уласку на турнир три најбоље екипе
Будимпеште у отвореном такмичењу за
кошаркаше.

По њој су шетали подељени у групе, а на
крају су позирали, као прави супер-модели.
Наравно, успут су били ометани од стране
десетака, шминкани и заустављани.

Бруцошијада 2018.
20.10.2018. Јована Жугић, 10.ц

Тај понедељак, 8. октобар 2018. за
наше бруцоше представљао је право
изненађење. На почетку тога дана нису
нимало знали шта их чека. Пре првог
часа, нису видели никакве декорације,
никаква светла, звучнике, а понадали
се да Бруцошијада још није ни почела,
али након првог часа... Ходници школе
претворили су се у црвени тепих, ђаци су
били окружени фотографијама познатих
личности, а бруцоши су ушли у један
нови свет и постали младе нове звезде
„SOŠIGWOOD”-а!

Свечано отварање Бруцошијаде, почело
је пресецањем црвене траке, а затим су
бруцоши излазили на „сцену” која је била
постављена на школском дворишту где су
изводили разне кореографије које смо им
ми десетаци припремили! Уз музику, смех
и забаву направили смо сјајно отварање!
Другог гламурозног дана, уторка, 9.
октобра 2018. (СОШИГ МОДЕЛИ) наше
звезде су се опробале у улози модела!
Дечаци су имали задатак да глуме и да се
обуку као женски модели, а девојчице као
мушки. Уз нашу „помоћ”, бруцоши су били
нашминкани и дотерани за модну писту!

Трећег дана, (ПЛЕСОМ ДО СНОВА),
деветаци су били подељени у групе и на
сваком одмору плесали различите врсте
плесова и такмичили се! Хип-хоп, балет,
танго, ча-ча-ча, модеран плес, трбушни
плес, и на крају завршни плес са доделом
медаља и посебних награда у виду крофни.
Четвртог дана наши драги бруцоши
имали су последњи изазов пред собом!
После школе са десетацима су ишли на
разна места по Будимпешти. Тамо су
извршавали многобројне задатке, играли
игре, пуштали музику, упознавали се, а на
крају и почастили соком и одморили. Сви
су се лепо забавили и заиста се зближили
једни са другима.
Петог и последњег дана, 12. октобра
2018. нове Сошигвудске звездице су
предвече имали доделу завршних и
најбитнијих награда – прозивки! Уз
камере, светла, црвени тепих и позорницу,
наша сала физичког васпитања је одавала
прави утисак „Hollywood”- а! Након
прозивки десетаци и деветаци су се
одлично забавили на журци, и касније
размењивали све утиске од ове толико дуго
очекиване недеље!
Похвала за ученике који су се највише
ангажовали око организације и који су
помогли да ова Бруцошијада испадне
тачно како се и планирало: Вељко Круљ,
Јована Ђошић, Ања Поповић, Александра
Поповић, Јована Жугић, Софија Цветковић,
Мила Божић, Ана Русмир, Јаков Иваница.
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Насредин-хоџа на Тргу ружа
20.10.2018. Драгомир Дујмов

Српско позориште у Мађарској је 19.
октобра гостовало у Српској основној
школи и гимназији „Никола Тесла” у
Будимпешти. Нова свечана сала је за тили
час претворена у позоришну сцену са лепом
декорацијом која је дочарала егзотику
источњачких варошица. Глумци су овом
приликом приказали веома занимљиву,
хумористичну и поучну причу о Насрединхоџи, познатом јунаку блискоисточних и
балканских народа.

Деца су уживала у лепим народним
песмама и у интересантној причи, а
надасве у веома вештој глуми драмских
уметника нашег позоришта на челу са
директором Миланом Русом.
Ђаци су са одушевљењем аплаудирали
у знак захвалности и пожелели да наши
глумци што чешће наступају у нашој
школи на Тргу ружа.

је омогућило посету и присуство васпитнообразовним активностима у гимназијама,
основним школама и предшколским установама српске престонице, наши педагози
су имали прилику да виде веома добре и
корисне облике педагошког рада.

Дана 31. октобра уприличена је посета
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Том приликом, министар Младен Шарчевић је
уручио сертификате учесницима стручног
усавршавања. Приликом овог сусрета министар Шарчевић и Вера Пејић Сутор,
председница Самоуправе Срба у Мађарској
потписали су и Протокол о сарадњи Самоуправе Срба у Мађарској и поменутог
српског министарстава.
У свом кратком обраћању, министар
Шарчевић је нагласио „Према договору, уз
тврдо обећање, ми ћемо 16. новембра ићи
у Будимпешту и тада ће кренути нова фаза,
историје и развоја Српског вртића, основне
школе и гимназије у Будимпешти...”

Наши просветари на стручном
усавршавању у Београду
08.11.2018. Д. Д.

У организацији Српске самоуправе
Срба у Мађарској и Српског педагошког
и методолошког центра у Будимпешти,
наши просветари из Будимпеште, Батање
и Сегедина, у периоду између 28. октобра
и 3. новембра боравили су на стручном
усавршавању у Београду. Захваљујући подршци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које
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После боравка код министра Шарчевића
наши просветари су истог сунчаног дана
боравили и у Сремским Карловцима, где су
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посетили знаменитости овог симпатичног
градића о којем је веома интересантно
говорио
професионални
београдски
водич Зоран Илић. Још истог пријатног
октобарског дана група Срба из Мађарске
боравила је и у Новом Саду.
Учитељи и васпитачи српских основних
школа у Будимпешти, Батање и Сегедина
су током стручног усавршавања ове године
имали част да им врата отвори најстарија
школа у Србији О.Ш. „Краљ Петар Први”
која је је управо прославила јубилеј три
века постојања.
Васпитачице су посетиле укупно четири
вртића на територији београдске општине
Стари град. Међу њима се посебно истакао
вртић „Мајски цвет”.
Професори наше гимназије ове године
су посетили часове књижевности и српског
језика у Земунској гимназији. Часови су
били веома занимљиви а уочљива је била
и редовна употреба техничких помагала,
на првом месту пројектора и компјутера,
чиме је увелико повећан квалитет наставе.
По оштем утиску просветара, боравак
на часовима је био веома користан и
вредан, што ће се одразити и у раду наших
васпитно-образовних институција у Мађарској.

Полагање венца код Вукове бисте
08.11.2018. Мирјана Ђурић и Ања Реџовић, 9.б

У уторак, 6. новембра 2018. године,
ученици 9.б одељења Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти заједно
са Ксенијом Сушић Марков, замеником
директора, Изабелом Данко, разредном
старешином и Драгомиром Дујмовом,
професором српског језика и књижевности,
полагањем венца код споменика одали
су почаст највећем реформатору српског
језика, Вуку Стефановићу Караџићу,
и обишли многе културно-историјске
знаменитости Будимпеште.
Баш овде, у Будимпешти, близу места
где је Вук проводио велики део свог
времена (Гостионица „Код златног јелена”)
налази се његов споменик. Професор

Дујмов нам је испричао кратку Вукову
биографију и део његовог живота који је
провео у Пешти.

У његову част положили смо венац
и своју посету обележили минутом
ћутања. Ту тишину прекинуо је глас наше
разредне, која је ускликнула: „Слава
Вуку!” Посетили смо такође и споменик
Корнелија Станковића, нашег првог
композитора који се налази у близини.
Оба споменика налазе се у парку који
стоји на некадашњим темељима Табана,
насеља у Будиму у ком су некада живели
Срби, а којем се више не назире траг и за
које су везане многе интересантне легенде
– како мађарске, тако и српске. Све те
приче биле су нам веома интересантне и
занимљиве: од освајања тврђаве од стране
Османлија, преко живота турских паша,
па све до до страдања светог Гелерта.
Ипак, најинтересантније су приче везане
за остатке некада велелепне српске
саборне цркве у Будиму, од које готово
ништа није остало, и која је прошла кроз
поплаве и пожаре, да би на крају била
срушена од стране људске руке на обали
Дунава. Такође смо обишли и Будимску
тврђаву и са ње посматрали предео
где су се некада налазиле све ове нама
фасцинатне и значајне културне баштине.
Док смо уживали у погледу, упоредо смо
разговарали са професорком Ксенијом,
која нам је ствари приказала из једног
новог угла и проширала нам видокруге.
Неописив је осећај видети нешто своје,
што вас подсећа на дом, у некој другој
земљи и на другом подручју, где се тако
нешто не очекује. Такође треба рећи да је
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врло битно ценити и неговати традицију
нашег народа, јер без ње губимо своје „ја”.

„Судбине у магли”
08.11.2018. Софија Цветковић, 10.ц

Драмска секција „Сунцокрет” Српске
гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти
имала је могућност да свој напоран рад
и успешну представу „Судбине у магли”
изведе многобројној публици у Београду и
Суботици.

Представа приказује трагичну сидбину
Срба из Батање који су после Првог
светског рата имали могућност за оптацију
у Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца и
тако добију обећану територију. Представа
је реализована у сарадњи са Српским
позориштем у Мађарској и у режији
професорке драмске уметности , Зорице
Јурковић Ембер. На позоришне даске
београдског позоришта „Дадов” изашли
смо 15. октобра, помало уплашени и
нервозни. Препуна сала публике устала
је на ноге по завршетку представе и са
одушевљењем честитала свим глумцима.
Целокупан доживљај и еуфорију аплауза,
одушевљења публике и целе позитивне
енергије која нас покреће употпунио је
одлазак на вечеру у најлепши део Београда:
Скадарлију. Пријатна атмосфера, смех
и задовољство на лицима професора и
глумаца уз пријатно дружење и песму
заокружило је овај диван и незабораван
дан.
Суботица, сама по себи дражесна и
пуна чари дечекала нас је још отвореније
42

и са пуно љубави. Није нам био проблем
да пуног срца одиграмо представу још
једном пред пуном салом позоришта у
Суботици. Гимназијалци који су били део
ове представе су: Катарина Радојичић,
Никола Плавшић, Јована Жугић, Јована
Зец, Јована Мајданџић, Ана Маргушић,
Филип Иланковић, Нађа Марчетић,
Ђорђе Вукадинов, Марија Симић,
Софија Трифуновић, Вељко Круљ, Марта
Михајловић, Вања Павловић, Лара Камаси,
Мила Божић, Драгана Фриесе, Марта
Јовановић, Бојана Младеновић, Софија
Цветковић, Лена Ембер и Мирко Митар
Кркељић,професор у нашем ђачком дому.
Заједничка радост учесника је част која
нам је припала да на живу сцену ставимо
режисерско дело Зорице Јурковић Ембер
настало по роману нашег професора
Драгомира Дујмова „Воз савести”. Мислим
да ће се сви сложити са мном ако кажем да
је ово било једно незаборавно искуство и
да са узбуђењем чекамо наше путовање у
Брисел у децембру ове године.

Завршен финални турнир
Отвореног првенства Будимпеште
у женској и мушкој кошарци
13.11.2018. С. З.

Наше девојке и момци освојили
бронзане медаље
Кошаркашки тимови Српске гимназије
су се, захваљујући одличним играма у
групној фази такмичења, пласирали на
финални турнир Будимпеште. То значи
да су ушли међу четири екипе у својој
категорији. Већ тај пласман је значајан
успех. Турнир је одржан 7. и 8. новембра у
Кошаркашкој академији Хонвед.
Мушка екипа предвођена професором
и тренером, Дејаном Младеновићем је на
финалном турниру после велике борбе,
заузела треће место и освојила бронзану
медаљу. Разговарали смо са тренером нашег тима, који нам је пренео своје утиске:
„У првој утакмици смо се састали са
тимом гимназије „UPG Veres Palne” (65-
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53). Играли смо променљиво, добро смо
стартовали, али смо потпуно подбацили
у другој четвртини, и четвртој четвртини,
изгубили смо снагу и концентрацију, што
противник користи и постиже велику
резултатску предност.
У другој утакмици смо доживели
убедљив пораз од знатно квалитетније
екипе, „Kолпинг” гимназије састављене
од играча из „Хонведа” (81-47). Борили
смо се и покушавали да пружимо отпор.
На моменте смо и успевали, али није било
довољно. Наши најуспешнији играчи
су били Југовић Алекса са 17 поена,
Вукичевић Милан са 9 и Панић Алекса са
8 и Марко Грковић са 17 поена.
Треће место и бронзана медаља није
мали успех, али нам је јако жао што смо
пропустили прилику да се пласирамо на
ђачку Олимпијаду. С нестрпљењем очекујемо предстојеће такмичење на Затвореном
првенству Будимпеште.”
Према мишљењима својих суиграча
и тренера, Југовић Алекса, који игра на
позицији центра, је био најпријатније
изненађење турнира међу нашим играчима.
Кошарком се бави скоро шест година. До
доласка у Српску гимназију, играо је у
кошаркашком клубу „Звезда” из Жаркова.
Ево, како он види турнир:
„На турнир смо отишли са пуно
оптимизма, иако смо знали да ће бити јако
тешко доћи до високо постављеног циља,
а то је прво место. Одлучујућу утакмицу
за бронзу смо почели одлично, али опет
смо правили грешке које су нас довеле до
великог заостатка за противником од чак 15
поена. На полувремену у свлачионици наш
тренер Дејан Младеновић нам је кратким
говором подигао мотивацију и у трећој
четвртини као да је изашла нека друга екипа
на терен, направили смо брзу серију 10-0
и до краја изједначили резултат, али смо у
четвртој четвртини опет направили грешке
које су нас спречиле да се квалификујемо
за Државно првенство. Са терена смо, због
тога, изашли погнуте главе, али ово треба
да нас мотивише да наставимо да још више
тренирамо и већ следеће године одемо на
Отворено државно првенство.”

Наш тим сваке године претрпи велике
промене због одласка матураната и сваке
године се, у знатној мери, практично ствара
нова екипа. На овом турниру је наступао
у следећем саставу: Неорчић Иван 11.а,
Панић Алекса 11.а, Грковић Марко 11. ц,
Кркљеш Вукашин, Ђокић Вељко 10.б,
Вукичевић Милан 10.ц, Јанковић Михајло
11.б, Јовић Петар 10.ц, Видак Стеван 9.а,
Белић Петар 10.ц, Југовић Алекса 10.ц, Ћатић Алекса 10.ц, Кастратовић Стефан 9.ц.
Тренер екипе је проф. Дејан Младеновић.

Бјанка Кривокапић 9.а, Исмихана Шкријељ 11.ц, Лара Живковић 12.б, Исидора,
Васиљковић 9.а, Сара Поповић 9.ц, Надиа
Смаилбеговић 11.ц, Вања Настић 11.ц,
Сања Алексић 12.б, Миладинка Павловић
12.б, Анђела Вукмир 9.б, Јована Ђошић 10.б
и дебитант у екипи, Наташа Улемек 9.ц.                                                                            
О успеху женске кошаркашке екипе
разговарали смо са њиховим тренером,
Немањом Томашевићем:
„Као другопласирана екипа у својој
групи, у конкуренцији четири тима, пласирали смо се у финални део турнира одмах
иза екипе „Veres Palne” гимназије, освајача
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првенства. У групној фази такмичења смо
победили екипе „Szent Laslo” i „Leövey”
гимназије. Као другопласирани тим из
групе А у полифиналу за противника
смо имали првопласирану и непоражену
екипу групе Б, екипу спортске ТФ
гимназије. У полуфиналну утакмицу смо
ушли са великом жељом за победом и
евентуалним изненађењем над апсолутно
фаворизованом екипом ТФ гимназије. Равноправно смо се носили до 18. минута и
резултат је све време био изједначен. Онда
смо попустили, што је одлични противник
искористио, освојивши у серији од 11
поена и на полувреме одлазимо са високом
разликом од 14 поена у њихову корист.
На крају, резултат је био 78:64. Девојке су
заиста у овој утакмици дале свој тренутни
максимум, нарочито имајући у виду да
осим Надие Смаилбеговић, која игра за
КК Вашаш, нико други не тренира у неком
професионалном клубу, а екипа спортске
ТФ гимназије у свом саставу има играчице
попут Dombai Reke, репрезентативке
Мађарске и 200 cm високу Czigler Dorku
чланицу МТK, као и друге квалитетне
играчице које тренирају у професионалним
клубовима. У утакмици за треће место,
састали смо се са екипом „Kölcsey”
гимназије. Брзо смо се опоравили од
пораза у полуфиналу, и добили страшну
жељу за освајањем бронзане медаље. Уз
дисциплиновану, борбену и тимску игру,
девојке су апсолутно контролисале меч
и константно биле у предности од 10так поена разлике. На крају смо славили
убедљиву победу уз разлику од 14 поена,
85:71. Леп почетак школске и спортске
године за женску кошаркашку екипу
и одличан увод у Затворено првенство
Будимпеште које нас ускоро очекује.
Надиа Смаилбеговић је једна од наших
бронзаних кошаркашица: „Задовољне смо
успехом који смо постигле. Пожртвовано
смо играле једна за другу и осетиле шта
значи бити тим. Девојке на терену су дале
све од себе и бориле се, док су остале
саиграчице на клупи показале шта значи
искрена подршка. Видела се у свима нама
жеља и воља за успехом и то нам је донело
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заслужену победу. Овај успех нам је дао
мотив да у следећим такмичењима будемо
још боље.”

Драмска секција Српске гимназије
на турнеји у Србији
15.11.2018. Марта Михајловић, 11. б

Представа „Сенке у магли”
у Београду и Суботици
Бити члан драмске секције „Сунцокрет”,
вероватно једна је од најбољих одлука
коју сам донела током своје прве године
у Српској гимназији у Будимпешти.
Сада, када сам трећак, драмску секцију
посматрам на један сасвим другачији начин.
То није само школска секција, то је место
забаве, мира и тимског рада, под вођством
наше професорке, али и пријатеља, Зорице
Јурковић Ембер. Са представом „Сенке
у магли” која је рађена према роману
„Воз савести” нашег гимназијског проф.
Драгомира Дујмова, смо средином октобра
гостовали у Београду и Суботици.

На пут за Београд смо кренули 14.
октобра. Одлична атмосфера у бусу, са
благим осећајем треме који је лебдео изнад
нас, чинио је ово искуство богатијим. У
Београду смо били смештени у једаном
ђачом дому „Јелица Миловановић”. Како
то обично и бива са омладином, није
нам дуго требало да се нађемо на „Кнез
Михајловој” трагајући за неком забавом,
или каквим занимљивим местом да
проведемо слободно време. За то вече у
ђачком дому сигурна сам да би сваки члан
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могао да исприча неку анегдоту. Представа
се ближила и тензија расла. Након пробе
у позоришту „Дадов”, отпочела је општа
фрка, намештање костима, шминкање...
Публика је полако пристизала, а ми смо
били потпуно спремни да јој приредимо
вече за памћење. Извели смо је онако како
смо замишаљали, а осећај тимске победе
испунио је позориште те вечери. Оно што
је следило, учинило је ово београдско
вече незаборавним, вечера у Скадарлији,
у ресторану „Путујући глумац”, много
добре музике, песама, смеха и игре...

Највећи изазов сутрашњег дана био је
устати и кренути за Суботицу, прилично
уморни, али и даље узбуђени због још
једне представе и публике која нас је тамо
чекала. Послужило нас је лепо време.
Нисмо посустајали у намери да и у овом
граду дамо све од себе. Представа је прошла
у најбољем реду како смо и очекивали,
а затим је уследило лепо дружење у
позоришту. Сутрадан смо заборавили
напоре и трему, били смо ведри, чили и
весело разговарали на путу до пекаре где
смо нестрпљиво чекали доручак. Пут до
Будимпесте лако нам је пао уз много добре
забаве и смеха.

Растимо у вертикали
15.11.2018. С. З.

„Трагом нестале Српске вароши у
Будиму”, назив је изложбе која је отворена
у барокној сали Историјског музеја на
будимској тврђави. Видели смо обновљени
иконостас Арсенија Теодоровића, који су

рестаурирали стручњаци Галерије Матице
српске, предмете из црквено-уметничке
збирке Музеја Епархије будимске и
мноштво фотографија. Иконостас је после
седамдесет година реконструисан и враћен
у Будимпешту међу дела која говоре о
Српској вароши Табан.

Све то живописно дочарава дух времена
у којем је некада била будимска четврт са
српским живљем које је имало своју цркву
и школу. Саборна црква Светог Димитрија,
оштећена бомбардовањем Будимпеште
1945 одлуком тадашњих власти срушена
је 1949. како би се са Гелертовог брда
изнад ње несметано видео ватромет у
част Стаљиновог рођендана. Очигледно
да је српска црква некоме и због нечега
сметала. Ватромет је био само изговор.
Три генерације од тада живе које не памте
будимску цркву, али захваљујући оваквим
поменима, предавањима и изложбама,
историјско памћење ће, ако Бог да, још дуго,
дуго да траје. Живот је скуп материјалног и
духовног и једно без другог не могу. Цркве
нема али смо 8. новембра јасно чули звона
на месту где је била. Потресно су позивала
на незаборав. И док су службу држали
епископ будимски, Лукијан и отац Зоран
Остојић, парох будимпештански уз пратњу
камерног хора „Орфелин” из Новог Сада
крстили смо се и молили Богу, ми обични
смртиници, професори и бројни ученици
Српске гимназије из Будимпеште заједно
са непознатим човеком који је из суседне
зграде све посматрао те и сам изнео на
прозор икону да потврди своје православље
и да тим чином и сам учествује у вертикали
према Богу која је тог јесењег дана била
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јасна као дуга после кише. Уместо куполе,
видели смо Небо.

Излет у Јегру
15.11.2018. Д. Д.

Захваљујући залагању и труду Ксеније
Сушић Марков, председнице Српске самоуправе у Зуглоу која је уједно и заменик
директора Српског забавишта, основне
школе, гимназије, колегијума и библиотеке
„Никола Тесла” у Будимпешти, ученици
10.ц разреда на челу са својим разредним
старешином Драгомиром Дујмовом, професором српског језика и књижевност посетили су Јегру.
Чета мала, али одабрана кренула је
тачно у 7.30 да би после замало два сата
вожње стигла у овај веома занимљив град
којег је највише прославио популарни
мађарски књижевник Геза Гардоњи са
својим романом „Јегарске звезде”.

Прва дестинација наших гимназијалаца
била је српска православна црква
посвећена Преносу моштија Светог оца
Николаја чији се празник слави 22. маја.
Храм је великих димензија, а грађен је у
цопф стилу о трошку српских, цинцарских
и грчких трговаца у периоду између 1785.
и 1799. године. Цркву краси велелепни
иконостас који је осликао бечки сликар
Антон Кухелмајстер. Дуборез иконостаса и
осталог дела древног дела унутрашњости
храма хвали таленат српског дуборесца
Николе Јанковића из Сремске Каменице.
Кустос Магда Паточкаи је у свом говору
истакла да се у цркви служи годишње
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једном и то на дан храмовне славе или уочи
ње. Данас у Јегри нема Срба. Последњи
јегарски Србин је преминуо пре 37 година
и од тада у овом лепом барокном граду не
живи ни једна српска душа.
Спуштајући се са брда, где се налази
наш храм, који је видљив из свих углова
града Егера, ђаци су посетили и негдашњи
српски парохијски дом у којем је рођен
српско-мађарски
песник
Михаило
Витковић и његов брат Јован Витковић,
парох будимске српске цркве тог украса
старог Табана. Овде се налази споменсоба Витковићевих коју је приредио врсни
познавалац српске књижевности и културе
у Мађарској сада већ покојни Стојан Д.
Вујичић.  
После посете наше цркве и парохијског
здања ђаци су посетили тврђаву која је
позната по победи коју је извојевала мала
чета мађарских бранилаца против Турака
године 1552. године. По најновијим истраживањима испод бедема јегарске тврђаве
налазило се око 40.000 Турака предвођених
Кара Ахмедпашом, Мехмедпашом Соколовићем и будимским пашом Хадим Алијом.
Број бранитеља на челу са легендарним
Иштваном Добоем био је нешто више од
две хиљаде. Ученицима се поред лепо и
експонатима богато опремљеног музеја
највише допао паноптикум где су приказане воштане фигуре главних јунака Гардоњијевог романа. Наши ученици су били
одушевљени панорамом која се простире
са високих зидина јегарске тврђаве. Занимљиво је да се у овом граду налази један од
три очувана минарета у Мађарској који је
подигнут за време османлијске владавине
негде између 1596. и 1664. године, и са којег
од 2013. турски мујезин учи езан, то јест
позива на молитву малобројне муслимане.
После обилног ручка гимназијалци су
се упознали са барокним центром ове лепе
вароши на обалама потока Егер. Пролазећи
узаним улицама у сокаку Светог Јована
наишли смо на раскошну кућу негдашњег
српско-цинцарског трговца Томе Бароа,
грађену 1776. године.
После ужитка у лепотама града Јегре
наши ђаци су задовољни кренули у Будим-
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пешту. У име 10.ц разреда професорици
Ксенији Сушић Марков се на овом лепом,
поучном и корисном једнодневном излету
захвалио Огњен Малушић.

Прослављено четврт века постојања
самосталне Српске школе у
Будимпешти
19.11.2018. Д. Д.

