
Српско забавиште, основна школа, Српско забавиште, основна школа, Српско забавиште, основна школа, 
гимназија, колегијум и библиотека гимназија, колегијум и библиотека гимназија, колегијум и библиотека 

„Никола Тесла”„Никола Тесла”„Никола Тесла”
у Будимпештиу Будимпештиу Будимпешти

ГодишњакГодишњакГодишњак
2020–20212020–20212020–2021

Korice.indd   1Korice.indd   1 2021. 12. 16.   9:34:442021. 12. 16.   9:34:44



Српско забавиште, основна школа,  
гимназија, колегијум и библиотека  

„Никола Тесла”
у Будимпешти

Годишњак
2020–2021



Удружење „Српски савез” – Савез Срба

„Годишњак 2020–2021”  
годишње издање Српске гимназије „Никола Тесла”  

у Будимпешти, школска 2020/2021. година

За издавача: др Јованка Ластић, директор
Одговорни професор: Драгомир Дујмов

Уредник: Зоран Меселџија

Текстови су кориштени са званичног сајта  
Српске школе из Будимпеште

Фотографије матураната: Иван Јакшић

Издавање је помогло Министарство људских ресурса:  



Најзначајнија дешавања  
школске 2020–2021 године



4

Годишњак 2020–2021 • Најзначајнија дешавања

Српска школа у Будимпешти - 
Почела нова школска година
Д. Д.

Можда никада раније није било 
тако весело на почетку школске 
године као тог облачног 1. септембра 
у Српском забавишту, основној школи, 
гимназији, колегијуму и библиотеци 
„Никола Тесла” у Будимпешти. 
После петомесечне паузе деца су 
једва дочекала да се поново окупе 
у школској згради, да се друже и да 
се сретну са својим учитељицама, 
наставницима, професорима, а такође и 
са васпитачима у ђачком дому. Прошла 
школска година по много чему је била 
ванредна и неуобичајена. Наиме, због 
ширења пандемије вируса Корона од 
16. марта 2020. организована је настава 
на даљину у облику дигиталне наставе 
помоћу рачунара. Срећом, школска 

година је успешно приведена крају, 
а и матурски испити су обављени 
без икакве потешкоће, а притом су 
се стриктно испоштовали сви нови 
хигијенски прописи као и одржавање 
социјалне дистанце.

У уторак, тачно у 8 часова отпочело 
је свечано отварање нове 2020-2021. 
школске године. На самом почетку 
интонирана је српска а одмах потом 
и мађарска химна. На школском 
дворишту окупили су се ђаци прваци, 
укупно њих 15, са својим учитељицама, 
као и ученици 9. разреда гимназије, 
око 110 ђака, са својим разредницима. 
Остала одељења била су у учионицама. 
Тиме је увелико била обезбеђена со-
цијална дистанца.

Часни оци Зоран Остојић, Зоран 
Живић и Никола Почуча обавили су 
призивање Светога духа и молебан за 
срећан почетак наставе. Отац Зоран 



5

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

Остојић је у својој краткој беседи 
пожелео да школска година траје што 
дуже унутар школске зграде.

После чинодејствија уследиле су 
пригодне рецитације на српском и 
мађарском језику у извођењу Марије 
Ђорђијевски и Уроша Бенефија.

Директорка Јованка Ластић је у свом 
кратком говору изразила наду да ће ова 
школска година регуларно моћи да се 
одржи и приведе крају. Из њене беседе 
издајамо: „Желим да ова школска година 
траје што дуже, али за то је потребно да 
будете веома дисциплиновани. Све за- 
виси од ситуације око нас. Зато је 
важно да ми будемо острво у целој тој 
причи и да покушамо да сачувамо и 
наше здравље, и да што дуже будемо 
заједно. Знам да има озбиљних потеш-
коћа. Ја сам у свом саопштењу који 
смо поставили на званични сајт шко-
ле навела, а и сада ћу то рећи, ми ћемо  
бити максимално флексибилни, макси-

мално ћемо испоштовати све могуће 
жеље. Покушаћемо да сваком детету 
омогућимо да прати наставу и да буде 
са нама. Да ли ћемо у томе успети? 
Видећемо. Имамо пуно нових ђака, они 
су тренутно ту на дворишту, а старије 
смо сместили у учионице да нас не бу- 
де толико. Међутим, желели смо да пр- 
ваци доживе тај угођај, тај осећај, како  
је то кад кренеш у школу, како је то кад  
идеш на свечаност, и како је то кад по-
сле идеш са учитељицом у свој разред.”

Обраћајући се деветацима дирек-
торка је изразила своје задовољство 
што су многи успели да обаве 
потребне здравствене тестове и сву 
администрацију која је потребна за 
упис у нашу гимназију. Пожелела им 
је добродошлицу и пуно среће, али 
истовремено је нагласила да се морају 
придржавати кућног реда, да поштују 
своје професоре и васпитаче током 
свог школовања у Будимпешти. 
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На крају свечаности, по устаљеној 
традицији, ученици 4. разреда основне 
школе уручили су поклон-пакетиће 
ђацима првацима.

И овога септембра Српска школа у 
Будимпешти са својим подружницама 
у Ловри, Сегедину и Дески у нову 
школску годину креће са повећаним 
бројем ученика и радног особља. 
Због великог броја гимназијалаца у 
Текелијануму је изнајмљен још један 
део другог спрата. Тамо сада борави 
84 ђака, док у Српском ђаком дому у 
Улици рожа смештено је 135 ученика. 
Осим тога 25 гимназијалаца је смештај 
добило у ђачком дому „Михаљ Ваци” 
у Зуглоу, у XIV кварту мађарске 
престонице. Овде ваља напоменути да 
сви они који су се уселили у ђачки дом 
морали су да донесу доказ о урађеним 
тестовима о томе да нису заражени 
вирусом Корона.

У ђачком дому и у школи редовно 
ће се обављати здравствена контрола 
ученика као и редовна и честа 
дезинфекција површине школских 
столова, учионица и свих осталих 
просторија. Директорство је посебно 
водило рачуна о томе да подела одељења 
на појединим часовима буде таква да 
се ђачке групе што мање међусобно 
мешају. Коришћење просторије за 
колективну исхрану ће се обављати у 
више група да би се у што већој мери 
испоштовала социјална дистанца. 

Током лета урађено је изузетно 
много на обнови школске кухиње, сале 
за физичко васпитање, ђачког дома 
у Улици рожа, и једног дела крова 
школске зграде на Тргу ружа.

У Српској школи у Будимпешти 
одржан еколошки дан
Д. Д.

У суботу 5. септембра у Српском 
забавишту, основној школи, гимназији, 
колегијуму и бибиотеци „Никола 
Тесла” у Будимпешти одржан је 
Еколошки дан. Тога дана ученици су 
пошли на разна места у Будимпешти 
и проучавали утицај човека на своју 
околину и на природу у велеграду и 
изван њега. Срећом, време је било 
благонаклоно. Те радне суботе дан 
је био сунчан и одличан за одлазак у 
природу. Поједина одељења пошла су у 
градске паркове, на Маргитино острво, 
и на разне друге дестинације. 

Због пандемије вируса корона, 
директорство наше школе и разредне 
старешине потрудили су се да одељења 
иду посебно, а тиме је испоштован и 
принцип друштвене дистанце.

Ученици 12. ц разреда поред тога 
што су разговарали о негативним 
последицама загађења људске средине 
и труда око очувања природе, пошли су 
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корак даље. Они су тога дана учинили 
и више од пуког теоретисања. Ученици 
12.ц разреда су са својим разредним 
старешином Драгомиром Дујмовом 
пошли у Зугло, у Дом народности XIV 
у кварту. Овде их је дочекала Ксенија 
Сушић Марков, председница Српске 
самоуправе у Зуглоу. Ђаци су у духу 
еколошког дана прионули на посао. 
Добили су заштитне рукавице, грабље, 
метле и још неке алате ради лакшег 
обављања баштованског посла. Вредни 
дванаестаци прво су покупили отпатке, 
смеће и суво грање. Затим су очистили 
башту од корова и уређивали мали 
врт који је напросто заблистао после 
преданог рада чете мале, али одабране. 
Све оно што је покупљено стављано 
је у црне вреће које ће касније бити 
однете на своје одредиште. Ученици 
су добили освежавајуће сокове, киселу 
воду и ситна пецива за окрепљење. 
Тиме су ученици 12.ц разреда уједно 
одрадили и обавезни друштвени рад 

који, према важећим прописима, до 
завршетка средњошколског школовања 
мора да се изврши. 

На школском ходнику само у 
маскама
Д. Д.

Због све већег броја оболелих у 
Мађарској од пандемије вируса короне, 
директорство Српског забавишта, 
основне школе, гимназије, колегијума 
у библиотеке „Никола Тесла” у 
Будимпешти, на челу са директорком 
др Јованком Ластић, одлучило је да од 
10. септембра ученици и сви запослени 
морају да носе маске на школском 
ходнику. 

На самом улазу у школу редовито 
се обавља мерење температуре деце и 
одраслих особа. Тамо је постављено и 
средство за дезинфекцију. Треба да се 
нагласи да средства за дезинфекцију за 
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ђаке и професоре стоје на раслопагању 
на бројним местима унутар школске 
зграде. Посебно се води рачуна о 
поштовању прописа о друштвеној 
дистанци. Због тога је направљен и 
посебан распоред за коришћење про-
сторија за исхрану. 

На часовима ношење маске није 
обавезно, али није ни забрањено. У 
учионицама строго је забрањено свако 
обедовање или конзумирање сокова. 
За то стоји на располагање менза или 
школско двориште. На дворишту, 
иначе, није обавезно ношење маске. 
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Често се врши проветравање 
учионица, а док траје пријатно јесење 
време дотле се и настава врши у 
учионицама где су широм отворени 
прозори. Све се чини да се појава 
заразе сведе на минимум. У српској 
школи на Тргу ружа сваки дан се врши 
прецизно спремање и чишћење свих 
просторија. Посебно се води рачуна 
о дезинфекцији школских столова и 
водених чворова. 

Захваљујући бризи директорства и 
поштовања здравствених прописа у 
нашој школи у главном граду Мађарске 
обавља се редовна настава у нади да ће 
се тако и наставити.

БРУЦОШИЈАДА ИЗ УГЛА 
ДЕВЕТИХ РАЗРЕДА
Тиа Малогајски, 9.а

Тема овогодишње Бруцошијаде 
била је „ФАРМА”. Школски ходници 
били су посути сламом, а у дворишту 
су се налазили обори. Ученици деветих 
разреда били су подељени у три веома 
занимљиве групе животиња, са још 
занимљивијим подгрупама. Ове, као 
и претходних година, десетаци су се 
веома потрудили и издвојили пуно 
времена и труда за организацију 
„мучења” деветака. Велику улогу 
имало је застрашивање пред кључну 
недељу, међутим, већ након првих 
игара, тек онда се међу бруцошима 
схватила права поента свега овога 
– добра забава, боље упознавање са 
другарима, као и важност рада у тиму. 

