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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

  АКТУЕЛНО

Н а седницама одржаним у се-
дишту ССМ-а у Будимпешти, 
било је речи о измени и допу-

ни буџета Самоуправе Срба у Мађар-
ској (ССМ) и њених институција за 
2020. годину, усвајању завршног рачу-
на за 2019. годину, извештају председ-
нице о дешавањима у периоду изме-
ђу две седнице, а донете су и одлуке 
из области школства и инвестиција у 
некретнине.

На почетку седнице одржане 25. 
јуна, коју су карактерисали ефикасан 
рад и брзо доношење одлука, закле-
тву је положила Милица Немењи, 
нова чланица Скупштине Самоупра-
ве Срба у Мађарској. Она је на том 
месту заменила Зорицу Јурковић, 
која је у међувремену изабрана за 
директорку Српског културног и ме-
дијског предузећа - КФТ (ДОО). 

Потом су делегати имали прилику 
да размотре извештај председнице 
ССМ-а Вере Пејић Сутор, која је и 
председавала овом седницом. Она их 
је писаним путем детаљно информи-
сала о својим активностима у перио-
ду ванредног стања, када тело којим 
руководи није прекидало рад. У изве-
штају је истакла да је током пандеми-
је за ССМ било много посла, да се 
радило и од куће, али и у службеним 
просторијама.

Она је најпре подсетила на посету 
Жупанији Барања, крајем фебруара 
ове године, када је на позив председ-
никa српских мањинских самоуправа 

Шиклоша, Харкања и Мађарбоје, за-
једно са Љубомиром Алексовим, 
представником Срба у Мађарском 
парламенту, на лицу места разгова-
рала са активистима ових насеља о 
актуелним питањима, после чега је 
уследила посета градилишту забави-
шта у Батањи.

Такође крајем фебруара, одржан 
је састанак председника мањинских 
земаљских самоуправа и представ-
ника мањина у Мађарском парламен-
ту. Теме су биле везане за припрему 
буџета земаљских самоуправа за 2021 
годину, утиске о мањинским избори-
ма одржаним у октобру 2019. и зајед-
ничке ставове поводом пописа ста-
новништва планираног за 2021. годи-
ну. Према речима Вере Пејић Сутор, 
том скупу присуствовали су сви пред-
седници народносних земаљских 
самоуправа и представници мањина 
у Мађарском парламенту.

Након тога, 25. фебруара, обављена 
је презентација грађевинских плано-
ва за фискултурну салу у Батањи и 
разговор са инжењерима који су из-
радили план. Истога дана одржана је 
седница Фондације „Бетлен Габор“, 
када су донете одлуке о конкурсима 
за ђачке кампове и културу.

Сутрадан су председница ССМ-а 
и представник Срба у парламенту, у 
друштву инжењера Јаноша Сабоа, 
разговарали са замеником државног 
секретара Жолтом Филекијем о сеге-
динском школском пројекту. Циљ је 

био проналажење компромиса за 
изградњу фискултурне сале и изно-
шење пројекта пред Владу, како би се 
што пре донела одлука о одобравању 
приоритетног статуса за план изград-
ње и обнове зграде у Сегедину, на 
Калвиновом тргу број 6. Како је иста-
кла председница, на модификација-
ма планова за сегедински пројекат се 
интензивно ради.

Два дана касније, одржан је саста-
нак у Српском забавишту, основној 
школи, гимназији, колегијуму и библи-
отеци „Никола  Tесла“, са менаџером 

сегединског пројекта Атилом Мудри-
јем.

Председница је међу значајне до-
гађаје у протеклом периоду уврстила 
и конференцију за штампу државног 
секретара Миклоша Шолтеса и заме-
ника државног секретара др Золтана 
Фирјеша, у Српском забавишту, 
основној школи, гимназији, колегију-
му и библиотеци „Никола  Tесла“. 
Тема је била додела средстава Владе 
Мађарске чији је корисник Самоу-
права Срба у Мађарској, о чему је 
наш недељник такође извештавао.

Трећег марта госпођа Пејић Сутор 

присуствовала је седници Народно-
сног одбора Мађарског парламента, 
на којој су председници земаљских 
самоуправа изнели извештаје о раду 
и циљевима самоуправа. Овог пута 
су се представили новоизабрани 
председници Грка, Рома, Словена и 
Украјинаца. Такође је присуствовала 
и седници Скупштине Сегединске 
месне српске заједнице, а потом и 
овери годишњег уговора између ССМ 
и Дирекције за јавну својину Мађар-
ске у Сегедину, у седишту Српске 
основне школе у том граду. 

Прва заседања Скупштине ССМ-а након ванредног стања

Борба против короне траје,  
али се живот наставља

У Будимпешти су за недељу дана одржане две седнице Скупштине Самоуправе 
Срба у Мађарској. Најпре је 25. јуна, одржано редовно заседање тог тела, које се 

због епидемије вируса корона, односно ванредног стања у Мађарској, није 
састајало неколико месеци. Проблематика о којој је том приликом било речи 
захтевала је да се неколико дана касније, 1. јула, одржи још једна, ванредна 

седница кровног представничког тела српске заједнице.

КАМПОВИ СЕ ИПАК ОДРЖАВАЈУ
Како је речено на скупштинском заседању, већина летњих дечјих кам-

пова ће бити одржана, јер су мере заштите од пандемије ублажене и 
финасијска средства подељена. У дискусији на ову тему учествовао је и 
српски представник у Мађарском парламенту Љубомир Алексов. Он је 
напоменуо да ће већи део средстава за кампове стићи накнадно, а да, 
са друге стране, има таквих трошкова које организатори морају одмах 
да исплате. Обавестио је присутне да ће држава преко Фондације „Бетлен 
Габор“ накнадно уплатити 30 милиона форинти и упитао да ли ССМ може 
да из својих резерви подмири најнеопходније трошкове за кампове, пре 
него што стигну споменута средства. На предлог Игора Руса, потпред-
седника ССМ-а, одлука о образовању таквог фонда од 13 милиона фо-
ринти, биће разматрана на следећој скупштинској седници.

У ИШЧЕКИВАЊУ КОНКУРСНИХ СРЕДСТАВА
Кристифор Брцан из Деске је учесницима седнице скренуо пажњу на 

конкурсну проблематику и потешкоће које је створило повлачење поје-
диних конкурса, расписаних од стране државних институција, односно 
њихово накнадно расписивање. Напоменуо је да би, уколико новац не 
стигне у догледно време, могло доћи до поремећаја планова везаних за 
радове у Десци пре почетка школске године. Игор Рус је, осврћући се на 
ово запажање, пренео присутнима незванична обећања надлежних др-
жавних функционера да ће новчана средства ускоро бити уплаћена оним 
организацијама којима су додељена путем конкурса.
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„Паралелно смо упутили молбу 
Дирекцији за јавну имовину и дали 
своје мишљење о нацрту уговора о 
коришћењу имовине, предложивши 
да будемо корисници зграде. Већ де-
ветог марта почели смо припреме за 
период ванредног стања, које је усле-
дило објавом пандемије. Сутрадан 
смо, у друштву сарадника Канцела-
рије ССМ-а посетили сентандрејски 
Црквени музеј, а наредног дана засе-
дао је Одбор за образовање. Самоу-
права Срба у Мађарској је, у сарадњи 
са Српским институтом, расписала 
наградни конкурс за сакупљање срп-
ске језичке, завичајно-историјске и 
етнолошке грађе у Мађарској. Двана-
естог марта имали смо радни ручак 
у Морахалому, у Српском културном 
центру 'Коло'. Присутни су били чла-
нови самоуправа из Новог Сентивана, 
Деске, Сегедина, Чанада, Сантова, 
Баје и Батање. Скуп је сазвао градо-
начелник Морахалома Золтан Ногра-
ди, а домаћини су, поред осталих 
позвали представника Срба у Мађар-
ском парламенту и председника 
ССМ-а. 

Дана 17. марта, институције ССМ-а 
и пословни партнери обавештени су 
да ће запослени у Канцеларији ССМ-а 
од наредног дана радити од куће, 
односно „на даљину“, а у том периоду 
предузети су потребни кораци како 
би се на тај начин могло даље радити. 
Поред осталог, купљени су лаптопови 
и штампачи за службенике, како би 

рад „на даљину“ могао да функцио-
нише. 

Председница и руководство ССМ-а 
бавили су се у том периоду и јавном 
набавком за помашки пројекат; јав-
ним тендером за изградњу зграде 
српске школе и фискултурне сале и 
обнову старе школске зграде забави-
шта у Ловри; информисањем Марије 
Тот Барта, директорке забавишта у 
Сегедину о намери да ССМ покреће 
Српско забавиште у том граду; огла-
шавањем уписа полазника и ђака у 
српска забавишта и школе; расписи-
вањем потребе за техничког контро-
лора у Ловри и за израду плана за 
Српско забавиште у Сегедину; распи-
сивањем и реализацијом конкурса за 
директора Батањске двојезичне срп-
ске основне школе и забавишта; кон-
тактирањем Фондације „Бетлен Га-
бор“ у вези са пројектима ССМ-а; 
доношењем одлука о расписивању 
конкурса ССМ-а; расписивањем кон-
курса за област културе, за школске 
програме и  „Наградног конкурса за 
сакупљање српске језичке, завичајно-
-историјске и етнолошке грађе у Ма-
ђарској“;   

У извештају се даље подсећа да је 
15. маја у Јавном гласнику (MAGYAR 
KÖZLÖNY ) објављена одлука Владе 
по којој пројекат у Сегедину, на Тргу 
Калвин број 6. добија правни статус 
инвестиције од посебног значаја. Ово 
је до сада четврта одлука мађарске 
Владе у овој области, јер су три одлу-

ке већ донете за сегединско српско 
забавиште и основну школу, а одобре-
но је укупно 1.464.600.000 форинти. 
Подсећа се, такође, да је прошле го-
дине израђена комплетна грађевин-
ска документација, да је пројекат 
тренутрно у фази добијања грађевин-
ске дозволе.