Дан 16. новембар, када се прославља
пренос моштију Светог Ђорђа, дуго ће
остати у сећању ученика и просветара
Српског забавишта, основне школе,
гимназије, колегијума и библиотеке
„Никола Тесла” у Будимпешти. Наиме,
тога дана се свечано обележила 25.
годишњица постојања самосталне српске
школе на Тргу ружа. Тај датум је уједно
био и дан предаје новог, проширеног дела
школског комплекса који је у потпуности
финансирала влада Мађарске.

У новој, пространој аули окупио се
велики број званица, радника и ђака наше
школе. Свечаност је почела интонацијом
мађарске и српске националне химне у из-

вођењу гимназијског хора под диригентском палицом пофесорке Оливере Мунишић. Потом су часни оци о. Никола Почуча, парох калашки, о. Радован Савић,
парох ловрански и ђакон Зоран Живић
обавили призивање Светог Духа и молебан
за ученике и просветаре српске школе и
осветили нови део зграде наше васпитнообразовне институције.
Приредба је настављена вокалним извођењем мађарске и српске народне песме у
интерпретацији наших ученица основне
школе. Затим је уследила симболична размена хлеба и погаче украшених врпцама
националних боја мађарске и српске тробојке да би се та лепа сценска игра завршила колом, симболом заједништва. Овај
део програма осмислила је и увежбала
професорица Зорица Јурковић Ембер.
Изнад сцене преплитали су се мађарски
и српски триколори који су спојени са
приказом народног мотива са два голуба
који размењују пољубац. Лепа декорација
је рад професорице Изабеле Борзе.

Потом су на сцену ступили Милош Јакшић, Сања Вуковић и Лена Ембер изговарајући речи добродошлице на српском и
мађарском језику.
Водитељи програма, гимназијалка Бојана Младеновић и професор Митар Кркељић, на оба језика су поздравили окупљене.
Срдачно су поздравили Миклоша Шолтеса,
државног секретара Министарства за хумане ресурсе (Државног секретаријата за
верска питања и односе са заједницама
националних мањина и цивилним организацијама) и Младена Шарчевића, министра Министарства просвете, науке и тех47
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нолошког развоја Републике Србије, Иштвана Пастора, председника Скупштине
Аутономне покрајине Војводине, Љубомира Алексова, заступника српске мањине,
Тамаша Сианоса, заступника грчке мањине и Симеона Варгу, заступника бугарске
мањине у мађарском парламенту, те Веру
Пејић Сутор, председницу Самоуправе
Срба у Мађарској. Затим су поздравне речи
упућене др Атили Пинтеру, амбасадору
Мађарске у Београду, Барбари Авдаловић,
в.д. aмбасадора Републике Србије у Будимпешти, Александру Моштроколу, амбасадору Републике Црне Горе у Бидимпешти
као и представницима бројних српских,
бугарских, словачких, немачких, русинских и грчких мањинских самоуправа,
те културних и васпитно-образовних институција. Посебно су поздрављени Душко
Бабић, директор Дома ученика средњих
школа „Јелица Миловановић” и Милош
Бјелановић, директор Земунске гимназије
из Београда, са својим сарадницима.

Својим присуством ову јубиларну свечаност увеличали су и Бојана Чобан Симић,
прва директорка самосталне Српске школе
на Тргу ружа, Атилане Калаи, вршилац
дужности челника одељења Народносног
педагошког и образовног центра при Уреду
за едукацију, Јене Хајнал, председник Канцеларије за људска и мањинска права АПВ,
Милан Ковачевић, заменик Покрајинског
секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице АПВ, Борислав Рус, председник
Српске самоуправе у Будимпешти као и
многе друге истакнуте званице.
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Водитељи програма су потом говорили
о историјату школе из којег издвајамо овај
део: „У дугом историјском развоју српског
школства у Мађарској, двадесет и пет
година постојања Српске школе на Тргу
ружа у Будимпешти заузима значајнио
место. Почетак српског школства у
Мађарској почиње у 18. веку да би свој
врхунац доживео на прагу 20. века. Тада су
све српске школе на тлу Будимске епархије
биле вероисповедне, што значи да су све
наше школе биле у власништву Српске
православне цркве, односно у власништву
месних црквених општина. Ово стање је
промењено током 1948. године, када су
комунистичке власти национализовале све
верске школе, па тако и српске.
Тако је српски народ остао без својих
школа. Тада се родила идеја о оснивању
Државне јужнословенске школе у Помазу.
Недуго потом 1954. године, новооснована Јужнословенска школа пресељена је
на Трг ружа. Тада добија и ново име:
Српскохрватска основна школа и гимназија.
Процес раздвајања на српску и хрватску
школу почиње 1992. године. Самостална
српска школа је почела са радом 1. септембра 1993. године. За првог директора школе
изабрана је Бојана Чобан – Симић. Обнова
и проширење школе трајало је од 1995. до
јануара 1997. године. Свечаном отварању
присуствовао је и тадашњи председник Мађарске Арпад Генц. Још исте године нашу
установу посетио је Његова светост патријарх српски Павле. На иницијативу Српске
самоуправе у Ержебетварошу 2008. године
наша школа преузима име Николе Тесле,
уваженог српског научника светског гласа.”

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

У говору поменута је и директорка
Катица Рус која је од 1998. до 2009.
успешно руководила нашу школу.
Потом је уследио наступ забавиштараца
који су са својим васпитачима Миланом
Гажићем и Виолетом Станчић извели
дечје игре. Одмах иза њих основци су на
фрапантан начин плесали темпераментне
влашке игре које је увежбала професорица
Анита Вуковић. Затим је гимназијски
хор веома лепо извео две српске и једну
мађарску песму под вођством Оливере
Мунишић. Гимназијски фоклораши су
изазвали велике овације у редовима
публике. Они су овом приликом извели
српска кола са Косова и Метохије. Њихов
велики успех може се захвалити труду
професора Душана Вуковића.

успехе, али се истовремено осврнула и на
рад који је уложен протеклих двадесет и
пет година и изразила наду да је ово тек
почетак успешног пута.
Одмах после ње окупљенима се обратио
државни секретар Миклош Шолтес који је
у својој беседи истакао да никада раније
нису били тако добри односи између
Мађарске и Србије као данас. Он је указао
и на важност пружања помоћи како српској
мањини у Мађарској тако и мађарској
мањини која живи у Србији. Шолтес је
рекао да је Орбанова влада у последњем
периоду српској мањини у Мађарској
пружила значајну новчану помоћ у износу
од 2,4 милијарде форинти. Честитао је на
лепом програму који је био на изузетно
високом нивоу и пожелео да се Срби у
Мађарској још много векова школују на
свом матерњем језику и да ће их у томе
влада Мађарске увек потпомогати.
У својој краткој беседи министар
Младен Шарчевић је веома похвално
говорио о Српској школи у Будимпешту
коју је први пут посетио давне 1995. године,
када је број ђака три пута био мањи од
садашњег. Он се захвалио мађарској Влади
на уложеним средствима и на пружању
помоћи да се српска мањина очува на
овим просторима исто онако као што то и
влада Србије пружа материјалну подршку
мањинама у Србији, а посебно мађарској
националној мањини у Војводини.
После завршетка програма уследио је
богати пријем.

У Српској гимназији одржано
такмичење у лепом писању
ћирилице
Недуго потом на бину је стала
директорка др Јованка Ластић која није
крила своје емоције и гануће. Директорка
Ластић се захвалила на финансијској
помоћи коју је пружила мађарска Влада,
али и матичној земљи на пруженој
подршци током свих ових година. Она је
у свом кратком обраћању рекла да је веома
поносна на своју школу и на постигнуте

28.11.2018. С. З.

Поред изложбе „Ја српски пишем,
читам, мислим”, која је недавно била у
свечаној сали Текелијанума, у оквиру
истог пројекта, одржана је и радионица
са ђацима Гимназије „Никола Тесла” у
Будимпешти. С обзиром да је циљ овог
пројекта афирмисање језичке културе и
ћирилице, као матичног писма српског
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народа организовано је једно веома
занимљиво такмичење. Ученици ове школе
такмичили су се у вештини лепог писања
изабраног текста ћириличним писмом.
Аутори, организатори и руководиоци ове
радионице, сараднице пројекта, биле су
Невенка Петровић, професор разредне
наставе из ОШ „Мирослав Антић” из
Панчева и Кристина Бекић, професор
српског језика и књижевности из
Гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти.
У квалификацијама за финално такмичење
учествовали су ученици петог, шестог,
седмог, осмог и деветог разреда.
Преписивали су текст по избору, а у други,
финални круг пласирало се 15 такмичара.

Након овог дела такмичења Комисија
у саставу: Драгомир Дујмов, Јулијана
Мијатовић и Милош Ристић је изабрала
најлепше радове.
Најлепши рукописи ће бити истакнути
на паноима и веб-старници школе као и на
посебној фејсбук старници.
Зашто смо се определили за подстицање
лепог писања ћириличког писма?
Данас, више него икада, технологија
преузима водећу улогу у свим областима
друштва па и у области наставе и
образовања. Преплављени техничким
помагалима и осуђени на ефикасност и
ученицима и наставницима је рукопис
„споредна ствар”, не обраћају пажњу на
уредност и тачност већ на то да се што
пре запише и да је садржај онога што је
написано исправан и задовољавајући.
Писање
је
маргинализовано
као
непотребно, као губљење времена и
досадна, бесмислена радња.
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Међутим, писање је важно. Оно није
само средство споразумевања већ игра
веома важну улогу у физиолошком развоју
можданих функција. Покрети руком
активирају регије у мозгу које су задужене
за размишљање, памћење и продукцију
језика, односно регију која је задужена за
складиштење и задржавање информација.
Пишући, ученици усмеравају пажњу на
то штa пишу, памте садржај који записују
или активно слушају, прате и воде рачуна
о просторној организацији на папиру
и координирају покретима руке и ока.
Дакле, писање је вештина фине моторике
обликовања слова.
Писање је темељ за даље учење и
треба га подстицати свакодневно, као и
освестити колико је та способност заиста
важна за активацију мозга, концентрацију
и мишљење. Ово такмичење је покушај
да се подстакне жеља за вежбањем лепог,
прецизног и читљивог рукописа.
Поред тога, истиче Кристина Бекић,
шеф српског актива у Гимназији, за децу у
дијаспори је од посебног значаја да негују
писање ћирилице. Они, наиме, врло често
само у нашој установи долазе у контакт
са ћириличним писмом. Уколико се у
настави занемари вежбање и усавршавање
ћириличног рукописа код деце, нестаје део
традиције, културне баштине и идентитета
српског народа.
Награђени радови
Срна Азировић из 9.ц разреда је освојила прво место, Ана Марчетић из 9.ц
разреда друго, а Марта Радовановић из
5. разреда треће место. Министарство
културе је за све финалисте обезбедило
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мајице са натписом „Негујмо српски
језик”, а за прва три такмичара обезбеђене
су по две књиге.

Одбојкашице школе у Мађарској
лиги
28.11.2018. С. З.

Од ове године, одбојкашице Српске
гимназије се такмиче у Мађарској лиги и
то у две категорије, у млађој категорији
У17 ( девојке узраста до 17 година) и У19
( узраста до 19 година). С обзиром да су
се до прошле године такмичиле само са
школским тимовима, садашњи њихов
статус је знатно вреднији што доликује
бившим првакињама Мађарске. Ово је
веома напорно такмичење јер захтева
свакодневне тренинге и путовања у друге
градове, али је истовремено велики
изазов за њих, јер тражи виши степен
одговорности. Успех на овом такмичењу је
зато вреднији и чини их поносним.
У недељу, 18. новембра 2018. године,
требало је да одиграју две утакмице, у
Ђуру (Győr), али су одиграле само једну,
против истоимене екипе (Győr), коју су
убедљиво добиле резултатом 3:0, а другу
нису одиграле јер се екипа из Печуја
није појавила. Ускоро их у категорији У
17, очекује утакмица у Будимпешти са
екипом из Дебрецина, а у категорији У 19
настављају такмичење наредне године, 20.
јануара 2019. у Печују.
За сада су у категорији У 17 одиграле
две утакмице на домаћем терену и обе
победиле. А у категорији У 19 одиграле

су шест утакмица што на домаћем, што
на гостујућим теренима и све убедљиво
победиле.
Да се у нашој школи поклања велика
пажња одбојци говори и сарадња са
Одбојкашким савезом Србије. Недавно
су Српску гимназију у Будимпешти
посетили Зоран Гајић, председник ОСС,
Ђула Мештар, потпредседник ОСС и
Маја Симанић, репрезентативка и тим
менаџер младих националних селекција.
Они су присуствовали једном тренингу
наших одбојкашица и разговарали са
директорком др Јованком Ластић о
сарадњи. Зоран Гајић је био пријатно
изненађен квалитетом одбојке који су
показале наше одбојкашице, обећао им
позив на мајски турнир у Београду: „
Успеси српсе одбојке стављају пред нас,
одбојкашке раднике, велику одговорност и
захтевају да улажемо у млађе категорије и
услове рада у клубовима, али и у школама”
, закључио је Гајић. Др Јованка Ластић се
захвалила на овој високој спортској посети
из Србије, и истакла да она значи почетак
садржајне и успешне сарадње. Истакла је да
су три школске екипе, мушка кошаркашка
и женске кошаркашка и одбојкашка екипа
најбоље у својој категорији у Мађарској,
што је одличан предуслов за сарадњу
школе и ОСС.
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Наша школа има одличну сарадњу и
са спортским институцијама у Мађарској.
Захваљујући доброј сарадњи са МАФСом (Мађарски факултет за спорт), наше
одбојкашице имају нове лопте и наступају
у новим дресовима са ознакама „МАФСНикола Тесла”.
Женску одбојкашку екипу наше школе
чине следеће играчице:
Исидора Чергић 10.а; Мила Радусиновић, 11.б; Тара Буквић, 10.б; Исидора
Младежић, 10.б; Катарина Карачањи, 9.0;
Јована Секулић, 9.б; Ангелина Џигурски,
9.а; Анџела Гомбкете, 9.а; Милена Прчић,
9.а; Тара Уторник, 9.ц; Исидора Ђећез, 9.ц,
Дуња Миодраг, 9.ц; Љиљана Балић, 9.ц.
Тренер је Естер Лутер, првакиња Мађарске
у одбојци на песку.

са вредностима српске књижевности.
Само рецитовање је умеће и даровитост
које желим да и даље развијате. Радујем
се што сте дошли да бисте на најбољи
начин показали шта сте научили. Ово је
одлична прилика да учимо једни од других
и да уживамо.” Након поздравног говора,
ученици су били распоређени у посебне
учионице уз чланове жирија који су и ове
године имали тежак задатак да од пуно
изузетних рацитатора одабере три најбоља
у свакој категорији. Такмичење је трајало
неколико сати након чега су проглашени
најбољи рецитатори и говорници. Бројна
публика коју су чинили, поред просветних
радника, и школских другова такмичара,
њихови родитељи и родбина, заиста је
уживала у слушању песама и одломака из
највреднијих дела српске књижевности.

Завршено такмичење у рецитовању
поезије и казивању прозе
28.11.2018. С. З.

У петак, 23. новембра у Српској школи
у Будимпешти одржано је Државно
такмичење у рецитовању и казивању
прозе у организацији Српског педагошког
и методолошког центра и уз подршку
Самоуправе Срба у Мађарској. Такмичило
се 125 ученика из Ловре, Деске, Бате,
Батање, Сирига, Сегедина и Будимпеште.
Први пут ове године учествовали су
ученици из Сегедина где је Основна школа
ове године отпочела са радом.
Такмичење је отворила директорка
Српске гимназије, др Јованка Ластић, која
је изнела своје узбуђење због присуства
толико ученика из различитих средина
поводом такмичења у лепом изражавању.
Затим је све такмичаре и њихове учитеље
и професоре поздравила директорка
Српског педагошког и методолошког
центра, Јулијана Мијатовић Которчевић:
„Врло сам поносна што у сали видим, ове
године, још више деце која ће се такмичити
у казивању поезије и прозе. Све то
доприноси неговању нашег лепог српског
језика. Циљ је, пре свега, упознавање што
већег броја припадника српске народности
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Између осталих чули смо стихове и прозу
Бранка Радичевића, Милутина Бојића,
Десанке Максимовић, Мирослава Антића,
Добрице Ерића, Љубише Симића, Душка
Радовића и других популарних аутора.
Било је то дивно подсећање на класике
српске књижевности и уживање у новим
песмама и прозним одломцима. Зборно
место такмичара, било је у свечаној сали
новог крила Српске школе. Професорка
ликовног, Изабела Борза са својим ученицима се потрудила, и ове године, да
сценографија буде занимљива и са лепом
поруком. Преко зида је била пружена
увијена српска застава као таласи тробојне
реке .На сред ње је цртеж лауте, музичког
инструмента код кога се звук производи
трзањем жица. А изнад је ћирилицом
написан мото такмичења „Чаролијом речи

Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла”

до звезда” Сценографијом је повезана музика и реч као лепе уметности. Јер лепо
биране и изговорене речи које такође
настају треперењем гласних жица, најсавршенијег инструмента, као и музика најлакше допиру до људске душе. Плакат,
дипломе и похвале за Државно такмичење
у рецитовању, са ликом Десанке Максимовић и стиховима из њене песме „Стрепња”
је осмислио проф. Зоран Меселџија.

Верујемо да ће ово такмичење мотивисати и друге ученике да вежбају и буду
све бољи рецитатори. Сви учесници су
добили похвале и чоколаде, а награђени
дипломе и књиге српских писаца.
У првој категорији, у групи (1-4 разред:
српски као предмет), прво место је освојио
Давор Ђорђев из Деске; друго место Пани
Каталин Сел из Деске, треће, Лена Аријан
из Бате. Посебне похвале су добила два
ученика из Дескe: Сергеј Драгић и Богдана
Станојев.

У групи (5-8 разред: српски као
предмет), прво место је освојила Габријела
Бозоки из Деске; друго Сара Драгић
из Деске; треће, Силвија Сива из Бате.
Посебна похвала припала је Брцан Лазару
из Сирига.

У другој категорији, у групи (1-2. разред
– српски као наставни језик), прво место је
освојила Теона Смиљанић из Будимпеште;
друго, Иван Золтан Карпати из Сегедина;
треће, Даница Данојлович из Будимпеште
и посебну награду освојио је Теодор Радић
из Сегедина.
У групи (3-4. разред – српски као наставни језик), сва три прва места су освојили ученици из Будимпеште: прво место
Андреј Балажевић; друго, Радмила Вуковић, Будимпешта; треће, Богдан Миљевић,
Будимпешта. Посебна похвала припала је
Винце Тот Толнаи из Будимпеште и Милану Санто из Ловре.
У групи (5-8. разред – српски као наставни језик), прво место је освојила Сара
Ковачевић из Батање; друго, Иво Маровић
из Будимпеште; треће, Вукашин Алексић
из Будимпеште. У овој групи такмичара су
биле три посебне награде и то за: Лазара
Ђурића и Сару Остојић из Будимпеште и
Предрага Шимона из Батање.
Из Српске гимназије, пријавило се 29
такмичара. Бојана Младеновић из Будимпеште је најбоље рецитовала и освојила
прво место, друго је припало Тамари Владетић, треће, Марти Јовановић. Посебну
похвалу су добили Ленка Кипријановић и
Вељко Круљ.
Чланови жирија нису имали нимало лак
задатак, али су га обавили на задовољство
свих учесника и публике. При вредновању
наступа и додели награда, жири је имао,
између осталог у виду и језичке могућности
и средину из које такмичар долази.
Свака група такмичара је имала по два
члана жирија. У жирију су били професори:
Аница Пандуровић, Љубинка Георгијевић,
Изабела Данко, Ерика Котхенц, Јасмина
Латас, Митар Кркељић, Кристина Бекић,
Бојан Белић, Радивој Галић и Славица
Зељковић. Посебну захвалност заслужују
ментори ученика који су их за такмичење
припремали и од њих направили праве
мале уметнике лепог говора. Све време
такмичења, одржавала се редовна настава.
Шеф актива учитељица, Мирјана Ковач,
потрудила се да целокупна организација
протекне у најбољем реду.
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Лепота кроз времеплов
07.12.2018. Дуња Миодраг, 9. ц

На предлог Ђачке самоуправе и
Актива разредних старешина једну од
наших радних субота, 1. децембар, 2018.
године, ученици наше школе провели су
едукативно и занимљиво, обилазећи музеје
и галерије у Будимпешти. То је било право
задовољство, поготово деветим и десетим
разредима који су обишли Национални
музеј на Тргу Калвин и Музеј лепих
уметности у непосредној близини наше
школе. Мој разред, 9.ц и наши другари
из 9.б у пратњи одељењских старешина
кренули смо ка Тргу хероја где се налази
монументална зграда Музеја лепих
уметности, саграђена у коринтском стилу.
Били смо у овом музеју као у времеплову,
прелазили из раздобља у раздобље. Прва
поставка је била везана за Стари Египат.
Самим уласком у ту просторију осећали смо
се као да путујемо кроз време и враћамо се
у период од пре 5000 година. Налазили смо
се на обали реке Нил одакле је све и почело;
једна нова цивилизација. Овим поставкама
историчари уметности су желели да нам
дочарају живот старих Египћана, њихово
окружење, пределе, животиње и биљке,
као и писмо, хијероглифе па чак и музичке
инструменте које су користили у то време.

живота. Грци су били прави уметници, али
и војници. Видели смо њихову живописну
одећу ратника-оклопника, са штитовима,
кацигама, оружјем. То је највише
привукло наше радознале дечаке који су
са дивљењем загледали ову поставку, а
нешто слично вероватно су видели само
у историјским филмовима. Након Старе
Грчке, пролазећи кроз огромне просторије
музеја, прешли смо на уметничку поставку
једног од највећих италијанских уметника,
Леонарда да Винчија. Никог није оставила
равнодушним енергија којом је сликао и
онај дар који се видео на сваком цртежу.
Централно место ове тематске изложбе
заузима мала статуа коња и његовог
коњаника рађена у бронзи, на коју је
музеј посебно поносан, а приписује се
Леонарду. Из сале у салу, посматрајући
слике, цртеже и склуптуре било је не само
поучно, него и емотивно јер смо се дивили
свестраности и генијалности ренесансних
уметника. Посебно је било узбудљиво
видети изблиза дела Леонарда да Винчија.

Музеји су ми се увек чинили помало
досадни, све до овог дана, када сам имала
један леп доживљај историје уметности
и лепоте без које би овај свет био
сиромашнији. Верујем да моје мишљење
деле и моји другари.
Друга поставка је била везана за Стару
Грчку. Закорачивши у ту просторију
кретали смо се кроз време и стигли у период
од пре 4000 година. Поставке које су свима
привукле пажњу биле су скулптуре грчких
јунака и богова. Такође су била очаравујуће
вазе са исцртаним митовима и сценама из
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У Мађарском дому културе у
Бриселу се играло Ужичко коло
10.12.2018. Софија Цветковић, 10. ц

Трагајући за лепотом, уметничким
надахнућем и новим авантурама, драмска
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секција наше Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти стајала је испред
високих зграда, непознатих улица, гледала
је у продавнице препуне чоколада, свуда
око нас осетио се мирис свеже испечених
вафла,око нас су били ужурбани туристи, а
ми за трен смо застали и схватили да смо
се управо нашли у осећању испуњености
и среће. Понешени лепим тренуцима које
смо доживели гостујући са представом
„Судбине у магли”, насталој по роману
професора Драгомира Дујмова „Воз
савести”, у Београду и Суботици и док нам
је у ушима још увек одзвањао одушевљени
аплауз публике, нашли смо се у дивном
граду Бриселу.

Захваљујући Српском позоришту у
Мађарској и његовом директору Милану
Русу његовом брату господину Алекси
Русу, нашој директорки др Јованки Ластић
као и нашој професорици Зорици Јурковић
Ембер на путовање у престоницу Белгије,
кренули смо у недељу, 2. децембра 2018. са
договором да крећемо на аеродром тачно
у 16 часова. Мала одступања у времену
нам нису стварала проблем. Телефони су
звонили и све заборављене ствари су се
брзо пронашле. На аеродром смо стигли
јако узбуђени и пуни позитивне енергије.
Нестрпљиво смо чекали да уђемо у авион
покушавајући да сви седнемо на место до
прозора. Додатно узбуђење је стварало то
што је већини од нас тај лет авионом био
први пут, али све је протекло одлично.
Иако смо уморни стигли у хотел, сачекали
смо поноћ и честитали рођендан нашем
глумцу Вељку Круљу.
Наредни дан био је фокусиран на нашу
представу „Судбине у магли”. На јако

малој позорници морали смо да у што
бољем извођењу представимо целу радњу
публици коју су чинили Срби и Мађари
који живе и раде у Бриселу. Превод на
мађарски језик је у неким тренуцима био
потпуно непотребан јер публика није
могла да склони поглед са сцене, на којој
су наши ученици невероватно приказали
живот српских оптанта из Мађарске у
пустим вагонима.