Десетаци су били веома креативни 
приликом смишљања сваке игре 
(задатка), ако би неко одбијао да 

заврши задатак, варао или урадио 
после задатог времена, уследила би 
„страшна” казна. Већина деветака 
тврди да су им казне, које су се састојале 
од певања песама различитих жанрова 
и плесања уз исте, биле веома смешне 
и занимљиве. Због ситуације са корона 
вирусом, на Бруцошијаду која се 
одвијала у уторак и среду на одморима 
у школском дворишту, излазиле су 
само одређене групе са вођама из 
десетих разреда. Групе су биле: свиње, 
краве и кокошке. Још маштовотије 
називе имале су подгрупе (орео краве, 
лешник краве, печене свиње, петлови, 
пилићи...). Неки од задатака били 
су стваралачког типа, деветаке је на 
средини дворишта чекала сва потребна 
опрема (за израду страшила), док су 
они стрпљиво чекали знак пиштаљке 
у својим импровизованим оборима, да 
би прошли препреке и дошли први да 
покупе највише потребних предмета. 

Док су у другим задацима десетаци 
мудро проверавали њихове вештине 
тако што су без помоћи руку са само 
једном чашом требали да преносе 
воду са једног на други крај дворишта. 
Групама које су прве обавиле своје 
задатке беспрекорно уследила је и 
награда-слаткишиии. У четвртак после 
петог часа деветаци, као и професори 
задужени за њих, отишли су на острво 
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Маргит, где је уследила права забава. 
Неколико сати они су читали мапе и 
трчали са једног на други крај острва 
како би обавили још неколицину 
задатака. Било је веома напорно, али за 
све искуство вредно памћења, јер, да ли 
је још неко икада у канти пуној земље 
са црвима тражио малу играчкицу 
срце, или можда правио пирамиду од 
људи. Након свега тога још добио казне 
које су овог пута биле мало суровије, 
мало пене за бријање по одећи, плус 
брашно и још које јаје... Ништа чудно, 
зар не? У петак вече био је последњи, 
као и дуго очекивани свечани дан 
Бруцошијаде. Прво је уследио видео 
изненађења, то су биле поруке ученика 
који су похађали ову школу и желели 
су да нам се обрате са неким саветима 
и подршком за све тешке тренутке. 

Након тога биле су прозивке, за неке 
смешне, за неке сурове, а за неке и 
помало срамотне. Свима најомиљенији 
део – журка. Тема овогодишње журке 
била је „All white”. Свако је био у 

обавези да носи нешто бело, зато што 
су посебна светла у аули, где се и 
одржавала журка, омогућавала да свака 
бела ствар сија у мраку, а на самом 
улазу узимале су се неон светлеће 
наруквице код којих свака боја има неко 
посебно значење. Журка, као и цела 
Бруцошијада, за све деветаке и десетаке 
дефинитивно ће остати упамћена као 
једно лепо искуство, добар провод 
и пунооо забаве, а поготово једне 
ситнице – школског звона за час које је 
било живописно разним звуковима са 
фарме, услед којег би уследио смех при 
почетку и завршетку сваког часа.
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Незаборавни излет у Српски Ковин
Ања Реџовић, 11.б

У суботу 26. септембра, 11.б и 11.ц 
разред су заједно са својим одељенским 
старешинама, професоркама Ериком 
Котхенц и Изабелом Данко, као и 
професором историје Александром 
Милосављевићем, пошли на излет у 
место јужно од Будимпеште, лоцирано 
на острву Чепел – Српски Ковин. У 
овом малом, али изузетно лепом месту, 
налази се истоимени манастир, који је 
уједно најстарији манастир Мађарске 
и један од два манастира у Будимској 
епархији Српске православне цркве. 
Овај манастир је средњовековна 
тековина настала у XI веку. 

Оснивачица манастира била је 
краљица Јелена, кћи рашког жупана 
Уроша I и супруга Беле II слепог. 
Како је владала уместо свог сина 
Гезе, Јелена је као угарска краљица 
била изузетно утицајна личност свог 
времена. Волела је српску културу и 
желела да у ту част подигне манастир. 
После првог пада Деспотовине под 
Турцима, 1439. године, манастир 
је опљачкан. У првој половини XV 
векa забележене су прве сеобе Срба у 
Угарску краљевину, изазване сталним 
биткама против Турака. Велики број 
Јужних Словена (од чега највише Срба) 
населило је околна острва, па тако и 
Чепел и Српски Ковин, у коме је већ 
постојао српски манастир. Манастир је 
забележен и у записима који су настали 
за време Велике Сеобе Срба 1690. 
године. Он престаје са својим радом 
за време просвећеног апсолутизма 
Марије Терезије. 

Данашње фреске на зидовима 
манастира потичу из XVIII века и 
сликане су у барокном стилу, од стране 
непознатог италијанског сликара. 
Интересантно је што фреске имају 
више утицаја романске културе и што 
приказују слике неуобичајене за српске 
манастире и цркве, као на пример 
слика „Страшног суда” на којој је 
приказано вагање душе и пакао. Поред 
ђавола, на фрескама су приказане и 
разне животиње, слике мучених душа, 
али и прича мистериозног сликара 
који је у Мађарску дошао након 
бродолома који је преживео, мислећи 
да су га спасиле сирене. Манастир је 
грађен у барокном стилу и краси га 
високи, плави торањ, сличан онима у 
Сентандреји, највероватније изграђен 
након што је први звоник срушен. У 
унутрашњости манастира види се да 
је време оставило трага: фреске су 
последњи пут реновиране у XVIII веку, 
док су столице, свећњаци и крстионица 
из времена Марије Терезије и добро су 
очувани. 

Међу посебним обележјима мана-
стира истиче се један стари орман, 
некада постављен на споредном улазу 
манастира, а кроз који су улазиле жене; 
он је чувао топлоту зими, када је било 
јако хладно. На њему се налазе натписи 
на славеносрпском језику. Позната 
је и застава са грбом цркве из XVI-
II века, која је делом реконструисана 
и изузетно очувана. У манастиру се 
такође налази и чудотворна икона 
Пресвете Богородице, за коју се верује 
да може излечити разне болести. 
Царске двери су сличне као и у цркви 
Ваведења Богородице у Коморану 
и цркве Светог Николе у Сегедину. 
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Манастир је осликан у време деловања 
великих српских уметника Христофора 
Жефаровића, Стефана Тенецког, Јакова 
Орфелина, Теодора Крачуна и Теодора 
Илића Чешљара. 

У овом манастиру се моли још 
само шест српских породица, али је 
он врло цењен и обожаван од стране 
становника Српског Ковина и Срба 
у Мађарској. Драго ми је да смо 
могли да посетимо овако посебан и 
важан симбол националне и духовне 
свести у дијаспори. Сви смо били 
одушевљени, како манастиром, тако 
и гостопримством које су нам пру-
жили домаћини, међу којима је и 
градоначелник Српског Ковина, који је 
великодушно понудио да нам исприча 
пуно занимљивости и историјат мана-

стира. Захвална сам на прилици коју 
смо добили да научимо нешто ново и 
да још једном видимо вредност коју 
за нас имају наша богата традиција 
и култура, коју морамо сачувати да 
бисмо сачували и свој народ. 

Крај бисте Вука Караџића
Весна Зечев

Дугогодишња традиција ученика 
наше школе је да на дан рођења Вука 
Стефановића Караџића, реформатора 
српске ћирилице и правописа и 
сакупљача наших народних умотво-
рина, ученици полажу венац крај 
његове бисте у Табану. Није случајно 
што је Вукова биста баш на овом месту 
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у Табану, јер је оближња кафана Код 
златног јелена била место окупљања 
српских интелектуалаца оног времена. 
Такође, у близини је и Рац бањско 
купалиште где је Вук навраћао да лечи 
своју болесну ногу.

И ове године 6. новембра ученици 
4. разреда основне школе су положили 
венац крај његове бисте, а након тога су 
се подсетили Вукових дела и заслуга. 
Из његовог живота и рада издвајамо 
то да је Вук Стефановић Караџић 
рођен на Митровдан 1787. године у 
Тршићу, у породици у којој су деца 
умирала, па је добио име Вук, да му по 
народном веровању вештице и духови 
не би наудили. Писање и читање је 
учио од свог рођака Јевте Савића, 
који је био једини писмен човек у 
крају. Школовао се у Лозници, затим у 

манастиру Троноши и у Великој школи 
у Београду. Одласком у Беч ствара 
контакте са значајним књижевницима 
тога доба, између осталих са браћом 
Грим. Свој рад на реформи српског 
језика је наставио у Бечу, где је и 
преводио наше народно стваралаштво 
на немачки језик, како би се о њему 
што више знало. Вук је у Бечу оформио 
породицу, а у том граду је и умро, 1864. 
године. 

Са ликом и делом Вука Караџића 
упознају се већ ђаци прваци учећи 
азбуку, a сваки ученик зна да њему 
можемо да захвалимо за максиму 
„Пиши као што говориш, читај како је 
написано”.
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Предивна екскурзија коју није 
могла ни пандемија да спречи
Tиа Малогајски, 9.а

Пре одласка на заслужени јесењи 
распуст, руководство Српског заба-
вишта, основне школе, гимназије, 
колегијума и библиотеке „Никола 
Тесла” на челу са директорком др 
Јованком Ластић је одлучило да 
ученицима 9. разреда пружи прилику 
за боље упознавање и прве заједничке 
доживљаје. Оригинално, тај пројекат је 
требало да се оствари крајем августа 
месеца, но због пандемије он је морао 
бити одложен.  

Незаборавна авантура деветака 
била је у бањи Харкањ, на самом 
југу Мађарске. Ми смо са нашим 
професорима, разредним старешинама 
и васпитачима из дома отпутовали 
на ову камп-екскурзију у недељу 18. 
октобра. 

Први дан био је испуњен актив-
ностима у хотелу „Кагер” у ком су и 
одседали. Прво вече било је посвећено 

упознању родних крајева деветака. 
Кроз шалу и анегдоте, сатима се 
причало о свим крајевима Мађарске, 
Србије, Црне Горе, Републике Српске, 
Македоније... Ученици су били ради 
да причају и о неким својим лошим 
и добрим искуствима, али су радо и 
певали о свом вољеном граду. 

Другог дана поново смо сели у 
аутобус и запутили се у Шиклош. Тамо 
смо посетили прелепу тврђаву која нас 
је вратила у давна времена. Очарани 
лепотом прошлих векова, било је 
право задовољство истраживати 
величанствену грађевину са пуно 
заоставштина и реплика тадашњег 
живота, од оних најстрашнијих као 
што су тамнице, па све до високог 
дворског живота. Такође у Шиклошу 
смо посетили и месну српску 
православну цркву. Поподне смо 
провели у оближњем граду Мохачу, где 
смо се упознали са традиционалним 
„Фестивалом мохачких бушара”, 
који је неке задивио, а некима утерао 
страх у кости. Поред тога, показали 



16

Годишњак 2020–2021 • Најзначајнија дешавања

су нам како су Срби и Шокци живели 
на овим просторима. У музеју смо 
упознали и неке њихове обичаје, а 
такође и свакодневне обавезе. После 
тога уследио је повратак у хотел. То је 
након напорног, али веома лепог дана 
све деветаке веома обрадовало. То вече 
имали смо слободно време за дружење. 
Неки су играли стони фудбал и тенис, 
док су се други забављали на свој 
начин, највише уз музику. 

Следећи дан био нам је резервисан за 
Печуј. Имали смо слободног времена у 
центру. Слушали смо историјске при-че 
о граду, као и о Србима који тамо живе. 
Потом је кренула права забава: „лов 
на селфије”. Задатак је био да се гру-
пе ученика сликају са грожђем и згра- 
дом коју краси чувени порцелан „Жол-
наи”. Туристички возић нас је одвео до 
кварта „Жолнаи” где смо ручали и били 
у планетаријуму. Након још једног 
напорног дана уследио је повратак у 
хотел, где нас је чекало изненађење. 
Неколико ученица старијих разреда које 
су кренуле са нама на пут, приредиле 
су нам забавно караоке вече, где смо 

по групама уз кореографије певали и 
забављали се. У Печују смо посетили и 
месну српску цркву.