Неколико дана касније, 20. маја, 
донета је одлука о оснивању Српског 
забавишта у Сегедину и именовању 
директора Српске основне школе у 
Батањи, а потписан је и уговор са из-
вођачем радова за ловрански проје-
кат. 

Трећег јуна је у Градској кући у 
Сегедину одржан састанак, са ше-
фом Одељења за образовање и кул-
туру Јаношем Кардошем и Маријом 
Тот Барта директорком забавишта у 
Сегедину. Делегацију ССМ чинили су: 
др Јованка Ластић, директорка Срп-
ске школе „Никола Тесла“, др Жужана 
Мартон, адвокат и Вера Пејић Сутор, 
председница ССМ-а. 

Наредних дана донета је одлука о 
додели „Српске стипендије“ за друго 
полугодиште школске 2019/2020. годи-
не; остварен је темпо изградње школе 
и забавишта у Ловри; организовано је 
опраштање осмака у Батањској срп-
ској двојезичној основној школи и 
забавишту, док је у Сегедину 14. јуна, 
прве недеље после Духова и празни-
ка свих светих, Њ.П.Г. Лукијан, епи-
скоп будимски, служио је Свету архи-
јерејску литургију у тамошњем Све-
тониколајевском храму. 

Два дана касније, оцењени су про-
јекти за област културе и школства, 
пристигли на конкурс који је распи-
сан 8. маја 2020. године и донета одлу-
ка о томе који ће од њих и коликим 
средствима бити финансирани. 

После прихватања извештаја пред-
седнице ССМ-а о активностима у 
периоду ванредног стања, у наставку 
седнице, донето је неколико одлука 
из области школства. Усвојени су ка-
дровски услови и расподела задуже-
ња за наредну школску годину, за 
школе које су у власништву ССМ-а, 
затим одлуке о отварању нових оде-
љења и броју разреда.

Делегати су, такође, усвојили и 

трогодишњи план пројекта „Изда-
вање уџбеника и превод постојећих 
наставних средстава из општеобра-
зовних предмета“, за који је усмени 
предлог поднела др Јованка Ластић.

Она је том приликом истакла да 
је у протеклих неколико година об-
јављено 57 нових наслова за потре-
бе српског школства у Мађарској. 

- Велики број људи био је ангажо-
ван у овом послу и пројекат је при 
крају. Нови НАТ је усклађен са спе-
цифичним потребама школе, тако 
да ће се постојећи уџбеници кори-
стити са малим модификацијама - 
рекла је др Ластић и истакла помоћ 
професорке Анице Пандуровић, 
која је била координатор пројекта 
(детаљније у тематском чланку о 
новостима у школству, који је у при-
преми). 

Потом је једногласном одлуком 
делегата продужен радни однос на 
одређено време главном уреднику 
„Српских недељних новина“, које од 
недавно функционишу у саставу 
Српског културног и медијског пре-
дузећа - КФТ-а (ДОО). 

У оквиру две скупштинске седни-
це, делегати су разговарали и доне-
ли одговарајуће одлуке у вези са 
годишњим извештајем о унутра-
шњој контроли Канцеларије ССМ-а 
за прошлу годину, изменом плана 
за јавне набавке у овој години и 
куповини преосталог дела некрет-
нине у Нађмезе улици 49, у Будим-
пешти. Изгласана је и измена и до-
пуна буџета ССМ и њених институ-
ција за ову годину и усвојен завр-
шни рачун.

Делегати су усвојили правилник 
Надзорног одбора КФТ-а Српски 
институт, изгласали измену Осни-
вачког акта Српског забавишта, 
основне школе, гимназије, колегију-
ма и библиотеке „Никола Тесла“, и 
дефинисали оквирни број ученика 
и полазника забавишта.

Скупштина ССМ-а је усвојила и 
молбу да Српска школа у Будимпе-
шти може у сваком одељењу да 
повећа број ученика за 20 одсто, 
уколико се за то укаже потреба. 

Д. Ј.

ПОВЕЋАВАЈУ СЕ КАПАЦИТЕТИ ШКОЛА
Говорећи о капацитетима Српске школе „Никола Тесла“, њена дирек-

торка др Јованка Ластић, истакла је да су, захваљујући инвестицијама, 
повећане могућности за упис деце у будимпештанску установу и њене 
подружнице. Споменула је пример Ловре, где је уписано двоје малишана 
више од дозвољеног лимита, док је у Сегедину та граница врло близу. 
Према њеним речима, у Будимпешти понестаје капацитета за ученике, 
па је у Текелијануму, од фирме Биљане Милошевић која располаже тим 
простором, закупљено још пет просторија, чиме ће број ученика који 
бораве у овом здању бити повећан. 

ОДОБРЕНИ ИВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ
Скупштина ССМ-а прихватила је извештај о раду Канцеларије ССМ-а, 

који је поднела др Јадранка Гергев. Она је том приликом нагласила да у 
установи којом руководи тренутно има девет запослених радника, од 
којих је један на дужем боловању. Она се потом осврнула и на конкурсну 
проблематику и обавестила присутне да је држава, због пандемије ко-
рона вируса, више конкурса повукла и средства су враћена у буџет, али 
да је одобрено 14 инвестиционих српских пројеката, углавном за рено-
вирање објеката.
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Једна од новина у другом полугоди-
шту школске године која је већ за 
нама, било је доношење новог На-
ционалног образовног програма – 
НАТ-а, од стране државе. Да ли вас 
је ова новост изненадила и како 
сте јој се прилагодили?
– Свакако треба урадити анализу 

и процену претходног периода, јер 
баш због поменутих специфичности, 
доста смо искуства стекли у раду и 
догађањима од којих треба позитив-
на сачувати, а негативна елиминиса-
ти. Првих дана ове године изашао је 
Национални образовни програм, тзв. 
НАТ, и то је био први шок за нас у 
васпитно-образовној сфери. Рокови 
су били врло кратки, у смислу да је 

до 30. априла требало израдити и 
смернице за српски језик и књижев-
ност, односно, за српски народопис и 
на основу тих смерница урадити 
оквирне планове и програме, а на 
основу њих модификовати месни 
педагошки програм школе. То је је-
дан пројекат на коме су мађарски 
већински стручњаци радили две до 
три године, а ми смо добили два, три 
месеца да ту целу причу урадимо. 

Треба да изразим захвалност свим 
колегама које су учествовале у том 
послу, јер смо успели све те докумен-
те да произведемо на време, односно, 
да урадимо ревизију претходних и 
да оне садржаје за које смо сматрали 
да су, можда, превазиђени или, мо-

жда, због смање-
ног броја часова 
могу да изостану 
из тог основног 
дела градива, ура-
дили. Нажалост, то 
што смо ми могли 
да радимо се од-
носи само на срп-
ски језик и књи-
жевност и на наро-
допис. Наиме, 
остале образовне 
предмете смо мо-
рали да преузме-
мо у потпуности, 
сходно закону, што 
доноси доста вели-
ке промене, јер се 
наставља смањи-
вање броја часова за предмете при-
родних наука. 

На пример, до сада су се биологи-
ја и физика предавале три године са 
по два часа у гимназији, што је шест 
часова, а то је сад смањено на две 
године и свега пет часова. Географи-
ја и хемија су се предавале две годи-
не, по два часа недељно, а то је сад 
смањено на два, односно на један час. 
Да ли се и наставни садржај смањио 
нисам сигурна. Ми сада покушавамо 
да све то што је предвиђено угурамо 
у месне програме. Видећемо како ће 
то деца прихватити. 

Биологија се до сада предавала у 
10, 11, 12. разреду, а сада је пребачена 
у 9. и 10. разред. Концепт је такав да 
ће у 11. и 12. разреду деца такорећи 
имати само обавезне матурске пред-
мете и оне биране. На тај начин ће 
морати и распоред да се мења. Су-
штина је у томе да смо успели све то 
да урадимо, што је био један од ве-
ликих изазова.

Како ће се ове промене одразити 
на снабдевеност уџбеницима, по-
што су досадашњи уџбеници пред-
виђени за одређене разреде?
– Питање је апсолутно на месту. 

Нажалост, то је једна ствар која неће 
моћи да буде коригована. Наиме, 
управо је завршен циклус издавања 
уџбеника нове генерације за Општи 
национални образовни програм из 
2013, тако да се сада завршила цела 
прича. Сада све то пада у воду, јер ће 
ти уџбеници морати да се прераде, 
како би одговарали новом образов-
ном програму и новим оквирним 
плановима. Пошто сам члан Нацио-
налног савета за уџбенике, имам ин-
формације из прве руке, да је тај рад 
већ почео. За 9. разред су већ за ве-
ћину предмета успели да прераде 
уџбенике и почели су да раде за 10. 
разред, да би следеће године то већ 
ишло мало боље. Већ постојеће уџбе-
нике нове генерације су прерадили. 
То значи да су одређени наставни 
садржаји само премештани или су 
смањени за одређену количину гра-
дива, што се могло постићи тамо где 
је власник ауторских права била ова 
нова, државна издавачка кућа. 

