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ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ПРОСЛАВЕ 

 

 250 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА У КУЦУРИ (петак, 8.5.2015.) 

 
 

реализатор активност 

Бојана Петровић литерарни конкурс 

Маријана Петричевић декорације и сценографија 

Јелена Буила конкурс за лого школе 

Снежана Шанта изложба старих: фотографија, књига и ученичких радова 

Татијана Пиксиадес наставних средстава 

Марина Кухар конкурс за најлепшу стару фотографију 

Владимир Бесермињи изложба награђених радова ученика 

Милан Хрутка спортска такмичења 

Мирјана Бокан изложба националних јела, рецепти 

Јасминка Олић Илчешин свечана академија: 

Весна Рагаји Цап 
монографија о историјату школе и најпознатијим бившим 

ученицима школе (до краја године) 

 

 

В. д. директора 

 

 

____________________________________ 

Славица Бајор 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 

 

 250 ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА У КУЦУРИ (петак, 8.5.2015.) 
 

активност реализатор активност неопходно: 

 литерарни конкурс (за све 

школе у општини) под 

називом  

 

„Ау, што је школа сјајна“ 

Бојана Петровић, 

Јасминка Олић Илчешин, 

Ксенија Међеши, Лидија 

Будински 

расписивање 

конкурса, преузимање 

пристиглих радова, 

преглед пристиглих 

радова, избор 

најбољих радова 

обезбеђивање 

наградног 

фонда 

 ликовна колонија 
Маријана Петричевић, 

Марија Роквић Мудри 

организација, списак 

неопходног прибора, 

изложба радова 

набавка 

неопходног 

прибора и 

штафелаја 

 конкурс за лого школе 

Маријана Петричевић,  

Марија Полдрухи, Јелена 

Буила 

расписивање 

конкурса, преузимање 

пристиглих радова, 

избор најлепшег рада 

обезбеђивање 

наградног 

фонда 

 изложба старих: 

o фотографија 

o књига 

o ученичких радова 

Снежана Шанта, 

Јелена Русковски, 

Валерија Папуга 
прикупљање 

материјала, 

организовање 

изложбеног простора 

и паноа, избор 

ученика за помоћ у 

реализацији 

медијска 

подршка, 

сарадња са 

Етно клубом 

o наставних средстава 
Марина Кухар, Татијана 

Пиксиадес 

 конкурс за најлепшу 

стару фотографију 
Марина Кухар 

 изложба награђених 

радова ученика 

Владимир Бесермињи, 

Славица Чељовски 

 спортска такмичења 

Милан Хрутка, 

Љубомир Захорјански, 

Огњен Сакач, Славка 

Хромиш, Данило 

Мученски 

избор игара и 

утакмица, 

организација 

такмичења, избор 

учесника, дежурство 

на теренима 

позив 

одабраним 

школама, 

исписивање 

захвалница и 

похвала 

најбољим 

екипама 

 национална кухиња: 

изложба националних 

јела, рецепти 

(занимљивих корица) за 

свако од изложених јела, 

поклони за госте 

(национална јела 

спакована у целофан) 

Маријана Петричевић, 

Марија Хорњак, Ксенија 

Међеши, Мирјана 

Бокан, Ана Русковски, 

Актив жена Куцуре 

прикупљање рецепата, 

организација 

волонтера који ће 

донирати национална 

јела, прикупљање 

рецепата, штампање 

рецепата, израда 

корица, паковање 

поклон јела, 

организација 

дежурства на изложби 

националних јела 

медијска 

подршка, 

сарадња са 

Активом 

жена Куцуре, 

штампање 

рецепата, 

израда 

корица, 

паковање 

поклона 
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 свечана академија:  
Јасминка Олић 

Илчешин,  

 

Томислав Тот, Мирела 

Рахман, Здравка Мајкић, 

Марија Пајић, Јулијан 

Рац,  

 

Снежана Шанта, Анита 

Тот, Виолета Рашета,  

 

Габриела Ковач,  

 

Виолета Ћулибрк, Тања 

Сабо,  

 

Владимир Бесермињи,  

 

Ивица Марковић, 

Ђурђица Полдрухи, 

Мирјана Бокан, Марија 

Полдрухи, Ксенија 

Бесермињи, Маријана 

Петричевић 

 

организација, 

 

тачке на страним 

језицима, 

 

тачке на матерњим 

језицима, 

 

 хор, 

 

 конферансе,  

 

озвучење, 

 

дочек гостију, 

дежурство у Дому 

културе 

 

сценографија 

 

позивнице 
гостима из 

Министарства, 

Покрајинског 

секретаријата, 

школске управе, 

општине, месне 

заједнице,   

КУД „Жетва“, 

КУД „Завичајно 

врело“, КПД 

„Док“, 

представницима 

верских 

заједница, 

Националних 

савета мањина, 

директорима 

школа, 

пензионерима, 

обезбеђивање 
донација и 

финансија, 

организација 
дружења 

(ручка) 

 сценске слике образовања 

кроз векове 

o старе клупе, 

гардероба, кукуруз за 

клечање, прут, дрвене 

таблице (позајмиће нам 

Етно клуб), ручно 

школско звоно, фењер, 

старе игре...  

o новије клупе, 

свеске, дрвене перонице, 

кликери...  

o најновије клупе, 

лаптоп, пројектор, e-

learning, m-learning...  