Последњег дана нашег дружења било 
је опуштајуће. Пре подне професори 
су се побринули да уз креативне игре 
као што су цртање логоа овог кампа, 
креирање сопствених асоцијација, као 
и неких „активити” игрица, пантомиме 
и објашњавања појмова, дан почне 
весело, али уједно и у такмичарском 
духу. Тај такмичарски дух пренели 
смо у спортску салу Харкања. Тамо 
су, после загревања мишића, почели 
мали турнири у одбојци, кошарци и 
у фудбалу. Након тога, онај ко је хтео 
могао је и да заигра стони тенис. 
Након активног дана дошао је ред на 
опроштајну журку где смо погледали 
селфије из Печуја, поделили награде 
за победнике тог дана и после тога се 
дружили и слушали музику. 

Сутрадан после доручка запутили 
смо се путем Будимпеште и свратили 
на прелепо свето место, у манастир 
Грабовац где су нас великодушно 
дочекали. 
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Прелепу храну, хотел као и сва 
та дивна заједно стечена искуства, 
међусобно дружење и боље упознавање 
свих деветака, као и све културолошке 
лепоте које смо видели, сигурно ћемо 
памтити као предивну екскурзију коју 
није могла ни пандемија да спречи.

Одржана ђачка приредба: „Ја имам 
таленат“
С. З

С обзиром да ове године, у време 
јесењег распуста, који је био од 23. 
октобра до 2. новембра, највећи број 
ученика Српске гимназије „Никола 
Тесла“ није био у могућности да пу-
тује кући због свеукупне ситуације уз-
роковане пандемијом, као и додатних 
проблема око преласка граница, те су 
им професори предложили да слобод-

но време испуне разгледањем Будим-
пеште, излетима у околна места и 
креативним радионицама. У сопственој 
организацији ђаци су реализовали 
приредбу „Ја имам таленат“ са циљем 
да се боље упознају и забаве. 

Показало се, и овај пут, да у школи 
има пуно ученика који имају дара да 
свирају, певају, играју, цртају, глуме, 
рецитују, пишу стихове. Програм 
је започео музичком нумером из 
француског филма „Тајни живот 
Амелије Пулен“ са популарном сценом 
врло праћеном на јутјубу, а извеле су 
је Алек-сандра Динчић на виолини и 
Ана Вуле-тић која је плесала уз једну 
модерну кореографију. 

Димитрије Петровић је изузет-
но добро говорио песме „Враголије“ 
Бранка Радичевића и „Спалити земљу“. 
Арсена Дедића. Андреј Ђорђевић је 
свирао гитару, док су Катарина Ка-
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шанска и Љиљана Балић певале. Тат-
јана Бућко је на виолини свирала „По- 
лонезу“ Миахила Поплавског и тему 
из Дизнијевог филма, „Пирати са Ка-
риба“, а затим заједно са Александром 
Динчић одсвирала Бахов „Менует“. 

Александра Секулић је отпевала 
народну песму „Пуче пушка низ гору 
зелену“ која је подсетила на филм 
„Зона Замфирова“. Јана Чоло-вић је 
извела „Несаницу“ на флаути. Наталија 
Томић је говорила своју песму „Тебе 
чекам“, а Анто-нија Санковић и Ања 
Реџовић су преко видео бима показале 
своје ликовне радове рађене у различи-
тим техникама. Приредбу су водили 
Марија Јоцић и Страхиња Зекановић. 
Учесници су награђени громким апла-
узом на крају програма. 

Учесници програма били су пра- 
ви креативни ствараоци потпуно 
посвећени задатку, талентовани за 

сценски наступ и за лепу песничку реч. 
Желимо им да и даље граде свој стил и 
да развијају своје дивне дарове. 

Припреме такмичарских спортских 
екипа школе у Харкању
Д. М.

Припреме спортских секција Српске 
гимназије „Никола Тесла” у Будим-
шпешти одржане су у Харкању између 
6. и 11. септембра ове године. 

На припреме у популарни барањски 
градић пошло је 44 ђака, од којих 
12 кошаркаша, 16 одбојкашица и 15 
кошаркашица предвођених са три 
професора-тренера и васпитачем 
пратиоцем.

Током боравка у једном од највећих 
центара за рекреацију у Мађарској 
пружени су изванредни услови у виду 



19

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

одличне инфраструктуре спорског 
центра „Бања Харкањ”. Хала је била 
на располагању у преподневним 
часовима од 9:00 до 12:30 сати, а 
поподне између 16:00 и 19:30 часова. 
Младим спортистима је пружено 
довољно времена да остваре целокупни 
програм који је припремљен за 
реализацију. У случају спортиста 
Српске гимназије у Будимшети то је 
била мушка кошаркашка екипа као и 
женска одбојкашка екипа. Свака екипа 
је радила са посебним тренером и 
педагогом. Слободно време су могли 
да искористе купајући се у базенима и 
у приликом боравака у велнес центру 
који се налазио у склопу хотела. То 
је пружало посебну могућност у 
регенерацији после великих напора. 

На располагању им је био и 
фудбалски стадион за аеробни део 
припрема, где су  били ученици били у 
прилици да одраде део опште физичке 
припремљености. Најчешће су 
тренинзи аеробног карактера  извођени 
у јутарњим часовима, трчање дугих 
деоница су практиковани пре доручка 
од 7 часова ујутру.

У склопу спортског комплекса 
налазиле су се и многобројни тениски 
терени, осветљени и ноћу, па су, тако, 
били на располагању и у каснијим 
вечерњим сатима. 

Кондициони део са и без лопте уз 
комбинацију вежби снаге, остварен је 
у приступачној теретани, у хотелу и у 
склопу хале. 

Отворени кошаркашки, фудбалски, 
рукометни и одбојкашки терени 
у непосредној близини спортског 
центра отварали су још већи тренажни 
капацитет.

Смештајни капацитет је такође 
био велик и на високом нивоу у виду 
хотелског и апартманског смештаја, 
намењен за спортисте, и све то на 
неколико стотина метара од спортског 
центра. То је била још једна предност, 
јер се свуда ишло и стизало пешке за 5 
минута. 

Храна је такође била веома добра 
и усклађена за потребе спортиста. 
На располагању су били доручак, 
ручак и вечера као и ужине. Особље 
и услуга били су веома флексибилни 
и обезбеђивали су свежу храну у било 
које договорено време.

Током спортских припрема у 
Харкању тренери су већ од првог дана 
успели да остваре позитивне ефекте 
у виду тимског духа и заједништва, 
солидарности на терену и ван њега 
међу ученицима. Тренери су били у 
прилици да од почетка поставе правила 
понашања, фер плеја, ради остваривања 
позитивних карактерних особина, 
потребне за међусобну сарадњу.



20

Годишњак 2020–2021 • Најзначајнија дешавања

Пре, за време, и након припрема 
код ученика је усађена свест да им 
буде част и привилегија што могу бити 
део школског тима и да се обавезама 
и пуним еланом опходе према 
тренинзима, како би се остварио што 
бољи имиџ Српске гимназије „Никола 
Тесла” као и личног имиџа ђака.

У складу са ранијим припремама 
у Бечеју, и сада је све било подређено 
могућностима припреме за наступајућу 
такмичарску школску годину ђака. 
Један од основних циљева био је 
да ученици увиде и схвате важност 
здравог стила тј. начина живота. 

Припреме фудбалера  
у Сегедину
Борис Зечак, 10.б

Док је епидемиолошка ситуација то 
још дозвољавала одржане су јесење 
припреме фудбалера наше школе. 
Припреме су одржане пре јесењег 
распуста од 18. до 22. октобра у 

Сегедину. На припреме је кренуло 
15 дечака наше школе заједно са 
професором физичког васпитања 
и тренером Милошем Ристићем. 
Фудбалери су имали прилике да 
свакодневно тренирају на теренима 
спортског центра у Сегедину. Тренинзи 
су били реализовани два пута дневно 
у преподневним и послеподневним 
часовима. Наша школска екипа је 
била смештена у хотелу ,,Тиса“, који 
се налази у новом делу Сегедина. По 
речима ученика Тодора Глигоријевића 
и Сергеја Цаба тренинзи и услови 
тренирања су били изванредни, стога 
они сматрају да екипа има све услове 
да се што боље пласира на ђачкој 
олимпијади. Ученици деветих разреда 
који су кренули на припреме су истакли 
да сматрају да су се добро уклопили 
у тим са чиме су се старији ученици 
сложили. Током ових пет дана иако 
смо имали напорне тренинге успели 
смо да у своје слободно време обиђемо 
Сегедин и упознамо се са културним и 
историјским споменицима овог града. 
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Такође смо, уз пратњу професора 
Милоша обишли и српску православну 
цркву Светог Николе у Сегедину, где 
нас је срдачно дочекао отац Далибор 
Миленковић. Отац Далибор нас је 
кроз своје занимљиве и поучне приче 
научио доста тога о овој цркви, Србима 
из овог краја, као и њиховом животу. 
Један дан смо обишли и стадион 
фудбалског клуба ,,Сегедин”, где смо 
направили неколико фотографија. По 
речима професора Милоша циљ ових 
припрема је у потпуности остварен 
и екипа је спремна за предстојеће 
такмичење.

Сећање на патријарха Иринеја и 
метрополита Амфилохија
Д. Д.

Вест о упокојењу Његове светости 
патријарха Иринеја дубоко је потрес-

ла све раднике и ђаке Српског за-
бавишта, основне школе, гимназије, 
колегијума и библиотеке „Никола 
Тесла” у Будимпешти. Одласком 
српског патријарха изгубили смо не 
само великог поглавара наше Српске 
православне цркве већ и нама блиску 
особу којa ће нам трајно остати у лепој 
успомени. 

Наиме, Његова светост патријарх 
Иринеј у пратњи свога домаћина 
владике Лукијана, епископа будимског 
27. маја 2019. године посетио је нашу 
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васпитно-образовну установу на Тргу 
ружа у Будимпешти. Српски патријарх 
је том приликом у аули наше школе 
одржао пригодну беседу окупљеним 
гимназијалцима и професорима. Он 
је тада 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. То је право богатство, 
а ово је друго пролазно. Знање је право 
богатство! Ја вас поздрављам, желим 
вам пуно успеха у вашем раду.”

Његове искрене и надахнуте 
речи подстакле су нас да и надаље 
истрајемо у нашој мисији приликом 
очувања српског језика, јачања 
нашег националног идентитета и 
православног наслеђа. Увек ћемо се 

радо сећати његових похвалних речи и 
поучних мисли.

Вјечнаја памјат!

Пре патријарха на вечни починак 
отишао је још један великодостојник 
Српске православне цркве који 
је посетио нашу институцију. 10. 
децембра 2018. године у Будимпешти 
је боравио Његово преосвештенство 
Амфилохије, архиепископ цетињски, 
митрополит црногорско-приморски, 
и том приликом је изразио жељу да 
посети Српско забавиште, основну 
школу, гимназију, колегијум и би-
блиотеку „Никола Тесла” у главном 
граду Мађарске. Тако је митрополит 
Амфилохије заједно са Његовим 
преосвештенством Лукијаном, епи-
скопом будимским у пратњи бројних 
свештенника.
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Изненадна смрт митрополита Ам-
филохија растужила је целу српску 
заједницу у Мађарској па тако и нашу 
васпитно-образовну институцију. Ње-
говим упокојењем целокупно Српство 
је изубило верног чувара своје пастве 
широм света.