Нажалост, у случају оних издања 
где ауторско право није било у њихо-
вом власништву, ту је било и таквих 
ситуација када оригинални аутор није 
дао сагласност да му се прераде уџ-
беници. Али, мислим да ће до првог 

Школска година, која је у Мађарској недавно окончана, донела је значајне новине за ученике, њихове 
наставнике и руководства школа. С једне стране, држава је објавила нови Национални образовни програм, тзв. 
НАТ, док је са друге, овог пролећа по први пут у настави била примењена дигитална форма одржавања наставе. 

Како се са овим изазовима изборио колектив Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и 
библиотеке „Никола Тесла“ у Будимпешти, упитали смо директорку те установе, др Јованку Ластић.   

ИНТЕРВЈУ Др Јованка Ластић, директорка Српске школе „Никола Тесла“

Надам се да ћемо из целе актуелне приче профитирати

ЗАХВАЛНОСТ ИНФОРМАТИЧАРИМА
Одговарајући на наше питање о дигиталној настави, која је због епи-

демије вируса корона заменила класичне часове, др Јованка Ластић каже: 
„Дужна сам да изразим захвалност нашим информатичарима који су 

16, 17. и 18. марта припремили једну едукативну презентацију и у групама 
од по 20 колега успели да их едукују и да на    неком минималном нивоу 
оспособе колеге да раде преко Google class room-a, односно, преко Е-кре-
те. Ова друга апликација је електронски дневник који је мађарска држа-
ва обезбедила за све школе. У сваком случају, систем је тестиран и могло 
је да се процени где постоје недостаци који би требало да се коригују.”
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септембра, тј. до почетка школске го-
дине, из кључних предмета за 1, 5. и 9. 
разред бити обезбеђени уџбеници. 

Хоће ли бити финансијских сред-
става за прераду уџбеника за на-
ставу на српском језику и њихово 
усклађивање са новим наставним 
планом?
– То што је урађено у претход-

ном циклусу, сада пада у воду и 
наши уџбеници би требало да се 
прераде, али за то су потребна и 
финансијска средства, јер ако се на 
пример, плати ауторима мађарских 
уџбеника и онима који прерађују 
мађарске уџбенике, онда је неко-
ректно очекивати од народносних 
стручњака да они то ураде бесплат-
но. Ја сам то на седници Национал-
ног савета навела као проблем. 
Добила сам обећање да ће поку-
шати да сервисирају овај посао. 
Међутим, мислим да ту треба Са-
вез народносних државних самоу-
права који постоји и Одбор за ма-
њине у парламенту, да заједнички 
интервенишу или да лобирају, да се 
за то створе одговарајући мини-
мални услови и да се и за мањине 
прераде ти уџбеници. Мислим да 
је првенствени проблем у обезбе-
ђивању финансијских средстава за 
тај пројекат. 

Везано за уџбенике морам да 
кажем да сам на претходној Скуп-
штини ССМ предала извештај да је 
56 нових наслова објављено на срп-
ском, што превода, што оригинал-
них уџбеника и то све по НАТ-у из 
2013. године. Али, када неки од њих 
буду изашли из штампе већ ће бити 
застарели, јер је нови НАТ већ на 
снази, као и нови оквирни планови. 

Друго полугодиште у овој школској 
години имало је веома неуобичајен 
ток. Требало је мислити на мно-

штво отворених питања исто-
времено и организовати се тако 
да се испоштују и мере Владе про-
тив епидемије, а и наставни план 
и програм. Како сте се снашли у 
таквој ситуацији?
– Успели смо још пре затварања 

школе и избијања епидемије корона 
вируса да обележимо наше велике 
празнике Светог Саву и Сретење, од-
носно, предају пантљика за наше ма-
туранте у Дому културе МОМ, што је 
било успешно и успели смо да скло-
пимо за наредне четири године уго-
вор са Домом културе МОМ, где смо 
изнајмили ту репрезентативну про-
сторију, тако да ћемо покушати од 
тога да направимо традицију. Као и 
увек, било је и суза и задовољства и 
поноса. И даље мислим, као што сам 
то већ у више наврата изјавила, да је 
свечаност предаја пантљика догађај 
у животу школе који има најјачи емо-
тивни набој и да ће то, вероватно, тако 
и остати. 

Нажалост, непосредно после пре-
даје пантљика, буквално у року од две 
недеље, дошло је до ескалације епи-
демије и од 16. марта, уредбом Владе, 
затворене су школе и прешло се на 
систем интерактивне наставе. Ту смо 
имали мали технички проблем, јер је 
одлука о томе објављена у петак уве-
че у девет сати, а ми смо, буквално, 
имали на располагању тај викенд, 
суботу и недељу, да децу која су из 
дома, организујемо да се врате сво-
јим кућама и да буду у својим домо-
вима. Испоставило се да смо имали 
много среће, зато што су у понедељак 
затворили границе. Да су остали само 
дан дуже, не би могли да пређу гра-
ницу, требали би да иду у карантин 
од 14 или 28 дана, али је овако све 
испало како треба, кад већ другачије 
није могло. Од 16. марта смо одмах 
почели да организујемо интерактив-

ну или дигиталну наставу ван учио-
ница. 

Јесу ли запослени успели да се при-
лагоде новом начину одржавања 
наставе?
– Ми педагози били смо примора-

ни да наше тзв. дигиталне компетен-
ције подигнемо на виши ниво, што 
код млађих колега није проблем, али 
код старијих тај начин апстрактног 
размишљања понекад представља 
проблем, као и мени. Али, чини ми се 
да смо успели да то одрадимо и ја 
сам била врло пријатно изненађена, 
зато што сам мислила да ће бити мно-
го теже све то одрадити. 

Захвална сам колегама, деци и њи-
ховим родитељима који су код млађе 
деце морали да буду присутни, мора-
ли су да помогну, да разјасне или да 
учествују у целој тој причи. Сама чи-
њеница да смо три месеца радили у 
том систему је само по себи једна 
позитивна ствар, иако је било мањих 
неспоразума, проблема, неприступач-
ности и недостатка интернета, тех-
ничке опреме. Међутим, до мене, као 
директора институције, неки озбиљ-
нији приговор није стигао. 

Надам се, да ћемо надоградити 
ову целу причу и да ћемо направити 
једну дигиталну, базу наставног гра-
дива на српском само за нас и да ће 
колеге моћи ту базу података да 
користе и у свакодневној настави, 
тако да ћемо, можда, из ове приче 
моћи и да профитирамо. То ће бити 
један од задатака следеће школске 
године. Сада имамо припремљене 
те часове за једну трећину наставног 
градива, колико смо били у том обли-
ку рада. Оне друге две трећине тре-
ба да израдимо и да направимо ту 
базу података. Ако успемо да се 
опремимо тим интерактивним, па-
метним таблама, то ће значити да ће 

колега моћи, без проблема, сваки пут 
да позове то градиво и да га користи 
у свакодневној настави. 

Друга ствар где можемо да про-
фитирамо, то су наше радне суботе, 
како их ми зовемо. Није тајна да због 
наших православних празника и 
због неких преклапања, ми имамо 
дуже распусте него што је то у ма-
ђарским школама, а по закону мо-
рамо да имамо 180 односно 181 ну-
мерисани радни дан у школској го-
дини. Да бисмо све то могли да по-
стигнемо, ми смо скоро сваког ме-
сеца имали једну радну суботу, које, 
нажалост, нису биле најефикасније, 
зато што, ако је постојао неки поро-
дични програм, онда је тешко било 
родитеље наговорити да то одложе. 
Међутим, сада мислим да је, захва-
љујући томе да смо једну трећину 
школске године одрадили овако, у 
облику дигиталне наставе, могуће 
те радне дане тако нумерисати, да 
ћемо рећи да је то радни дан са ди-
гиталном наставом. Субота, сви оста-
ну код куће, одради се градиво, ну-
меришемо и идемо даље, пошто ће 
од следеће године у употреби ис-
кључиво бити само електронски 
дневник. 

Да ли је ће то у свим нашим шко-
лама бити случај, или је негде 
предвиђен прелазни период?
– Ове године смо у Сегедину и 

Ловри имали један тзв. прелазни пе-
риод, а у Десци и Будимпешти смо 
га већ користили. Од септембра ће 
сви, и Ловра и Сегедин, бити у том 
систему и онда ћемо моћи радне 
суботе на тај начин да одрадимо и 
вероватно ће то бити удобније и за 
породице, а с друге стране, дете неће 
бити оштећено и имаће одговарају-
ћу наставу. Надам се да ћемо из целе 
актуелне приче профитирати.     Д. Ј.
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ТЕАТАР XXI Летњи позоришни и културни фестивал у Ловри

Л овра је ове године по 21. пут 
била домаћин Летњег фестива-
ла позоришта и културе, који је 

почео концертом будимпештанске 
рок групе „Бабарога“, у уторак, 23. 
јуна. На репертоару су се нашле 
углавном ауторске композиције, али 
и неколико хитова популарних група 
са простора бивше Југославије, као 
што су „Смак“ и „Екатарина Велика“. 
Бенд „Бабарога“ чине: Марко Пап, 
Јанош Пастор, Милан Ђурић и Алек-
сандер Урком, који је текстописац и 
композитор. Двочасовни концерт је 
протекао у одличној атмосфери и 
интеракцији са публиком, која је ужи-
вала у добром рокенролу и забави. То 
је била фестивалска увертира у зва-
нични део програма, који се одвијао 
од 25. до 29. јуна, на сцени ловранског 
Културног центра. 