Након великог аплауза одушевљених
посетилаца, следила је прослава уз
неизбежно Ужичко коло. Сви су били на
ногама и пресрећни због сјајно одрађене
представе.
Сутрадан је био дан за разгледање.
Прва дестинација нам је био Европски
парламент, у којем су нас лепо угостили и
провели кроз исти.
До главног трга видели смо и сликали
још мноштво малих,слатких уличица,
продавница и излога. Како би пронашли
најлепше чоколаде, јурили смо кроз главни
трг и ненамерно се нашли на сликама
многобројних туриста.
На аеродрому је свако био на различитом
ћошку, уз утикач како би напунио телефон
и поставио све слике на друштвене мреже.
У Будимпешту смо стигли пуни
утисака,пресрећни и богатији за још једно
искуство у животу. Ово путовање нам је
доказало да напоран рад и упорност увек
имају велике резултате.
И у име драмске секције   „Сунцокрет”
желела бих да се захвалим Српском
позоришту у Мађарској без ког ово
фантастично гостовање не би било овако
невероватно.
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Митрополит Амфилохије и епископ
Лукијан посетили Српску школу на
Тргу ружа
11.12.2018. Д. Д.

Боравећи у Будимпешти Његово преосвештенство Амфилохије, архиепископ
цетињски, митрополит црногорско-приморски, зетско-брдски и скендеријски и
егзарх свештеног трона пећког изразио
је жељу да посети Српско забавиште,
основну школу, гимназију и ђачки дом
„Никола Тесла”. Тако је по пређашњем
договору митрополит Амфилохије заједно
са Његовим преосвештенством Лукијаном,
епископом будимским и администратором
Темишварске епархије у пратњи бројних
свештенника 10. децембра боравио у
нашој школи.

Директорка др Јованка Ластић је
провела Њихова преосвештенства и
упознала их са историјатом и радом
наше васпитно-образовне институције на
Тргу ружа. Гости су посетили и неколико
учионица и тако добили увид како се у
нашој школи изводи настава и под којим
условима се врши рад. Улазећи у поједина
одељења митрополит је рекао деци: „Сваки
осмех на вашем лицу је леп.” На крају су
наши уважени гости посетили и српско
забавиште где је митрополит Амфилохије
и запевао са малишанима.
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Сара Поповић решава географске
проблеме
11.12.2018. С. З.

Посебно је задовољство и понос и
школи и предметном наставнику када
се неко од ученика својим квалитетом,
интересовањем и радом истиче и
постиже запажене успехе на државним
такмичењима. Сара Поповић је једна од
таквих ученица. Она са великим успехом
учествује на Hungeo Contestu, такмичењу
из познавања географије иако је тек девети
разред Српске гимназије. За сада је у групи
од 60 најбољих у целој Мађарској, али
се такмичење наставља до априла. Циљ
је да средњошколци покажу своје знање
из географије, и то на енглеском језику, и
да се од најбољих одабере екипа која ће
Мађарску представљати на Географској
олимпијади коју организује Међународна
географска унија. Други круг такмичења
у коме је Сара учествовала, одржан је у
Будимпешти, у двојезичној гимназији
(Xántas János Két Tanitaási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium), 8. децембра
2018. године. Истовремено се такмичење
одржавало и у Печују и Сомбатхeљу.
Нагласак је на препознавању географских
проблема,
њиховог
разумевања
и
оригиналном, иновативном решавању.
Само такмичење је прилика да се покаже
много шире знање, од оног које се стиче
у школи и налази у наставним плановима.
У последњем кругу, десет најбољих
ученика имаће прилику за истраживање
терена и за решавање практичних
проблема. Четири најбоља ученика ће
прве недеље августа 2019. да представљају
Мађарску на Олимпијади у Хонконгу.
По Сариним речима и први и други
тест су били изузетно занимљиви, али
и захтевни. Например, у једном задатку
је био дат филм о Шерлок Холмсу: „На
основу амбијента у ком је сниман, требало
је да одредим регију и државу у којој је
филм снимљен, затим какве су планине и
тип језера по постанку, назив водопада и
језера. Или је требало да направим своју
онлајн мапу Печуја. А у другом тесту,
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који је био на 22 странице, било је пуно
више из градива десетог разреда. Тест смо
радили три сата. Није било лако, напротив.
Акценат је био на економским питањима
неких држава и „новом путу Кине.”
Некадашња главна позорница света која се
простире од Блиског истока преко средње
Азије до дубоко у Кину и Индију, поново
се уздиже и обликује савремени свет. Тако
да је сваки такмичар морао да буде солидно
информисан о тренутном стању у свету.”

природне појаве. За почетак, микроскоп и
телескоп како би могла да посматра ноћно
небо препуно звезда и галаксија.
За само такмичење користила је различиту литературу, енциклопедијског типа.
Помагао јој је много њен професор Лазар
Которчевић указујући јој на различите
области и занимљивости из географије.
Сара радо прати све емисије „Националне
географије” и документарне филмове о
људима, животињама и биљкама на нашој
планети. И што је најважније, обожава географију. А љубав даје најлепше плодове.
Мађарско државно такмичење у познавању географије је покренула Катедра географског института за друштвену географију и урбанизам Природно-математичког
факултет Печујског Универзизета а подржали су је Мађарско географско друштво
и Удружење професора географије.

Обележавање божићних обичаја на
Тргу ружа
15.12.2018. Д. Д.

Сара припада оним ученицима који
не уче за оцене. Напросто, има снажну
вољу да учи, да стиче нова знања.
Омиљени предмети су јој географија и
физика. Из ових предмета и из биологије
је и у Основној школи у Инђији била на
разним такмичењима и увек освајала
награде. Учесница је и манифестације
Миланковићеви дана. Њена радозналост
и страст за знањем се прожимају сталним
повезивањем научних сазнања. Бројне
појаве у географији имају физичку основу
као што су: појава ветра, кружни ток воде,
струје у морима и океанима, магнетна
својства Земље. Сару највише занима
геофизика, физика Земље која се између
осталог бави предвиђањем понашања
вулкана. А воли и астрономију, науку
која проучава објекте и појаве изван
Земље у свемиру. Жеља јој је да у својој
соби која је препуна књига, направи малу
опсерваторију, да има своју „посматрачку
станицу” из које би могла да прати неке

По устаљеном обичају пре поласка на
дуго очекивани зимски распуст у Српском
забавишту, основној школи, ђачком дому и
гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти
традиционално се приређује обележавање
једног од најомиљенијег нашег празника
– Божића. Ове године је божићна манифестација одржана прохладног 14. децембра
у лепо декорисаној сали за физичко васпитање. Иако је Божић још био далеко, ипак
у нашој васпитно-образовној институцији
се од посебне важности чувају и негују
наши лепи народни обичаји који се везују
за празник Рождества Исуса Христа.
Наши ученици божићне празнике славе
у кругу својих најмилијих, па се тако ова
школска приредба приређује пре одласка
на заслужене ферије.
Ове године су ову лепу манифестацију
са својим ученицима 9.0, 9.a, 9.б и 9.ц
разреда, осмислиле и увежбале разредне
старешине Изабела Данко, Ерика Котхенц
и Љубинка Георгијевић. Изузетно лепу
сценску декорицају урадила је професорица
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Изабела Борза, за ефекте је била задужена
професорка Марина Ремели, док су за
тонску технику били заслужни Золтан
Балог и Слободан Вертетић.
Божићни програм је због великог броја
ђака изведен два пута. Пре подне у 11 за
ученике од 1. до 6. разреда и поподне у
14.30 сати за све остале ђаке.

Свечаност је својим присуством увеличала и наша директорка др Јованка Ластић.
Посебно задовољство је представљао долазак ученика и наставника српских школа
из Ловре, Сегедина и Батање.
На самом почетку окупљене је поздравио водитељ програма Огњен Радошевић.
Затим су уследиле пригодне рецитације.
Ања Реџовић и Софија Чубрилов су казивале стихове Војислава Илића „Зимско
јутро”.
Потом су наступили забавиштарци са
својим васпитачима Виолетом Станчић и
Марком Гажићем. Наши најмлађи, чланови
групе „Јежићи”, пожњели су велики
аплауз са својом симпатичном божићном
рецитацијом.
Затим је следио Андреј Васиљевић,
ученик 3. разреда основне школе, који је
лепо декламовао песму Добрице Ерића:
„Бадњак”. Недуго потом на сцену су
ступили ђаци 9. разреда. Док је Јелена
Ференчик говорила о божићним обичајима
и о симболици ритуала који се везују за
овај празник, остали у улози домаћина и
породице приказали су обичаје као што
је паљење свеће, бацање ораха у четири
угла собе, кађење собе, пијукање, молитва
и свечано обедовање током Бадње вечери.
На крају, као врхунац мале представе,
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наши ђаци су приказали како се негда
изводио Вертеп у Барањи, и то по запису
оца Стеве Поповића. Ролу цара Ирода
извео је Стеван Видак, улоге три мудраца
одиграли су Владимир Дракулић, Лука
Шипчић и Урош Станишић. Губа је био
Коста Драговић, у улози пастира био
је Сергеј Цабо, док је полажајник био
Димитрије Андоновић.

После вертепа Теодора Камбер, ученица 3. разреда, рецитовала је песму „Божић
Бата”. Ђаке 3. разреда је увежбала учитељица Катарина Весић Вујаковић.
Свечани програм завршен је наступом
школског хора под диригенстком палицом
Оливере Младеновић Мунишић који
је извео песму „Божић, Божић благи
дан”. Затим је уследила чајанка, а многа
одељења су искористила добру прилику да
ученици међусобно размене своје божићне
поклончиће.
За основце из Батање, Будимпеште,
Ловре и Сегедина у новој пространој сали
ауле приређена је чајанка са пригодним
програмом, пуштањем филма, радионицом
и фоклорним плесом уз музику Слободана
Вертетића и доласком драмског уметника
Ратка Краљевића у улози Светог Николе.   
Овогодишња прослава је као и
претходних година завршена заједничком
чајанком. Ђаци су могли да уживају воћу,
чају и у укусу божићних колача које су
делом припремили основци и кухињско
особље наше школе. Управа српског
училишта на Тргу ружа се и ове године
потрудила да деца на достојан начин буду
почашћена.
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Директорка др Јованка Ластић
гостовала у Чонграду

Стручно усавршавање наших
педагога

15.12.2018. Д. Д.

16.12.2018. Весна Чаплар

На позив Удружења „Тавлат” из
Чонграда директорка др Јованка Ластић је
17. новембра 2018. боравила у родном месту
великог српског књижевника Милоша
Црњанског. Повод је био 125. годишњица
од рођења једног од најзначајнијег песника
и прозаисте српске литературе 20. века.  

Стручно усавршавање под називом
Пробајмо соробан, одржано је 8. децембра
у просторијама наше школе.

Пригодна свечаност је одржана у
Културном центру града Чонграда на којој
су присуствовали бројни предавачи. Осим
директорке Српског забавишта, основне
школе, гимназије и ђачког дома „Никола
Тесла” у Будимпешти. Она је присутне
упознала са занимљивим детаљима
из биографије Милоша Црњанског а
говорила је и о нашој васпитно-образовној
институцији на Тргу ружа и о њеним
подружницама у Ловри и Сегедину. Код
родне куће Милоша Црњанског наша
директорка је положила и венац. Осим
ње на овом научном скупу говорили су
Ибоља Сенци Фабиане, председница
Удружења „Тавлат”, Анастасија Римаи-Тот,
представница Основне школе у Српском
Итебеју, др Предраг Мандић, главни
уредник редакције Мађарског радија
на српском језику у Печују, др Агнеш
Кациба, доцент Универзитета у Сегедину,
Иван Лазаревић и Срђан Стојанчев,
представници Удружења љубитеља књиге
из Београда. Свечаност је увеличао и
месни Хор љубитеља музике у Чонграду.   

Уз активно учествовање присутних
полазника семинара била је приказана
примена соробана (јапански абакус)
у настави математике. Рачунање на
соробану не захтева коришћење оловке
ни хартије, већ се врши уз помоћ мозга,
коришћењем моћи мисаоног процеса при
извођењу математичких операција. Овај
вид учења је првенствено усмерен на
рад у нижим разредима основне школе, у
областима формирања бројева, основним
рачунским операцијама, претварању мера,
вежбању римских бројева. Применом
овог метода рачунања ученици поред
развијања менталне аритметике, развијају
пажњу и визуализацију, а уз то добијају
сигуран темељ за даље развијање знања и
менталних способности.
Предавач је била Магдолна Вајдане
Барди, која је издавач више приручника
за рачунање уз помоћ соробана. Њено
искуство се темељи на дугогодишњем
раду у настави, где је имала прилику
да се применом соробана на часовима
математике многих генерација својих ђака
увери у то колико он доприноси лакшем
рачунању, али и томе да ђаци заволе
математику.
Овај курс је реализован уз финансијску
подршку Српског педагошког и методолошког центра.
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Стручно усавршавање „Холистички
приступ у раду са децом”
21.01.2019. Јасмина Латас

Семинар за васпитачице и учитељице,
на којем су представљени садржаји из
програма Образовања плус, одржан је 24.
и 25. новембра 2018. године. Семинар су
водиле Весна Радоњић и Драгана Милић,
педагози из Београда.

Првог дана семинара педагози наше
школе упознали су се са карактеристикама
окружења у коме расту наша деца и улози
темперамента и стилова учења у раду са
децом. Кроз разне примере приказане
су нам активности које ангажују обе
хемисфере мозга и поспешују холистички
развој детета (физички, емоционални,
социјални и когнитивни). Предавачи су
нам презентовали разне начине на које је
могуће створити позитивну атмосферу
за учење, као и стварање атмосфере
инклузивности у одељењу.
Другог дана семинара приказана је
радионица коришћења и креирања прича и
бајки у раду са децом. Имали смо прилике
да видимо приказ књиге „Лековите приче”,
Сузан Пероу, светског стучњака за „лечење
причама” и начине како да допремо до дечје
душе, користећи педагошко-терапеутску
моћ приче. Приче се обраћају детету кроз
метафору, повезују се са дечјим искуством
и у дубини покрећу процесе који имају
терапеутско, исцељујуће дејство и мењају
дечји однос према себи и свету који га
окружује.
Два дана су протекла у размени знања
и искуства и сјајном расположењу. Цео
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децембар учитељице нижих разреда у
настави су користиле неке од научених
активности за развој обе хемисфере мозга.
Врло корисна и деци занимљива вежба
је ,,знаковно писмо”. Деци ова вежба
помаже да оком прате симболе са лева
на десно, као што се наше писмо пише,
симболи се повезују са покретом, вежба
се фокус и концентрација. Деца могу сама
да смисле знакове и одреде им значење
тј. покрете телом и онда читају то што
су написали. Тако схватају чему служи
писање, вежбају читање са лева на десно и
што је важно вежбају моторику. Васпитачи
не уче децу да читају, то раде учитељице
али ће вежбати и радити припрему за
читање помоћу тела, кроз покрет.
Вежбе са рукама и прстима за стимулисање говора, когнитивних способности
и памћења попут „Коларићу Панићу”,
разне тапшалице („Бим-бам”) и друго.
Деца су живала почињући дан песмом
„Данас, врло леп је дан”, да нам часове
математике посети „Господин плус” и
да штрикамо прстима. Доказали су да
пола метра штрикераја замењује 7 страна
писања А4 формата танке, дебеле линије.
Фантастична активност за децу посебно
препоручљива за развој фине моторике.
Открили смо како да сопствену
креативност и маштовитост усмеримо да
би остварили бољу комуникацију са децом.
Програм усавршавања суфинансирао
је Српски педагошки и методолошки
центар.

Светосавска прослава у
Будимпешти
25.01.2019. Д. Дујмов

Свечано обележавање школске славе
Светог Саве у Српском забавишту, основној школи, гимназији, колегијуму и библиотеци „Никола Тесла” у Будимпешти приређено је 24. јануара, у четвртак. Професори, учитељице, васпитачи, забавиштарци,
основци и гимназијалци српске васпитнообразовне установе на Тргу ружа, окупили
су се у сали за физичко васпитање да
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заједно прославе светитеља свих српских
школа широм света.
Свечаност су својим присуством увеличали Вера Пејић Сутор, председница
Самоуправе Срба у Мађарској и Бојана
Чобан Симић, прва директорка самосталне
српске школе у Будимпешти.

Пригодни програм почео је тропаром
Светог Саве у извођењу хора наше школе
под диригентском палицом професорке
Оливере Младеновић Мунишић. Потом
су часни оци Зоран Живић, вероучитељ
српске школе, Зоран Остојић, парох будимпештански, јеромонах Варнава Кнежевић и
ђакон Стефан Милисавић уз молебан, пререзали славски колач и осветили кољиво.
Отац Зоран Остојић је у својој беседи истакао важност неговања култа Светог Саве,
првог српског просветитеља и учитеља
нашег хришћанског народа. Он је посебно
истакао да је сваки православни Србин, у
ствари, један лист књиге Светосавља.
Присутне је на самом почетку поздравила Александра Секулић, ученица 9.б
разреда. После тога уследила је симпатична рецитација предшколске групе забавиштараца. Малишане су увежбали васпитачи
Виолета Станчић и Марко Гажић.
Овај пут је веома леп, пригодни програм
у духу Светосавља осмислила и увежбала
професорица Зорица Јурковић Ембер са
драмском групом „Сунцокрет”. Веома
успелу декорацију и реквизите урадила је
професорица Изабела Борза. Професорка
Зорица је са својим ђацима веома вешто
припремила занимљив програм о Косовци
девојци, тачније о косовском миту, о борби
хришћанства и ислама.

На самом почетку представе хор наше
школе је извео народну песму „Јечам
жела косовка девојка”. Програм се иначе
састојао од колажа вокалног извођења
српских народних песама и игара,
рецитовања делова из наших епских
песама, модерне кореографије и одличне
сценске игре. Основци су веома вешто
приказали свој таленат и умеће. Био је
прави ужитак посматрати како се гаји и
чува национални дух и понос, европска
култура и хришћанско наслеђе, што данас
у Европи нимало није типична појава.
После веома успешне представе Филип
Иланковић, ученик 12.ц разреда прочитао
је беседу Светог Симеона коју је упутио
пре свог упокојења свом сину Сави.

При завршетку пригодног програма
окупљенима се обратила др Јованка
Ластић, директорица наше школе. Она
је том приликом искористила свечани
тренутак и захвалила се на раду и труду
првој директорици наше самосталне
српске школе Бојани Чобан Симић. Она
је највише заслужна што данас у центру
мађарске престонице постоји наша школа.
Уз громогласан аплауз директорка Ластић
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јој је уручила вредан поклон и велики букет
цвећа. Видно ганута директорка Бојана се
захвалила на поклону и пажњи и изразила
своје задовољство што се српска школа на
Тргу ружа проширује, напредује и да се у
њој чува српска традиција, језик и култура.
Свечани програм је завршен заједничким појањем химне Светом Сави. Затим је
присутнима понуђено кољиво и колач.   

29. јануара 2019. посетили су мултимедијалну, веома занимљиву и инспиративну
изложбу у Будимској тврђави.
Изложба „Саборна црква у Табану.
Трагом нестале српске вароши у Будиму”
настала је у сарадњи Историјског музеја
Будимпеште, Галерије Матице српске у
Новом Саду, Музеја српске православне
Епархије будимске у Сентандреји и
Српског института у Будимпешти.

Прослава је прошла у лепој атмосфери,
сви присутни били су веома задовољни и
весели.
На Савиндан на светој литургији
у пештанском српском храму Светог
Великомученика Георгија окупио се
велики број ђака са својим васпитачицама,
учитељицама, разредним старешинама
и професорима. Као и ранијих година и
сада су извођене пригодне декламације
о Светом Сави. Кумови су и овога
пута били ученици 12. разреда Српске
гимназије „Никола Тесла” на челу са
својим разредницима Кристином Бекић,
Мирјаном Трагор и Аленом Нађом. Они
су, по устаљеној традицији, припремили
славски колач, кољиво и послужење које
је после у сали црквене општине дељено
окупљеним верницима.

У просторијама Историјског музеја
Будимпеште изложени су бројни драгоцени
експонати. Нашу ученици су имали
прилику да виде иконе иконостаса великих
димензија, порушене, српске саборне
цркве у будимском Табану. Поред бројних
фотографија изложене су и многе уљане
слике и акварели са приказом несталог,
иначе веома живописног дела некадашње
будимске вароши. Захваљујући богатом
материјалу радозналим посетиоцима је
пружена одлична прилика да се упознају
са веома значајним периодом изузетно
плодне сарадње мађарских и српских
интелектуалаца и уметника.
Поред мноштва рукописа, илустрација,
оригиналних српских издања штампаних
у Будиму у првој половини 19. века, овде
су се нашли и портрети угледних српских
епископа, свештеника, песника и грађана.
Поставка је обогаћена и инсертима
документараца о Табану, појањем Стојана
Д. Вујичића, одеждом блаженопочившег
епископа будимског Георгија Зубковића,
плакатом и лепим рукописом забележеним
текстом легендарне представе „Црни
Ђорђе или Заузеће Београда од Турака”
која је приказана 1812. године у Рондели, у
тадашњем мађарском позоришту у Пешти.

Ученици наше гимназије посетили
изложбу у Будимској тврђави
01.02.2019. Д. Д.

Ђаци 10.ц разреда Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти на челу свог
разредног старешине Драгомира Дујмова,
професора српске књижевности и језика,
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Ученици 10.ц разреда, обогаћени
новим сазнањима о историји Срба на тлу
мађарске престонице, задовољно су се
вратили у ђачке домове.

Свечаност „Предаја пантљика” у
Будимпешти
04.02.2019. Д. Д.

„Размисли добро какве ћеш трагове
оставити за собом!”
Један од најузвишенијих тренутака
током четворогодишњег средњошколског
школовања ученика јесте свечаност
„Предаја пантљика”. Ова лепа традиција
датира од пре два века и од тада се у свим
мађарским средњим школама гаји овај
изузетан обичај.
Тим несвакидашњим чином гимназијалци 12. разреда симболично постају
матуранти.
Ове године је тај незаборавни догађај
у животу матураната Српског забавишта,
основне школе, гимназије, колегијума и
библиотеке „Никола Тесла” у Будимпешти
приређен 1. фебруара у позоришној сали
Културног центра „МОМ”.
Захваљујући одличној организацији
сва места гледалишта била су попуњена, а
многи ученици млађих генерација стојећи
су пратили занимљив програм.

Присутне су на српском и мађарском
језику
поздравиле
водитељке
Ана
Малушић и Зорица Бркљач, ученице
11. разреда. Том приликом посебно је
поздрављен Иван Тодоров, амбасадор
Републике Србије у Будимпешти.

После поздравних речи уследило је
свечано уручење пантљика. Сваки ђак је
имао прилику да ужива у овом јединственом
тренутку када је сва пажња усмерена на
њега. Матуранти су потом заузели своја
места у првим редовима гледалишта а то је
био знак да програм домаћина, ученика 11.
разреда, може почети.
Морамо признати да је веома фрапантна,
оригинална и симпатична сценска игра
обогаћена хумором, плесом, реп-музиком,
одличном глумом и сценографијом за тили
час освојила публику и пожњела бурне
аплаузе. Биле су то кратке, али веома
успешне слике из ђачког живота, почев од
доласка у Будимпешту, преко доживљаја
на часовима и у ђачком дому, па све до
краја гимназијских дана.
Својим талентом публику су очарали
следећи ученици 11. разреда: Алекса Панић, Миљан Вркић, Лара Камаси, Бојана
Младеновић, Марта Михајловић, Ђорђе
Вукадинов, Светлана Вујовић, Мина Перендић, Ана Добрић, Љиљана Ковјанић,
Јована Зец, Марко Ћупић, Милош Филиповић, Вања Настић, Никола Плавшић,
Марија Симић, Вања Павловић.

Скечеве 11. разреда осмислили су
Бојана Младеновић, Марта Михајловић,
Ђорђе Вукадинов, Лара Камаси. Пратећу
музику саставио је Предраг Станојевић,
слајдове ђака урадио је Данило Магазин,
а за технички део представе задужени су
били Тодор Жугић и Матеја Симић.
Наравно, све то не би тако било успешно
без надзора и помоћи разредних старешина
11. разреда Светлане Чемерикић Кучера,
Весне Бабић Седлачек и Андреје Мештер
Апјок.
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Свечани говор 11. разреда читале су
Марија Симић и Габријела Варади. Из
лепо написаног текста који су саставиле
Марија Симић, Ума Киш и Марта
Михајловић издвајамо овај део: „Похађање
ове школе, мораћете признати, пружило
вам је необичну прилику, или боље рећи
привелигију да искусите, научите, поделите
и умножите најразличитија искуства.
Једно од њих јесте и ово у којем имамо
прилику да будемо део закључивања једног
поглавља вашег живота, симболично,
као што сте и ви били део почетка нашег.
Свако од вас овде је кроз претходне четири
године прошао јединствен пут. (...) Успели
сте, дошли сте до ове ноћи у којој се све то
сабира и до ове сцене и сјаја који доликује
једној матурској вечери. Ни сви мостови
овог велеграда у којем смо вечерас, не
сијају ноћас као ви. Срца нека вам буду
поносна, али у души нека остане усхићење
и скромност за дане који долазе.”
Недуго потом уследио је веома
занимљив и надахнути говор слављеника
који су читали Нађа Марчетић, Ана
Маргушић, Филип Иланковић, Катарина
Фекете, Лара Живковић и Наташа Балаж.
Представници матураната осврнули су
се на минуле догађаје средњошколског
школовања и захвалили се свима који
су им у томе помогли. Говорници су том
приликом подсетили присутне и на важну
чињеницу да су они били прва генерација
са три одељења Српске гимназије у
Будимпешти. Открили су нам још и то
да су на све екскурзије заједно одлазили,
да су били одлични другари са здравим
духом надметања у учењу и да су свесни
да им предстоји још један „баук” који се
зове – матура! Говор је био прожет финим
хумором и досеткама, а такође и мудрим
мислима младића и девојака.
Суштину њихове беседе можда најбоље
одражава последња реченица коју је
прочитао матурант Иланковић: „Размисли
добро какве ћеш трагове оставити за
собом!”
Матуранти су потом позвали на сцену
своје разредне старешине Кристину Бекић,
Мирјану Трагор и Алена Нађа, којима
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су у знак захвалности и пажње уручили
пригодне поклоне. Пантљике и букете
цвећа су том приликом на позоринци
предали својим разредницима, а потом и
директорки др Јованки Ластић, Ксенији
Сушић Марков, заменику директора,
Драгани Меселџији и Зорици Јегер,
разредним васпитачима у Српском ђачком
дому.