У нашем сећању заувек ће остати 
његов осмех и похвалне речи. По-
сећујући поједина одељења митро-

полит Амфилохије је деци рекао: 
„Сваки осмјех на вашем лицу је лијеп.” 
На крају су наши уважени гости 
посетили и српско забавиште где је 
митрополит Амфилохије и запевао са 
малишанима.

Тај леп и весео призор дуго ће остати 
у нашем сећању. 

Вјечнаја памјат!
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„Измери ме“
Марина Александрић – Ремели

Велика нам је част да је наше Српско 
забавиште, основна школа, гимназија, 
колегијум и библиотека „Никола Тесла“ 
у Будимпешти једна од покретача 
одобреног Еразмус+ пројекта „ Mea-
sure me up” (у преводу „Измери ме“) 
од стране Европске Уније. Величина 
оваквих Еразмус+ пројеката је у томе 
да обједињују укупна знања и дос-
тигнућа из више области, укључују-
ћи и проучавања и представљања у 
културолошком смислу, мада овај наш 
пројекат спада у групу СТЕМ пројеката 
(наука, технологија, инжењерство и 
математика). 

Као што и назив пројекта каже, 
ради се о мерењима која се изводе 
на пољу хемије, физике, математике, 

архитектуре, пловидбе и информатике, 
једном речју мерења у оквиру природних 
наука. Језик комуникације у пројекту 
је енглески, што значи да ће се та 
компетенција учесника континуирано 
развијати. Осим тога, велику улогу 
ће одиграти истраживање сопствених 
корена наших предака, старих начина 
мерења и мерних инструмената на 
појединим геогравским дестинацијама, 
у контрасту са новим начинима 
мерења. Не мањи значај има дружење 
деце сличног узраста (12–15 година) 
из Европе, где ће се традиције, 
специфичности и разлике стопити у 
стечена пријатељства и искуство, које 
ће наши ђаци понети са собом, као 
једно богатство за цео живот. 

Да вам признамо да смо у току 
школске 2019/2020 године били доста 
тихи и веома вредни – када је један 
само ужи круг људи био упознат са на-
шим великим плановима: руководство 
школе, пар колега и деца која долазе на 
секцију математике, знали су о чему се 
ради и шта припремамо. 

Направили смо детаљни план, и 
аплицирали заједно са још пет школа 
из пет различитих држава Европе, и 
ето успело је, пројекат је одобрен и 
биће финансиран од стране ЕУ! 

Време је да и остале учеснике нашег 
васпитно – образовног процеса: све 
чланове колектива, наставно и друго 
помоћно особље, ђаке и не у последњем 
реду родитеље, информишемо о 
овом важном кораку. За пројекте овог 
типа (К229) се обезбеђују наменска 
бесповратна средства за мобилност 
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ученика и наставног особља као и 
за трошкове управљања пројектом и 
трошкове његовог спровођења. Следеће 
две школске године које су пред нама-
стоје нам на располагању, не мала 
финансиска средства (ред величине је 
око 10 милиона форинти) да покажемо 
шта знамо – а и да много тога научимо 
током размена и путовања. Стоји нам 
на располагању и вредан потенцијал 
наставног кадра наше Српске школе 
„Никола Тесла“ у Будимпешти, као и 
огромна енергија и ентузијазам ђака 
који су главни учесници и носиоци 
пројекта.

Припреме пројекта су одрађене под 
руководством професорке Марине 
Александрић Ремели (руководиоца 
Актива математике и информатике) 
и њених сарадника, чланова актива 
математике, природних наука, 
енглеског језика па чак и колега из 
области друштвених наука. Значајну 
помоћ при конкурисању је пружила 
колегиница Људмила Кукурузар 
професор енглеског језика, која 
је будно пратила наше конкурсне 
матерјале, све записе које су деца на 
енглеском језику доносила и помагала 
у исправљању истих. Велику улогу у 
испуњавању наше мисије ће свакако 
одиграти и колеге који ће осим 
научних, технолошких и инжењерских 
компетенција помоћи да прикажемо 
и наше културолошко благо, нашу 
специфичност српске, народносне 
васпитно образовне установе, на 
простору Мађарске.

Тренутне активности наших уче-
ника, као и план будућих за школску 

2020/2021. школску годину би укратко 
био овакав: Писање мотивационих 
писама – зашто је добро учествовати у 
оваквом пројекту, који је највећи мотив 
појединаца у оваквом пројекту (учење 
енглеског језика, дружење, развијање 
СТЕМ – компетенција итд.)

Истраживања у породици у вези 
породичног стабла и генетике деце 
која учествују у пројекту и својим 
интересовањима и залагањима улазе у 
ужи избор за размену ђака.

Истраживања у вези старих мер- 
них инструмената, старих и незва-
ничних јединица мере – са освртом 
на специфичности (Мађарска и спе-
цифичности у области мерења на 
мађарској територији где живи и 
српска мањина). Истраживања старих 
инструмената, и старих јединица 
мере на територији Србије – земљи 
матици). Изложба фотографија старих 
инструмената, и плаката у вези 
јединица мере. Израда презентација 
(Power Point, Prezi). 

Кулинарске вештине и математика! 
У децембру ће учесници пројекта 
примерно користити пропорцију при 
печењу палачинки, проје и крофни. 
Рачунамо на могућност коришћења 
дела школске кухиње!

Дневна мерења на дворишту 
(температуре, влажности ваздуха и 
осталих параметара) – метеоролошки 
подаци које треба претворити у 
дигиталне податке (инсталисање метео-
станице и читање и тумачење података.) 
Поређење са мерењима извршеним у 
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осталим државама – школама. Ово ће 
бити и тема за „Дигиталну недељу“ 
која ће се званично одржати у пролеће 
у нашој школи. 

Активно учешће на е-twinning 
простору – где се могу успоставити 
први дигитални контакти са децом из 
школа учесница пројекта. Наиме све 
наше активности бележимо и стављамо 
на виртуелни братски простор са истим 
називом пројекта „Измери ме“ („Mea-
sure me up“).

Планирање листе ученика (6 учени-
ка и 2 пратиоца путује из сваке школе 
у госте осталима) Предлог је да увек 
нових 6 ученика шаљемо у дату земљу, 
тј. школу, а избор ће се извршити према 
интересовањима ђака и програму који 
нуди школа – домаћин.

Израда детаљног стратешког плана 
за гостопримство наше школе. У 
пројектном календару је забележен 
крај септембра 2021 – када 30 так 
ученика и 10 пратиоца – професора 
треба сместити (рачунамо на смештај 
у Колегијуму) и организовати реализа-
цију предвиђеног програма и исхрану 
гостију у трајању од недељу дана.

Стрпљиво треба ишчекати прави 
тренутак за прву а и све наредне 
размене знања и ђака – у функцији 
од пројектног календара који ће бити 
у складу са безбедном здравственом 
ситуацијом. Све одлуке доносимо у 
сарадњи са осталим школама. 

Важни задаци у наредном периоду 
које треба да обавимо. 

На првом следећем Наставничком 
већу – треба да обавестимо наставнике 
и остале чланове колектива, о овом 
великом и значајном пројекту за нашу 
школу, са тачним навођењем дана 
када је одржана седница (Staff mee-
ting) – препорука и захтев националне 
организације Мађарске, задужене за 
Еразмус+ пројекте.

Објава о одобреном пројекту „Mesu-
re me up“ и промолисање пројекта 
на школским медијима, (School So-
cial Media – сајт школе, школски лист 
„Гимназијалац“ )

Објава о одобреном пројекту „Mesu-
re me up“ на јавним гласилима (страница 
на Фејсбуку, Српске Народне Новине, 
објава снимљеног спота о мотивацији 
ђака да раде на оваквом пројекту, итд...) 

Обавити писмено обавештење и 
добити писмену потврду родитеља 
да деца могу да учествују у оваквом 
„Еразмус+“ пројекту, да родитељи 
одобравају њихова путовања и 
активности на e-twinningплатформи 
као и одобравање објава фотографија, 
видео снимака у јавним средствима 
информисања.

Такмичење у рецитовању
Весна Зечев

По традицији, јесењи период 
је уобичајенo време за такмичење 
у казивању поезије и прозе на 
српском језику. Актив нижих разреда 
будимпештанске основне школе је у 
четвртак 26. новембра организовао 
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такмичење за ученике од 1. до 4. 
разреда. На наше велико задовољство 
четрдесетак ученика је припремило 
рецитације, што говори да су били 
веома мотивисани за ову приредбу. 
Преносимо вам утиске неколико 
рецитатора: 

„У четвртак сам био врло узбуђен, 
јер је тога дана било такмичење у 
рецитовању. Ја сам рецитовао песму 
„Татин музичар“ коју је написао Душан 
Радовић. Имао сам трему, а када су 
рекли да сам ја на реду скоро сам 
изгубио свест. Мислим да сам добро 
одрецитовао, само сам био брз. Сви 
који су наступили добили су чоколаду 
и диплому. Мени се јако свидело 
такмичење, иако нисам освојио 
награду.“ – Паул

„Ја сам рецитовао песму Недељка 
Попадића „Недељко дебељко“. Моји 
другари су навијали за мене без гласа. 

Пуно сам учио и победио сам. Добио 
сам једну књигу. Нисам знао да ћу ја 
да победим. Моји мама и тата су били 
поносни на мене. Код куће смо славили 
моју награду.“ – Уки

Учесници су били подељени у 
две категорије: прва категорија су 
били ученици 1. и 2. разреда, а друга 
ученици 3. и 4. разреда. Ево како је 
жири доделио награде:

У категорији 1. и 2. разреда 1. место 
је освојила Марија Ђорђијевски из 
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2. разреда, 2. место Мила Бадонич 
из 1. разреда и 3. место Вук Кљајић 
из 2. разреда. Посебне похвале су 
добили Оливер Мишић из 1. разреда и 
Константин Вујаковић из 2. разреда.

У категорији 3. и 4. разреда 1. место 
је освојио Урош Бенефи из 4. разреда, 
2. место Исидора Пајванчић из 3. 
разреда и 3. место Максим Камбер из 
3. разреда. Посебне похвале су добиле 
Зорка Нађ из 3. разреда и Лана Чоловић 
из 4. разреда.

Управа школе је сваком рецитатору 
доделила диплому и чоколаду, а 
победницима и пригодну књигу.

Такмичење је одржано у школској 
аули, имајући у виду прописане мере 
раздаљине. 

Порука нама
Тара Маловић, 12.ц

Тамо где сат откуцава за крај, ту 
креће ново поглавље. Сваки крај са 
собом доноси тежину у грудима и ту 
нелагодност у желудцу, али отвара нам 
нове видике и слободу да се развијемо 
и научимо, просто речено да растемо. 
Ништа није дуготрајно, све има свој 
рок, па чак и средња школа.

Не знам шта ко планира да упише, 
да ли планира студије, да се посвети 
раду или спорту или да ли евентуално 
жели да паузира док се не слегне ово 
тешко време у ком се налазимо, али 
једно знам – свакоме желим да му се 
оствари све што пожели. 