Фестивал су отворили директор 
Српског позоришта у Мађарској Ми-
лан Рус и директор Српског култур-
ног и медијског центра Зорица Јурко-
вић Ембер. Поздрављајући присутне 
и захваљујући се Ловранима на го-
стопримству, Милан Рус је евоцирао 
успомене на давну 1999, када је на 
истом месту, на летњој позорници 
одигран Стринбергов класик „Госпо-
ђица Јулија“. Та представа је била 
изазов и за редитеља и глумце, а про-
тагонисти су и ове године били при-
сутни.

Обраћајући се присутнима, Зори-
ца Јурковић Ембер је рекла да је 
више пута на ловранској бини стајала 

као учесник фестивала, од његовог 
оснивања, па до данас. 

- Сада сам изузетно почаствована 
и поносна што је Културни и медиј-
ски центар суорганизатор фестивала, 
уз Српско позориште и Ловру, са ко-
јом сви имамо неке личне и присне 
везе. После дуже изолације због пан-
демије, сада смо опет са вама уживо. 
Ту су и моји сарадници: Митар Мирко 
Кркељић, Катарина Бачи и Душан 
Которчевић. Трудићемо се да зани-
мљивим програмом испунимо ваша 
очекивања и на обострано задовољ-
ство уживамо у Летњем фестивалу 
позоришта и културе - поручила је 
публици Зорица Јурковић Ембер.

Догађај је започео фестивалском 
химном, коју је својевремено написао 
и компоновао глумац и певач из Но-
вог Сада, Ратко Краљевић. Отпевали 
су је: Зорица Ембер, Мирко Митар 
Кркељић, Тибор Ембер и Милан Рус, 
који је свирао на хармоници. Фести-
валска химна је ода Ловри, месту у 
коме је однегована и сачувана фе-
стивалска традиција. Током програма 
је владала веома пријатна атмосфе-
ра међу присутнима. 

Летњи фестивал позоришта и кул-
туре започео је комедијом „Лаки 
морали“ италијанског редитеља и 
глумца Нина Манфредија, у извођењу 
Српског позоришта у Мађарској. Ре-
жисер представе, о којој смо у више 
наврата већ писали је Јанош Деги, 
улоге су маестрално одиграли: Тина 
Чорић, Стипан Ђурић и Бранимир 
Ђорђев. 

Другог дана фести-
вала приказана је му-
зичка представа 
„Европа у хармониј(ц)
и“, у сарадњи са позо-
риштем „Хора“ из Се-
гедина. Назив концер-
та је метафоричан, јер 
обједињава неке од 
европских културних 
и музичких вредности. 
„Европа у хармониј(ц)
и“ је на опште одуше-
вљење публике извела 
најпре 13 популарних 
композиција народно-

сти које живе у Мађарској. Ту су се 
нашле народне песме и кола Јермена, 
Русина, Грка, Пољака, Румуна, Слове-
наца, Хрвата, Немаца, Бугара, Срба, 
Словака, Украјинаца и Рома. Инстру-
менти, иако различитог типа и рода, 
од хармонике, виолине, разних дувач-
ких инструмената до удараљки, зву-
чали су изузетно у рукама свестра-
них музичара. 

Свирали су и певали: Милан Рус, 
Бранимир Ђурђев, Жолт Балинт, 
Иштван Шуки (члан оркестра „Рајко“), 
а гости вечери су били: певачица Жу-
жана Частван, прошлогодишња до-
битница престижне државне награде 
за младе етно музичаре, и Балаж 
Соколаи Донго, професионални му-
зичар, који повремено снима музичке 
албуме са Ансамблом „Вујичић“. Њих 
двоје су имали један засебан блок 
народних нумера из Мађарске, Че-
шке, Молдавије и Русије. Аплауз је 
дуго, дуго трајао мешајући се са ус-
хићеним коментарима присутних.

Трећег дана фестивала је Народ-
носно позоришно удружење извело 
музичку бајку за децу на мађарском 
језику „Чудесна соба“, у режији Жо-
фије Вестл. У чудесној соби једне 
девојчице, треба да се направи ред. 
Мама је предложила да „вишак“ лу-
така однесу на вашар и продају. То 
девојчици тешко пада, јер свака њена 
лутка има своју историју. Опраштају-
ћи се од њих, она се присећа трену-
така како их је добила и колико јој 
свака од њих значи. У међувремену, 
лутке оживе и праве план како да 
остану заједно. 

Малишани, којима је представа и 

намењена, истински су уживали у 
више концентричних прича које су се 
смењивале у оквиру главне. Причали 
су их: Јерменка, Словак, Грк, Пољаки-
ња и Србин. Показало се да слога 
увек побеђује, а у представи су игра-
ли: Федора Алмошд, Тунде Тројан, 
Нора Немчок, Левенте Галда, Фотиос 
Колатос и Бранимир Ђорђев.

Исте вечери, одржан је концерт 
српског хора из Зрењанина „Свети 
Серафим Саровски“, који се предста-
вио богатим и разноликим избором 
најлепше хорске музике српских и 
руских аутора, црквених и национал-
но-родољубивих песама, али и народ-
них и популарних мелодија, које 
сами, унутар ансамбла креирају. 

Из програма издвајамо само неке 
од песама које су извели солисти. То 
су: „Агиос о Теос“ (Исаија Србин, 15. 
век), солиста је Александар Толимир; 
„Легенду о 12 разбојника“ и „Песму 
о мудром Олегу“ (руске песме), извео 
је солиста Милош Милојевић; „Ја сам 
рођен тамо на салашу“, отпевао је 
Бојан Здравић, „Јесен стиже дуњо 
моја“, солиста Предраг Шепељ; „Била 
је тако лепа“, соло извођење Предраг 
Шепељ. Хор је извео „Псалм 26“, А 
Никољског, „Достојно јест“, П. Чесно-
кова; народну песму „Калеш бре 
Анђо“ и многе друге. 

Аплаузом их је публика враћала 
да „на бис“ отпевају још понеку пе-
сму, јер су били сјајни. Њихов наступ 
ће дуго остати у срцима свих присут-
них, проносећи славу Господу и свом 
заштитнику Светом Серафиму Са-
ровском. Извођачи су својим божан-
ственим појањем додирнули душу 

Магијом сцене умноженe радост и љубав
У Ловри су и ове године четири фестивалска дана и извођачи и публика уживали у разнородним музичким 

и театарским програмима, промовисању позоришне уметности и размени енергије, емоција и идеја.

Јанош Деги, редитељ „Лаких морала“:
ЧОВЕК СЕ БОРИ КРОЗ СУЗЕ И КРОЗ СМЕХ

„Оскар Вајлд је умео да каже: 'Када говорите људима истину, морате 
их у исто време и насмејати. У супротном ће вас убити'. Уметничка дела 
утичу на трансформацију живота у сваком случају, јер преносе емоције, 
идеје и виђење уметника, као доживљај стварности. Ово је друштвена 
комедија, а предмет смеха су негативне појаве у друштву. Има једна ре-
ченица у представи која гласи: 'Ко нема пушку да пуца, тај прима метке'. 
Човек мора да научи да се бори и кроз смех и кроз сузе. То је суштина 
нашег опстанка и живота уопште.“
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присутног народа. Снага и лепота 
духовних песама и православне мо-
литве као да се те вечери заштитнич-
ки надвила над Ловром. Ово прелепо 
вече било је својеврсни емотивни 
доживљај. Хор чини седам певача, 
диригент је Божидар Црњански. 
Више пута су гостовали у Мађарској, 
а други пут на Летњем фестивалу 
позоришта и културе у Ловри. Добит-
ници су бројних награда на међуна-
родним фестивалима.

И на крају, у понедељак, 29. јуна, 

фестивал је завршен забавно-музич-
ким програмом за децу, под називом 
„Смехоносна луталица“. У представи 
едукативног карактера преплетене 
су популарне бајке: „Снежана и се-
дам патуљака“, „Три прасета“ и прича 
о „Супермену“. Кроз текст представе 
проткани су разноврсни музички сон-
гови које певају глумци Ратко Краље-
вић и Предраг Вуковић Пеђолино, 
који је текстописац и редитељ. Аутори 
сонгова су српски песници: Мирослав 
Антић, Душко Трифуновић, Пера Зу-

бац, Љубивоје Ршумовић и Жељко 
Јоксимовић. Између публике и изво-
ђача владала је прекрасна енергија, 
која је допринела да се деца активно 
укључе, да певају и играју. 

Организатори и покровитељи Лет-

њег фестивала позоришта и културе 
су: село Ловра, Српско позориште у 
Мађарској, Српски културни и медиј-
ски центар и фондација „Бетлен Га-
бор“. 

Славица Зељковић

Н екадашњи ученици чувеног 
СХГ-а, који су матурирали 
давне 1980. године, окупили 

су се у пансиону свог некадашњег 
разредног друга, Ернеста Ковача, 
како би поново евоцирали успомене 
из гимназијских дана. Тада их је 
предводила разредна Аница Пе-
треш.