При крају првог дела програма
окупљенима се обратила директорица др
Јованка Ластић. После поздравних речи
она је признала да је увек ганута приликом
„Предаје пантљика”, али овај пут је то за
њу уједно и један мали јубилеј. Наиме,
ове године је десети пут присутна на
„Пантљикама” у функцији директора. Она
је изразила своје уверење да је управо
ова свечаност најемотивнији догађај
током школовања једног гимназијалца.
Уједно је указала и на то да се из године
у годину квалитет оваквих приредаба све
више повећава. Потом је матурантима
пренела поруку: „Ускоро ћете увидети
да Српска гимназија „Никола Тесла” у
Будимпешти и није најстрашнија ствар
на свету!” Директорка је још додала и то
да матурантима тек сада следи најлепши,
најузбудљивији и најпријатнији период
живота, а то су студентски дани. Др
Јованка Ластић је на крају свог обраћања
још рекла и ово: „Пантљике су почетак
краја, али знајте, никада више овако
искрена пријатељства нећете склапати као
што сте овде у нашој гимназији. Ова школа
ће вам заувек остати и сећању. А после петдесет година посетите нас. Увек сте нам
добродошли! На крају вам желим пуно
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здравља, а то је најважније. Али знате, како
се каже, – онај ко преживи „Николу Теслу”
ништа му се тешко више не може десити!”
После тога уследио је други део
програма, плесови матураната. Модерне
игре су изазвале право дивљење родитеља,
родбине, пријатеља и познаника. Лепо
увежбане кореографије су очарале све
присутне те зимске вечери у Будиму.
Након веома успешног програма уследила
је богата закуска.

Директорки др Јованки Ластић
уручена престижна признања
12.02.2019. Д. Д.

Поводом „Дана народности” 17.
децембра 2018. године, у свечаној сали
Националне филмске академије „Уранија”
приређена је свечаност. Заменик премијера
Мађарске др Жолт Шемјен и државни
секретари Миклош Шолтес и Атила Филeп,
уручили су признања представницима
народности у Мађарској за 2018. годину.
Међу одликованима била је и др Јованка
Ластић, директорка Српског забавишта,
основне школе, гимназије, колегијума и
библиотеке „Никола Тесла” у Будимпешти.
Она је награђена на предлог Љубомира
Алексова, српског представника у
Мађарском парламенту.
У образложењу признања за др
Јованку Ластић, између осталог, стоји и
то да је она деценијама активна у јавном
животу српске народности у Мађарској.
Директорка Ластић већ десет година
успешно руководи Српском школом

„Никола Тесла” у Будимпешти, која има
своје подружнице у Ловри и Сегедину. Др
Јованка Ластић се истиче радом на пољу
образовања, чиме је увелико допринела
развоју српског народносног школства у
Мађарској.
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја 27.
јануара 2019. године у Влади Србије
уручио је традиционалне Светосавске награде за 2018. годину. Светосавске награде
додељују се за изузетне резултате у
области образовања и васпитања, унапређењу образовно-васпитне праксе и
развоју научних и уметничких достигнућа
у области образовања и васпитања.
Министар Шарчевић је оценио
да је Светосавска награда једна од
најзначајнијих у Србији и додао да му је
част што се налази у друштву добитника
ове награде. Он је, између осталог, рекао
и ово: „Не постоји ништа светије, од
данашњег дана код Срба и људи који живе
у Србији, јер Свети Сава окупља све на
једном месту. То је личност којој нико не
може ништа да приговори и замери.”
Министар Шарчевић је истакао да
је комисија изабрала најбоље међу
предложеним кандидатима. Од 230
пријављених на конкурсу je изабрано
27 добитника. Том приликом престижно
признање уручено је и др Јованки Ластић,
директорки наше школе.

На достојан начин прослављен
Дан државности Србије
14.02.2019. Д. Д.
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У Српском забавишту, основној школи,
гимназији, колегијуму и библиотеци „Никола Тесла” у Будимпешти 14. фебруара
је на достојан начин прослављен Дан државности наше матичне земље. Том приликом ђаци и просветари наше школе окупили
су се у сали за физичко васпитање.
Свечаност је почела српском националном химном „Боже правде” у извођењу
хора гимназије под диригентском палицом
професорке Оливере Младеновић Мунишић. Потом су на сцену ступили наратори Аница Шијаковић и Лазар Мандић,
ученици 10.б разреда. Они су том приликом поздравили све присутне а посебно и
директорку др Јованку Ластић. Водитељи
програма су затим говорили о значају
Сретења као верског и националнг
празника. Они су споменули и народне
обичаје који се везују за овај рано пролећни
дан. Одмах потом Лана Чукић и Ирина
Маровић, ученице 6. разреда рецитовале
су дечје песме о зими и пролећу.
Затим су прочитани делови присећања
Вука Стефановића Караџића о Првом
српском устанку. Иза тога следио је игроказ
у којем су ученици 10.б разреда Вељко
Круљ, Лука Радуловић, Урош Дамјановић,
Обрад Дабовић, Тодор Глигоријевић и
Марко Родић одлично одиграли скуп
кнезова и избор Карађорђа Петровића за
вожда Првог српског устанка. Овај део
завршен је песмом „Седам сати удара” у
лепој интерпретацији Ђорђа Вукадинова
и Александре Секулић, ученика 11.б и 9.б
разреда.

Вељко Круљ, Марко Лато, Андреј Бачи,
Филип Иланковић, Јаков Иваница и Дејан
Јунгић.
Следила је кратка сцена о сусрету и
разговору Доситеја Обрадовића и вожда
Карађорђа у извођењу Ђорђа Вукадинова
и Вељка Круља. Александра Секулић је
затим отпевала Доситејеву песму „Востани Сербије” која се сматра првом националном химном Србије.

Наратори су у својој беседи подсетили
и на значај Сретењског устава који је
прихваћен 15. фебруара 1835. године.
Невена Деспотовић и Николина
Кошанин, ученице 10.б разреда, веома су
сугестивно рецитовале стихове српског
песника и владике Петра Петровића
Његоша посвећене Карађорђу Петровићу.
На самом крају ове веома лепо осмишљене и одлично успеле приредбе, хор је
уз пратњу хармонике Слободана Вертетића отпевао песму „Ово је Србија”. Одговорна за целокупни програм била је професорка Катарина Басарић, за декорацију
професорица Изабела Борза, за кореографију професор Душан Вуковић, а за песме
професорка Оливера Мунишић.

У Текелијануму уз Бетовена
21.02.2019. Драгана Меселџија

Коло „Играле се делије” веома
енергично су извели наши гимназијалци
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Оливера Оља Јелкић књижевница
и адвокатица из Београда и Душанка
Гавриловић, магистар уметности и професорка музичког из Сремске Митровице
су за гимназијалце припремиле програм
који су у вечерњим сатима приказале
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у свечаној сали Текелијанума. Ово је
била прилика за промоцију Оливериног
најновијег романа „Лудвиг”, који је
представила средњошколцима и упознала
их са његовим настанком и плановима
везаним за овај роман.

У књизи се нигде не говори да је реч о
Бетовену, али читаоцу то врло брзо постаје
јасно. О Бетовену је написано много књига
и филмова, јер је он једна заиста космичка
величина. Ова књига је интересантна, јер
говори о Бетовеновој првој љубави Жанет,
због које је он долазио у Срем. Ту историјску
причу је Оливера изромансирала. У току
свог истраживања, пронашла је њихова
писма. Ово је прича о забрањеној љубави,
јер су Жанетини родитељи сазнавши за
ћеркино дописивање са тада непознатим
композитором, брзо је удали за једног
гардијског капетана, који ју је пак одвео у
Беч, па затим у прекоманду у Срем. Срем је
тада био војна граница, и у њему је Жанет
са својим супругом живела у једном замку
(шлосу). Бетовен потпуно заљубљен,
креће за својом љубављу у њему непознати
Срем. Те 1789. године путовао је 7 дана и
ноћи, како би дошао до ње.
Оливера је открила неке интересантне
детаље из романа: гардијски капетан,
Жанетин муж, док се она дописивала са
Бетовеном, састајао се са Карађорђем
Петровићем. Они су прелазили преко Саве
и Дунава и организовали устанак. 1813.
године Карађорђе је морао да побегне из
Србије, прешао је границу и дошао управо
у тај „шлос”. Тај шлос и сада постоји.

Завод за заштиту споменика га реновира
и ставили су на њега једну таблу на којој
пише да је ту боравио Карађорђе. Нема
помена о Бетовену, пошто је он долазио
тамо у тајности.
Бетовен је иначе, како Оливера каже,
био специфична личност. Био је геније,
и тога је био свестан од ране младости.
Чак и када су му у младости узели Жанет,
јер је био из неког нижег сталежа, оне је
сматрао да они једноставно нису свесни
да је он геније. И просто је осећао шта
све носи у себи. То је касније изазвало
ерупцију из које су настала сва његова
генијална дела. О његовој самосвесности
говори једна анегдота: Док су Хајдн и
Лудвиг шетали парком, наишли су неки
људи из краљевске породице. Хајдн,
иначе тадашњи Лудвигов учитељ се
поклонио, али Лудвиг није. Када га је
Хајдн упитно погледао, Лудвиг је рекао:
Па принчева је пун свет, а Бетовен је један.
Он је заиста био свестан шта носи у себи
и било му је потребно само време да то из
њега изађе.

По овом роману се већ припрема филм
који ће се звати Лудвиг и требало би да
буде готов већ следеће године, када је 250
година од Бетовеновог рођења.
Многи Оливерини романи су преведени
на стране језике, а она је сада искористила
прилику и поменула неке као што су
претходни „Гамбит”, који је преведен и на
кинески језик, као и један од њених првих
романа „1000 ждралова” који је настао
на основу истинитог догађаја из њене
адвокатске праксе, што је за присутне било
посебно интересантно.
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У свечаној сали Текелијанума, била
је заиста посебна атмосфера, док су
одзвањали звуци мотива из Бетовенових
композиција које је изводила Душанка
Гавриловић. Замолила је ученике да када
почне да свира, а они препознају дело, да се
јаве и кажу назив композиције. На велико
изненађење наших гошћи, ученици су
муњевитом брзином погађали композиције
и на поклон добијали најновији роман
„Лудвиг”.
Ученица Тамара Владетић је по жељи
ауторке романа, прочитала увод: „Неко
нађе спас у музици, неко у религији.
Да ли је ово уједно и мир – не мора да
значи. Можда је управо немир, али твој
немир, твоја судбина. Запамти, из мира и
спокојства се не могу чинити чуда! А ти,
Лудвиже, ниси створен да живиш у миру
и уживаш у хладовини. Створен си да
ствараш. Буди захвалан Богу што ти је дао
овај немир, боје тиркизног фрушкогорског
ахата, који ће тебе усмерити на твој пут...”

„Реч изговорена на матерњем језику
има моћ!”
22.02.2019. Д. Д.

Поводом „Међународног дана матерњег
језика” 21. фебруара је у српском кабинету
Српске гимназије „Никола Тесла” у
Будимпешти одржан пригодни програм.
Професорица Кристина Бекић, шеф актива
српског језика и књижевности осмислила
је веома занимљив и инспиративан
програм. Тема је била посвећена женским
списатељима, односно списатељкама
српске књижевности о којима се током
свог средњошколског школовања ђаци у
мањој мери сусрећу.

Мушка кошаркашка секција
„СОШИГ” „Никола Тесла”
22.02.2019. проф. – тренер Дејан Младеновић

Након што смо се вратили са зимског
распуста, остварене су убедљиве победе
у регуларном делу школског превенства
против „Пиаришта гимназије” 22.јануара,
„II Ракоци” 28 јануара и „Арањ Јанош”
гимназије одиграно 4 фебруара као и „II
Janos Pal Papa” 20.02.2019. У утакмици
квалификација за Ђачку олимпијаду остварењна је још једном победа против школске
екипе „Пиаришта” 18.02.2019. резултатом
77-30 и тиме обезбедила утакмица полуфинала са „Еотвош” гимназијом. Тај
сусрет је одигран 22. фебруара 2019.
године у нашој сали и остварена је победа
резултатом 69-23. Залагање и договор је
био остварен на задовољавајућем нивоу
и са нестрпљењем очекујемо финалну
утакмицу за пролаз на ђачку олимпијаду и
наставак утакмица у регуларном школском
превенству Будимпеште.
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Професорка Бекић је у свом поздравном
говору истакла важност неговања матерњег језика. Од шест хиљада данас постојећих језика сваке године се губи по
неколико десетина. Посебну бригу о свом
језику треба да воде говорници такозваних
малих језика као што је то српски и
мађарски, а поготово ако се ради о једној
националној мањини као што је то наша на
тлу Мађарске.
Она је навела и важност литерарног
рада наших списатељица, почев од средњевековне па све до савремене књижевности писане на српском језику.
Потом су уследиле лепо припремљене
мултимедијалне презентације наших гимназијалки. Ученице 9.ц разреда Нина Николић, Ана Марчетић, Маша Сврдлин и
Дуња Миодраг говориле су о најзначајнијим српским женама средњег века. Њихово
интересантно излагање носило је назив
„Допринос жена српској култури средњег
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века”. Оне су публику упознале са животом
и делатношћу Јелене Анжујске, царице
Јелене, кнегиње Милице Хребељановић,
Јелене Балшић, Маре Бранковић и монахиње Јефимије (Мрњавчевић). Те значајне
жене својом делатношћу увелико су допринеле развоју српске културе. Деловале су
на пољу књижевности, дипломатије. Водиле су бригу о својим задужбинама и о богаћењу српских библиотека. Материјално
су потпомагале преводилачки рад монаха
а организовале су и школе за девојке. Те
знамените племкиње биле су ктиторке и
приложнице бројних манастира и цркава.
Том приликом присутни су уживали
у лепоти стихова Јефимијине „Похвале
кнезу Лазару” у извођењу Срне Азировић.

Потом су Лара Камаси и Ана Малушић,
ученице 11.а разреда публику упознале са
биографијом и делатношћу Вилхелмине
Мине Караџић, ћерке Вука Стефановића
Караџића. Поред занимљивих података из
њеног живота окупљени су сазнали и то да
се поред преводилачког рада Мина бавила
и сликањем портрета. Гимназијалке су се
накратко осврнуле и на љубавну причу
Мине и Бранка Радичевића.
Мина Јаковљевић, ученица 10. а разреда
представила је животну причу и поезију
Милице Стојадиновић Српкиње, познате
песникиње српског романтизма, велике
пријатељице Мине и Вука Караџића, Бранка Радичевића и тајне симпатије Петра
Петровића Његоша.
О најзначајнијој српској списатељици
Исидори Секулић, редовном члану САНУ,
председнику Удружења књижевика Југославије и Србије, веома су лепо говориле
Нађа Марчетић, Кристина Секулић, уче-

нице 12.б и Каролина Кардош, гимназијалка 12.а разреда. Оне су истакле њена
литерарна достигнућа, осврнувши се
посебно на „Путопис из Норвешке” наше
уважене списатељке. Каролина Кардош је
на високом нивоу приказала и анализирала
Исидорину приповетку „Госпа Нола”.
Матуранткиња Анастасија Ачански, ђак
12.ц разреда, веома је надахнуто говорила
о песништву Десанке Максимовић, најпознатије српске песникиње. Анастасија је
видно ганута извршила анализу песме
„Крвава бајка” док је Марија Пузигаћа,
ученица 12.б разреда, веома импресивно
рецитовала Десанкину песму „Тражим
помиловање”.
Књижевно ствралаштво Исидоре Бјелице приказале су Дорис Стојиљковић и Милица Џигурски, ученице 12.ц разреда. Оне
су навеле сва значајна дела данас можда
најпознатије прозне списатељке.

О списатељици Радмили Лазић
говориле су Јована Мајданџић, Ана
Маргушић и Милица Секулић. Оне су на
крају свог занимљивог излагања извеле и
шаљиве скечеве од ауторке женске српске
поезије.
О литерарној делатности Јелене Ленголд говорила је Јана Лишанин, ученица
12.б разреда.
Марија Пузигаћа је представила стваралаштво Мирјане Бобић-Мојсиловић, српске новинарке и списатељке, а њена сестра
Катарина је одрецитовала једну њену
песму.
О најбољим списатељицама савремене
српске књижевности изврсно је говорила
професорица Кристина Бекић. Она је том
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приликом публику упознала са делатношћу
Милице Мићић Димовске, Светлане
Велмар Јанковић и Гроздане Олујић.
Професорка Бекић се на крају програма
захвалила свима на учешћу овог значајног
пројекта под називом „Дан матерњег
језика”.

Бал под маскама
27.02.2019. Софија Цветковић, 10.ц

Прави тренутак да се сви забаве, склоне
са ума тмурне и хладне фебруарске дане,
обавезе у школи и напорне тренинге је
петак увече и школски маскенбал.

Инспирисани часовима историје, географије, ликовног или музичког покушали
смо да се на трен вратимо у прошлост или
чак пробамо да завиримо у будућност и
оригиналном маском оставимо упамћен
тај 22. фебруар.
Наш бал имао је и такмичарски карактер, јер је најоригиналнија и најкреативнија маска добила награду. Ове године
прво место оствојила је Дуња Миодраг,
ученица 9.ц разреда показавши себе као
„Неустрашиву гусарку”. Друго место
припало је „Алиси у земљи чуда”, то јест
Ањи Реџовић, ученици 9.б разреда док је
„Црна дама” била Теодора Шобот, ученица
10.б разреда и освојила треће место.
Након доделе награда, сликања и
размене утисака следила је журка за сва
четири разреда Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти. Уз добро познату
музику и са пуно позитивне енергије, сви
су се лепо забавили.
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Наши професори су и сада показали
велику отвореност за наше идеје, креативност и енергију и подржали нас у дружењу
и забави. Гимназија као што је наша
увек је отворена за ђаке који би поред
примереног владања и учења показали и
своју креативну страну, а наш маскенбал је
то и потврдио.
Волела бих да се захвалим Ђачкој
самоуправи за организацију маскенбала
као и професоркама Гордани Ђерђ, Зорици
Јегер и Ерики Котхенц за издвојено и
проведено време на журци.
Маска, као и доста ствари у животу
једно сакрије, а друго открије. Заклањајући
део тела кроз маску разоткривамо део
нашег карактера, жеља и личности.

Посетили смо Ђур и православну
Николајевску цркву
05.03.2019. Анђела Топић, 9.ц и Јована
Секулић, 9.б

Екскурзију у Ђер (мађ. Győr) или Ђур,
како овај градић на граници Словачке
и Мађарске, Срби изговарају, доживели
смо као награду. Дан је био као створен
за излет. Леп, сунчан, све је мирисало на
рано пролеће. Нас 16 ученика је пошло
са домским васпитачима: Горданом Ђерђ,
Зорицом Јегер и Славицом Зељковић са
намером да будемо присутни на литургији
у православној цркви у Ђуру која потиче
још из 1730. године. Службу је служио
владика Лукијан, а за певницом су, између
осталих, биле и наше гимназијалке: Ана
Поповић, Александра Секулић, Ленка
Кипријановић, Софија Чубриловић и Ма-
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рија Јовановић. У овој цркви се годинама
није чула православна молитва. Срба већ
одавно нема на овом простору. Цркву је
сада гркокатоличка. Ту се током године
одржавају мисе, али црква и даље служи
својој намени. Људи се моле Богу. Цела
служба је била један величанствен и
дирљив доживљај.

У цркви смо чули проповед, али
смо имали и историјски час о угледним
интелектуалцима који су некада овде
живели. То је био град српских шајкаша
који су се борили против Турака. Они су
чували границе, али су својом борбом
допринели да се сачува и сам Беч. Један од
последњих српских деспота прослављен
у бројним биткама, био је Павле Бакић.
После цркве смо сви заједно били на
доручку. Ту смо чули једну интересантну
проповед јер нам се владика Лукијан
обратио беседом:
„Бог се може спознати кроз своју
творевину. Ви учите и можете написати
хемијску формулу човека, јер се зна колико
је човек процената воде а колико других
елемената. Али има нешто што се не може
изразити ни хемијском формулом, а то је
душа у човеку. Човек са душом има исти
састав као и онај без душе, али је разлика
итекаква, јер један је жив а дуги је мртвац.
До спознаје Бога се може доћи кроз науке
које изучавате. На пример, и у математици
се тражи вера. Верујемо да се две паралеле
секу у бесконачности. Па и други закони и
аксиоми траже од нас веру. Од математике
је узвишенија степеница ка спознању Бога
астрономија са својим законима. Космос се
шири и то једном устаљеном динамиком.
Ако рачунамо уназад долазимо до његовог

настанка или до прве главе Постања у
Библији: „Бог рече: ‚Нека буде светлост’.
И би светлост”... Од ове науке је, по речима
покојног нашег будимског владике Данила,
још узвишенија философија, а изнад ње је
најузвишенија религија, Божије откривење.
Сваки човек је оригинал, створен по лику
и плану Божијем. Бог има план са сваким
од нас. Ми треба да одгонетнемо у себи
тај план. Човек има слободу да употреби
или злоупотреби то што му је Бог дао.
Зато треба да пазимо шта чинимо својом
слободном вољом, јер по речима апостола
Павла: „Све ми је дозвољено, али није све
на корист.”
Ова последња реченица ми се посебно
допала јер је реч о слободи и нашем избору
како ћемо да је користимо.

Јована и ја смо добиле задатак да
нешто испричамо о овом граду. Ми смо
то и урадиле. Са интернета смо скупиле
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податке. Оно што нема на интернету
су наши утисци. Град је изузетно чист,
већина улица је покалдрмисана гранитним
плочама, зграде су уједначене висине у
самом центру, грађене у барокном стилу,
са необичним угаоним балконима и
прозорима (кибиц фенстерима), посебно
се истичу велелепна здања цркава, градске
скупштине, синагоге, школа и позоришта.
Има пуно споменика лепо сачуваних
који говоре о значајним личностима и
догађајима. И све ово говори о људима
који знају да чувају све своје. Овај
средњевековни град лежи на ушћу Рабе у
Дунав. Направили смо пуно фотографија
за успомену, највише на градском
шеталишту.
Излет је био добро организован.
Захваљујемо се директорки, васпитачима и
нашем возачу Пери који нам је током пута
пуштао музику за свачији укус. Сви смо
били јако лепо расположени. Научили смо
пуно тога лепог и занимљивог. Радујемо се
унапред новим излетима.

Теслини кошаркаши се
квалификовали за Ђачку
олимпијаду
05.03.2019. С. З.

Убедљивом победом у финалној утакмици Затвореног првенства Будимпеште
која се играла 28. фебруара 2019, мушка
кошаркашка екипа Српске школе „Никола
Тесла” је освојила прво место на турниру
и квалификовала се за два престижна
такмичења: Државно првенство Мађарске
и Ђачку олимпијаду која ће се одржати у
Печују од 4. до 7. априла 2019. године. У
финалној утакмици противник момцима
кошаркашког тима „Тесла” била је екипа
„Сент Јанош Пал Папа гимназија” (Szent
János Pál Pápa Gimnázium) Теслини
кошаркаши су добили са великом разликом
52-37 (26-8; 3-13; 10-8; 13-8). Победи је
највише допринела тимска пожртвована
одбрана и дисциплинованије кретање
у нападу. Сваки играч је на свој посебан
начин допринео остварењу крајњег циља.
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И што је најважније, много рада и залагања
тренера, Дејана Младеновића који је код
својих играча развио одличан тимски дух.