Не желим да пишем текст у чијим се 
редовима налазе скривене поруке или 
индивидална упутства, желим да имате 
простора да се пронађете или да се не 

сложите са мном. Као што каже наслов, 
ово је порука нама. Ово је за свакога ко 
зна или нема појма шта ће са собом, 
за свакога ко разуме или не може да 
се поистовети са мојим мислима које 
пажљиво преносим на овај папир. Ово 
је једно скроз неутрално писмо без 
посвете.

Налазимо се у 21. веку, времену тех-
нолошког и светског напредка, али опет 
стагнирамо. Стагнирамо у много ствари, 
посебно у овом периоду пандемије, 
смењивања мера, изненадних и 
непоузданих информација које на нас 
индиректним или директним начином 
утичу. Мењамо државе, мењамо своје 
личне изборе, преиспитујемо себе, 
наше амбиције и могућности. Сви нам 
вичу да се опустимо, да ће бити боље, 
да се смиримо али то у нас не улива 
мир, јер тренутно није добро.

 Али, сутра је нови дан. За недељу 
дана ћемо ући у нову недељу, а време 
ипак ради у нашу корист јер пролази 
брзином светлости. Људи обично мисле 
да је време лукаво, да нас заварава баш 
јер лети, али ја мислим да живот без 
кратког века не би био толико драгоцен. 
Секунде и минути се смењују и нестају 
док формирам ове редове, толико да би 
неко рекао да је то истрошено време. Ја 
кажем да ипак није, с обзиром да сам 
за то време створила нешто што је само 
моје а намењено је свима. Тако је и са 
успоменама, да време не пролази оне се 
не би лепо сложиле и формирале. Време 
нам пружа бесконачне прилике, а ми 
већином видимо само ту ожалошћену 
страну њега.

Такође, желим да вам кажем да не 
дижете руке од онога што вам паше. 
Лично, за мене је то писање и највећи 
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страх ми је да изгубим мисли које бих 
могла да запишем и да никад више 
не станем испред папира и створим 
нешто. Када помислим на факултет 
и све обавезе које ме само чекају 
и на обавезе које се нагомилавају, 
прва помисао ми је да ли ћу стићи да 
запишем све. Ако не запишем све што 
бих желела, онда нећу оставити свој 
траг и сећање на себе, самој себи. Не 
желим да мислите да и ви требате да 
записујете, само желим да ам нагласим 
да ако себи нешто што волите и што 
вам уноси мир у дневницу ускратите, 
можда изгубите чар ових година. Тако 
да, радите шта год желите, јер вам 
ове године нико неће вратити нити 
надокнадити.

Немојте да клонете духом, сваку 
препреку заобиђите, елиминишете, 
прескочите, само немојте да клонете. 
Човек кад клоне изгуби угао гледања 
који доприноси лепоти овог света. 
Можда свет не функционише праведно 

и харизматично, али ми можемо. Свет 
је у рукама човека, а сваки човек је 
индивидуа. Све креће од појединца 
и шири се даље, све док се не нађу 
истомишљеници и док свако не наиђе 
на ту половину која им је фалила. Али, 
не заборавите да будете праведни. Нису 
све идеје супериорне увек, колико год 
да нам се оне чиниле исправне јер су 
потекле директно од нас. 

Током писања овог текста, ударила 
ме је спознаја да је ово последњи текст 
који ћу објавити у „Гимназијалцу“. 
Желим да се захвалим на могућности 
да своје мисли делим са осталима и да 
се посебно захвалим свима који одвоје 
своје слободно време за текстове које 
су настали у соби ђачког дома. Моје 
писање за овај лист овде стаје, али 
сама чињеница да сам се током ових 
година развијала кроз објављивање 
текстова помогла ми је да будем бољи 
писац и ко зна, можда ћу једном бити 
познати аутор који је почео од једног 
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школског листа званог „Гимназијалац“ 
у Будимпешти.

И за крај, свима желим да читају 
добре књиге, спавају редовно, да никад 
не престану да се боре и остварују све 
своје циљеве. Да не заборавите ко сте 
и шта сте, да никад не допустите да 
помислите да не заслужжујете нешто, 
свет је пун лепота и прилика а на нама 
је да их ухватимо и чврсто, тврдоглаво 
да се боримо за њих. Човек без своје 
борбе губи поенту, губи све што може 
бити или имати, губи себе.

Опраштање матураната
Д. Д.

Упркос пандемији која је увелико 
пореметила живот генерације ученика 
2017-2021 Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти, 8. маја је ипак 
на дворишту наше средње школе у 
самом центру мађарске престонице 
организовано опраштање матураната. 
То се првенствено може захвалити 
директорству наше васпитно-образовне 
установе, али свакако и разредницима 
11. одељења Изабели Данко, Ерики 
Котхенц и Милану Дујмову који су 
се ваљано потрудили да и у овим 
отежаним и специфичним условима 
организују пригодни програм нашим 
матурантима.

На самом почетку интонирана је 
српска и мађарска национална химна, а 
потом су ученици 11. разреда прочитали 
свој поздравни говор и поруке својих 
вршњака који због пандемије нису били 
у могућности да присуствују програму. 

Због специфичне ситуације овога 
пута изостао је и уобичајени све-

чани дефиле по школском ходнику. 
Матуранти нису имали могућност да се 
у присуству своји родитеља, професора 
и школских другара опросте од своје 
школе.

Ипак, уз звуке традиционалних 
песама „Збогом школо наша” и „Gau-
deamus igitur” представници трећака 
поделили су торбице матурантима „за 
путешествије у живот”. 

Потом су уследили опроштајни 
говори Миле Божић, Анице Шијаковић 
и Ленке Кипријановић у име ђака 
12.а, 12.б и 12.ц разреда. У свечаним 
беседама представника појединих оде-
љења било је изузетно много емоција, 
потекле су и сузе...

Ђаци су се захвалили директорству, 
професорима и својим разредним ста-
решинама Катарини Басарић, Милошу 
Ристићу и Драгомиру Дујмову на њи-
ховом раду и труду. 

Овом приликом издвајамо део 
опроштајног говора 12.ц разреда, који 
су написале Софија Цветковић и Ленка 
Кипријановић:

„Велика ми је част да стојим пред 
свима вама и потрудим се да преточим 
у речи све оно што ја, а верујем и ви, 
осећате у срцу. 

Ко би рекао да је овај дан већ дошао, 
зар не?

Пре само четири године стајали смо 
на истом овом месту. Сећам се сваког 
од вас. Мали, збуњени, стојимо у 
дворишту и размишљамо - ко је од ових 
смешних ђака са нама у одељењу? Да 
ли ћу заузети добро место у учионици? 
Да ли ћу имати са ким да причам на 
малом одмору... Гледали смо једни 
у друге тражећи утеху, сигурност, 
пријатеља. Корачали смо ходницима 
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ове зграде жељни средњошколског 
живота, да преко ноћи одрастемо, да 
се осамосталимо и зађемо у тај свет 
великих људи, где на нас више неће 
гледати као на децу. Временом смо сви 
схватили да, бити дете, уопште није 
толико лоше. Нови дани носили су са 
собом нове изазове, препреке, успоне и 
падове. Оно што раније нисмо видели 
јесте да смо уз учење историје и 
математике схватили и праве вредности 
живота. Те некад ситне, неважне, 
уобичајене ствари које прате свако 
школовање, сада су успомене које 
би радо поновили. Више би ценили 
сваки заједнички тренутак, осмех 
или сузу. Вратили се у ту давну 2017. 
годину у време наших првих свађа, 

компромиса и решених проблема. 
Гледали би генерације које се смењују, 
одлазе и долазе и маштали о овом дану. 
Дану који смо већ три пута гледали, 
украшавајући школско двориште и 
учионице. Безбрижно се опраштали од 
наших старијих пријатеља, а сада смо 
ми ти на које је дошао ред за опроштај. 
Како рећи збогом нечему лепом? Како 
се опростити од драгих особа са којима 
смо делили собу у дому, ручак после 
6. часа или свима познате авантуре на 
екскурзијама? Зар је тако лако само 
отићи?

Кроз ову школу, од њеног оснивања, 
прошло је много генерација. Слике 
на ходницима нас подсећају да нисмо 
једини који смо прошли и који ће 
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проћи. Ја знам да ће још бити младости, 
али никада више овакве. Зато, све оно 
што се догађало међу овим зидовима 
су само наша дружења, несташлуци, 
безбрижни осмеси и мале и велике 
љубави.

И сада када са овог нашег ушћа 
упловимо у море живота, када се наше 
лађе разиђу на све четири стране у 
потрази за животном луком знаћемо да 
ови зидови чувају све наше осмехе. И 
куда год отишли и где год били, спајаће 
нас она нит саткана од наших успомена, 
љубави и снова. У срцима ћемо носити 
све оне тренутке проведене заједно 
у школским клупама, или ипак преко 
теамс-а. 

Међутим, сигурна сам да ћемо се 
највише од свега сећати нас – 12.ц 
разреда. Што би рекао наш разредни 
„славно 12.ц”. 

Славни ћемо бити по нашем гла-
су разума – разредном Драгомиру 
Дујмову. Хвала му што је остао уз нас 
до краја иако је потрошио све своје 
живце, што нас је извео на прави пут и 
од нас направио људе. 

Можда коначно за пет година раз-
редни више неће говорити „Имате три 
секунде да одрастете!”

У свом обраћању др Јованка Ластић, 
директорка Српског забавишта, основ-

не школе, гимназије, колегијума и 
библиотеке „Никола Тесла” изразила 
је своју тугу што је због пандемије 
из живота ове генерације изостало 
много тога. Настава је извођена 
преко интернета, изостале су важне 
свечаности и заједнички доживљаји као 
што је „Предаја пантљика” или матурска 
екскурзија. Она је истовремено указала 
на значај наше школе и на нашу 
заједницу која је изнедрила још једну 
генерацију младих девојака и момака 
који са Трга ружа крећу у свет студија, 
факултета, нових изазова и искустава. 
Директорка је матурантима изразила 
своју жељу да буду успешни, да чувају 
овде стечена пријатељства која ће, ако 
се негују, трајати током целог живота.

На школску заставу привезана је 
још једна трака. Тиме су Јована Жугић 
и Вељко Круљ симболично оставили 
у знак сећања један симболичан 
делић проведених гимназијских дана 
у прелепој Будимпешти. Матуранти 
су потом уручили цвеће захвалности 
дриректорки др Јованки Ластић и 
заменику директора Кристини Бекић. 