Иако она, из објективних разлога, 
није могла да присуствује прослави, 
све је срдачно поздравила и послала 
по један примерак књиге „Наша гим-
назија“, аутора др Марина Мандића. 
Књига је светлост дана угледала 

1996. године, у издању Завода за из-
давање уџбеника.Окупљање матура-
ната, који су испит зрелости положи-
ли пре четрдесет година, ипак није 
протекло без присуства професора. 
Из Француске је долетела Гертруда 
Полцер, која је предавала мађарски 
језик и књижевност. Захваљујући 
савременој техници, слављеници су 
успоставили директан контакт и са 
Стипаном Вујићем, дугогодишњим 
директором школе, који је често, на 
основу гласа, успео да препозна сво-
је некадашње ученике. Били су то 
заиста дирљиви тренуци.

Узбудљиво је 
било и када када је 
засвирао Антуш 
Визин, на хармони-
ци покојног Влади-
мира Крунића Ба-
туша. Многима је 
сам призор изма-
мио сузе, као и при-
сећања на времена 
од пре четрдесет 
година.

Евоцирању успо-
мена, наравно, није 
било краја. Успут се 

запевало и заиграло, а онда је усле-
дило и једно право изненађење. На-
име, Радмила Мијатовић, ћерка 
Смиље Хајџан, која је, такође, пре 
четрдесет година матурирала у чу-
веној гимназији, за „старе“ матуран-
те, попут Беле Марковића, Јутке 
Пољак, Андрије Роцкова, Кларе Ве-
лин и других, припремила је предив-
ну торту, на којој се нашао матурски 
„табло”, окићен сликама из онда-
шњег ђачког периода. Од тих ђака, 
многи су постали врсни педагози, 
пословни људи, успешни у својим 
струкама и поштовани од стране 
других, али никада нису заборавили 
одакле су кренули и где су стигли.

Матруски састанак је трајао два 
дана и приведен је крају 28. јуна. 
Тада су се присутни договорили да 
ће свечано обележавање годишњи-
ца уприличити приликом округле 
годишњице, а она следи догодине. 
Тада ће се окупити са циљем да 
прославе 45. годишњицу, тачније, 
тренутак када су први пут закора-
чили у гимназију и отпочели своје 
средњошколско школовање. Наста-
вак дружења некадашњих ученика, 
који су испит зрелости положили 
1980. године, у Српско-хрватској гим-
назији, планиран је за 2021. Нема 
сумње да ће и тада бити весело, уз 
емотивна сведочења о прохујалим 
временима, која су проведена у 
школској згради на Тргу ружа, у Бу-
димпешти, одакле су бројне генера-
ције испраћене на пут, који се зове 
ЖИВОТ.

П. М.

Милан Рус, директор СПМ-а
НЕ ПРЕКИДА МО ТРАДИЦИЈУ

„Већ 21 годину не прекидамо традицију одржавања ових лепих позо-
ришних и културних догађаја. Са радошћу смо увек долазили у Ловру. 
Поред нашег позоришта, долазили су гости из матице, међу којима и Мира 
Бањац, Рале Миленковић, глумци из београдског, новосадског и зрења-
нинског позоришта, али и врхунски глумци мађарског глумишта као што 
су Илдико Хевешвелђи и Габор Харшањи. Било је ту позоришних пред-
става, концерата, изложби. Лепо смо се дружили и надам се да ћемо у 
истом стилу наставити"

Успомене бивших гимназијалаца СЕЋАЊА

Састанак некадашњих матураната на Балатону 
У Кестхељу, крај језера Балатон, 27. јуна је одржано свечано обележавање 
четрдесете годишњице полагања матуре у некадашњој Српско-хрватској, 

односно Хрватско-српској гимназији у Будимпешти.
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Ш ездесет кампера, укључу-
јући и васпитаче, седам 
дана се дружило, певало, 

учило, рецитовало на српском језику, 
крај језера Балатон. Многима од њих 
ово није био први долазак на камп, 
већ су због раније стечених позитив-
них искустава и лепих успомена, по-
желели да поново дођу овде. 

Сви знају да је на овом кампу за-
бавно, али сваки дан има свој устаље-
ни ритам. За буђење кампера ујутро, 
у 7:15, били су задужени гимназијалци 
Сергеј Цабо и Марко Штулић. Они би 
свако јутро покуцали на свака врата 
у „звезданој кући“, где су кампери 
били смештени. Уз велики звучник и 
гласну музику чекали су док не виде 
да су сви у соби будни, па би тек онда 
наставили даље поход, у друге собе, 

и будили друге кампере. Ујутро је 
било идеално време за физичко раз-
гибавање, па су ученици, пре доручка, 
имали прилику да са професором 
Дејаном Младеновићем трче и ужи-
вају дуж обале Балатона. Након ре-
креације, следило је незаобилазно 
оцењивање соба, доручак и препод-
невне активности, то јест, 2 часа оба-
везних занимања. За то време, учени-
ци су били подељени у групе, и са 
својим груповођама учили су тексто-
ве и припремали се за програм.  

Ове године су ученици по узрасту 
били подељени у три групе. О најмла-
ђима, ученицима од 1. до 4. разреда, 
бринуле су и радиле са њима: Весна 
Чаплар и Жужана Ћосић, уз велику 
помоћ и подршку на хармоници Сло-
бодана Вертетића. Они су припрема-

ли програм о ивањданским обичаји-
ма. Чак су били толико вредни и сами 
себи сашили прслуке и кецеље, како 
би били аутентични на завршној све-
чаности. Са средњом групом, коју су 
чинили ученици од 5. до 8. разреда, 
радиле су: Зорица Јегер и Габриела 
Болдог Недучин, која је довела и 5 

ученика из Батање. Они су се у једном 
делу програма прикључили најмлађи-
ма, а у другом делу су припремали 
„Језик птица“ Десанке Максимовић. 
Габриела иначе ради као учитељица 
у Батањској двојезичној српској 
основној школи и забавишту и до 
сада је 11 пута долазила на камп, као 
ученица. Ове године први пут је у уло-
зи учитељице. Каже да је пре доласка 
имала малу трему, али када је стигла, 
опустила се и све је било у реду. Са 
гимназијалцима, који су овога пута 

били најбројнији, радиле су: Драгана 
Меселџија и Јулијана Которчевић. 
Њихов програм је добио назив по 
моту кампа: „Не, немој ми прићи“. Ко-
мад је обиловао досеткама, текстови-
ма из живота Десанке Максимовић и 
стиховима, као и песмама које је на-
писала. 

Свакога дана, у 11 сати, одржавана 
је проба хора. Гошћа кампа ове годи-
не била је Душанка Гавриловић, маги-
стар музичке уметности, професор у 
Музичкој школи „Петар Kранчевић” 
у Сремској Митровици, a oсим што је 
професорка музике, Душанка је осно-
вала и води Музичко забавиште „Пи-
коло”. Она је својом лепом и позитив-
ном енергијом покренула старије и 
млађе ученике да певају, играју, па и 
„солирају“ на приредби, а са хористи-
ма, које су чинили сви кампери, за 
завршно вече припремила је 6 песама: 
„Ово је Србија“, „Диван је кићени џез“, 
„Ближи се ближи лето“ (музику је, на 
текст песме Десанке Максимовић, 
компоновала Душанка), „Балада о 
Сави“ (Душанка је написала текст и 
музику, а песма је настала у време 
великих поплава, када је река Сава 
претила да се излије). У тој песми со-
листа је био Сергеј Цабо, затим у пе-
сми „Ја бих да певам још мало“ соли-
ста је била Јана Радулашки, а у песми 
„Игра рокенрол цела Југославија“ 
солисткиње су биле Лена Ембер и 
Нађа Ибрахим. Душанка Гавриловић 
је свим ученицима и васпитачима, у 
знак захвалности, поделила медаље 
хора „Пиколо“. У завршном програму 
је своју тачку на клавиру имала и го-
шћа Сара Гавриловић, ученица 7. ра-
зреда из Сремске Митровице, која је 
извела композицију Жирума: „Река 
тече у теби“. 

Свакога дана, у току поподневних 
сати, Дејан Младеновић је са учени-

МЕЂУ ЗИДИНАМА ЧИЛАГВАРА
На јужној обали језера Балатон, на брду се уздиже Чилагвар, који из-

далека личи на суморну тврђаву. Проглашен је спомеником 1957. године. 
Према бившим документима, са сигурношћу се може рећи да је зграда, 
названа по четворокраком тлоцрту у облику звезде, подигнута тек након 
турских ратова, између 1820. и 1821. године. Њен власник, гроф Ласло 
Фештетич, првобитно ју је уредио као ловачки дом, због дивљих животи-
ња које живе у околним шумама. У складу с тадашњом романтичном ером, 
четири године касније, допуњен је јарким и високим насипом, тако да је 
заиста изгледао као средњовековни погранични дворац. 

У приземљу дворца, деца су могла видети изложбу из периода турске 
окупације, која је створила трајне ратне услове у Шомођи, пределу из XVI 
века. Тамо можемо видети капетана замка како се свађа са сеоским 
жупником, као и фигуре пограничних војника који се часте вином и месом, 
а који су претворени у живописне копије савремене одеће и оружја. 