Екипу су чинили следећи играчи: Ђокић Вељко 10.б, Вукичевић Милан 10.ц,
Јанковић Михајло 11.б, Јовић Петар 10.ц,
Видак Стеван 9.а, Белић Петар 10.ц,
Југовић Алекса 10.ц, Ћатић Алекса 10.ц,
Кастратовић Стефан 9.ц, Радовановић
Димитрије 10.ц, Хегедуш Матија 9.а и
Тилгер Лазар 9.а. Тренер екипе је проф.
Дејан Младеновић.
Након зимског распуста, па све до
последње утакмице, „Теслини” кошаркаши
нису знали за пораз. Остварили су убедљиве
победе у школским превенствима против
„Пиаришта гимназије” (Piarista Gimnázium,
„II Ракоци Ференц гимназије”(II. Rákőczi
Ferenc Gimnázium ) и „Арањи Јанош
гимназије” (Arany János Gimnázium) као и
„II Janos Pal Papa” Gimnázium У утакмици
квалификације за Ђачку олимпијаду
остварена је још једна победа против
школске екипе „Пиаришта гимназије”
(Piarista Gimnázium) резултатом 77-30 и
тиме је обезбеђена утакмица полуфинала
са „Етвeш гимназијом” (Eötvös Gimnázium). Тај сусрет је одигран 22. фебруара у
сали Српске гимназије „Никола Тесла”.
Остварена је убедљива победа резултатом
69-23.

Еколошко разгибавање наших ђака
07.03.2019. Александра Поповић 10.ц

Као и прошле године чланови ђачке самоуправе Српске гимназије „Никола Тесла”
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у Будимпешти тако су и ове године били део
„Дана демократске културе”. Овогодишња
тема била је „Eколошко разгибавање”.
Дани су се обележавали у Земуну и
Археолошком налазишту Виминацијуму.

Као Теслини амбасадори били су присутни ученици десетих разреда наше школе:
Вељко Круљ, Мила Божић, Александра
Поповић и професорка Ерика Котхенц.
У четвртак ујутру, узбуђени са малом
тремом кренули смо на пут ка Земуну.
Наши другари из Земунске гимназије су
нас на диван начин дочекали и угостили.
Када смо ми а такође и сви представници
школа са Кипра, из Словеније, из Ниша,
Ивањице, Сремске Митровице, Сомбора,
Чачка представили своју школу у виду
еколошког немара или еколошке победе
представио рад ђачке самоуправе, кренули
смо на пут ка хотелу.
Одмах после вечере упутили смо се
у разгледање Београда и обишли смо
Национални музеј у Београду. После занимљивог обиласка музеја шетали смо
улицама Београда заједно са нашим домаћинима. Сутрадан после доручка отишли
смо на свечани пријем код градоначелника
Земуна Дејана Матића, где смо после
неколико речи топле добродошлице имали презентацију о екологији везану за
Аду Међицу и то на енглеском језику,
после које смо имали квиз. Ада Међица је
острво између новобеоградских Блокова
и Аде Циганлије које заправо изгледа као
прави мали рај и представља још једну од
еколошких победа.
После пријема отишли смо на Земунски
кеј где смо као прави еколошки победници

чистили загађене обале прелепе реке
Саве. Касније смо узели ствари из
хотела и сели у аутобус који нас је водио
правац у Виминацијум. Када смо стигли
у Виминацијум обишли смо Римске
ископине и упознали се са културолошким
садржајем. После тога смо имали вечеру,
а затим караоке вече на којем смо се лудо
забавили. У суботу ујутру после доручка
смо имали радионицу српских заната
као што је ковање новца, мозаик и многе
друге. Након тога смо имали кључни
догађај под називом „Округли сто” где
је свако од представника школа имао два
минута да опише на који начин њихова
школа утиче на еколошки развој. Када
смо завршили са ручком, посадили смо
бршљене и храстове саднице у дворишту
комплекса у којем смо били смештени.
После сађења отишли смо у Aвантура
парк, где нам је прорадио адреналин и
жеља да превазиђемо све препреке. Уз
подршку наше драге професорке и наших
нових другара успели смо да успешно
пређемо све препреке. Када смо завршили
са адреналин парком имали смо слободно
време које је наша екипа искористила
играјући карте и гледајући дерби. Након
вечере имали смо опраштајну журку.

У недељу ујутру смо кренули у Земун
тачније у Земунску гимназију где смо се на
нашу велику жалост поздравили и растали
са нашим новим другарима. Веома смо
захвални нашој школи и професорки
Ерики Котхенц која нам је омогућила да
упознамо нове људе и да развијемо нашу
еколошку свест. Сматрам да смо после
ова четири дана више еколошки свесни и
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најважније је да имамо пуно нових идеја
које се надамо да ћемо их реализовати у
нашој школи у што скорије време.

Чланак о изложби
„Откриј Пандорин свет”
08.03.2019. Огњен Малушић, 10.ц

Ученици Српске гимназије „Никола
Тесла” у Будимпешти су 28. фебруара
са професорима Српског ђачког дома
Радивојем Галићем и Мирославом Сребром посетили изложбу „Откриј Пандорин
свет” на тему веома популарног филма
Аватар снимљеног у техници 3D.
На изложби су биле презентоване
животиње, биљке као и атмосфера
незаборавног филма. Током изложбе
ученици су уз помоћ картица, на које су се
регистровали пре почетка изложбе, имали
могућност да сазнају више информација
о „Пандорином свету”. Такође помоћу
поменуте регистарске картице ученици су
на основу својих особина имали могућност
да сазнају која би животиња били из
„Пандоре”.
Ученици су потом направили и свог
„Banshee-a” (летеће створење, које служи
као превозно средство), онако како су га
они замислили. Ђаци су такође испробали
и кратку анимацију, како изгледа возити
џиновског робота кроз шуму „Пандоре”.
Сазнали смо још и то како би ученици
изгледали да су аватари, помоћу њихових
слика. Током пријаве пре почетка изложбе
ученци су дали свој имејл. На тај начин
ће имати приступ информцијама које
су прикупили током изложбе. Ученици
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Српске гимназије дали су изјаву да су
уживали у изузетно занимљивој изложби.

Сећање на Тихомира Вујичића
13.03.2019. Д. Д.

Дана 23. фебруара навршило се пуних
деведесет година од рођења Тихомира
Вујичића, српског композитора из
Мађарске.
На иницијативу Ксеније Сушић
Марков, председнице Српске самоуправе у
Зуглоу, иначе заменика директора Српског
забавишта, основне школе, гимназије,
колегијума и библиотеке „Никола Тесла”
у Будимпешти, ученици 10.ц разреда су са
својим разредником Драгомиром Дујмовом
положили венац поштовања код споменплоче Тихомира Вујичића (Помаз, 1929 –
Дамаск, 1975), истакнутог етномузиколога
и композитора.

Спомен обележје се налази на згради
Српске православне црквене општине у
популарној Вацкој улици, том најужем
центру мађарске престонице, где се негда
налазио дом проте Душана Вујичића,
пароха будимпештанског. У том патинастом
здању живео је и стварао млади Тихомир
а такође и његов брат Стојан, врсни
књижевник и културни прегалник.  
Венац су положили Александра
Поповић и Огњен Малушић. Потом
је Александра Поповић прочитала
биографију најзначајнијег сакупљача
музичке традиције Срба, Буњеваца,
Шокаца, Бошњака и Хрвата у Мађарској.  
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Вујичић је био веома популаран и у
мађарском уметничком свету 60-их и 70их година минулог века у Будимпешти.
Написао је многа музичка дела а међу
њима се посебно иситиче композиција прве
мађарске телевизијске серије „Капетан
Тенкеша” са којом је ушао и у историју
мађарске филмске уметности.
Тихомир Вујичић је био врхунски
српски интелектуалац у Мађарској. Био је
широко образован и говорио је неколико
језика. Вујичић је умро трагично.
Срушио се авионом изнад Дамаска на
Преображење 1975. године.
Овој малој свечаности присуствовао
је и професор Пера Ластић, директор
Српског института у Будимпешти, уједно
и потпредседник Српске самоуправе у
Зуглоу.

Иван Хрваћанин, стрелац турнира
13.03.2019. С. З.

Фудбалски омладинци будимпештанске
Српске гимназије „Никола Тесла” учествовали су 9. марта у завршници Ђачке олимпијаде Будимпеште у малом фудбалу.
Турнир је одржан у балон хали Спорт
клуба на Шорокшари путу. У Финалу
седморице, ученици Српске гимназије су,
у изузетно јакој конкуренцији, заузели
високо четврто место. До бронзане медаље
делио их је само један бод.

По пети пут заредом титула најбоље
екипе припала је спортској гимназији
„Сент Имре”, која ће 23. марта играти на
Државном првенству у Будимпешти. Утеха

је да су „Теслини” играчи победничкој
екипи били најтежи противници. У првом
колу, у „вечитом” дербију, тим „Тесла” је
победио свог традиционално неугодног
и великог ривала и спортског пријатеља,
новопештанску ССШИГ „Ујпешт” са 1:0,
који је на крају био другопласирани тим
Олимпијског турнира. Победили су екипе
СТШ „Ракоци Ференц” (1:0) и Гимназије
„Вереш Палне” (5:1), док су поражени од
трећепласиране екипе Гимназије „Сент
Ласло” (0:1) и – ЕТШ „Трефорт” из
Кишпешта (2:3).
Фудбалери Српске гимназије су и ове
године били најмлађа и, уз шампиона,
најкоректнија екипа турнира и нису
остали без пехара. Иван Хрваћанин је, са
постигнутих девет голова постао најбољи
стрелац првенства.
Тим су чинили: Теодор Тричковић
(капитен),
Алекса
Југовић,
Иван
Хрваћанин, Стефан Голубовић, Вања
Павловић, Сергеј Цабо, Александар Газдаг,
Мирко Желер, Вања Стељић и Душан
Круљ. Тренер је проф. Властимир Вујић.

Легенде и предања о пећинским
украсима
29.03.2019. Сара Поповић, 9.ц

Имали смо занимљив излет, 28. марта
у Будим и посетили смо пећину Павлове
долине (Pálvölgyi barlang). Организатор
ове посете био је професор географије,
Лазар Которчевић, који је управо ових дана
са деветим разредима обрађивао област
Морфолошки рад подземних вода. Излет
је био теренска настава, изванредан час
у природи. Тридесет ученика су водили
домски васпитачи, Славица Зељковић
и Митар Кркељић. Време нам је било
наклоњено. Прави пролећни дан, чија
свежина је помогла да уживамо у природи
и у учењу.
„Пећина Павлове долине” је најдужа
у Мађарској. Дугачка је 30 километара
и под заштитом је државе. Налази се
на површини од око 4,7 хектара. Под
управом је Националног парка, „Дунав75
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Ипој”. За посетиоце је доступно 500
метара, оспособљеног простора за посету
туристима.
У пећини је стална температура
10 степени. Имали смо водича који је
заустављао групу поред занимљивих
украса и композиција и тумачио их.
Професор Лазар је преводио и повезивао
оно што смо видели са градивом које смо
претходно обрадили.
Откривена је 1904. године када је
отпочело истраживање. По усменом
предању пастир је тражећи изгубљену
овцу која је пропала кроз отвор у земљи,
пронашао пећину. Већу популарност,
допринео је истраживачки Међународни
конгрес, одржан 1927. године који је био
први на свету посвећен овој тематици. Том
приликом је пећина осветљена и уређена, а
затим отворена за туристе. Данас је око 40
000 посетилаца годишње посети.

Претежно је грађена од кречњака који је
сачињен од некадашњих живих организама
Панонског мора које се овде таласало пре
више десетина милиона година. Нама,
ђацима су нарочито била занимљива
водичева тумачења легенди везаних за
пећину и украсе у њој. Многи украси у
пећинским дворанама, заиста подсећају на
бајке. Једна од њих је „Снежана и седам
патуљака” која је најрепрезантивнија.
Пролазећи кроз ходнике, видели смо
склуптуру „девојке у дугачкој хаљини” која
је настајала милионима година. Видели
смо чудесно „крдо слонова”, „корњачу”
која се нашла на таваници, „Нијагарин
водопад”, „крезубог крокодила”, „медузе”,
„шкорпију”, шкољкице и морске јежеве.
76

Све су то фосили од пре 200 милиона
година који су били заробљени у слојевима
кречњака. Пећинске дворане, сталактите
и сталагните створиле су термалне воде
са тектонским кретањем и издизањем
Будимских планина. Нема вештијег
мајстора од природе.

Оно што заиста пећину чини посебном
је то што је она је пуна живота. Могли
смо да видимо прошлост, садашњост и
будућност у једном тренутку. Предивни
фосили су својом једноставношћу
украшавали камене зидине, а сама места
на којима су они остали скамењени су
била некако необична, неочекивано је било
да се ту нађу. То је једна загонетка о којој
смо сви размишљали, зашто су ту и како су
ту доспели? Недуго затим, схватили смо,
а одговор је био логичан, због Панонског
мора. Посматрала сам просторије пећине
са неверицом да је пре, баш на том месту
била огромна количина воде, међутим
и поред самих фосила и шкољкица,
невероватне лоптасте шупљине у стенама,
које су се формирале због реакције метана
са водом су служиле као још један доказ и
још један разлог више за дивљење.
Оно што је било посебно фасцинантно
су сталагмити и сталактити који управо
говоре о старости пећине. Просто је
невероватна чињеница да један камени
стуб стоји на једном месту неколико
стотина милијарди година, а исто тако смо
могли да видимо и новонастале сталактите
и сталагмите чији „живот” тек почиње.
Схватила сам да закони природе важе за
све и да кључ свега лежи у једноставности.
Сазнали смо да и поред физичких
знаменитости,
пећину
окружују
и
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волшебне легенде. Једна од њих је
говорила о вештици која кува ручак у
просторији пећине и да, ако кажемо назив
неког јела, када се вратимо кући, затећи
ћемо то јело на столу. Наравно, није било
тако лако обићи пећину, морали смо да се
пењемо уз стрме степењице које су спајале
њене делове, као и да се пазимо слепих
мишева. За мене, ово је био не само један
сјајан излет и доживљај, него и још један
пут да сам упознала чари природе и лепоту
Мађарске.

Пријатељска кошаркашка
утакмица
29.03.2019. С. З.

У оквиру припрема кошаркаша Српске
гимназије за Државно првенство, које
ће се за две недеље одржати у Печују,
26.марта 2019, одиграна је пријатељска
утакмица са екипом Хрватске гимназије.
Реч је о две екипе које се јако добро
познају са многих турнира. Утакмица је
протекла у фер и коректном окршају и
пријатељској атмосфери. Хрватска екипа
је на неки начин овом утакмицом изашла
у сусрет играчима Српске гимназије јер
су у припремном периоду веома важне
контролне утакмице на којима се проверава
тренутна припремљеност играча за тешке
турнирске утакмице. Овде није био важан
резултат него да се екипа уиграва и да буде
свесна на чему још треба да ради да би на
Државном првенству постигла што бољи
резултат. Победа хрватске екипе је заиста
убедљива, али може се рећи да је екипа

Српске гимназије из овог пораза извукла
многе поуке. Увидела је слабе тачке на
чијем ће отклањању радити до турнира.

Екипа ХОШИГ-а је састављена од
момака који тренирају у кошаркашким
академијама и клубовима, већина њих су
на прекретници да ли да се професионално
баве кошарком у блиској будућности.
Упркос њиховој супериорности, играчи
Српске гимназије су пружили јак отпор и
уверили се где су тренутно по квалитету
и да треба и даље вредно да тренирају
и напредују за шта имају довољно
предиспозиција. Утакмица је била много
вишег квалитета него утакмице у школском
првенству и са пуно атрактивних потеза.
Сусрет са јачим противником им је у овом
тренутку и био преко потребан. Пораз
никад није пријатан, али је и драгоцено
искуство. Посебан квалитет овог сусрета
је у томе што је остварена још чвршћа
сарадња Српске и Хрватске гимназије на
спортском плану.

Вукашин Ђинђић, златни хокејаш
04.04.2019. С. З.

Вукашин Ђинђић је ученик Српске
гимназије, (девети разред) и најмлађи
члан хокејашке репрезентације Србије
до 18 година, која је освојила прво место
на Светском првенству Друге дивизије Б
групе и тиме обезбедили пласман у виши
ранг такмичења.
Он је успео да прође оштру селекцију
за репрезентацију у којој је од позваних
40 играча одабрано 23-оје. Светско
77
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првенство је одржано у хали „Пионир”
од 25-31. марта. Учествовале су екипе из
Кине, Аустралије, Холандије, Белгије и
Хрватске. Репрезентативци Србије су, у
финалној утакмици, убедљиво победили
екипу Белгије резултатом 12:2 (5:0, 5:2,
2:0). Вукашин са поносом истиче да је имао
одличну асистенцију за један постигнути
гол, што је за њега, као најмлађег играча,
значајан допринос освајању златне
медаље. Одмах након прославе успеха у
Скадарлији, Вукашин је пожурио назад у
своју школу и Будимпешту: „Не живи се
од славе, преда мном је још пуно рада и
надам се, победа” закључио је Вукашин.

Овде су га свечано дочекали његови
другари из школе и ђачког дома „Никола
Тесла”. Сви су, врло поносни на њега,
пожелели да га загрле, честитају му и
додирну златну медаљу. Разговарали смо
са њим о овом успеху и његовим почецима
у хокеју: „Научио сам да клижем са 4
године, а хокејом сам се почео бавити
са шест. Најпре сам био у хокејашком
клубу „Таш”, а са 12 година сам био члан
ХК „Партизан” где сам био и капитен
клуба. Из тог периода памтим пуно лепих
тренутак и успеха. Најдраже ми је злато
освојено на турнири у Русији, у Обнинску,
месту у близини града Калуга. Са мном
у Будимпешту су из ХК „Партизан”
дошла још три момка који су ђаци Српске
школе: Петар Симић, Вук Брадић и Урош
Миљковић, њих тројица су осми разред
Српске школе.”
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Сусрет гимназија Европе
04.04.2019. Лара Живковић, 12.б, Кристина
Бекић

Почетак пролећа делегација Српске
гимназије „Никола Тесла”, дочекала је у
Требињу, граду Сунца и платана. Сваке
године марта месеца одржава се пројекат
„Сусрет гимназија Европе”, намењен
за побољшање квалитета наставе, да
се упознају и приближе ученички и
наставнички ставови, настојања.
Домаћин овогодишњег јубиларног
5. „Сусрета гимназија Европе” била је
Гимназија „Јован Дучић” из Требиња.
За припрему материјала и вођење
програма побринуо се професор Предраг
Милошевић и директор Мишо Пешић.
Сусретима је присуствовало осам школа:
из Шкофја Локе, Скопља, Земуна,
Вараждина, Гњилана, Темишвара, Требиња
и Будимпеште. Нашу школу представљали
су ученици Филип Иланковић, Нађа
Марчетић, Лара Живковић, директорка
др Јованка Ластић и професор – ментор
Кристина Бекић.

Незаборавна недеља почела је 18.
марта када смо се упутили на београдски
аеродром „Никола Тесла” заједно са
Земунском гимназијом, одлетели смо до
Тивта и одатле кренули ка Требињу. Тог
дана домаћини су нас заиста угостили
како доликује, измамили осмех на
лица и дочекали све гимназије како
би свечано отворили овогодишњи
сусрет, представљањем свих гимназија.
Централна тема 5. сусрета била је улога
ваннаставних активности у васпитању и
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образовању деце, a такође, и њен утицај
на план и програм образовног система.
Домаћини су се потрудили да за пет дана
осим учења, усавршавања и размене
мишљења, организују и бројне друге
активности како би што ближе упознали
Херцеговину и град на Требишњици.
Већ другог дана фокус био је на анализи
претходно обрађених анкета у свакој школи
и представљање рада секција. У Српској
гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти
анкету је попунило око 110 гимназијалаца,
и с поносом можемо изјавити да наша
школа нуди велики број ваннаставник
активности, посебно на пољу спорта,
драмске уметности, фолклора, хора,
рекреације и разних других вештина.
Свака делегација је током занимљивих
радионица марљиво радила како би
дошла до неких конструктивних предлога
и закључака. Такође, истог дана пре
обиласка Требиња одржан је пријем код
градоначелника Мирка Ћуића.

Трећи дан сусрета провели смо на
излету. Град који је добио име по свом
Старом мосту и стражарима моста званим
„мостарима” био је прва станица. Успут
слушајући водича сазнали смо шта је
сувозид, како су обрађивали неплодно
земљиште Херцег-Босне и шта је сарасак
(локални назив за бели лук). Шетњом
кроз уске уличице вишевековног центра
Херцеговине, Мостара, предах смо
направили у ресторану „Шадрван” где
смо пробали неке од традиционалних
специјалитета и попили „кахву” из руком
кованих филџана.

Касније тог дана осетили смо и
топлину далматинског југа у лепом граду
Дубровнику. Древни госпарски град
дочекао нас је благим и ведрим даном.
Случајни пролазник главне улице Страдун
частио нас је сладоледом и улепшао нам
дан. Увече смо присуствовали концерту
школског оркестра и уз мелодије евергрин
хитова завршио нам се дан.
Следећег дана имали смо радионице,
а убрзо након радионица погледали смо
чувени манастир Тврдош, а поподне смо се
пешке попели до херцеговачке Грачанице и
погледали маузолеј Јована Дучића, српског
песника-модернисте. Враћајући се пешке
кроз град, застали смо на Арсланагића
мосту. Мало ко зна да је и тај мали стрми
мостић задужбина истог оног Мехмедпаше
Соколовића који је, сећајући се ваљда свог
одвођења у јањичаре и мајчине топле руке,
дао изградити познати мост у Вишеграду
којем је Иво Андрић посветио свој роман.
Увече смо погледали представу „Кофери”
која говори о актуелној проблематици,
одласку младих у иностранство. Последње
вече провели смо у етно-кући и уз живу
музику уживали у последњим тренуцима
сусрета.
Вратили смо се кући препуни утисака,
са пуно нових искустава, познанстава.
Овогодишњи сусрети заиста ће нам остати
у лепом сећању. Неизмерно смо срећни
што нам је пружена овако дивна прилика да
представимо нашу школу на међународном
пројекту, да упознамо друге културе, људе,
да путујемо и да се усавршавамо.

Захвалност пројекту
„Безгранично – Határtalanul”
05.04.2019. Алекса Азап, 11.а

Традиционално почетком пролећа,
као и прошлих година, имали смо ту
част да угостимо једну од гимназија из
Србије. Захваљујући успешном конкурсу
пројекта „Безгранично – Határtalanul”
чији је финансијер Мађарска влада,
односно Министарство за људске ресурсе,
од 26. до 29. марта у Српској гимназији
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„Никола Тесла” у Будимпешти боравили
су професори Марица Кресоја, Едина
Пеце, Маја Обрадовић и 35 ђака Гимназије
у Бечеју у којој посебно раде мађарска и
српска одељења.

Госте смо дочекали на челу са нашом
заменицом директорa Ксенијом Сушић
Марков и професорком Изабелом Данко.
Након малог упознавања са историјатом
наше школе, кренули смо у обилазак
прелепе Будимпеште.
Први дан, у уторак, са гостима смо се
упутили до Трга хероја. Тамо је професор
Митар Кркељић Бечејце упознао са
историјом мађарског народа и самог
трга. Морам признати да су гости били
одушевљени лепотом Трга хероја.
После смо се упутили у Будим на
Будимску тврђаву, тамо је професор Ален
Нађ говорио о тој важној и монументалној
грађевини мађарске политичке историје.
Помало исцрпљени од дуге шетње
уследило је слободно време, те смо
уживали у чарима Будимпеште са гостима.
Срећом, послужило нас је јако лепо време.
У среду ујутро смо кренули у обилазак
центра града са професорима Андреом
Мештер Апјокне, Изабелом Борза и
Драгомиром Дујмовом.
Професор Дујмов нас је на српском и
мађарском језику упознао са историјом
кафане „Пилвакс”, одакле су 15. марта
1848. године „мартовски омладинци” на
челу са Петефијем, Јокаијем, Вашваријем
и другима кренули у правцу Националног
музеја, где су прочитани захтеви мађарског
народа. Потом су смо стигли и до Ронделе,
негда познатог, давно порушеног бастиона
кружног облика у којем је радило Мађарско
позориште и на чијој је позорници
80

изведена прва позоришна представа на
српском језику „Крешталица” у преводу
и режији Јоакима Вујића. Професор нам
је говорио и о историјату српске цркве
у Пешти и Будиму, о породици Вујичић
која је изнедрила два великана Тихомира,
композитора и етномузиколога и Стојана,
књижевника. Затим је Бечејце је упознао
и са настанком првог срспког женског
колеџа у Вацкој улици „Ангелинеум” који
краси фреска Паје Јовановића, а такође и
чувеног „Текелијанума” у којем и данас
станују српски гимназијалци.
После тога смо пошли ка Националном
музеју, том важном здању мађарске
историје и културе. Потом смо се упутили
до железничке станице „Келети”, где смо
посетили споменик, дивећи се прекрасним
фрескама Мора Тана, познатог ликовног
уметника родом из Бечеја. О њему нам је
одржала кратко предавање професорка
ликовне клитуре Изабела Борза.