На самом крају матуранти су 
пустили балоне, симболе својих снова 
и одласка са Трга ружа.
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Школско руководство

 др Јованка Ластић директор школе
 Јулијана Которчевић заменик директора (колегијум)
 Кристина Бекић заменик директора (гимназија)
 Анита Накић Вуковић заменик директора (основна школа)
 Аница Пандуровић заменик директора   
  (усавршавање, квалификациони испити)
 Марко Гажић заменик директора (забавиште) 
 Зорица Јурковић Ембер заменик директора (библиотека/позориште) 
  Милица Алексов директор забавишта – подружница у Ловри
  Софија Иванов директор школе – подружница у Ловри
 Снежана Дошић директор школе – подружница у Сегедину
 Споменка Брцан Ђукин директор забавишта – подружница у Десци
 Душица Зорић директор школе – подружница у Десци 
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Педагози

Александрић Ремели Марина 
наставник, предмет математика

Алексов Дијана 
педагог предшколске наставе 

Апати Дошен Драгана 
професор у дневном боравку

Апјокне Мештер Андреа 
професор, предмети српски језик  
и књижевност, енглески језик

Барта Емеке 
професор, предмет мађарски језик  
и књижевност 

Басарић Катарина 
професор, предмет српски језик  
и књижевност 

Белић Бојан 
професор, предмет српски језик  
и књижевност 

Васић Драгана 
професор, предмет математика 

Вејмола Рац-Петин Весна 
професор, предмети српски језик  
и књижевност, мађарски језик  
и књижевност 

Вереб Кристина 
педагог предшколске наставе 

Виријевић Снежана 
професор, предмет хемија 

Вујаковић-Весић Катарина 
учитељица у дневном боравку

Вујић Властимир 
професор, предмет физичка култура 

Вукајловић Милева 
професор, предмет хемија 

Гајарски Тијана 
педагог предшколске наставе 

Галић Радивој 
професор, предмет српски језик 
и књижевност 

Георгијевић Љубинка 
професор, предмет српски језик 
и књижевност

Данко Изабела 
професор, предмет српски језик 
и књижевност 

Дороги Вечић Јована 
наставник у дневном боравку 

Дујмов Драгомир 
професор, предмет српски језик 
и књижевност

Дујмов Милан 
професор, предмет историја 

Ђерђ Гордана 
педагог-васпитач у колегијуму

Ђихор Габријела 
педагог предшколске наставе 

Ђурић Милан 
професор, предмет ликовна култура

Енги Кристијан 
професор, предмет физика

Фица Александра 
учитељица

Зељковић Славица 
педагог–васпитач у колегијуму 

Зечев Весна 
учитељица

Илин Мирјана 
учитељица

Јанек Елеонора 
учитељица у дневном боравку

Јанчикин Јован 
педагог–васпитач у колегијуму
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Јовановић Дијана 
учитељица 

Карагић Горан 
педагог–васпитач у колегијуму

Копуновић Дора 
педагог–васпитач у колегијуму 

Котхенц Ерика 
професор, предмет српски језик 
и књижевност 

Которчевић Лазар 
педагог-васпитач у колегијуму, професор, 
предмет географија

Ковач Мирјана 
учитељица

Кошик Каталин 
професор, енглески

Краус Вукајловић Мелинда 
учитељица

Кривачевић Вера 
педагог предшколске наставе

Кркељић Мирко Митар 
педагог–васпитач у колегијуму 

Кукурузар Људмила 
професор, предмет енглески језик 

Лајтер Алексов Милева 
учитељица у дневном боравку 

Латас Владимир 
професор, предмет физика

Латас Јасмина 
учитељица

Марић Давид 
професор, предмет информатика

Марков Сушић Ксенија 
професор, предмети српски језик  
и књижевност 

Матаи Енико Марија 
професор, предмет мађарски језик  
и књижевност

Меселџија Драгана 
педагог–васпитач у колегијуму

Меселџија Зоран 
професор, предмет информатика

Милосављевић Александар 
професор, предмет историја 

Младеновић Дејан 
професор, предмет физичка култура

Мудрић Јелена 
професор, предмет математика

Мунишић Младеновић Оливера 
професор, предмет музичка култура 

Нађ Ален 
професор, предмет историја

Нађ Валентина 
учитељица 

Орос Моника 
учитељица у дневном боравку 

Пауљевић Валентина 
педагог предшколске наставе

Пећовски Весна 
учитељица у дневном боравку

Пинтер Весна 
професор, предмет математика

Пронаи Моника 
учитељица

Ристић Александра 
педагог-васпитач у колегијуму 

Ристић Милош 
професор, предмет физичка култура

Ристић Моника 
професор, предмет информатика 

Спангберг Олга 
учитељица

Седлачек Бабић Весна 
професор, предмет географија 

Сребро Мирослав 
педагог – васпитач у колегијуму 

Сребро Сандра 
учитељица у дневном боравку

Станић Милорад 
учитељ

Станков Гордана 
професор, предмет математика

Станчић Виолета 
педагог предшколске наставе
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Такачне Стипанов Александра 
професор, предмет мађарски  
као страни језик

Тешић Тамара 
учитељица

Тереки Атила 
професор, предмети мађарски језик  
и књижевност 

Трагор Мирјана 
професор, предмети српски језик  
и књижевност, енглески језик 

Тричковић Видаковић Катарина 
педагог предшколске наставе

Хембик Лиђија 
професор, предмет енглески језик 

Чемерикић Кучера Светлана 
професор, предмет биологија 

Живић Зоран 
вероучитељ

Хранислав Кишне Зорица 
педагог асистент предшколске наставе

Шимпрага Ивана 
васпитач предшколске наставе

Шпангберг Олга 
учитељица

Шухајда Анита 
професор, предмет ликовна култура
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Помоћници у педагошком раду

Берец Тимеа • секретар у школи
Брусњаи Грациа • школски психолог
Брцан Ева • организатор ваннаставних активности
Вертетић Слободан • организатор наставе
Вечић Љиљана • помоћник педагога у колегијуму
Видак Милена • неговатељица у забавишту
Вукмир Јелена • педагошки асистент
Вуковић Душан • инструктор фолклора
Гажић Камас Жужана • секретар у колегијуму
Дудуковић Јована • помоћник педагога у колегијуму
Ђелмиш Ангела • помоћник педагога у колегијуму
Ђерђ Андреј • систем администратор
Јанковић Тихомир • помоћник педагога у колегијуму
Карагић Видак Гордана • педагошки асистент
Кепић Јелена • библиотекар асистент
Киш Хранислав Зорица • неговатељица у забавишту 
Кљајић Миљана • медицинска сестра
Ковач Данијела • помоћник педагога у колегијуму
Кривокапић Наташа • лаборант
Крум Ана • педагошки асистент
Лутер Естер • тренер одбојке
Маринковић Сунчица • помоћник педагога у колегијуму
Милисавић Гордана • неговатељица у забавишту 
Милисавић Гордана • педагошки асистент
Мицић Андреа • секретар у школи
Пандуровић Драган • помоћник педагога у колегијуму
Пап Габријела Анамарија • неговатељица у забавишту
Пинтер Саша • помоћник педагога у колегијуму
Радовановић Аља • медицинска сестра
Рац Агнеш • неговатељица у забавишту 
Сабо Шољмоши Зорица • неговатељица у забавишту
Станишић Александра • секретар у школи
Станојев Роцков Нора • педагошки асистент
Тумбас Александра • информатичар
Уграин Хам Андреа • неговатељица у забавишту
Фелди Биљана • помоћник педагога у колегијуму
Ћосић Жужана • медицинска сестра
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Запослени
 
Немењи Милица 

заменик директора за контакте   
свим мањинским организацијама  
и подружницама

Гергев Анђелија 
заменик директора  
за људске ресурсе

Киш Тибор 
заменик директора  
за финансијско пословање

др Ластић Александра 
   правник

Анђелић Слободан • домар
Ацков Адам • главни кувар
Балаж Габор Силвија • спремачица
Балог Золтан Имре • студио
Башовић Вероника • магационер  

у кухињи
Богдан Петар • возач аутобуса
Божуновић Абдијевић Тијана • 

спремачица
Бокане Цибере Јолан • референт за 

хумане ресурсе
Варади Татјана • портир
Васиљевић Славица • помоћни радник  

у кухињи
Вејмола Иштван • возач аутобуса
Вечић Александра • библиотекар 

асистент
Гујаш Олга • администратор у економату
Дахан Аладин • портир
Добрић Александра • шеф службе 

колективне исхране
Дороги Вечић Ласло • портир
Ђорђевић Марко • домар
Ендреди Силард • портир
Иланковић Филип • портир
Јухас Ведреш Анико • портир
Калаи Јаношне • помоћни радник  

у кухињи
Киш Ирена • портир

Которчевић Душан • студио
Краус Нада • библиотекар асистент
Кука Угљеша • помоћни радник
Липтак Ђура • портир
Марковић Владимир • студио
Мијатовић Љубомир • домар
Миљковић Цветанка • помоћни радник  

у кухињи
Мудрић Дејан • главни домар
Мустабашић Дамир • портир
Надхази Александра • референт за 

хумане ресурсе
Нађ Тамара • благајник 
Нађ Мајер Јудит • шеф финасија 
Поке Виола • референт за хумане ресурсе
Расковић Јулија • портир
Савић Деспот • портир
Сабо Александра • књиговођа
Сремчевић Срђан • кувар
Тасић Андријана • помоћни радник  

у кухињи
Ћосић Петар • портир
Фалкаи Ева Маргит • портир
Фаркаш Атилане • кувар
Фаркаш Елемерне • помоћни радник  

у кухињи
Фекете Пал • потир, возач аутобуса
Филеп Ласлоне • помоћни радник у 

кухињи
Филеп Мелинда • спремачица
Хорват Петар • возач аутобуса
Чолић Зоран • портир
Чордаш Андреа • достава
Шмитне Фриш Жужана • референт за 

кадровска питања 
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Забавиште, Будимпешта

Млађа група
Криваћевић Вера, Шимпрага Ивана, 
Милисавић Горданаш

1. Абдијевић Симона
2. Бојовић Мила
3. Војнић Петра
4 Вујић Милош
5. Гантер Вид
6. Живковић Стефан
7. Јовановић Марјан
8. Kиш-Балвањоши Иван
9. Пор Жофија Марта
10. Стевин Сава
11. Стевин Сергеј
12. Тамиш Јелена
13. Тот Мирко
14. Хорват Миклош Барна

Средња група
Гажић Марко, Станчић Виолета,  
Рац-Кајтер Агнеш

1. Анђелић Душан
2. Балог Пана
3. Борош Короши Банк Тамаш
4. Бреиер Стефан
5. Гажић Дејан
6. Гали Марк
7. Галић Небојша
8. Ђорђијевски Филип
9. Ешибе Александар
10. Иванов Пламен Драгомир
11. Маловић Вања

12. Мишић Ангела
13. Сремчевић Ана
14. Сремчевић Мила
15. Таталовић Стефан
16. Шепшеи Иштван Гергељ

Старија група
Тричковић Катарина, Пауљевић Валентина,  
Шојмоши-Сабо Зорица

1. Алексов Јелена
2. Бенефи Марко
3. Витановић Марко Елек
4. Вујић Невена
5. Гал Криштоф
6. Николић Катарина
7. Орова Левенте
8. Пор Бенедек Лајош
9. Почуча Татјана
10. Радовановић Ева
11. Сабо Марко Милан
12. Скендерија Марко
13. Фекете Лиза Хана
14. Чоловић Нола 

Ученици
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Забавиште, Деска

Ђихор Габриела, Крум Ана, Вереб Кристина

Сунцокрет
1. Kелемен Бенет Бенце
2. Бабо Грета Флора
3. Брцан Владимир
4. Года Kристоф
5. Года Патрик
6. Лазић Лилиан Бригита
7. Леветеи Арнолд
8. Леветеи Роланд
9. Међери Виолета Ана
10. Мелар Иштван
11. Мелар Стефаниа Ана
12. Прангер Александер
13. Рожњаи Балинт
14. Сабадаи Хедвиг
15. Сабо Желyке
16. Фекете Јазмин
17. Фриедман Лена

Јежић
1. Араци Петер Тамас
2. Аут Жомбор
3. Болдог Јулиа Борока
4. Гомбкете Еде
5. Деим Соња
6. Немет Ченге
7. Пап Дорка Лила
8. Рожњаи Левенте
9. Салоки Ана
10. Сеци Ребека
11. Стан Барнабаш
12. Талаш Мате
13. Таци Николас Атила
14. еберан Ана
15. Цањавец Бора
16. Цикота Зено Јанош