Из угла унутрашње собе може се погледати доле у водено огледало 
дубоке тридесетак метара. На горњем нивоу су редови лутака у унифор-
мама, које представљају историју мађарских Хусара. Старе униформе 
можемо проучавати на око 150 фигура Хусара. Изложба лутака и плиша-
них животиња чека посетиоце и у подруму тамнице. Домаће мађарске 
животиње, које се држе у јаслама, биле су главна храна наших предака. 
Од њих се правила одећа и прибор од костију. У парку је постављено 
посебно игралиште са љуљашкама. На зидовима и поред њих постављени 
су разни предмети сељачког живота. Звездани дворац чека своје посети-
оце сваког дана у години, осим новембра, децембра, јануара и фебруара. 

Седам дана дружења, певања и рецитовања на српском језику
Српски језички камп „Вук Стефановић Караџић“ одржан је и ове године у Балатонфењвешу, од 22. до 29. 

јуна, у организацији Српског педагошког и методолошког центра из Будимпеште. Мото кампа били су 
стихови Десанке Максимовић: „Не, немој ми прићи“, који у овом случају има двојаку симболику: да подсети 

на дело познате песникиње, али је у складу и са тренутном ситуацијом, проузрокованом вирусом корона. 

XXI Српски језички камп „Вук Стефановић Караџић“ЕДУКАЦИЈА

У ЗНАКУ ВАНВРЕМЕНСКЕ ПЕСНИКИЊЕ
Идеја да мото кампа буде наслов песме Десанке Максимовић „Не, 

немој ми прићи“, настала је спонтано. С обзиром на то да је ово српска 
језичка манифестација, организатори се труде да се на њој заиста негује 
српски језик. Размишљајући о тренутној сутуацији, због које је помало 
било неизвесно и само одржавање кампа, а затим потребна физичка 
дистанца, стихови Десанке Максимовић су се за организаторе сами на-
метнули и у складу су са читавим тренутним стањем. Тако је овогодишњи 
камп био у знаку ванвременске Десанке. И сала, у којој су одржаване 
пробе, и у којој је одржана сама завршна свечаност, била је украшена 
паноима са Десанкиним фотографијама и називима њених песама. 
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цима имао спортске активности на 
пешчаним теренима, на обали Бала-
тона, док је Зорица Јегер за све заин-
тересоване водила ликовну радио-
ницу. 

Првих неколико дана је било доста 
ветровито време на Балатону, тако да 
није било купања и сунчања, али је 
зато све то надокнађено у другој по-
ловини таборовања. Јулијана Котор-
чевић, директорка Српског педаго-
шког и методолошког центра, свакога 
дана је држала прозивку и састанак 
са камперима, како би резимирала 
дан и обавестила све о догађајима 

наредног дана. Након састанка, стал-
ни члан камперске посаде, аниматор 
Ћећа, који стиже на сваки камп из 
Београда (ово му је 13. камп по реду), 
имао је своје време са ученицима, 
када би на опште задовољство како 
малишана, тако и одраслих и изводио 
своје трикове и анимирао ученике. 
Ове године су многи могли да чују и 
први пут виде „суви лед“, који је Ћећа 
користио како би показао угљен-ди-
оксид у чврстом агрегатном стању, на 
температури од -79º Ц. Потрудио се и 
направио је неколико интересантних 

визуелних ефеката са сувим ледом, 
које ће деца сигурно памтити. 

Трећег дана кампа, на општу ра-
дост деце, уместо вечере је припре-
мљен роштиљ, а за организацију и 
припрему је био задужен Драган Пан-
дуровић, који је на кампу радио као 
ноћни васпитач. Осим Драгана, бригу 
о деци ноћу је водила и Сунчица Ма-
ринковић, којој је ово био први камп, 
а како сама каже, одушевљена је. 

Сваке године се за време кампа 
организује излет. Ове године је то био 
одлазак у Чилагвар или Замак звезда, 
недалеко од Балатонфењвеша. Ту су 
кампери присуствовали програму са 
дресираним мађарским хртовима, а 
после ручка је уследио програм са 
јастребовима, на коме су дресери по-
казали ниско прелетање јастребова 
изнад наших глава. 

На програму који је приређен о 
мађарским хртовима, направљена је 
паралела између енглеских и мађар-
ских хртова. Акценат је био на мађар-
ским хртовима, па смо, тако, сазнали 
да је енглески хрт брз, па се брзо и 
умори, али да је зато мађарски хрт 
издржљивији. Мађарски хрт очима 
лови, јак је, није умиљат, али зато је 
веома прилагодљив. Његово тело слу-
жи свим потребама због којих се овај 
пас и гаји. Његова глава има облик 
троугла. На глави има израслину, за 
коју су везани мишићи, који су јаки и 
кључни при хватању плена. Има дугу-
љасту главу и дужи део њушке, у од-

носу на лобању. Плен када ухвати, 
више га не испушта. Његове уши по-
казују да ли слуша, или не? У грудном 
кошу има јако срце и велика плућа, 
зато може да трчи на дуге стазе. Мало 
му је времена потребно да предахне, 
па да настави да трчи. Никада не оду-
стаје. Има вретенасто, мишићаво тело 
и дугачак реп. Стари тип мађарских 
хртова је црне боје. 

Као и сваке године, за слављенике, 
тј. оне који имају рођендане, за време 
одржавања кампа и ове године је 
приређено изненађење, па су славље-
ници добили поклоне и торте. Ове 
године су слављеници били гимнази-
јалци: Бата Барнабаш и Бојан Мишље-
новић, који су се са својим другарима, 
уз торте и сокове, почастили и прове-
селили. 

Кампере су посетили и представ-
ници Мађарске телевизије, који су 
снимили прилог за емисију «Српски 
екран», као и представници радио 
„Печуја“.

Последњих пар дана је било изу-
зетно лепо време на Балатону, тако да 
су ученици могли да уживају у друже-
њу, купању и сунчању. За техничку 
подршку, штампање мајица, паноа и 
плаката, као и до сада, побринуо се 
Зоран Меселџија, а Фондација „Бе-
тлен Габор“ и Српске самоуправе 2. и 
7. кварта у Будимпешти, финансијски 
су потпомогли одржавање овог кам-
па. 

Драгана Меселџија

Наталија Томић: 
О ДЕСАНКИ

У дворишту куће у Бранковини, наслоњена на стари орах, седи млада 
жена од 35 година и гледа према Ваљеву. Присећа се оца Михаила и 
мајке Драгиње. Размишља о томе шта је од ње створило особу која пише 
о љубави, родољубљу, младалачки, али и озбиљно. Шта утиче на емоције? 
Да ли су то догађаји у животу, или просто генетика? 

Пре десетак година издала је прву књигу - „Поезија“. 
Затим је неуморно писала, једно по једно дело: „Врт детињства“, „Зеле-

ни витез“, „Лудило срца“, „Срце лутке спаваљке“, и управо је завршила ново 
дело „Гозба на ливади“. Дружи се са својом ученицом, Миром Алечковић. 
И, Мира пише. Спојиле су их сличне емоције и поглед на свет. 

Данас, гледајући у ведро небо над Бранковином, размишља шта је све 
доживела за својих 35 година. Чудно је како у једној особи живе аванту-
ристички дух и уживање у тишини. Kакав чудан спој енергије и унутрашњег 
мира. Ни сама себе не уме да опише. 

Ових дана је посебно емотивна. Жељно ишчекује август, када ће се 
удати за свог Сергеја Сластикова. Љубав према Сергеју је неизмерно јака 
и емотивна. Тако воле писци. Њихова љубав је састављена из милион 
емотивних парчића, који чине све најлепше, али и најтеже. Тај колаж ни-
када не буде коначно састављен. Делови стално мењају места и траже 
најидеалнији распоред. Такве љубави су вечне, живе, као покретне слике 

Девојка данас ужива у дану и будућности коју планира и наслућује. Ја, 
њена будућност, имам своје планове. Она данас не види да никада неће 
постати мајка, да стиже рат, да ће плакати над судбином туђе деце. Једног 
четвртка, у фебруару, у Београду, затвориће своје очи заувек. Биће сахра-
њена баш овде где данас седи, у својој Бранковини, у порти цркве Светих 
арханђела. Својих 95 година ће живети као безброј живота. Путоваће по 
целој Југославији, написаће преко педесет предивних дела о љубави, жи-
воту, отаџбини. Писаће разумљиво, јасно, искрено, отворено. И, на крају, 
остаће још недоречених порука. Остаће још прегршт несавладаних емо-
ција. Онај ко разуме речи Десанке Максимовић, разумеће све тајне жи-
вота. 

КАМПЕРИ ОБЕЛЕЖИЛИ ВИДОВДАН
За време одржавања кампа, 28. јуна, обележен је и велики српски пра-

зник – Видовдан. У току целог дана преко звучника су се чуле песме по-
свећене Видовдану, а увече, после прозивке, када је Јулијана у разговору 
подсетила ученике на значај овог празника, и на то шта он представља за 
српски народ. Наталија Томић, ученица 9.  разреда, пред свима је прочи-
тала своју песму посвећену Видовдану, коју је написала дан раније – на 
кампу. Добила је заслужени аплауз. Њена песма „Сећање на Видовдан" 
гласи: 

Опасан каменим бедемом, 
у подножју Кучајских планина, 
времену одолева манастир Раваница, 
још од крвавих давнина. 