Након ручка и малог предаха, посетили
смо Базилику, и положили венац у знак
сећања код споменика Габора Сарваша.
Уследила је посета мађарском парламенту,
једној од највећих и најлепших зграда
у Европи. Свако је био очаран лепотом,
раскоши и изгледом парламента.
У четвртак ујутро упутили смо се заједно
са нашим професорима Андреом Мештер
Апјокне, Миланом Ђурићем и Душаном
Вуковићем у Острогон (Естергом), где
смо посетили базилику. Естергом је
иначе и седиште римокатоличке цркве у
Мађарској. Гости из Бечеја посебно су били
одушевљени човеком који је седео испред
базилике и свира у фрулу. Одушевило их
је то што је знао да свира српске песме и
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Ужичко коло. Када је засвирао коло, мало
смо и заплесали.
Након Острогона запутили смо се до
Вишеграда, а потом и до Сентандреје.
Тамо нам је професор Вуковић причао о
важним местима у Сентандреји везаних
за нас Србе. Помало изморени кренули
смо на ручак у школу, а послеподне смо са
професором Миланом Ђурићем отишли у
будимпештански зоолошки врт.
У петак, последњег дана нашег
дружења са Бечејцима, уследила је посета
Литерарном музеју „Шандор Петефи”.
Тиме је и завршено наше дружење са
гостима из Бечеја у Будимпешти. Но,
ускоро, у мају месецу, узвратићемо њихову
посету. Поћи ћемо у Србију да наставимо
ово прелепо дружење.

Кошаркаши српске гимназије
прваци ђачке олимпијаде Мађарске,
кошаркашице трећепласиране
09.04.2019. Предраг Мандић

И мушка и женска кошаркашка екипа
Српске гимназије „Никола Тесла” из
Будимпеште, поново су заблистале
на Ђачкој олимпијади Мађарске. На
такмичењу одржаном од 5. до 7. априла у
Печују, момци су освојили злато, док су се
девојке окитиле бронзаном медаљом.

каснијег првака, гимназије из Дунакесија,
успеле да се психички поврате и победе
екипу Реформатске гимназије из Kарцага,
са 39:25. На тај начин, изабранице тренера
Немање Томашевића поновиле су свој
прошлогодишњи пласман, освојивши
бронзану медаљу.
Што се тиче „Ол-стар” екипе турнира,
у најбољу женску петорку је из екипе
„Тесле” уврштена Исмихана Шкријељ, док
су се код момака чак двојица пласирала у
најбољу петорку: Алекса Југовић и Милан
Вукичевић. Иначе, у женској категорији
надметало се 18 екипа, а у мушкој 19
тимова.
Дечаци: Стефан Кастратовић, Алекса
Ћатић, Милан Вукичевић, Вељко Ђокић,
Стеван Видак, Лазар Тилгер, Петар
Јовић, Димитрије Радовановић, Михајло
Јанковић, Матија Хегедиш, Петар
Белић, Алекса Југовић и тренер, Дејан
Младеновић
Девојке: Ања Поповић, Вања Настић,
Лара Живковић, Босиљка Фекете, Бјанка
Kривокапић, Сања Алексић, Миладинка
Павловић, Исидора Васиљковић, Јована
Ђошић, Сара Поповић, Наташа Улемек,
Исмихана Шкријељ и тренер, Немања
Томашевић.

Излет у манастир Грабовац
Кошаркаши тренера Дејана Младеновића су без пораза освојили трофеј, а у
финалу су савладали старе, добро познате
противнике из Бенедиктинске гимназије из
Панонхалме, резултатом 42:26. Девојке су
након изгубљене полуфиналне утакмице од

17.04.2019. Марија Симић, 11.ц

На предлог професорке народописа
Јулијане Которчевић, иначе директорке
Српског ђачког дома у Будимпешти, прве
пријатне априлске дане одлучили смо
обогатити излетом у крајеве, у које се,
81

Годишњак 2018–2019 • Најзначајнија дешавања

током досадашњег живота у Мађарској,
још нисмо имали прилике запутити. Наше
мало путешествије започело је у ране
јутарње часове 10. априла. Уз иницијаторку
овог излета, моје одељење 11.ц, разред
већ искусних путника, предвођен је и
нашом разредном, професорком биологије
Светланом Чемерикић-Кучером.

Пут ка циљаном одредишту водио нас
је на југ, ка Толнанској жупанији, у чијим
се крајевима недалеко од градића Сексарда
уздижу звоници манастира Грабовца,
некада важног и надасве познатог верског
и културног седишта Срба у Панонији,
а у данашњим временима једном од
главних места окупљања заједнице Срба
у Мађарској. Пут дуг приближно два и
по сата, провела сам спокојно утонувши
у лепоту крајолика који се пружао са обе
стране главног пута. Неки ђаци су спавали,
неки чаврљали, неки грицкали и сликали
пределе обасјане свежим таласима сунца.
До села Грабовац стиже се добро
асфалтираним путем који кривуда кроз
благо заталасани предео. Као да је моћни
Дунав својим рукавцима померио земљу
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стварајући зелене наборе који се протежу
даље ка западу.
Манастирско здање смештено је на
самом крају села, а звоник цркве види се
надалеко. Дан још није прешао половину,
када смо застали испред једноставне
гвоздене капије која означава да се ушло на
манастирско земљиште. Од главне капије
путић се лагано спушта до мале удољице
у којој су се сместили импозантна барокна
црква, дугачак конак и мали скрајнути
објекат који је некада био ћелија. Споља,
све у добром стању, хармонично и спокојно,
уредно поплочан плато, украшен цвећем,
испред цркве поређане клупе за одмор а
даље иза храма простире се широка, тек
покошена ливада.
Дочекује нас искушеница Љубинка,
упућујући нам срдачност, благе осмехе
и стрпљење, а затим у њеној пратњи
улазимо у цркву. Историја каже да су
манастир основали далматински монаси
из манастира Драговића, који су овамо
због глади избегли у 16. веку и дали
му име по грабовим шумама. Монаси
манастира Драговић населили су се у
месту где је било Срба и прву цркву су
подигли на брду изнад данашњег храма.
О том давном времену сведочи и старо
гробље са неколико надгробних споменика
исписаних старословенским писмом.
Иако запуштени и зарасли у траву и
шикару крстови ипак одолевају времену,
достојно чувајући успомену на оно вечно
и непролазно, памтећи времена и људе
који су својом верном службом сачували
зидине светога манастира.

Црква посвећена Светом Михаилу,
подигнута је у 18. веку. Унутрашње
украшавање храма настављено је до
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1768. године. У новије време је утврђено
да су иконе грабовачког иконостаса дело
новосадског сликара Василија Остојића.
Овај величанствен иконостас уређен у
зеленом мермеру и дуборезу украшеном
златом, један је од најрепрезентативнијих
дела српске уметности на овом простору.
Садашње експертизе су показале да су иконе
делимично пресликане и колористички
освежене приликом обнове 1886. године.
Верујем када бих и имала довољно
вештине и знања подобно описати сваки
детаљ зидног живописа, иконе апостола
уоквирене богато разуђеним дуборезним
украсима са уплетеним ружама, царске
двери украшене симетрично постављеним
мотивима класја, палме и винове лозе са
гроздовима, и када би се све то могло баш
тако детаљно и замислити, верујем да
ипак не бих успела пренети и објаснити
ту утонулу, мирну а свечану и сјајну
атмосферу која, као светлост, испуњава
сваки кутак унутрашњости цркве. Овакви
снажни доживљаји оживљене лепоте
имају моћ да уздрмају цело биће, и тек
тада човек осећа да зна, разуме и поштује
оно што нам је проливеном крвљу наших
предака, остало у наслеђе. Корачајући
земљом која и даље памти одлучне кораке
великог духовног вође српскога народа,
патријарха Арсенија Чарнојевића који
је овде у годинама након Велике сеобе и
боравио, додирујући хладне мермерне
зидове, осећајући мир и страхопоштовање
пред моштима свете Варваре, свуда је
присутан призвук неких минулих времена,
у којима су манастир посећивале „хаџије”,
поклоници светога гроба, долазећи са свих
делова Истока.
Након посете цркви, позвани смо у
скромну манастирску трпезу где смо
направили кратки предах. Уз колаче и сок
разговарали смо са нашом домаћицом.
Причала нам је о манастирском животу и
дневном ритму, о припреми панађура за
св. Петра и св. Павла, средином лета, када
се овде окупи стотинак верника и њихових
пријатеља.
Манастирско правило могло би се
назвати срцем манастирског живота,

али су правила сама по себи спољашња
творевина. Оно поседује сопствену
историју, настајање и развој. Смишљено
је од човека али је божански инспирисано.
Након сат-сат и по времена, опростивши
се од наше љубазне домаћице, кренули
смо истим путем, назад ка Пешти. Када
посетиоци и туристи оду, враћајући
се својој свакодневници, простор око
манастира као да утихне и врати се у своју
безвременост, и само се још цвркут птица
у боровима манастирског имања, може
чути.
Посета манастиру Грабовац је пре свега
допринела потпунијем и продубљеном
разумевању народописа, ван зидова
учионица и оквира обимних текстова,
подсетила нас је на мисију сваког савесног
родољуба, који је отишавши у туђе земље,
пред себе ставио задатак да историју свога
народа непрестано призива и слави, а
уједно и ствара.
Вредно је поменути и захвалити
се Српској народносној самоуправи у
Ержебетварошу на челу са др Александром
Ластић на пруженој материјалној помоћи,
као и свима онима који су нам омогућили
реализацију овог излета.

Дигитална недеља у „Тесли”
29.04.2019. M.A.P.

Дигитална недеља у Српској школи
„Никола Тесла” у Будимпешти одржана
је у другој недељи априла месеца, тачније
од 8. до 11 априла. Отварање је после
поздрава присутнима почело речима:
„Окупили смо се на отварању званично
прве „Дигиталне недеље”, али зар је било
која друга ваша недеља била другачија
– не дигитална? Наша свакодневница је
дигитални свет – који нас окружује. Ал’
ипак да признамо да смо неколико недеља
пре овог данашњег дана имали много
више озбиљних дигиталних обавеза – у
односу на ону досадну свакодневницу на
чет – порталима...”
Задатак да се оствари „Дигитална
недеља” је био комплексан јер је план
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био да се пројектом обухвате сви ђаци као
учесници, без обзира колико су надарени за
математику или информатику. Циљ је био да
се покаже како живимо у дигитализованом
свету и како га доживљавамо, наравно, и
колико знамо и умемо да се сналазимо у
свему томе.
Дигиталној недељи је претходио
„Дигитални месец”, јер слободно можемо
рећи да су припреме за ову недељу
трајале око месец дана. Радило се на свим
нивоима, почев од основне школе (нижи
и виши разреди), па све до гимназије и
ђачког дома.

Читав пројекат је организовао актив
математике и информатике који је за ову
прилику добио назив „Инфомат” под
руководством
Марине
АлександрићРемели, која је припремила планове,
осмислила концепт и задужења, у
договору са осталим члановима актива.
Важну и неизоставну улогу у извођењу
читавог пројекта имао је и сваки појединац
„Инфомат-а”: Карољ Борза, Зоран
Меселџија, Драгана Васић, Јелена Ђурић
и Моника Бекчић.
Пројекат је одрађен у две сале у току 4
дана тј. програми су текли на два нивоа: у
аули школе за гимназијалце и у библиотеци
за основце са садржајима прилагођеним
узрасту ђака.
Програм за оба нивоа је отворила дигитална елита која је Српску школу „Никола
Тесла” у Будимпешти представљала на
такмичењу у Мексику под руководством
професорке Јелене Ђурић.
У току „Дигиталне недеље” најбољи
основци и гимназијалци су приказали
своје радове, а комисија је одлучила који
међу њима заслужују награде. Чланови
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комисије су били професори: Карољ Борза,
Марина А. Ремели, Зоран Меселџија,
Драгана Васић, Јелена Ђурић, Моника
Бекчић и Изабела Борза.
Професорка Изабела Борза је припремила ликовну радионицу за више разреде
основне школе и гимназију, поставила
изложбу у аули школе, осмислила и урадила
декорацију ауле. Она је такође учествовала
и у стручној комисији за избор награђених
радова.
Велику помоћ је указала и Александра
Ристић, педагог из колегијума са ликовном
секцијом која је припремила гласачке
кутије за ликовне радове у дигиталном
стилу. У пребројавању гласова су много
помогле билиотекарке Александра Вечић
и Јелена Кепић.

За креирање и израду плаката и
диплома посебно захвалност је исказана
Зорану Меселџији, а велику похвалу
заслужује и техничко особље школе, као и
ученици који су били водитељи програма:
Миња Добрић, 9 б, Лазар Мандић, 10.б
и Марта Михајловић, 11.б и техничка
подршка: Владимир Дракулић, 9.б, Марко
Чупић,11.ц и Стефан Голубовић, 12.б.

Посета Парламенту
01.05.2019. Урош Симић, 10.ц

Дуго ишчекивани транутак, претворио
се у стварностност.
Одлазак у једну од најимпозантнијих
грађевина у Европи се обистинио. Иако
нам се време тог дана, није баш обрадовало,
чинило ми се да је то најлепши дан, зато
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што могу да обиђем и видим председничку
палату и све лепоте које је красе, како
споља тако и изнутра. Велика је част
и привилегија видети парламент једне
државе, а посебно ако је то парламент неке
друге земље, а не матичне. Корачајући ка
парламенту, гледао сам његов положај,
како му се преко пута једне од највећих
европских река смеши Будим. А он стоји
огроман као див у свом сјају и лепоти.
Морао сам високо да подигнем главу, да би
га мој поглед целокупног обухватио и чини
ми се да ми је застао дах од те величине.

и несвакидашњу посету мађарском парламенту, која ће вечно остати забележена
као један од најлепших момената мог
одрастања, смо завршили сликањем са
нашим разредним старешином.

Српскa гимназијa „Никола Тесла”
Почео писмени део матурских
испита
03.05.2019. Драгомир Дујмов

Моје очи су остале широм отворене, а
срце је почело нагло да куца од те лепоте.
Остао сам фасциниран. Такво здање до
тада нисам видео. Још видно узбуђен,
кренуо сам ка унутрашњости парламента.
Погледао сам своје другаре из одељења
10.ц и приметио исту дозу узбуђености.
Чинило ми се када сам погледао свог
разредног, професора Драгомира Дујмова,
да и он са нама дели исто узбуђење, да
му је веома драго што је успео да нас
доведе и покаже једно овакво велелепно
здање. Када смо ушли унутра, остао сам
затечен и нем од прелепе унутрашњости
и изузетних старина из прошлости које су
много говориле о самом граду и држави
у којој се налазимо. Посебну пажњу нам
је привукла света круна династије Арпадоваца, коју даноноћно чувају чувари парламента. Круна је доста мала, али украшена предивним драгуљима и њен целокупан изглед је одузимао дах. Сам обилазак парламента, дочарао нам је водич,
која је константно додавала занимљиве
информације и детаље. Ову феноменалну

У Српској гимназији „Никола Тесла”
у Будимпешти се у петак, 3. маја, тачно у
7.30 часова у библиотеци наше вапитнообразовне институције окупљеним матурантима обратила директорка др Јованка
Ластић. Она је у свом говору истакла да
су сви ученици успешно завршили своје
гимназијско школовање и да се свима
пружа могућност да полажу матурске
испите. Директорка је уједно и упозорила
кандидате да се стриктно придржавају
свих законских правила током писања
писменог дела испита зрелости.
Тога дана су матуранти, укупно 63
ђака, полагали писмени испит из српске
књижевности и језика.
Први део писмене матуре средњег
нивоа из српске књижевности састојао
се из разумевања текста и писања
аргументације. Овај пут матуранти су
требали да прочитају и дају одговор на
тему „Медији данас – Увод у масовне
комуникације”.
Што се тиче аргументације, кандидати
су могли да бирају између два задатка:
„Постоји ли проходност између различитих
85

Годишњак 2018–2019 • Најзначајнија дешавања

видова уметности? Књижевна дела све
чешће бивају филмски адаптирана. Да ли је
могуће у потпуности пренети оригиналну
поруку изворног дела? Изнеси свој став,
поткрепи га аргументима, и међу њима
се осврни на лични доживљај” и „Српска
земаљска самоуправа објавила је конкурс
за додељивање ђачких стипендија. Напиши
молбу и наведи у њој зашто ти заслужујеш
да ти се додели стипендија”. За решавање
првог дела писменог испита ђаци су на
располагању имали 90 минута.

Наредне седмице следе писмени испити из мађарског језика и књижености,
математике, историје и других предмета.
Усмени део матуре почиње у другој половини јуна месеца. До полагања усменог
дела матурантима стоји на располагању
месец дана како би се могли поштено
припремити за „испит зрелости”.

Уручене ђачке стипендије
06.05.2019. К. П.

У другом делу писменог испита матуранти су могли да бирају између две
понуђене теме. За решавање овог другог
дела писменог матурског испита кандидати
су имали 150 минута. Први задатак је носио
назив: „Књижевна анализа”. Прва тема је
била: „Анализирај Вечитог младожењу
Јакова Игњатовића као друштвени роман.
Кроз два лика романа одреди узроке
успона и пропадања породице”. Друга тема
је била „Књижевна паралела”, тачније
„Родољубиво песништво кроз књижевне
епохе српске књижевности. Представи
родољубиво песништво уз њене одлике и
анализирај измену њених мотива код Ђуре
Јакшића и Милана Ракића у различитим
књижевним раздобљима.” Матурантима
су дате песме Ђуре Јакшића „Отаџбина” и
Милана Ракића „Наслеђе”.
Већина матураната је за тему писменог
испита одабрала анализу романа Јакова
Игњатовића, зачетника српског реализма,
родом из Сентандреје.
Срећом, теме нису биле тешке, па се
и матуранти надају да ће се то позитивно
одразити и на њиховим резултатима.
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У просторијама Самоуправе Срба у
Мађарској уручене су ђачке стипендије
које кровна српска организација традиционално додељује најбољим и најактивнијим ученицима. Др Јованка Ластић, директорка Српске школе „Никола Тесла”, поздравила је добитнике „Српске стипендије”
за прво полугодиште 2018/19 године, речима: „Имамо пријатну обавезу да заслужне средњошколце и студенте награђујемо
стипендијама, које од пре три године обезбеђује Самоуправа Срба у Мађарској.
Конкуренција је била велика, мада су гимназијалци ове године имали среће да добију већи број стипендија, јер се нико од
студената није пријавио. Тако смо поделили осам стипендија. Поред ваше пријатне
обавезе да потрошите новац, такође имате
обавезу да будете присутни у животу српске заједнице, да научите што боље српски језик и негујете и преносите нашу традицију!” Вера Пејић Сутор, председница
Самоуправе Срба у Мађарској, такође
је поздравила добитнике стипендија и
изразила своје велико задовољство што
заједница успева да обезбеди средства
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и награди залагање младих људи. Међу
добитницима стипендија један је матурант
– Филип Иланковић из 12.ц разреда, док
су остали добитници млађег узраста: Нађа
Ибрахим из 9.а, Нина Кнежевић, Ана
Шево, Ана Малушић, Лара Камаси, Габријела Варади и Јудит Волошин из 11.а разреда.

Екскурзија у Беч
09.05.2019. Tеодора Радан, 10.ц

Чинило се изузетно далеко одлазак
у тај нестварни музички град, Беч.
Нестрпљиво дочекивање, одбројавање
дана и договарање ко је чији пар у и чије су
краљевске позиције у аутобусу тј. шараге
били су неизоставни делови овог излета.
Једва дочекан аутобус је стигао и врло брзо
смо се укрцали носећи са собом осмех и
позитивну енергију.
Пут од три сата је пролетео уз игру и
музику, а наша прва станица била је летња
резиденција Хабзбурговаца тј. дворац
Шенбрун. Време за обилазак вртова и
Глоријета смо искористили на најбољи
могући начин упијајући лепоте раскоши
у коме су живели тадашњи владари, затим
смо ушли у сам дворац. Сваки салон, свака
дворана дворца приповеда приче своје
историје– о атмосфери, животном стилу
и начину на који су цареви тада живели.
Срце дворца је „Велика галерија”, једна
од најраскошнијих свечаних дворана у
рококо стилу, у којој се одржавају балови,
примања и остале дворске свечаности.
Посебан утисак на нас је оставила дворана
огледала, уређена у стилу рококоа са

зидовима и плафонима прекривеним
бело лакираним површинама украшеним
златним листовима. Кристални лустери,
пећи од белог порцелана, индијске и
персијске минијатуре и други елементи и
намештај наводе раскош владара и њихов
укус за уметност и културу. Задивљени
погледи и дубоко сконцентрисане мисли
су нам пролазиле кроз главу. Све лепоте
ове палате асоцирала су нас на нестварну
бајку, овог пута ми смо били принчеви и
принцезе и заиста смо се тако и осећали.
Затим смо отишли до четврти музеја где је
свако добио своје слободне време.
Неки су отишли до најпознатијег луна
парка Пратера, док су се неки упутили у
обилазак града. Видели смо оперу, градску
кућу, неки од нас посетили су музеје као
сто су природњачки, музеј воштаних
фигура... Дивне успомене смо остварили,
заједно смо направиле фотографије које
иду у албум незаборавних догађаја. Наше
торбе напунили смо Моцартовим куглама,
магнетима и са још пар глупости које смо
купили на Ускршњем вашару.

Као генерација желели бисмо да се
захвалимо професору Алену Нађу, који
је био главни организатор овог прелепог,
забавног, уједно и едукативног излета.
Такође желели бисмо да се захвалимо и
професорки Јелени Ђурић, професорки
Моники Бекчић и професору Милошу
Ристићу, који су одвојили своје слободно
време да би нам приуштили посету овако
лепом граду и надамо се да ће нам се
путеви са овим градом поново укрстити.

87

Годишњак 2018–2019 • Најзначајнија дешавања

Опраштање матураната у Српској
гимназији „Никола Тесла”
13.05.2019. Д. Д.

„Ми одлазимо и за собом остављамо
трагове”
Уз добро познате песме „Збогом
школо наша” и „Гаудеамус игитур”,
које се традиционално певају приликом
опраштања матураната, ђаци дванаестих
разреда,
на
челу
са
разредним
старешинама Кристином Бекић, Мирјаном
Трагор и Аленом Нађом, прошетали су
ходником школе да се опросте од своје
гимназије на Тргу ружа. После обиласка
професорске зборнице, слављеници су у
пратњи професора, родитеља, родбине
и пријатеља, ступили у лепо декорисану
салу за физичко васпитање. Декорацију је
урадила професорка Изабела Борза.

Овогодишње опраштање у Српској
гимназији „Никола Тесла” приређено је 11.
маја са почетком у 15 часова. Захваљујући
труду 11. разреда и њихових разредних
старешина Андреје Мештер Апјок, Весне
Бабић Седлачек и Светалне Чемерикић
Кучера, наша гимназија у најужем центру
Будимпеште тог сунчаног поподнева
замирисала је свеже кошеном травом и
лепим цвећем.
Водитељи програма Габријела Варади
и Вања Павловић, ученици 11. разреда
су после интонације српске и мађарске
националне химне присутнима упутили
речи добродошлице. Том приликом посебно су поздрављене Биљана Гутић Бјелица, амбасадорка Босне и Херцеговине
у Будимпешти и Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској.
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У име 11. разреда од матураната су се
веома лепим говорима опростиле Марта
Михајловић, Босиљка Фекете и Марија
Симић.
Веома занимљиво осмишљене, хумором проткане опроштајне говоре у име
матураната одржале су Ката Забош на
мађарском, а Лара Живковић и Марина
Шавија на српском језику.

Из беседе Ларе Живковић издвајамо:
„Као генерација, оне најлепше тренутке,
верујем, да смо имали на путовањима,
али незаборавно путовање било је оно
четворогодишње путовање у гимназији,
у овом 12.б. У име одељења желим да се
захвалим свим професорима који су имали
стрпљења за нас и који су нам пружили
знање које ће нас пратити кроз даље
путовање, кроз живот. Хвала директорки и
управи школе што су нам пружули такве
услове и понекад праштали, верујте нам,
ненамерне грешке. Ми одлазимо и за
собом остављамо трагове који ће нас у
животу увек вратити у нашу гимназију.”
Марина Шавија је, поред осталог, рекла
и ово: „Посебно смо захвални нашим
вољеним родитељима који су трпели сав
наш тинејџерски хаос. Хвала и нашим
професорима који су нас извели на матуру
у пуном броју. Имали смо дивне године у
гимназији.” Одмах затим слављеници су
предали букете цвећа својим разредницима,
директорки др Јованки Ластић, њеној
заменици Ксенији Сушић Марков, Јулијани
Которчевић, директорици Српског ђачког
дома, и Драгани Меселџији, разреднику у
колегијуму.
Након тога су представници матураната
Катарина Пузигаћа, Каролина Кардош и
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Зоран Јошић привезали траку на српску
тробојку наше школе.