17. Цикота Лео
18. Шевић Синиша
19. Шереш Домош

Забавиште, Ловра

Алексов Дијана, Лајтнер-Алексов Милева

Биберче
1. Варга Абигел Мариа
2. Вејмола Мирко 
3. Дожа Корнел
4. Кашанин Софија
5. Нађ Луца
6. Радивој Мила
7. Санто Хунор Давид
8. Хиес Андраш Петер
9. Шурањи Николас

Алексов Милица

Мица маца
1. Алексов Јован
2. Алексов Миљана 
3. Варга Закариаш Ботонд
4. Вилањи Ханга
5. Киш Душица
6. Ковач-Јакаб Оливија
7. Нађ Елизабет Маргит
8. Радивој Бојана
9. Хиес Нандор Ендре
10. Херемпели-Мијатовић Бојана
11. Черна Филеп
12. Шурањи Николас
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Забавиште, Сегедин

Девин Дијана, Дукић-Стантић Наталија, 
Франциа Ида, Миленковић Слађана

1. Биргер-Шубоњ Елина
2. Веселинов Ненад
3. Војнић-Хајдук Алекс
4. Деак Матеја
5. Игњатовић Вукашин
6. Карпати Андраш Душан
7. Каурић Никола Вазул
8. Кирш Герге
9. Кирш Лоти
10. Косо Наташа
11. Кремић Милан
12. Миленковић Јелена
13. Орчик Ото
14. Падејски Душан
15. Падејски Милан
16. Палушек Имре
17. Рак Владимир
18. Смајић Елвир Мило
19. Фејеш Оливер
20. Фишти-Молнар Лаура
21. Хомпот Харгита
22. Човић Ивона
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Основна школа, Будимпешта

1. разред 
Илин Мирјана, Кљајић Миљана

1. Абдијевић Теона 
2. Бадонић Мила 
3. Бајор Герге Бенедек 
4. Карлиле Адам 
5. Драгојловић Симеона 
6. Галли Оливиа 
7. Гажић Дусан 
8. Маркез Матија 
9. Мишић Оливер 
10. Митровић Вук 
11. Орова Ченге 
12. Петковић Вигор 
13. Розмиш Роланд Михаљ 
14. Стефановић Софиа 
15. Толнаy-Тот Леринц

2. разред 
Ковач Мирјана, Ђере Агнеш

1. Балатинац Дивна
2. Божовић Теодора
3. Будаи Софиа
4. Вигњевић Андреа
5. Виславски Дамјан
6. Вујаковић Kонстантин 
7. Дордијевски Марија
8. Ђурковић Лара
9. Јовановић Софија
10. Јоветић Душан
11. Јут Матеја
12. Kљајић Вук
13. Маринков Никола
14. Мудрић Милош
15. Надхази Драган
16. Нађ Kамила Лена
17. Ненадић Алекса

18. Радисављевић Лена
19. Радовановић Ангелина
20. Темешвари Балинт
21. Терењи Тамаш
22. Фекете Миа Kорина
23. Штурановић Ива

3. разред 
Латас Јасмина, Пећовски Весна

1. Ајнвахтер Ирис
2. Бенкович Мариан Бену
3. Бошњак Мила
4. Брети Леонардо
5. Деак Ива
6. Добрић Огњен
7. Драгојловић Даница
8. Камбер Максим
9. Лендак Петра Лорета
10. Мишић Лазар
11. Нађ Зорка
12. Никић Матија
13. Пајванчић Исидора
14. Пушкаш Марко
15. Рац Кајтар Шома
16. Сабо Рацз Емил
17. Шепшеи Каталин Шара

4. разред 
Чаплар Весна, Јанек Елеонора

1. Апјок Петер
2. Башович Ајша
3. Бенефи Урош
4. Вагволђи Изабела
5. Виславски Урош
6. Вукмир Елена
7. Јовановић Нина
8. Киш Давид
9. Косновски Петер
10. Милованчевић Анђела
11. Орова Лила
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12. Поздер Наталија
13. Радисављевић Антон
14. Радисављевић Паул
15. Смилјанић Теона
16. Терењи Дора
17. Хорњак Петер Алекс
18. Чоловић Лана
19. Чукић Маша

5. разред 
Барта Емеке, Вујаковић Весић Каталин

1. Анђелић Немања
2. Алексић Магдалена
3. Бајор Емеше Кинга
4. Блечић Филип Фредрих
5. Брновић Марко
6. Васиљевић Андреј
7. Васиљевић Леа
8. Грабаревић Мартин
9. Грунчић Барнабаш
10. Камбер Теодора
11. Крајнак Силвоза Јован Оливер
12. Леринц Ненад
13. МарјановићНикола
14. Монторо Марјановић Филип
15. Пајванчић Дамјан
16. Таскова Ива
17. Темешвари Хана
18. Ципот Тијан
19. Чочај Милот
20. Шепшеи Зофиа Јулиана

6. разред 
Апати Дошен Драгана, Сребро Сандра

1. Агатић Дејан
2. Андрес Тамаш Рудолф
3. Бабић Франка
4. Балажевић Андреј
5. Бачо Богларка
6. Вуковић Радмила

7. Вуковић Сања
8. Драгојловић Милеса
9. Живић Теодора
10. Иванов Ангелос
11. Иланковић Теодора
12. Јоветић Данило
13. Кемењ-Савовић Милан
14. Кемењ-Савовић Нина
15. Крстић Алексија
16. Макић Мила
17. Мектеровић Вид
18. Мектеровић Мелентије
19. Миљевић Богдан
20. Миљевић Мила
21. Миленковић Јована
22. Мудрић Марко
23. Нађ Виола Тамара
24. Недељковић Марко
25. Остоић Стефан
26. Сремчевић Зора
27. Толнаи-Тот Винце
28. Хенинг Јелена
29. Чарлиле Дарко
30. Шошић Драган

7. разред 
Мудрић Јелена, Кепић Јелена 

1. Апјок Лаура
2. Богдан Ненад
3. Будаи Ема Марија
4. Дахан Сара
5. Ђене Ченге
6. Јакшић Милош
7. Косновски Адам
8. Кулигин Витали
9. Маркез Богдан
10. Маровић Иво
11. Недељковић Немања
12. Никић Ина
13. Опачић Милан Ласло
14. Поздер Мила
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15. Почуча Теодора
16. Радовановић Марта
17. Семлер Крина Флора
18. Собослаи Филип

8. разред
Матаи Енико, Кривокапић Наташа

1. Анђелић Урош
2. Бенковић Еден Зено
3. Васиљевић Тиса
4. Чарлиле Софиа
5. Чукић Лана
6. Чанић Маћаш
7. Чобан Мирко
8. Јакшић Мира
9. Конц Тамаш
10. Марковић Дејан
11. Маровић Ирина
12. Миладинов Ана
13. Миловановић Милош
14. Рац-Кајтар Иринго
15. Сабо Рац Алберт
16. Симоновић Сара
17. Стефановић Филип
18. Стојановић Никола

Основна школа, Деска

1. разред
Шарњаи Ева

1. Алберт-Хусaр Бори 
2. Аутх Ботонд 
3. Барањи Грета 
4. Девич Лила 
5. Фриедман Мила 
6. Года Леила
7. Лехотаи Давид 
8. Мелар Адриен
9. Сел Борбала Агнеш 
10. Сепеши Нора 
11. Талаш Флора

2. разред
Спангберг Олга

1. Брцан Немања
2. Брцан Сава
3. Мелар Kорнелиа Ана 
4. Фриедман Рувен

3. разред
Пронаи Моника

1.  Девић Марк
2. Ђорђев Никола
3. Јанко Виктор Иштван

4. разред
Спангберг Олга

1. Барањи Жомбор Иштван
2. Виктор Мате Шамуел
3. Кекењ Милан Ерик
4. Лехотаи Герге
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Основна школа, Ловра

Краус Вукајловић Мелинда

1. разред
1. Беднанић Маја 
2. Васин Јасмина 
3. Вејмола Милa
4. Kиш Далибор 
5. Kокаи Нора 
6. Kолтер-Мијатовић Дамир 
7. Лајтер Љубомир 
8. Сантo Ализ Ева 
9. Хеђи Петер 
10. Хиес Ђерђ Мартон 
11. Хиес Јохана Флора 

2. разред
1. Вишки Балинт
2. Раднић Јулиа
3. Черна Мира

3. разред
1. Будаи Бори Kата
2. Kарагић Дарко
3. Нађ Бенце
4. Пап-Габош Ханга Мелинда
5. Васин Зорица
6. Вејмола Лана

4. разред
1. Димитровић Дамјан

Основна школа, Сегедин

1. разред
Јовановић Драганић Дијана

1. Kираљ Лазар 
2. Kремић Марк 
3. Никшић Ана
4. Човић Ема 
5. Чобан Kолош 
6. Чобан Рокуш 

2. разред
Тешић Тамара

1. Бакош Лилиана
2. Дару Милан
3. Игњатовић Миона
4. Сабо Река
5. Сел Ерик
6. Чонка-Библиа Бела

3. разред
Станић Милорад

1.  Деак Ива
2. Јовановић Матија
3. Карпати Золтан Иван
4. Кочиш-Варга Даниел
5. Мицић Анастасија
6. Нађ Геза
7. Радић Теодор
8. Роцков Мартон Андраш
9. Футо Жофи
10. Хомпот Булчу
11. Шарњаи Федра
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Гимназија, Будимпешта

9. разред припремно одељење
Чемеркић Кучера Светлана

1. Бенчић Анастасија 
2. Беновић Растко 
3. Дамњановић Kонстантин 
4. Јовановић Исидора 
5. Маловић Миа 
6. Маркулик Kенде
7. Плодерер Милан Андраш 
8. Поповић Илија 
9. Тишма Марко 
10. Тот Естер
11. Џалто Иван 
12. Шабовић Вељко 

9.а
Мунишић Младеновић Оливера

1. Ашин Вираг 
2. Богдан Никола 
3. Варга Богларка Река 
4. Велиу Аделина 
5. Дер Александра 
6. Ђурић Лазар 
7. Ерић Ирина 
8. Иваница Тадија 
9. Иванов Ангелики 
10. Јакшић Радивоје 
11. Јунгић Давид 
12. Kовачевић Сара 
13. Kркелић Лука 
14. Лајко Петер 
15. Малогајски Тиа 
16. Марковић Александар 
17. Маровић Петар 
18. Матић Маја 
19. Миличевић Никола 

20. Пајванчић Магдалена 
21. Попов Стефанов Kамен 
22. Путерер Ален 
23. Сабо Рац Максим 
24. Семлер Богдан Залан 
25. Толић Стефан 
26. Ћалић Марко 
27. Чонка Леа 
28. Феке Балинт Ласло 

9.б
Которчевић Лазар

1. Бугарчић Ђурђе 
2. Вогањаћ Ивана 
3. Воргић Леа
4. Грунчић Милан 
5. Илијевски Настасја 
6. Исаков Милица 
7. Kатанић Марина 
8. Kнежевић Андреј 
9. Kостић Лука 
10. Kовјанић Марија 
11. Kустудић Петар 
12. Мајданџић Тијана 
13. Монторо Марјановић Стефан 
14. Ненадов Лара 
15. Ненадов Нада 
16. Николић Анастасија 
17. Остојић Сара 
18. Пармачевић Лука 
19. Павловић Сара 
20. Перишић Матија 
21. Петровић Димитрије 
22. Пиваћ Немања 
23. Раденовић Душан 
24. Рајовић Филип 
25. Реновица Kатарина 
26. Рнић Марија 
27. Санковић Антонија 
28. Тасков Никола 
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29. Тодоровић Ива 
30. Топаи Иван 
31. Трифуновић Милош 
32. Шошић Јана 