Сваки камен, крст, свака фреска, 
и молитва што се вековима чује, 
да славимо крсну славу, слободу и веру, 
свим Србима поручује. 

Раванички монаси и цар Лазар, 
под кровом манастира мирно спавају, 
све док наследници историје 
причу од заборава верно чувају. 

Уочи Видовдана, славне 1389. године, 
кнезу се Господњи анђео са неба јавио, 
сутрадан Бој на Косову вреднији од живота, 
заувек поносно славио. 

У боју на Газиместану, вођена мачем светим, 
слила се Србија цела, 
само су уз шапат небу, мајке, жене и сестре, 
чувале празна села. 

Тог дана, на Косову пољу 
осташе многи да нас довека бране, 
да напаћену српску душу, 
духом вечне славе и победе хране. 

Од тада, крвавим, светим пољима, 
божури црвени светају, 
да оног ко нам прети, 
на српску храброст и снагу сећају. 

На дан који славимо, 
за мир је цела Србија живот дала. 
У аманет нам оставила да мир чувамо, 
да тако кажемо хвала.

Сваке године, на Видовдан, помисли у тишини, 
бар на минут ил’ два, 
на оне што су животом бранили живот, 
нек им је вечна слава. 
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П озив за наступ млади Дешчани 
су добили од организатора се-
гединских „Дана лаванде“. Ова 

манифестација је последњег викенда 

у јуну, у парку Фивескерт, привукла 
велики број посетилаца, жељних кул-
туре и забаве.

Дешчани су том приликом извели 

„Игре из Лесковца“ и „Игре из Бео-
града“. Обе кореографије наишле на 
топао пријем публике. Играчи и њи-
хов руководилац, Перица Дунаи, при-
мили су бројне честитке након успе-
шног представљања делића српске 
фолклорне баштине.

Пошто су приредбу посетили и 
многи културни посленици, који на 
другим местима организују културне 
манифестације, они су 
свој боравак у Фиве-
скерту искористили да 
погледају и програм 
Дешчана, па су након 
окончања наступа под-
млатка „Баната“, њихо-
вом руководиоцу упути-
ли позиве за гостовања.

Младим Дешчанима 
није остало пуно време-

на за одмор. Они су и претходних 
дана марљиво вежбали у батањском 
Српском фолклорном табору, а од-
мах по окончању гостовања на „Да-
нима лаванде“ вратили су се у градић 
на мађарско-румунској граници где 
су наставили са радом. За унапређе-
ње фолклорног умећа се побринуо 
познати кореограф из Врбаса, Љубо-
мир Миле Вујчин. 

Треба рећи да Дешчанима неће 
остати пуно времена за одмор. Након 
упућених бројних позива настојаће 
да свакоме удовоље, а одмах затим 
кренуће у Морахалом где их почет-
ком августа очекује заједнички фол-
клорни камп са подмлатком КУД-а 
„Рузмарин“ из Калаза. Младим фол-
клорашима домаћин ће бити Српски 
културни центар „Коло“.

П. М.

Први наступ „Баната“ после ванредног стања
У Сегедину је, после тромесечне паузе коју је проузроковала пандемија вируса 

корона, на велику радост чланова подмлатка КУД-а „Банат“ из Деске,  
одржан први јавни наступ младих играча фолклора, које предводи  

уметнички руководилац Перица Дунаи.

Дани лаванде у СегединуФОЛКЛОР

С рпска самоуправа у Мохачу 
(ССМ) одржала је заседање по-
сле тромесечне паузе. Седница 

је одржана у мохачком Српском клу-
бу, а чланови овог тела, предвођени 
председником Душаном Матеом, 
размотрили су предстојеће програме 
и обавезе.

Иако се дуго чинило да ове године 
због епидемије вируса корона неће 
бити Тамбурашког кампа, дозвола 
надлежних органа и одлука Фонда 
„Бетлен Габор“ о додели средстава за 
приређивање табора, мотивисале су 
чланове Мохачке српске самоуправе 
да поново размисле о организацији 

традиционалне манифестације, у 
вези са којом је донета одлука да се 
приредба одржи.

Тамбурашки камп, трећи по реду, 
ове године је планиран за период од 
27. до 31. јула. Организатори табора, 
предвођени Зорицом Степанов, пот-
председницом ССМ, и овога пута 
стручни рад ће поверити врсним мај-
сторима тамбурице: Јожефу Ковачу 
Вершендију и Ани Михаљевић. Про-
пратна програмска понуда табора 
обухватиће и купање и екскурзије по 
Барањи.

Завршно вече ће се одржати 31. 
јула, у присуству родитеља полазника 

кампа и чланова Српског клуба. 
Здравствене мере предострожности 
апсолутно ће бити испоштоване, не 
само приликом одржавања кампа, 
него и током завршне вечери и фи-
налног концерта младих тамбураша, 
који су жељни свирке и дружења.

У наставку седнице разговарало се 
и о предстојећим програмима. Пошто 
још увек постоји бојазан од пандеми-
је, мали број људи се пријавио на пу-
товање на манастирску славу, цркве-
но-народни сабор у манастир Грабо-
вац. Ово значи да ове године, од 
стране Мохачана и њихових пријате-
ља, неће бити организованог путова-

ња у древно средиште и стециште 
Срба у Мађарској.

Са друге стране, активисти Срп-
ског клуба и месне српске самоупра-
ве надају се достојној прослави Ве-
лике Госпојине, заштитника српске 
православне капеле на Водици, јед-
ном од ходочасних места Срба у Ба-
рањи. Прослава патрона светиње и 
бројни други програми, попут насту-
па Српског позоришта у Мађарској, 
књижевних вечери и научно-попу-
ларних предавања, зависиће од епи-
демиолошке ситуације. 

„Не бојимо се, само се чувамо“, 
каже Зорица Степанов.

Што се организације програма 
тиче, биће размотрена ситуација и 
сходно њој ће бити донета одлука од 
стране представничког тела Срба у 
Мохачу о одржавању сваког програ-
ма. Чланови ССМ-а ће благовремено 
информисати чланство Српског клу-
ба и поштоваоце српске културе, 
хоће ли се програм одржати, или не.

Сви се искрено надају гашењу 
пандемије и враћању уобичајеном 
свакодневном животу, па тако и кул-
турним дешавањима. Људи су жељ-
ни културних понуда, дружења и 
весеља.

П. М.

Надлежни су одлучили:

Мохачког Tамбурашког кампа ће ипак бити
Тамбурашки камп, трећи по реду, ове године је планиран за период од од 27. до 

31. јула. Организатори, предвођени Зорицом Степанов, потпредседницом  
Српске самоуправе у Мохачу, и овога пута ће стручни рад  

поверити врсним мајсторима тамбурице, а пропратни програми  
ће обухватити и купање и екскурзије по Барањи.
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Резултати конкурса за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

године из школског фонда
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:

1. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Дечија представа на српском 
језику - 130.000.-

2. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сајам књига у Београду - 
470.800.-

3. Батањска двојезична српска основна шко-
ла и забавиште: Сунчана јесен живота - 60.000.-

4. Српска православна црквена општина у 
Бати, Празник св. Николе: програм забавишта-
раца - 180.000.-

У Будимпешти, 16.06.2020. 
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

Резултати конкурсa за финансирање 
пројеката Срба у Мађарској у 2020. 

години
Према одлуци председника ССМ-а, додељена 

су следећа средства:
   
1. Новосентиванска Српска народносна са-

моуправа: Храмовна слава у Новом Сентивану 
150.000.-

2. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани књиге, парохијске библио-
теке и читаонице „Свети Сава” у Дески 100.000.-

3. Српска православна црквена општина и 
парохија Деска: Дани Преображења и Дески хра-
мовна слава 200.000.-

4. Српска православна црквена општина и 
парохија Ходмезевашархељ: Рођење Пресвете 
Богородице - Мала Госпојина, црквена слава у Ход-
мезевашархељу 150.000.-

5. Сегединска Месна српска заједница: Дани 
српске културе у Сегедину 2020. 150.000.-

6. Српска самоуправа у Мађарбоји: Свечана 
предаја трга Илије Димитријевића 50.000.-

7. Српска самоуправа у Мађарбоји: Храмовна 
слава у Мађарбоји 150.000.-

8. Српска православна црквена општина Се-
гедин: Сећање на жртве великог рата 1914–1918. 
150.000.-

9. Српска народносна самоуправа у Сантову: 
Храмовна слава у Сантову - 120. годишњица храма 
- Дан српске културе 150.000.-

10. КУД „Весели Сантовчани”: Бал на дан хра-
мовне славе у Сантову 200.000.-

11. Српско удружење у Рацалмашу: 330. годи-
шњица Сеоба Срба 200.000.-

12. СКУД „Табан”: 26. Табанско вече 200.000.-
13. Српска самоуправа у Калаз: Храмовна сла-

ва у Калазу 150.000.-
14. Српска Самоуправа у Чобанац: Храмовна 

слава у Чобанцу 150.000.-
15. Српска самоуправа у Сентандреји: Иван-

дан 0.-
16. Српска самоуправа у Сентандреји: Прео-

бражење - храмовна слава у Сентандреји 200.000.-
17. Српска самоуправа у Сентандреји: Видов-

дан 100.000.-
18. Српска самоуправа у Сентандреји: Стара 

вода - слава 150.000.-
19. Удружење уметника „Круг”: Негујемо ћири-

лицу - тродневна калиграфска и уметничка ради-
оница за децу 200.000.-

20. Удружење уметника „Круг”: 10. Међународ-
ни сусрет српских писца - Пештански омнибус 0.-