Потом су уследиле две лепе рецитације
у извођењу Ане Малушић и Зорице
Бркљач.
Након тога присутнима се обратила
директорка др Јованка Ластић. Из њеног
краћег говора издвајамо: „Увек установим
да је опраштање, можда, последњи догађај
када сте ви у потпуном броју и када је ту
и већина ваших другара и професора, јер
када дођете на усмену матуру, онда су ваши
другари већ на распусту и ви сте буквално
сами ту са нама. Значи, ово је стварно крај.
Међутим, крај који је у исто време и нови
почетак. Ја сам вам и на ‚Пантљикама’
рекла, и сада могу да поновим, да вам
сад предстоји најузбудљивији и најлепши
период живота, када ћете живот кушати
са великом кашиком и вероватно ће проћи
и десет година док се сетите матурских
састанака, па се онда, како пролазе
деценије, тако се и прилике мењају, али ја
се надам да ћете нам доћи и да ћете нас
посетити.”
На основу одлуке наставничког већа
за Ђака генерације проглашена је Нађа
Марчетић. Tитула „Ђак проминент” и
пригодни поклон Самоуправе Срба у
Мађарској припала је Наташи Балаж.
Диплому је уручила председница Вера
Пејић Сутор.
Директорка је „Грамату Српске школе
Никола Тесла” и поклон уручила Филипу
Иланковићу. За најбољу спортисткињу те
генерације проглашена је Лара Живковић.
Општа похвала наставничког већа
припала је Анастасији Ачански. За добро

учење и примерно владање диплому са
поклон-књигом добили су: Марија Попов,
Катарина Радојичић, Маргарета Ашин,
Каролина Кардош, Мирјана Планк, Теодор
Тричковић.
За добро учење: Јана Николић, Тамара
Владетић, Кристина Секулић, Катарина
Пузигаћа, Марија Пузигаћа, Ката Забош,
Далма Тришић, Тамара Варга, Катарина
Фекете.
За примерно владање: Видосав Новаковић, Денис Нехез.
За ангажовање у драмској, ликовној
секцији и хору диплому и књигу добили
су: Катарина Фекете, Ана Маргушић,
Теодор Тричковић, Тамара Варга, Слађана
Глигорић, Настасија Гулић, Миладинка
Павловић, Јована Мајданџић, Рамона
Оноди, Катарина Радојичић.
За допринос успеху спортске екипе
школе награђени су: Видак Андрић,
Стефан Дуброја, Сања Алексић, Стефан
Голубовић, Милица Џигурски, Зоран
Јошић, Дорис Стојилковић, Мирко Желер.   
За 12 година школовања у нашој школи
примили су диплому: Сабрина Голарих,
Марко Лато, Марина Шавија и Ана
Маргушић.
Представници КУД-а Табан, Душан
Вуковић и Игор Рус уручили су пригодне
поклоне фолклорашима, матурантима:
Маргарети Ашин, Марку Латоу, Мирјани
Планк и Андреју Бачију.    

Програм је завршен песмама школског
хора и наших матураната под диригентском
палицом професорке Оливере Младеновић
Мунишић. После свечаних тренутака
матуранти су у дворишту пустили балоне
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са папирићима на које су написали своје
жеље. У аули је потом професорима и
гостима припремљена закуска.
Именик матураната:
12/а. Видак Андрић, Маргарета Ашин,
Теодора Бачко, Андреј Бачи, Наташа
Балаж, Стефан Дуброја, Катарина Фекете,
Сабрина Голарих, Каролина Кардош,
Жофија Китик, Милош Миливојевић,
Денис Нехез, Мирјана Планк, Ирина
Свичевић, Теодор Тричковић, Далма
Тришић, Тамара Варга, Ката Забош.
12/б. Сања Алексић, Никола Благојевић,
Александар
Димитријевић,
Слађана
Глигорић, Стефан Голубовић, Теодора
Грубанов, Настасија Гулић, Лазар Илић,
Марко Јанковић, Јана Лишанин, Нађа
Марчетић, Михајло Мектеровић, Видосав
Новаковић, Миладинка Павловић, Мила
Петровић, Катарина Пузигаћа, Марија
Пузигаћа, Исидора Радусиновић, Душан
Шарац, Милица Шарац, Кристина
Секулић, Јован Варда, Тамара Владетић,
Урош Зекановић, Лара Живковић.
12/ц. Анастасија Ачански, Милица
Џигурски, Никола Гарабандић, Филип
Иланковић, Зоран Јошић, Марко Лато,
Јована Мајданџић, Ратко Малбаша, Ана
Маргушић, Јана Николић, Рамона Оноди,
Марија Попов, Катарина Радојичић,
Марина Шавија, Милица Секулић, Душан
Станишић, Дорис Стојиљковић, Елена
Стојковић, Јово Трњаковић, Мирко Желер.   
Награђени матуранти Српске гимназије
Генерација 2015/19. има 63 матуранта.
На основу одлуке Наставничког већа
за Ђака генерације проглашена је Нађа
Марчетић. Tитула „Ђак проминент” и
пригодни поклон Самоуправе Срба у
Мађарској припала је Наташи Балаж.
„Грамата Српске школе Никола Тесла”
и пригодан поклон припали су Филипу
Иланковићу. За најбољу спортисткињу
генерације проглашена је Лара Живковић.
Уручене су награде за одличан успех као и
за ангажовање у секцијама.
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„Финални турнир 4 најбоље екипе
Будимпеште” – Кошарка мушки
23.05.2019.
24.05.2019. Дејан Младеновић

Полуфиналном утакмицом и убедљивом
победом над Пијаристичком гимназијом
за мушку кошаркашку екипу Српске
гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти
остварен је пласман у финале. Тамо нас
је дочекала екипа домаћина турнира
Гимназије „Јожеф Етвеш”. У пуној сали са
многобројном публиком, која је дошла да
подржи домаћу екипу, створила се изузетна
спортско-такмичарска атмосфера, у којој
је било предивно играти и учествовати.
Након
добро
одиграног
првог
полувремена остварили смо предност од
десетак поена предности. Гласна публика,
разиграна супарничка екипа и еуфорична
атмосфера нас је омела у трећем периоду
игре, у нападу смо изгубили концентрацију
и прецизност.

Почели смо са исхитреним шутевима и
лошим одлукама. У одбрани смо потпуно
попустили и дозволили противнику да нам
да чак 30 поена у трећој четвртини. Пре
свега шутевима за три поена, као и брзим
контрама јер смо се спорије враћали у фазу
одбране. Анулирана је наша предност па је
домаћин и прешао у вођство. Ту је настао
шок и хладан туш за нас, јер смо се нашли у
ситуацији да по први пут будемо поражени
у овој сезони, због чега се улио страх у
наше редове. Ушли смо и у проблем са
личним грешкама јер смо беспотребно и
несмотрено чинили прекршаје у једном
делу утакмице.
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Срећом, у последњих пет минута
утакмице смогли смо снаге, консолидовали
редове и пребродили немилу ситуацију
у којој смо се у једном тренутку нашли.
Дошли смо до неколико паметних,
прецизнијих напада и ангажованијим
преузимањем зауставили њихове налете са
спољних позиција. Привели смо утакмицу
крају у нашу корист у последња два
минута, упркос томе што се домаћа екипа
до краја трудила да поврати позитиван
резултат. Велико искуство, одлична
финална утакмица као и цео турнир ипак
ће нам остати у златном сећању.

Драгане Дошен на теме: „Загађење ваздуха”
(Сара Остојић и Сара Басарић), „Загађење
воде” (Лазар Ђурић и Ђурђе Бугарчић) и
„Еколошки производи” (Ангелики Иванов
и Река Варга).
Након презентација ученици су се
бавили рециклирањем папира и пластике
правећи различите предмете што је био још
занимљивији доживљај, јер је победнички
рад обезбедио разреду одлазак у биоскоп.

Теслини дани физике, екологије и
здравља
28.05.2019. Ана Малушић, 11.а

Ове школске године, „Теслини дани”
у Српском забавишту, основној школи,
гимназији, колегијуму и библиотеци
„Никола Тесла” у Будимпешти, обележени
су врло разноврсним и занимљивим
програмом
захваљујући
одличној
организацији Актива природних предмета
на челу са професорком Весном Бабић
Седлачек у сарадњи са Ђачком самоуправом
на чијем челу се налази професорка Ерика
Котхенц. Програм је трајао од 13. до 16.
маја и садржао је разне активности попут
презентација и радионица на тему физике,
екологије, како физичког тако и менталног
здравља, разних наградних, едукативних
излета и екскурзија.

Понедељак је започео предавањима 7.
и 8. разреда у организацији наставнице

Паралелно са седмацима и осмацима,
одржале су се и презентације ученика 9.
и 10. разреда у организацији професора
Лазара Которчевића и Весне Бабић
Седлачек, Светлане Чемерикић Кучерe,
Милеве Вукајловић и Аните Хасак. Теме
су биле: „Заштита вода” (Сара Поповић,
Јована Секулић, Мирјана Ђурић ),
„Одрживи развој и еколошки отисак”
(Ана Вулетић, Софија Цветковић, Огњен
Малушић), „Катастрофа црвеног муља”
(Ђорђе Вукадинов, Андреа Аксентијевић,
Николина Кошанин, Урош Дамјановић,
Урош Симић, Лука Радуловић) и „Загађење
ваздуха (киселе кише, ефекат стаклене
баште) и нестанак врста” (Вељко Ђокић,
Обрад Дабовић, Тара Буквић, Вељко Круљ,
Вељко Бицок, Ања Поповић). За то време,
ученици 11. разреда посетили су зоолошки
врт у пратњи професорки Весне Бабић
Седлачек и Светлане Чемерикић Кучере.
Уторак и среда су протекли предавањима о побољшању нашег здравља. За
почетак наша медицинска сестра Николет
Тот је одржала предавање о првој помоћи:
о вештачком дисању, о оживљавању, о
заустављању крварења и за девојке, о
проналажењу тумора на дојкама.
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Ученице Исидора Чергић и Александра
Поповић су пак одржале корисно предавање
о сексуалној заштити. Наравно, морамо
поменути и неизоставну радионицу о
менталном здрављу које је припремила
професорка и психолог Грација Брусњаи
где су ученици могли активно да се укључе
у разне игре. Наша ђачка самоуправа нам
је обезбедила „Теслин јогурт” који су ђаци
сами направили. За крај дана cликали смо
се у зеленим мајицама у дворишту наше
школе.
Четвртак је био посвећен нашем великом српском и светском научнику, Николи
Тесли. Започели смо презентацијама 7. и 8.
разреда на теме: „Живот Николе Тесле”
(Балинт Феке, Стефан Монторо, Сара Остојић, Сара Басарић), „Пет најзначајнијих
Теслиних изума” (Петар Симић), „Радио”
(Сузана Косновски, Бранка Ћосић), „Теслин торањ” (Даниел Седлачек). Касније су
следиле презентације 11. разреда у организацији професора Ласла Палфија и Пере
Ластића на теме: „Генератори наизменичне
струје” (Данило Магазин, Ана Добрић),
„Тесла и високофреквентне струје, Теслин
трансформатор, Теслин осцилатор” (Данка
Росић, Кристина Божић), „Тесла и радиотехнологија” (Мина Перендић, Вања Павловић), „Теслин полифазни систем производње, преноса и потрошње електричне
енергије” (Ана Малушић, Алекса Панић),
„Рат струја” (Марија Симић, Љиљана
Ковјанић) и „Мотори наизменичне струје”
(Марта Михајловић, Сара Ћећез).
После презентација, у организацији професора Пере Ластића, ученици 9. и 10.
разреда су отишли на Технички факултет да
одгледају огледне експерименте из физике
о топлотним појавама, електромагнетизму
и механичким таласима које је изводио
професор др Карољ Хартлајн.
У петак, као једна дивна награда за крај
ове бурне недеље, био је излет у Еколошки
центар „Поросло” на језеро Тиса за оне
ученике који су се потрудили да направе
што боље презентације за обележавање
ове недеље, који је, као и одлазак у биоскоп
за основце, финансирала Српска школа
„Никола Тесла” у Будимпешти и Српска
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народносна самоуправа у Ержебетварошу,
на челу са др Александром Ластић.
Излет је прошао у обиласку бродићем
овог дивног језера, затим посета највећем
слатководном акваријуму у Европи и
гледању 3D филма о овом предивном
еколошком центру.

„Путевима Ћирила и Методија”
28.05.2019. Данка Реновица, 9.б

Излет деветих разреда у западну
Мађарску 21.05.2019.
У понедељак, 21. маја 2019, рано ујутру, аутобус са ученицима деветог разреда
Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти је кренуо на једнодневни излет у
западни део Мађарске, у пратњи разредних
старјешина, Изабеле Данко, Ерике Котхенц
и професора Борислава Руса.

Наш пут је текао овако: Прво смо отишли у Залавар, мјесто које се налази близу
језера Балатон. Посјета Залавару за нас је
била битна због тога што се тамо налази
споменик подигнут у част Ћирила и
Методија, солунске браће, мисионара који
су ту радили и који су заслужни за ширење
писмености и хришћанства међу тада
неписменим Словенима у Великоморавској
кнежевини и Панонији.Својим радом су
помагали културни напредак Словена,
због чега су упамћени као „словенски
апостоли”, како каже професор Рус. Положили смо вијенце и традиционално се
сликали зједно испред споменика.
Одмахзатим, наставили смо наш
пут ка Кестхељу, другом по величини
граду у средишњој Мађарској, у оквиру
жупаније Зала. Овај град је постао једно
од најпознатијих туристичких одредишта
на Балатону.
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у аутобус и већ у седам сати смо били у
Будимпешти. Овај мали излет је за нас
представљао јединствено искуство које
ћемо засигурно дуго памтити,прије свега
због оног што смо научили,али свакако и
због доброг дружења.

Свечано прослављена Слава ђачког
дома, Ћирило и Методије
Најзанимљивије је било испред дворца
„Фештетић”,који је припадао једној од
најзначајнијих племићких породица у
Мађарској, чији је власник био гроф
Кристофер Фештетић. Oн је изградио ту
палату, довео хирурга и занатлије у град и
направио болницу.
Дворац одише викторијанским стилом,
јер је у њему живјела енглеска принцеза,
као жена једног од чланова породице.
Замак такође има и богату библиотеку под
именом „Хеликон”.
Ту смо такође направили пар фотографија,а потом сишли у град где смо
имали мало слободног времена за одмор и
куповину сувенира.

Око два поподне смо кренули у Тихањ,
мјесто које се налази на сјеверној обали
језера Балатон у жупанији Веспрем. Тихањ
је популарна туристичка дестинација са
богатим културним наслијеђем. Манастир
Тихањ садржи први писани траг на
мађарском језику. Имали смо фантастичан
поглед на језеро Балатон, које је највеће и
по многима најљепше језеро у Мађарској.
Око пет поподне нашем излету се
ближио крај, јер смо се тада вратили

28.05.2019. С. З.

Ове године је Слава ђачког дома
„Никола Тесла”, обележена дан раније
због згуснутог програма у четвртак, 23.
маја. Претходни дан су ученици Српске
гимназије били на једнодневној екскурзији
у Залавару (Zalavár) код Балатона.
Посетили су и дестинације Кестхељ и
Тихањ. Ова екскурзија под називом Трагом
Ћирила и Методија је била најбољи увод
у славу. Ученици, као домаћини Славе
су се потрудили да благовремено све
припреме за дочек гостију. Уредили су
дом, домско двориште, украсили паное,
спремили славски колач и кољиво. Славски
церемонијал уз освећење славског колача
и кољива обавили су протојереј и парох
пештански, Зоран Остојић, будимски
парох Никола Почуча и калашки парох и
вероучитељ, Зоран Живић. Ученици су
заједно са свештеницима, директорком
Српске школе, др. Јованком Ластић и
директорком дома, Јулијаном Мијатовић
Которчевић, као и са својим професорима
и васпитачима изломили славски колач.
Затим се беседом обратио вероучитељ,
Зоран Живић који је се захвалио
домаћинима, деци и васпитачима честитао
Славу, а затим рекао:
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„Сваки народ има своју посебност, а то
су језик, култура и историјско наслеђе.То
је наша баштина коју морамо да негујемо
и преносимо следећим генерацијама.
Ћирило и Методије су пре више од 1000
година написали азбуку за Словене да
би их упознали на њиховом језику са
хришћанском вером. Да би могли да
изражавају своју веру на свом језику. Са
преведеним Псалтиром и Светим писмом
су отишли међу Северне Словене код
кнеза Растислава у Моравску. Њихови
ученици, Климент и Наум су дошли
међу Јужне Словене са истом намером.
Они су наши апостоли који су започели
процес христијанизације нашег народа.
То је трајало дуго и можемо рећи да се
завршава са делом Светог Саве. Ученици
наше школе, треба да шире свој језик,
културу и веру где год сутра буду живели.
Ми не бирамо где ћемо се родити, али
бирамо какви ћемо бити као људи.То јe
одговорност сваког појединца. Школа
негује оно што су започели Ћирило и
Методије а наставили њихови ученици.
Када изађете из ње треба да будете добри
људи који чине добра дела.”
Свештеници су затим честитали Славу
ученицима и позвли их да у петак, 24. маја
дочекају српског патријарха Иринеја у
порти цркве Светог Георгија..

Директорка ђачког дома, Јулијана
Мијатовић се захвалила свим присутним
који су увеличали славску свечаност, а
онда се речима љубави и захвалности
обратила Чарни Голуб, дугогодишњој
секретарици Школе и Дома која одлази у
пензију, а која је запамтила и испратила
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многе генерације ученика међу којима је
била омиљена и популарна као Тета Чарна.
Предала јој је икону Белог анђела и букет
цвећа и пожелела да и даље буде активна
у српској заједници, да је служи здравље
и срећа. Након тога су ученици школе
угостили госте богатом трпезом и сами су
се послужили јер су у женски дом у Рожа
улици, дошли и ученици из Текелијанума.
Заиста су били изузетни домаћини и
поносни на свој дом.

Успешан завршетак пројекта
„Безгранично – Határtalanul”
28.05.2019. Алекса Азап, 11.а

Дана 13. маја 2019, у понедељак,
запутили смо се у Србију са нашим
професорима Андреом Мештер Апјокне,
Изабелом Данко, Изабелом Борза и
Миланом Ђурићем. Укупно нас је
било око тридесет и пет. Ученици су
били из деветог, десетог и једанаестог
двојезичног разреда. Прво одредиште
нам је био Бечеј, тамо су нас дочекали
домаћини из месне Гимназије, који су
нас примили раширених руку. Отишли
смо заједно с њима у Музеј „Тан Мор”.
Тамо смо имали прилике да испробамо
разне експерименте и могу да кажем да је
било јако занимљиво. У гимназији нам је
приказана презентација на тему „Шлајз”
(брана). Ту смо слушали занимљиво
предавање о изградњи Францовог
канала, дело инжењера Иштвана Тира.
Послеподне смо обишли Дворац Фантаст
у близини Бечеја. Тамо су нас упознали
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са историјом познате и имућне српске
породице Дунђерски која је у Будимпешти
подигла и здање првог српског женског
колеџа „Ангелинеум”. Домаћини су нам
показали читаво имање, које се састоји
чак и од хиподрома, па и зоолошког врта.
Тога дана посетили смо и месну католичку
цркву која је позната по својој олтарској
слици, делу сликара Мора Тана. Затим смо
кренули у Аду. Тамо смо се сместили у
апартмане и наставили дружење до увече.

Сутрадан у уторак у Ади смо обишли
локалну библиотеку, где нас је поздравила
директорица Валерија Барна. Овде смо
послушали цитат из књиге Гезе Барција,
а потом положили венац код бисте Габора
Сарваша. Венац је положио ученик Јаков
Ивањица. Затим се у Бечејској гимназији
одржао квиз о Банату, Тиси о потиским
местима на српском и мађарском језику.
Било је три екипе, победила је екипа у којој
су били ученици: Ања Влајинић, Алекса
Азап, Александар Газдаг, Александар
Ковачев и Филип Вуксан. После квиза
послушали смо предавање о животу и
делатности ликовног уметника Мора Тана,
рођеног у поменутом месту. После тога
смо се поздравили са нашим домаћинима,
те смо наставили пут. Следећа дестинација
беше Зрењанин. Овде нас је дочекао један
родитељ који нам је говорио о историјату
овог банатског града. У Зрењанину смо
обишли градски центар и посетили
католичку катедралу. Видели смо Мали
мост, некадашњу пивару, гимназију,
градску кућу, кућу правосуђа и здање
позоришта. Након ручка у прелепом
ресторану „Стари занатлија” кренули смо

за Пожаревац. Тамо смо се сместили у
хотел. У среду рано смо устали и кренули
за Доњи Милановац, где нас је већ чекао
брод, којим смо се возили два и по сата
по Ђердапској клисури. Време је било
прелепо, па исто тако и река Дунав а такође
и читава клисура. Ученик Дамјан Ачански
нас је упознао са Ђердапском клисуром.
Као што смо чули она је највећа клисура
у Европи. После смо посетили Лепенски
Вир, археолошко налазиште из периода
мезолита и неолита.
У четвртак рано ујутро смо кренули
за Вршац преко Ковина и Смедерева.
На самом почетку обишли смо вршачку
католичку цркву Светог Гелерта, која је
уједно и највећа римокатоличка црква
у Србији. Уследила је посета Градском
музеју града Вршца у којем смо видели
изложбу о легендарном српском сликару
Паји Јовановићу.
Потом смо обишли родну кућу
значајног писца српске драме Јована
Стерије Поповића. У његову част ученици
Алекса Азап и Дамјан Ачански положили
су венац.
После нас је дочекао вршачки
српски свештеник који нас је упознао са
историјатом месне Српске православне
саборне цркве и Владичанског двора у
Вршцу.
Након ручка у ресторану „Кућа Вина
РАБ”, кренули смо за Румунију, у град
Темишвар. Темишвар је највећи град
Баната и лежи на реци Бегеј.
Пошто смо стигли релативно касно у
Темишвар, сутрадан у петак смо кренули
у обилазак града.
Посетили смо Српску теоретску
гимназију „Доситеј Обрадовић”, где су
нас дочекали директор Јадран Планица
и професор историје Саша Малимарков.
Професор Малимарков нас је упознао са
историјатом школе и школским системом
у Румунији. Он нам је уједно био и водич
кроз сам центар Темишвара. Обишли
смо Бастион Марије Терезије и Румунску
православну саборну цркву. Затим смо
отишли на Трг уједињења, најстарији трг у
Темишвару грађен у барокном стилу. Тамо
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се налази и Српска православна саборна
црква и Владичански двор. На тргу нас је
дочекао темишварски српски свештеник
Саша Јашин. Провео нас је кроз Музеј
Епархије темишварске и упознао нас је са
самим историјатом поменуте дијецезе, те
смо уједно видели и унутрашњост прелепог
Владичанског двора и Саборне цркве. У
порти храма налази се и биста значајног
српског књижевника Милоша Црњанског
који је у овом граду завршио српску
основну школу а касније и Пијаристичку
гимназију. О његовом животу и делатности
је говорила ученица Лара Камаси.

Након ручка у центру Темишвара,
завршила је наша екскурзија. Запутили
смо се у Будимпешту, под утисцима са
путовања и са још једним новим искуством.
Желим да изразим још једном у име свих
учесника пројекта „Безгранично – Határtalanul” захвалност Мађарској влади,
односно Министарству за људске ресурсе
што нам је омогућила ово незаборавно
искуство.

и јужноамеричког, Ивана Тодорова, амбасадора Србије у Будимпешти, Љубомира
Алексова, представника српске националне
мањине у мађарском Парламенту, Игора
Руса, представника Самоуправе Срба у
Мађарској, те неколицине монаха и свештеника.

Поглавара Српске православне цркве
примила је и поздравила др Јованка
Ластић, директорка српске школе на Тргу
ружа. После разговора у директорској
канцеларији, где је др Ластић говорила о
условима рада и о историјату наше школе,
патријарх је обишао цело училиште,
посетивши ђаке и забавиштарце. Његова
светост патријарх је у аули одржао пригодну
беседу окупљеним гимназијалцима и
професорима. Том приликом патријарх
Иринеј је између осталог рекао и ово: „Ја
сам веома изненађен са свим овим што
сам видео и чуо у вези са овом школом,
што сам чуо о вама који сте се сакупили
са разних страна и дошли у ово прекрасно
здање, у овај храм науке, да се образујете и
стичете богатство знања.

Пaтријарх Иринеј посетио Српску
школу у Будимпешти
29.05.2019. Д. Дујмов

У понедељак, 27. маја, у преподневним
часовима Српско забавиште, основну школу, гимназију, колегијум и библиотеку
„Никола Тесла” у Будимпешти посетио је
Његова светост патријарх Иринеј у пратњи свога домаћина владике Лукијана, епископа будимског, те овде гостујућег дијецезана Кирила, епископа буеносајреског
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вас поздрављам, желим вам пуно успеха
у вашем раду. Имам инфорацију да овде
има доста наше деце и добро је што имате
прилике да будете овде. То је заиста једна
озбиљна установа просветна са одличном
организацијом, озбиљним програмом.
И заиста, доћи у ову школу и учити овде
велика је привилегија и велики дар. Ја
не знам шта вас интересује, али ћу вам
начелно рећи да су некада у овим крајевима
живели бројни наши Срби који су стицајем
прилика, бежећи испред Турака, морали да
напусте свој крај, своју отаџбину. Србију
су напуштали најугледнији међу њима, јер
су желели слободу, а под Турцима слободе
није било.”

културе, православне вере. Истакао је и
важност одржавања реда у школи што
се овде и те како примећује. Патријарх
Иринеј је веома похвално говорио о
српској школи у мађарској престоници.
„Морам да вам кажем да сам задивљен и
нисам ни претпостављао да тако нешто
постоји овде. Имате добар наставни кадар,
професоре од којих имате шта да чујете и да
научите од њих, а оно што је најважније то
је да се научите једног културног живота,
јер после у вашим наредним годинама то
ће остати. То ће остати за цео ваш живот” –
рекао је на крају свога обраћања патријарх
Иринеј.
На крају своје посете поглавар Српске
православне цркве изразио је жељу да
се заједно фотoграфише са ђацима и
професорима наше школе.