9.ц
Апјок Мештер Андреа

1. Аксентијевић Лука 
2. Анђелић Петар 
3. Бојанић Доротеа 
4. Бућко Татјана 
5. Буквић Теодора 
6. Вујчић Анђелија 
7. Драгачевац Дубравка 
8. Драгаш Вук 
9. Ђорђевић Андреј 
10. Жунић Младен 
11. Јањић Николина 
12. Јевђенић Kристина 
13. Kашански Kатарина 
14. Kоцка Урош 
15. Kојић Дуња 
16. Лишанин Лена 
17. Пандуревић Владимир 
18. Поповић Мина 
19. Прелевић Петар 
20. Радивојевић Kатарина 
21. Радивојша Нада 
22. Ракић Миа 
23. Рил Андреј 
24. Росић Никола 
25. Розмарић Марија 
26. Тамбурић Ивона 
27. Терзић Ђорђе 
28. Томовић Тара 
29. Цонић Милана 
30. Црномарковић Тодор 

10.а
Нађ Ален

1. Барна Ања
2. Бите Маја
3. Видовиц Бојан
4. Герег Хана
5. Ембер Лена
6. Ендреди Викториа
7. Зебардаст Најар Долорес
8. Зекановић Страхиња
9. Kарачоњи Kатарина
10. Kосновски Сузана
11. Лазић Kсенија
12. Мишљеновић Бојан
13. Перјеши Марко
14. Сајо Жомбор Золтан
15. Сабо Пал
16. Тапишка Михајло
17. Ћосић Бранка
18. Фелди Милан
19. Чобан Даринка
20. Шокчић Николина

10.б
Васић Драгана

1. Бобић Марко
2. Буквић Анастасија
3. Васић Давид
4. Васић Јана
5. Вујовић Милош
6. Вуксановић Максим
7. Гарабандић Kатарина
8. Дракулић Димитрије
9. Дулић Ема
10. Живковић Ивона
11. Живојновић Јасна
12. Зечак Борис
13. Илић Милица
14. Јовановић Миа
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15. Kовачевић Kоста
16. Kрцић Сенка
17. Марковићц Јана
18. Миљковић Урош
19. Мрдаљ Вељко
20. Николетић Милана
21. Радиновић Тара
22. Рађеновић Петар
23. Радулашки Јана
24. Реџовић Лука
25. Росић Алекса
26. Симић Петар
27. Стојковић Лука
28. Тасић Божидар
29. Тегелтија Александра
30. Тилгер Лазар
31. Томић Наталија
32. Тршић Алекса
33. Шаботић Дамир

10.ц
Седлачек Бабић Весна

1. Алексић Филип
2. Баршоњ Денис
3. Бјелица Уна
4. Благојевић Матеја
5. Брадић Вук
6. Вујовић Љубиша
7. Грговски Софија
8. Дукић Луна
9. Дулаћ Лука
10. Живуловић Софија
11. Зарић Ива
12. Зуковић Наталија
13. Јаковљевић Kатарина
14. Јаковљевић Уна
15. Јеремић Марија
16. Јоцић Миљана
17. Јошић Дуња
18. Јовић Стеван

19. Kапичић Марија
20. Милетић Анђела
21. Павловић Василиса
22. Радин Теодора
23. Радовић Андреј
24. Радусиновић Анастасија
25. Симић Бранко
26. Скорић Анђела
27. Станковић Дуња
28. Стевовић Ива
29. Торбица Јован
30. Цветановић Ивона
31. Чоловић Јана
32. Шашљин Страхиња

11.а разред
Дујмов Милан

1. Балаша Ева
2. Бата Барнабаш
3. БахушЛасло
4. Бенић Ален
5. Блечић Марина
6. Васиљковић Исидора
7. Вер Милица
8. Видак Стеван
9. Гарабандић Катарина
10. Гомбкете Анђела
11. Драгин Нела
12. Ибрахим Нађа
13. Јеленчић Зора
14. Кривокапић Бјанка
15. Крунић Карина
16. Лајко Кристина
17. Мејић Миона
18. Милошевић Матеа
19. Пап Тамара
20. Петровић Јован
21. Прчић Милена
22. Тришић Енола
23. Урач Патрик
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24. Фирстнер Корина
25. Чолак Марко Амор
26. Чорић Миа
27. Хајнал Милош
28. Хегедиш Матија
29. Хрваћанин Иван
30. Џигурски Ангелина

11.б разред
Данко Изабела

1. Андоновић Димитрије
2. Вукмир Анђела
3. Грујић Катарина
4. Добрић Миња
5. Дракулић Владимир
6. Ђинђић Вукашин
7. Ђурић Мирјана
8. Јовановић Марија
9. Ковачев Анастасија
10. Кркљеш Вукашин
11. Мострокол Андрија
12. Радовановић Софија
13. Ређеновић Матија
14. Реновица Данка
15. Реџовић Ања
16. Секулић Александра
17. Секулић Јована
18. Станишић Урош
19. Стојановић Петра
20. Тадић Јелена
21. Тадић Тина
22. Терзић Тамара
23. Ћећез Исидора
24. Ћупић Ања
25. Чубриловић Софија
26. Хајцунк Анастација
27. Шипчић Лука

11.ц разред
Котхенц Ерика

1. Азировић Срна
2. Балић Љиљана
3. Бркљач Адријана
4. Велчек Милица
5. Драговић Коста
6. Јевтовић Лука
7. Кастратовић Стефан
8. Марчетић Ана
9. Маџарац Теодора
10. Милинковић Никола
11. Милић Милан
12. Миловић Татјана
13. Миодраг Дуња
14. Николић Нина
15. Поповић Сара
16. Радошевић Огњен
17. Рашковић Милица
18. Самоковлија Сара
19. Сврдлин Маша
20. Секулић Јована
21. Топић Анђела
22. Улемек Наташа
23. Уторник Тара
24. Цабо Сергеј
25. Шарац Петар
26. Штулић Марко

12.а разред
Ристић Милош

1. Ачански Дамјан
2. Ачански Душан
3. Балажевић Марко
4. Биро Естер
5. Божић Мила
6. Дер Давид
7. Иваница Јакоб
8. Јаковљевић Мина
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9. Јунгић Дејан
10. Кљајић Лара
11. Копуновић Денис
12. Круљ Душан
13. Милисавић Данило
14. Николић Марија
15. Планк Марко
16. Сабо Марта
17. Тричковић Тимотеј
18. Чанић Теодора
19. Чергић Исидора

12.б разред
Басарић Катарина

1. Балаж Лука
2. Бартуловић Нина
3. Бицок Вељко
4. Буквић Тара
5. Глигоријевић Тодор
6. Дабовић Обрад
7. Дамјановић Урош
8. Деспотовић Невена
9. Ђокић Вељко
10. Ђошић Јована
11. Кошанин Николина
12. Круљ Вељко
13. Мандић Лазар
14. Михајлов Ања
15. Младежић Исидора
16. Первановић Емина
17. Поповић Ања
18. Радуловић Лука
19. Родић Марко
20. Стељић Вања
21. Стоиљковић Јана
22. Цуцић Борислава
23. Шијаковић Аница
24. Шобот Теодора

12.ц разред
Дујмов Драгомир

1. Аксентијевић Андреа
2. Белић Петар
3. Вукичевић Милан
4. Вулетић Ана 
5. Цветковић Софија
6. Фриесе Драгана
7. Зечак Тамара
8. Јовановић Марта
9. Јовић Петар
10. Југовић Алекса
11. Кипријановић Ленка
12. Љубичић Мила
13. Маловић Тара
14. Мановски Димитрије
15. Поповић Александра
16. Прашчевић Данило
17. Радан Теодора
18. Радовановић Димитрије
19. Секицки Урош
20. Симић Урош
21. Стојковић Тара
22. Трифуновић Софија
23. Жугић Јована
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12.а разред
Ристић Милош

1. Ачански Дамјан
2. Ачански Душан
3. Балажевић Марко
4. Биро Естер
5. Божић Мила
6. Дер Давид
7. Иваница Јакоб
8. Јаковљевић Мина
9. Кљајић Лара
10. Копуновић Денис
11. Круљ Душан
12. Милисавић Данило
13. Николић Марија
14. Сабо Марта
15. Тричковић Тимотеј
16. Чанић Теодора
17. Чергић Исидора
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12.а

Ачански Дамјан

Биро Естер

Ачански Душан

Божић Мила

Балажевић Марко

Милош Риатић 
разредни старешина

Дер Давид
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Јаковљевић Мина

Круљ Душан

Кљајић Лара

Милисавић ДанилоКопуновић Денис

Иваница Јакоб
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Сабо Март

Чергић Исидора

Тричковић ТимотејНиколић Марија

Чанић Теодора
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12.б разред
Басарић Катарина

1. Балаж Лука
2. Бартуловић Нина
3. Бицок Вељко
4. Буквић Тара
5. Глигоријевић Тодор
6. Дабовић Обрад
7. Дамјановић Урош
8. Деспотовић Невена
9. Ђокић Вељко
10. Ђошић Јована
11. Кошанин Николина
12. Круљ Вељко
13. Мандић Лазар
14. Михајлов Ања
15. Младежић Исидора
16. Первановић Емина
17. Поповић Ања
18. Радуловић Лука
19. Родић Марко
20. Стељић Вања
21. Стоиљковић Јана
22. Цуцић Борислава
23. Шијаковић Аница
24. Шобот Теодора
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12.б

Балаж Лука

Буквић Тара

Бартуловић Нина

Глигоријевић Тодор

Бицок Вељко

Дабовић Обрад

Катарина Басарић 
разредни старешина
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Ђошић Јована

Мандић Лазар

Деспотовић Невена

Кошанин Николина

Мандић Теодора 

Ђокић Вељко

Круљ Вељко

Миљевић Ања

Дамјановић Урош
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Младежић Исидора

Цуцић Борислава

Поповић Ања

Шијаковић Аница

Радуловић Лука

Шобот Теодора

Стељић Вања Стоиљковић ЈанаРодић Марко
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12.ц разред
Дујмов Драгомир

1. Аксентијевић Андреа
2. Белић Петар
3. Вукичевић Милан
4. Вулетић Ана
5. Грбић Ана
6. Жугић Јована
7. Зечак Тамара
8. Јовановић Марта
9. Јовић Петар
10. Југовић Алекса
11. Кипријановић Ленка
12. Љубичић Мила
13. Маловић Тара
14. Мановски Димитрије
15. Поповић Александра
16. Радан Теодора
17. Радовановић Димитрије
18. Секицки Урош
19. Симић Урош
20. Стојковић Тара
21. Трифуновић Софија
22. Фриесе Драгана 
23. Цветковић Софија
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12.ц

Аксентијевић Андреа

Драгомир Дујмов 
разредни старешина

Вулетић Ана

Белић Петар

Грбић Ана

Вукичевић Милан

Жугић Јована
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Југовић Алекса

Маловић Тара

Јовановић Марта

Кипријановић Ленка

Мановски Димитрије

Јовић Петар

Љубичић Мила

Поповић Александра

Зечак Тамара
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Радан Теодора Радовановић Димитрије Секицки Урош

Фриесе Драгана Цветковић Софија

Стојковић Тара Трифуновић СофијаСимић Урош