21. Удружење уметника „Круг”: Уметничка 
колоније и симпузијум 360 степени 0.-

22. Српска самоуправа 13. кварта у Будимпе-
шти: Представљање српске културе у будимпе-
штанском 13. кварту 0.-

23. КУД „Рузмарин”: Српске плесачнице у Кала-
зу 200.000.-

24. Печујско-барањско српско удружење: Из 
прошлости Срба у Ивандарди (најновији број еди-
ције „Барањске свеске”) - поводом 50. годишњице 
демолирања месне православне цркве 200.000.-

25. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Вилању 100.000.-

26. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Сириг 100.000.-

27. Печујска српска православна црквена оп-
штина: Храмовна слава у Мајш 100.000.-

28. Печујска српска православна црквена 
општина: Храовна слава у Шароку 100.000.-

29. Печујска српска православна црквена 
општина: Храмовна слава у Мечка 100.000.-

30. Батањско удружење за очување српске 
културе и традиције: Дан српске културе у Бата-
њи 2020. 200.000.-

31. Српска православна црквена општина у 
Бати: Храмовна Слава у Бати 200.000.-

32. Српска православна црквена општина у Бати: 
Дани српске културе у Бати - књижевно вече 0.-

33. Дешчанска Српска народносна Самоупра-
ва: Банатски сабор 2020 - Деска 350.000.-

34. Културно удружење за јавно добро „Ба-
нат”: Тамбурашки музичко завичајни камп у Десци 
2020. 0.-

35. Српско културно и медијско непрофитно 
Д.о.о.: Дух предака пева у нама 350.000.-

36. Српска народносна самоуправа у Сегеди-
ну: Српско музичко вече у Сегедину 200.000.-

У Будимпешти, 16. 06. 2020.
Вера Пејић Сутор, 

председник ССМ-а

ИНФО

ЦРКВЕНО-НАРОДНИ САБОР  
У ГРАБОВЦУ

Овогодишњи црквено-народни сабор (слава) у манастиру 
Грабовац одржаће се на сам дан празника светих 
првоврховних апостола Петра и Павла – ПЕТРОВДАН, у 
недељу 12. јула текуће године. Свету архијерејску Литургију 
овим поводом служиће Његово Преосвештенство Епископ 
будимски Господин Лукијан са свештенством и монаштвом 
Будимске епархије, са почетком у 10 часова. Затим ће 
традиционално уследити литија око храма и резање славског 
колача. 
Како смо ове године погођени епидемијом корона вируса 
и њеним последицама (у сваком смислу), управа Манастира 
Грабовац са жаљењем обавештава вернике и пријатеље 
манастира да ове године неће бити заједничке трпезе као 
ни пригодног програма у порти, а који је планиран поводом 
прославе 800-те годишњице односа Срба и Мађара (прве 
мировне мисије Св. Саве у Мађарској 1220. године у време 
краља Андраша II) и 100-те годишњице уједињења Српске 
Патријаршије (1920. године). 
Такође обавештавамо вернике да ће после Литургије моћи 
да користе летњи павиљон иза цркве уколико желе да 
проведу време у манастиру, уз напомену да иза себе оставе 
све у најбољем реду, како су и затекли. 
Вечерње богослужење почиње у 16 часова, а манастирска 
капија ће се затворити у 18:00 часова. Сутрадан, на Павловдан 
13. јула, такође ће се служити света Литургија и парастос 
свим упокојеним житељима манастира са почетком у 10 
часова.
Канцеларија Епархије будимске

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА ЈУЛ 2020. 

 
Пртетече – Ивањдан СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
18. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
19. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.
25. 07. субота – Вечерње   18.00 ч.
26. 07. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА   10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У већински српском селу Ловра, на 
дунавској ади Чепел, у Мађар-
ској, ове године је по шести пут 

одржан Камп старих заната, са циљем 
да се деца боље упознају са традицио-
налним и у великој мери заборављеним 
занатима у српском народу. Сваке годи-
не тражи се место више за ово седмод-
невно таборовање, за које се Ловра по-
казала као идеална локација. Иако је 
ситуација са пандемијом донела много 
невоља, камп је ипак успешно реализо-
ван, на радост малих учесника, њихових 
васпитача и учитеља. 

У сеоском Дому културе, али и на све-
жем ваздуху окружени зеленилом, по-
лазници кампа, њих педесетак, уједно 
су учили и о историји, језику, култури 
српског народа и то на интересантан и 
забаван начин - путем различитих кре-
ативних радионица. Деца су могла да се 
опробају у разним вештима, у чак шест 
радионица: везло се, шило, ткало, плеле 
су се наруквице, радила калиграфија, 
правила лицидерска срца и још много 
тога. О свему овоме бринуле су учите-
љице, њихове асистенткиње и стручња-
ци: Јелена Вукајловић Краус, Јасмина 
Латас, Весна Пећовски, Анита Шухајда, 
Зорица Јегер, Пирошка Фодор, Оршоља 
Ердеи, Гордана Видак Карагић, Жужа 

Ћосић, као и Мирјана Николов и Горан 
Карагић.

Камп старих заната је, као и предход-
них година, организовало Удружење за 
очување и неговање традиције у Ловри, 
а његов идејни творац Љубомир Алек-
сов побринуо се да малишанима, али и 
онима који су радили на кампу, ништа 
не недостаје. 

Организатори су се пoтрудили да 
деци, осим услова за креативан рад, 
приреде и друге занимљиве садржаје. 
Првог дана кампа, децу су забаљали 
чланови Српског позоришта у Мађаској 
- чика Ратко и Пеђолино, а било је и ку-
пања на Дунаву, спортских активности, 
квизова и другог.  

- Веома нас је обрадовала вест коју 
смо добили почетком јуна, да ће Камп 
старих заната моћи да буде одржан, по-
што је раније било речи о томе да због 
мера које су уведене због пандемије 
вируса корона, јавни скупови неће бити 
одржавани. Прилагодили смо се наста-
лој ситуацији и ове године примили 45 
полазника кампа. Углавном су то деца 
која су учествовала и прошле године, 
тако да се добро познајемо и радовали 
смо се да се поново видимо. Деца су из 
наше школе из Будимпеште и одавде из 
Ловре, а имамо и једну девојчицу из Ли-

пове. Са нама је и пар девојчица из ше-
стог разреда, које су на овом кампу од 
самог почетка. Ове године морали смо 
да урадимо неке измене, а оно што је 
још другачије у односу на прошлу годи-
ну, јесте одсуство стручњака из Србије. 
То је овога пута и разумљиво, али су 
наше колегинице одавде успеле да ани-
мирају децу у разним радионицама - 
рекла нам је у име организатора, учите-
љица Јелена Вукајловић Краус, која је и 
председник Српске самоуправе у Ловри. 

За време кампа који је трајао од 28. 
јуна до 4. јула настало је много радова 
који су потом изложени на завршној 
изложби у Дому културе, а након тога 
малишани су своја мала уметничка дела 
могли да понесу кућама. Ове године су, 
осим уобичајених радионица калигра-
фије, ткања и виража, уведени и нови 
садржаји. 

- Ове године имамо више новитета, а 
један од њих је и пирографија. Деца су 
на дрвеним даскама осликавала срца, 
са мотивима из овог прелепог места и 
на сваком су исписали „Ловра”. Почела 
је да ради и радионица за осликавање 
метала, у оквиру које су деца осликава-
ла Пресвету Богородицу. Ова техника је 
захтевнија и њу су похађала деца стари-
јег узраста. Међутим, било је и млађих 

који су се показали креативним и који 
имају смисла за ликовну уметност - 
каже Јасмина Латас, учитељица Српске 
школе Никола Тесла из Будимпеште и 
додаје:

- Имали смо и радионицу у којој су 
деца правила лицидерска срца, али оно 
што је такође ново на овом кампу, јесте 
то што су полазници почели да шију. 
Радили смо торбице,  које су они на кра-
ју понели кућама. Ово је прву пут да 
деца седају за машину и шију. Прошле 
године смо научили да веземо, па су те 
торбице и извезене. Надам се да су сва 
деца уживала у разним радионицама и 
садржајима које смо им припремили – 
рекла је госпођа Латас.

Пошто се и у овом случају показало 
да дечјој машти и креативности педаго-
га нема краја, израђиване су и разне 
луткице, наруквице, детаљи са народних 
ношњи и још много тога, тако да су овом 
приликом полазници усвајали нова зна-
ња, али су се истовремено и забављали. 
Све ове активности очигледно изускују 
много љубави, труда и рада са децом, а 
према реакцијама полазника кампа, 
могло би се рећи да је  седмодневно 
дружење у Ловри учинило децу срећни-
јом и испунило њихова очекивања. 

Д. К.

ТРАДИЦИЈА

„Веома нас је обрадовала вест коју смо добили почетком јуна, да ће Камп старих заната моћи да буде 
одржан, пошто је раније било речи о томе да због мера које су уведене због пандемије вируса корона, 

јавни скупови неће бити одржавани. Прилагодили смо се насталој ситуацији и ове године примили  
45 полазника кампа“, каже за наш лист учитељица Јелена Вукајловић Краус.

Спој маште, креативности и жеље за новим вештинама
Камп старих заната у Ловри
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