Патријарх је потом говорио о значају
чувања националног идентитета, језика,
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Школско руководство
др Јованка Ластић

директор школе

Јулијана Которчевић

заменик директора (колегијум)

Ксенија Сушић Марков

заменик директора (гимназија)

Анита Накић Вуковић

заменик директора (основна школа)

Аница Пандуровић заменик директора 				
		 (усавршавање, квалификациони испити)
Гажић Марко

заменик директора (забавиште)

Алексов Милица

директор забавишта – подружница у Ловри

Дошић Снежана

директор школе – подружница у Сегедину

Иванов Софија
др Емберне Јурковић Зорица
Милица Немењи

Александрић Ремели Марина

директор школе – подружница у Ловри
директор камерног позоришта
шеф групе за финансијско пословање

Педагози

наставник, предмет математика

Алексов Дијана

педагог предшколске наставе

Алексов Милева

Борза Изабела

професор, предмет ликовна култура

Борза Карољ

професор, предмети физика
и математика

учитељица у дневном боравку

Брашњо Ђенђвер

професор у дневном боравку

Брусњаи Грација

професор, предмети српски језик
и књижевност, енглески језик

Васић Драгана

Апати Дошен Драгана

Апјокне Мештер Андреа
Басарић Катарина

професор, предмет српски језик
и књижевност

Башић Бранка

професор, предмет енглески језик
школски психолог
професор, предмет математика

Вејмола Рац-Петин Весна

професор, предмети српски језик
и књижевност, мађарски језик
и књижевност

професор, предмет певање

Вујаковић-Весић Катарина

професор, предмет српски језик
и књижевност

Вујић Властимир

Бекић Дујмов Кристина

учитељица

професор, предмет физичка култура

Бекчић Моника

Вукајловић Милева

Белић Бојан

Галић Радивој

професор, предмет информатика
професор, предмет српски језик
и књижевност
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Георгијевић Љубинка

професор, предмет српски језик
и књижевност

Данко Изабела

Ластић Перо

професор, предмет физика

Латас Јасмина
учитељица

професор, предмет српски језик
и књижевност

Матаи Енико Марија

професор, предмет енглески језик

Меселџија Драгана

наставник у дневном боравку

Меселџија Зоран

професор, предмет српски језик
и књижевност

Младеновић Дејан

Дарањи Емеше

Дороги Вечић Јована
Дујмов Драгомир

професор, предмет мађарски језик
и књижевност
педагог–васпитач у колегијуму
професор, предмет информатика
професор, предмет физичка култура

Дујмов Милан

Мунишић Младеновић Оливера

Дујмов Орос Моника

Нађ Ален

Ђерђ Гордана

Олиф Вања

професор, предмет историја
учитељица у дневном боравку
педагог-васпитач у колегијуму

Ђурић Јелена

професор, предмет математика

Ђурић Милан

професор, предмет ликовна култура

Зељковић Славица

професор, предмет музичка култура
професор, предмет историја
професор, предмет српски језик
и књижевност

Павловић Агота

професор, предмети српски језик
и књижевност, мађарски језик
и књижевност

педагог–васпитач у колегијуму

Палфи Ласло

професор, предмет мађарски језик
и књижевност

Пауљевић Валентина

Зорић Душица

професор, предмет физика
педагог предшколске наставе

Илин Мирјана

Пећовски Весна

Јанчикин Јован

Пинтарић Нвабузе Емилија

Јегер Зорица

Ракић Дуња

учитељица у дневном боравку
педагог–васпитач у колегијуму
педагог–васпитач у колегијуму

Карагић Горан

учитељица у дневном боравку
педагог предшколске наставе
професор, предмети српски језик
и књижевност

педагог–васпитач у колегијуму

Ристић Александра

професор, предмет српски језик
и књижевност

Ристић Милош

Котхенц Ерика

Которчевић Лазар

педагог-васпитач у колегијуму, професор,
предмет географија

Ковач Мирјана

педагог-васпитач у колегијуму
професор, предмет физичка култура

Сабо Рац Елеонора
учитељица

Сребро Мирослав

педагог – васпитач у колегијуму

учитељица

Сребро Сандра

професор, енглески

Седлачек Бабић Весна

учитељица

Станић Милорад

педагог предшколске наставе

Станчић Виолета

Кошик Каталин

Краус Вукајловић Мелинда
Кривачевић Вера

Кркељић Мирко Митар

педагог–васпитач у колегијуму

учитељица у дневном боравку
професор, предмет географија
учитељ

педагог предшколске наставе
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Такачне Стипанов Александра

професор, предмет мађарски
као страни језик

Трагор Мирјана

професор, предмети српски језик
и књижевност, енглески језик

Тричковић Видаковић Катарина
педагог предшколске наставе

Хасак Анита

професор, предмет хемија

Хембик Лиђија

професор, предмет енглески језик

Пандуровић Драган • помоћник педагога

у колегијуму

Рац Агнеш • неговатељица у забавишту
Сабо Шољмоши Зорица • неговатељица
у забавишту

Станишић Александра • секретар у школи
Томашевић Немања • тренер кошарке
Тумбас Александра • информатичар
Фелди Биљана • помоћник педагога

у колегијуму

Ћосић Жужана • медицинска сестра

Хорват Тот Маћашне Агнеш
учитељица

Чаплар Весна
учитељица

Чемерикић Кучера Светлана

професор, предмет биологија

Живић Зоран

вероучитељ

Хранислав Кишне Зорица

педагог асистент предшколске наставе

Шимпрага Ивана

васпитач предшколске наставе

Помоћници у педагошком раду

Балог Снежана • библиотекар
Берец Тимеа • секретар у школи
Вертетић Слободан • организатор наставе
Вечић Александра • библиотекар асистент
Вечић Љиљана • помоћник педагога
у колегијуму

Видак Милена • неговатељица у забавишту
Вуковић Душан • инструктор фолклора
Гажић Камас Жужана • секретар у
колегијуму

Делмиш Ангела • помоћник педагога

Запослени

Ацков Адам • главни кувар
Богдан Петар • возач аутобуса
Бокане Цибере Јолан • референт за хумане
ресурсе
Варади Татјана • портир
Вејмола Иштван • возач аутобуса
Гризерне Ердељи Беата • књиговођа
Добрић Александра • шеф службе
колективне исхране
Јухас Ведреш Анико • аналитичар
Калаи Јаношне • помоћни радник у кухињи
Кљајић Дејан • портир
Ковач Иштване • спремачица
Косновски Тамаш • главни домар
др Ластић Александра • правник
Фрик Моника • референт за хумане ресурсе
Липтак Ђура • портир
Сремчевић Срђан • кувар
Ћосић Петар • портир
Урбановић Агнес • магационер у кухињи
Фалкаи Ева Маргит • портир
Фаркаш Атилане • кувар
Фаркаш Елемерне • помоћни радник у
кухињи

у колегијуму

Фекете Пал • потир, возач аутобуса
Филеп Ласлоне • помоћни радник у кухињи
Филеп Мелинда • спремачица
Хорват Петар • возач аутобуса
Чолић Зоран • портир
Шајбер Јожеф • мајстор
Шмитне Фриш Жужана • референт за

у колегијуму

Шухајда Анита • благајник

Ђерђ Андреј • информатичар
Кепић Јелена • библиотекар асистент
Кљајић Миљана • медицинска сестра
Кривокапић Наташа • лаборант
Латас Владимир • информатичар
Лутер Естер • тренер одбојке
Маринковић Сунчица • помоћник педагога
Милисавић Гордана • неговатељица

у забавишту
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Ученици
Забавиште
Млађа група
Тричковић Катарина, Пауљевић Валентина,
Шојмоши-Сабо Зорица

1. Алексов Јелена
2. Витановић Марко Елек
3. Вујић Невена
4. Галић Небојша
5. Деак Матеја
6. ЂорђијевскиФилип
7. Лендак Францишка Лила
8. Николић Мила
9. Орова Левенте
10. ПорБенедек Лајош
11. Сабо Марко Милан
12. Шепшеи Иштван Гергељ

Старија група
Гажић Марко, Станчић Виолета,
Рац-Кајтар Агнеш

1. Абдијевић Теона
2. Божовић Теодора
3. Борош -Короши Жофи Рита
4. Будаи Софиа
5. Вујаковић Константин
6. Драгојловић Симеона
7. Ђорђијевски Марија
8. Кљајић Вук
9. Маринков Никола
10. Маркез Матија
11. Нађ Камила Лена
12. Радисављевић Лена
13. Розмиш Роланд Михаљ
14. Станковић Тара
15. Темешвари Балинт
16. Терењи Тамаш
17. Хеберлинг Хана

Средња група
Кривачевић Вера, Шимпрага Ивана,
Милисавић Гордана

1. Бадонич Мила
2. Баронек Игор Александер
3. Басарић Ана
4. Бенефи Марко
5. Богићевић Андрија
6. Војнович Владислав
7. Гал Криштоф
8. Гажић Душан
9. Добрић Стефан
10. Мишић Оливер
11. Орова Ченге
12. Пауљевић Младен
13. Петковић Вигор
14. Почуча Татјана
15. Сеник Доминик
16. Тот Маћаш
17. Чоловић Нола

Забавиште, Ловра
Алексов Дијана, Лајтнер-Алексов Милева

1. Алексов Јован
2. Алексов Миљана
3. Береш-Војт Хуба
4. Вашархељи Алекса
5. Вишки Балинт
6. Вилањи Ханга
7. Киш Далибор
8. Киш Душица
9. Колтер-Мијатовић Дамир
10. Лајтер Љубомир
11. Нађ Елизабет Маргит
12. Радивој Бојана
13. Хеис Ђорђе Мартон
14. Хиес Јохана Флора
15. Хеис Нандор Ендре
16. Херемпели-Миатовић Бојана
17. Черкеи Јожеф
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Основна школа, Будимпешта
1. разред
Латас Јасмина, Пећовски Весна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ајнвахтер Ирис
Балог Манка
Бенкович Мариан Бену
Бошњак Мила
Брети Леонардо
Деак Ива
Добрић Огњен
Драгојловић Даница
Камбер Максим
Лендак Петра Лорета
Мишић Лазар
Нађ Зорка
Никић Матија
Пајванчић Исидора
Пушкаш Марко
Рац Кајтар Шома
Сабо Рацз Емил
Шепшеи Каталин Шара

2. разред
Чаплар Весна, Елеонора Сабо Рац

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Анђеловић Ана
Апјок Петер
Башович Ајша
Бенефи Урош
Вагволђи Изабела
Виславски Урош
Вукмир Елена
Косновски Петер
Милованчевић Анђела
Орова Лила
Поздер Наталија
Радисављевић Антон
Радисављевић Паул
Смилјанић Теона
Терењи Дора
Хорњак Петер Алекс
Чоловић Лана
Чукић Маша

3. разред
Вујаковић Весић Каталин, Моника Орос Дујмов

1.
2.
102

Алексић Магдалена
Бајор Емеше Кинга

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Блечић Филип Фредрих
Васиљевић Андреј
Грабаревић Мартин
Грунчић Барнабаш
Камбер Теодора
Крајнак Силвоза Јован Оливер
Леринц Ненад
МарјановићНикола
Монторо Марјановић Филип
Пајванчић Дамјан
Темешвари Хана
Шепшеи Зофиа Јулиана

4. разред
Ковач Мирјана, Сребро Сандра

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Андрес Тамаш Рудолф
Балажевић Андреј
Вуковић Радмила
Вуковић Сања
Драгојловић Милеса
Живић Теодора
Иванов Ангелос
Иланковић Теодора
Кемењ-Савовић Милан
Кемењ-Савовић Нина
Крстић Алексија
Макић Мила
Мектеровић Вид
Мектеровић Мелентије
Миленковић Јована
Нађ Виола Тамара
Недељковић Марко
Остоић Стефан
Сремчевић Зора
Толнаи-Тот Винце
Хенинг Јелена
Чарлиле Дарко
Шошић Драган

5. разред
Васић Драгана

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексић Вукашин
Апјок Лаура
Богдан Ненад
Будаи Ема Марија
Дахан Сара
Ђене Ченге
Јакшић Милош
Косновски Адам
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Кулигин Витали
Маркез Богдан
Маровић Иво
Недељковић Немања
Никић Ина
Опачић Милан Ласло
Поздер Мила
Почуча Теодора
Радовановић Марта
Семлер Крина Флора
Собослаи Филип
Хорват Мира Елеонора

6. разред
Матаи Енико

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Анђелић Урош
Антонијевић Александар
Бенковић Еден Зено
Чарлиле Софиа
Чукић Лана
Чанић Маћаш
Чобан Мирко
Јакшић Мира
Конц Тамаш
Марковић Дејан
Маровић Ирина
Миладинов Ана
Миловановић Милош
Рац-Кајтар Иринго
Сабо Рац Алберт

7. разред
Мунишић Оливера

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Басарић Сара
Богдан Никола
Бугарчић Ђорђе
Варга Богларка Река
Велиу Аделина
Грунчић Милан
Ђурић Лазар
Иванов Ангелики
Јунгић Давид
Лајко Петер
Ланг Ксавер Кристоф
Марковић Александер
Монторо Марјановић Стефан
Остојић Сара
Сабо Рацз Максим
Семлер Богдан Залан

17. Ташић Дејан
18. Трифуновић Милош
19. Фекете Балинт Ласло

8. разред
др Емберне Јурковић Зорица

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Благојевић Матеја
Брадић Вук
Ембер Лена Софи
Ендреди Викториа
Косновски Сузана
Миљковић Урош
Мучај Елдрин
Озорак Кристина
Седлачек Даниел
Симић Петар
Сокчић Николина
Ћосић Бранка
Фелди Милан
Хорват Георгина
Чобан Даринка

Основна школа, Ловра
Краус Вукајловић Мелинда

1. разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Белицаи Бенедек
Будаи Бори Ката
Васин Зорица
Вејмола Лана
Карагић Дарко
Нађ Бенце
Пап-Габош Ханга Мелинда

2. разред
1.
2.

Береш-Војт Емед
Димитровић Дамјан

3. разред
2.
3.
4.
5.

Вашархељи Криштоф
Ковач Иван
Санто Милан
Ципот Тијан
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Гимназија
9.а разред
Дујмов Милан

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Балаша Ева
Бата Барнабаш
БахушЛасло
Бенић Ален
Блечић Марина
Васиљковић Исидора
Вер Милица
Видак Стеван
Гарабандић Катарина
Гомбкете Анђела
Драгин Нела
Ибрахим Нађа
Јеленчић Зора
Кривокапић Бјанка
Крунић Карина
Лајко Кристина
МалбашаДавид
Мејић Миона
Милошевић Матеа
Пап Тамара
Перјеш Марко
Петровић Јован
Прчић Милена
Тришић Енола
Урач Патрик
Фирстнер Корина
Чолак Марко Амор
Чорић Миа
Хајнал Милош
Хегедиш Матија
Хрваћанин Иван
Џигурски Ангелина
ШењеЈелена

9.б разред
Данко Изабела

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Андоновић Димитрије
Вукмир Анђела
Грујић Катарина
Добрић Миња
Дракулић Владимир
Ђинђић Вукашин

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ђурић Мирјана
Јовановић Марија
Ковачев Анастасија
Кркљеш Вукашин
Мострокол Андрија
Радовановић Софија
Ређеновић Матија
Реновица Данка
Реџовић Ања
Секулић Александра
Секулић Јована
Станишић Урош
Стојановић Петра
Тадић Јелена
Тадић Тина
Терзић Тамара
Ћећез Исидора
Ћупић Ања
Чубриловић Софија
Хајцунк Анастација
Шипчић Лука

9.ц разред
Котхенц Ерика

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Азировић Срна
Балић Љиљана
Бркљач Адријана
Велчек Милица
Драговић Коста
Јевтовић Лука
Кастратовић Стефан
Марчетић Ана
Маџарац Теодора
Милинковић Никола
Милић Милан
Миловић Татјана
Миодраг Дуња
Николић Нина
Поповић Сара
Радошевић Огњен
Рашковић Милица
Самоковлија Сара
Сврдлин Маша
Секулић Јована
Топић Анђела
Улемек Наташа
Уторник Тара
Цабо Сергеј
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25. Шарац Петар
26. Штулић Марко

9. разред припремно одељење
Георгијевић Љубинка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Васић Давид
Видовић Бојан
Вујовић Милош
Зебардаст Нађар Долорес
Зекановић Страхиња
Карачоњи Катарина
Рајевац Теа Стефани
Тилгер Лазар
Фазекаш Андреа
Ференчик Јелена
Цветановић Ивона

10.а разред
Ристић Милош

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ачански Дамјан
Ачански Душан
Балажевић Марко
Биро Естер
Божић Мила
Булиговић Рудолф
Варга Ленард
Виг Саболч
Дер Давид
Иваница Јакоб
Јаковљевић Мина
Јокић Марко
Јунгић Дејан
Кљајић Лара
Копуновић Денис
Круљ Душан
Леденски Филип
Милисавић Данило
Николић Марија
Планк Марко
Проле Александра
Русмир Ана
Тричковић Тимотеј
Чанић Теодора
Чергић Исидора

10.б разред
Ђурић Јелена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Балаж Лука
Бартуловић Нина
Бицок Вељко
Буквић Тара
Глигоријевић Тодор
Дабовић Обрад
Дамјановић Урош
Деспотовић Невена
Ђокић Вељко
Ђошић Јована
Кошанин Николина
Круљ Вељко
Мајсторовић Алекса
Мандић Лазар
Марковић Михајло
Михајлов Ања
Младежић Исидора
Первановић Емина
Поповић Ања
Радуловић Лука
Родић Марко
Стељић Вања
Стоиљковић Јана
Сувачар Лана
Цуцић Борислава
Шијаковић Аница
Шобот Теодора

10.ц разред
Дујмов Драгомир

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Аксентијевић Андреа
Белић Петар
Ћатић Алекса
Цветковић Софија
Гошњић Стефан
Фриесе Драгана
Јовановић Марта
Јовић Петар
Југовић Алекса
Кипријановић Ленка
Љубичић Мила
Маловић Тара
Малушић Огњен
Мановски Димитрије
Поповић Александра
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Прашчевић Данило
Радан Теодора
Радовановић Димитрије
Шарац Петар
Секицки Урош
Симић Урош
Стојковић Тара
Трифуновић Софија
Вукичевић Милан
Вулетић Ана
Зечак Тамара
Жугић Јована

11.а разред

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Жугић Тодор
Јанковић Михајло
Јунгић Дејан
Марков Сергеј
Марковић Коста
Михајловић Марта
Младеновић Бојана
Павловић Вања
Перендић Мина
Росић Данка
Секулић Соња
Симић Матеја
Трнинић Ана
Филиповић Милош
Ћећез Сара

Апјокне Мештер Андреа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Азап Алекса
Бицок Николина
Богешић Ведран
Бркљач Зорица
Варади Габриела
Вркић Миљан
Вуксан Филип
Газдаг Александар
Галић Мина
Камаси Лара
Киш Ума
Кнежевић Нина
Ковачев Александар
Малушић Ана
Неорчић Иван
Панић Алекса
Планић Анита
Поповић Ана
Сабо Ричард
Фекете Босиљка Ката
Хегедиш Ричард
Хенинг Гаврило Буда
Шево Ана

11.б разред
Седлачек Весна

1.
2.
3.
4.
5.
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Божић Кристина
Волошин Јудит
Драпић Милош
Здравковић Никола
Зец Јована

11.ц разред
Кучера Светлана

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Булатовић Ирина
Вукадинов Ђорђе
Добрић Ана
Здравковић Ђорђе
Јовановић Софија
Клинцов Анастасија
Ковјанић Љиљана
Магазин Данило
Миљковић Теодора
Младеновић Војислав
Мучај Аргјенд
Настић Вања
Плавшић Никола
Попов Миливој
Раја Ивова Спасова
Симић Марија
Смаилбеговић Надиа
Станојевић Предраг
Чупић Марко
Шкријељ Исмихана
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Матуранти
12.а разред
Нађ Ален

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Андрић Видак
Ашин Маргарета
Балаж Наташа
Бачи Андреј
Бачко Теодора
Варга Тамара
Голарих Сабрина
Дуброја Стефан
Забош Ката
Кардош Каролина
Китик Жофиа
Миливојевић Милош
Нехез Денис
Планк Мирјана
Свичевић Ирина
Тричковић Теодор
Тришић Далма
Фекете Катарина

12.б разред
Бекић Кристина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Алексић Сања
Благојевић Никола
Варда Јован
Владетић Тамара
Глигоријевић Слађана
Голубовић Стефан
Грубанов Теодора
Гулић Настасија
Димитријевић Александар
Живковић Лара
Илић Лазар
Зекановић Урош
Јанковић Марко
Лишанин Јана
Марчетић Нађа
Мектеровић Михајло
Новаковић Видосав
Павловић Миладинка
Петровић Мила
Пузигаћа Катарина
Пузигаћа Марија

22.
23.
24.
25.

Радусиновић Исидора
Секулић Кристина
Шарац Душан
Шарац Милица

12.ц разред
Трагор Мирјана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
29.
20.

Ачански Анастасија
Гарабандић Никола
Желер Мирко
Иланковић Филип
Јошић Зоран
Лато Марко
Мајданџић Јована
Малбаша Дада Ратко
Маргушић Ана
Николић Јана
Оноди Рамона
Попов Марија
Радојичић Катарина
Секулић Милица
Станишић Душан
Стојилковић Дорис
Стојковић Елена
Трњаковић Јово
Џигурски Милица
Шавија Марина
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12.а разред
Нађ Ален

1. Андрић Видак
2. Ашин Маргарета
3. Балаж Наташа
4. Бачи Андреј
5. Бачко Теодора
6. Варга Тамара
7. Голарих Сабрина
8. Дуброја Стефан
9. Забош Ката
10. Кардош Каролина
11. Китик Жофиа
12. Миливојевић Милош
13. Нехез Денис
14. Планк Мирјана
15. Свичевић Ирина
16. Тричковић Теодор
17. Тришић Далма
18. Фекете Катарина
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12.а

Нађ Ален
разредни старешина

Андрић Видак

Ашин Маргарета

Балаж Наташа

Бачи Андреј

Бачко Теодора

Варга Тамара
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Голарих Сабрина

Дуброја Стефан

Забош Ката

Кардош Каролина

Китик Жофиа

Миливојевић Милош

Нехез Денис

Планк Мирјана

Тричковић Теодор
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Тришић Далма

Фекете Катарина
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12.б разред
Бекић Кристина

1. Алексић Сања
2. Благојевић Никола
3. Варда Јован
4. Владетић Тамара
5. Глигоријевић Слађана
6. Голубовић Стефан
7. Грубанов Теодора
8. Гулић Настасија
9. Димитријевић Александар
10. Живковић Лара
11. Илић Лазар
12. Зекановић Урош
13. Јанковић Марко
14. Лишанин Јана
15. Марчетић Нађа
16. Мектеровић Михајло
17. Новаковић Видосав
18. Павловић Миладинка
19. Петровић Мила
20. Пузигаћа Катарина
21. Пузигаћа Марија
22. Радусиновић Исидора
23. Секулић Кристина
24. Шарац Душан
25. Шарац Милица
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12.б

Бекић Кристина
разредни старешина

Алексић Сања

Благојевић Никола

Варда Јован

Владетић Тамара

Глигоријевић Слађана

Голубовић Стефан

Грубанов Теодора
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Гулић Настасија

Димитријевић Александар

Живковић Лара

Зекановић Урош

Илић Лазар

Јанковић Марко

Лишанин Јана

Марчетић Нађа

Мектеровић Михајло
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Новаковић Видосав

Павловић Миладинка

Петровић Мила

Пузигаћа Катарина

Пузигаћа Марија

Радусиновић Исидора

Секулић Кристина

Шарац Душан

Шарац Милица
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12.ц разред
Трагор Мирјана

1. Ачански Анастасија
2. Гарабандић Никола
3. Желер Мирко
4. Иланковић Филип
5. Јошић Зоран
6. Лато Марко
7. Мајданџић Јована
8. Малбаша Дада Ратко
9. Маргушић Ана
10. Николић Јана
11. Оноди Рамона
12. Попов Марија
13. Радојичић Катарина
14. Секулић Милица
15. Станишић Душан
16. Стојилковић Дорис
17. Стојковић Елена
18. Трњаковић Јово
29. Џигурски Милица
20. Шавија Марина
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12.ц

Трагор Мирјана
разредни старешина

Ачански Анастасија

Гарабандић Никола

Желер Мирко

Иланковић Филип

Јошић Зоран

Лато Марко
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Мајданџић Јована

Малбаша Дада Ратко

Маргушић Ана

Николић Јана

Оноди Рамона

Попов Марија

Радојичић Катарина

Секулић Милица

Станишић Душан
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Стојилковић Дорис

Стојковић Елена

Џигурски Милица

Шавија Марина

Трњаковић Јово
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