 

 

* бежичне микрофоне и 

рефлекторе ће нам 

набавити Дом културе 

 монографија о историјату 

школе и најпознатијим 

бившим ученицима школе 

(до краја године) 

Јован Лондровић, Весна 

Рагаји Цап, Ана 

Русковски 

прикупљање 

података и 

фотографија, обрада 

података на 

рачунару 

медијска 

подршка, 

обезбеђивање 

донација и 

финансија, 

штампање 

монографије 

 

До 8. маја 2015. треба: 

 

активност неопходно 

 окречити учионице, офарбати радијаторе, лакирати намештај 
финансирање материјала и 

молера 

 направити и урамити паное (стиропор или плута)   финансирање материјала и 

мајстора  направити ормариће за патике и полице за ученичке радове 

 украсити учионице плакати, саксије са свећем... 

 направити скамије и табле за приредбу 

    

финансирање материјала и 

мајстора 

 набавити за приредбу каљаче или их направити од новинског папира и лепка за дрво 

 набавити за приредбу народне ношње, кукуруз за клечање, прут, дрвене таблице ручно 

школско звоно, фењер, дрвене перонице, старе школске клупе, табле са сталком 
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П р о г р а м   п р о с л а в е  

Програм обележавања: Дежурни наставници: 

- 10
00

 - ликовна колонија ученика у дворишту школе Маријана Петричевић 

- 10
00

 - спортска такмичења у фискултурној сали 
Милан Хрутка 

Љубо Захорјански 

- 11
00

 - отварање изложбе ликовних радова познатих уметника 

(бивших ученика и наставника наше школе) 

Данило Мученски 

Славка Хромиш 

Ана Русковски 

Јелена Русковски 

- 11
00

 - излоба старих фотографија, књига, наставних средстава 

и ученичких радова у ходнику школе 

Марина Кухар 

Татјана Пиксијадес 

- 11
00

 - изложба националних јела (српска, русинска и 

мађарска кухиња) у учионици бр. 2 

Мирјана Бокан 

Ђурђица Полдрухи 

- 12
00

 - свечана академија у Дому културе 

Јасминка Олић Илчешин, 

Снежана Шанта, Славица 

Чељовски, Виолета Рашета, 

Виолета Ћулибрк, Тања Сабо, 

Габриела Ковач, Владимир 

Бесермињи, Томислав Тот, 

Марија Пајић 

- 13
00

 - дружење са гостима у ресторану "Код Пелета" сви радници школе 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Срђан Вербић 

Сектор за предшколско и основно образовање и 

васпитање - Жељка Радојичић Лукић, M. Sc 
 

 

ШУ Нови Сад - Петар Виђикант и Милан Панић 
 

 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 

управу и националне мањине - националне заједнице 

Ђерђи Ердег 

Национални савет мађарске националне мањине 

Председник: Јене Хајнал 
 

Славиша Сабадош 

Марија Хорњак 

Анита Тот 

СО Врбас 

Председник општине Врбас  - др Братислав Кажић 

Заменик Председника општине Милан Глушац 

Помоћник председника Општине Врбас Ксенија Бенце 

Начелник одељ. за друшт. делатности: мр Мира Недић 

Шеф одсека за финанс. јавних служби: Јелена Премовић 
 
 

 
 

Славица Бајор 

МЗ КУЦУРА - Председник Савета: Жељко Бјелан 
 

 

Огњен Сакач 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА 

Јелена Бесермињи 

Ивана Бесермињи 

Председник клуба занатлија 

Љупка Колошњаји 
 

Ксенија Бесермињи 
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Седиште Нац сaвeтa русинске националне мењине 

Славко Рац, Жељко Ковач 
 

Подручна канцеларија Куцура 

Координатор Никола Губаш 
 

Весна Рагаји Цап 

директори школа,  

ОШ ''Братство јединство'' Врбас,  

ОШ ''П. П. Његош'' Врбас 

ОШ' 'Светозар Милетић'' Врбас 

ОШ ''Вук Караџић'' Б.Д.Поље 

ОШ ''Ј.Ј.Змај'' Змајево 

ОШ ''Б. Радичевић'' Р.Село 

ОШ ''Б. Радичевић'' С.Село 

ОШ ''20. октобар'' Врбас  

Гимназија "Жарко Зрењанин"  

СТШ "4. јули" Врбас 

Предшколска установа "Бошко Буха" Врбас 
 

Бојана Петровић 

Мирела Рахман 

Хелена Пашо Павлович "Петро Кузмјак" Руски Крстур 

етно клуб 

Ђура Макаји, Аранка Међеши 

 
 

Ксенија Међеши 

ОШ "Ј. Ј. Змај" Ђурђево Валерија Папуга 

Школски одбор: Славица Њежић, Александар Суботин, 

Јасмина Бесермињи, Златко Колесар, Будимир Сабо 

Дајко, Александра Димитријевић 
 

кум школе 

Јован Русковски 

Савет родитеља 

Међеши Борис 
 

 

Марија Полдрухи 

Лидија Будински 

представницима верских заједница 

Православна -Купусовић  Далибор  

Римокатоличка - Сабади Карој 

КПД „Док“ др Михајло Фејса 

 
 

Гркокатоличка - Рац  

Владислав 

Културни центар Врбас 

Рихард Хенгл 

Моника Харди 

Весна Рогановић – ТВ Бачка 

бибилотека 

Весна Пешут 

КУД „Завичајно врело“, 

Павић Ненад 
 

Гордана Радованов 

ДВД 

Јанош Нађфеји 

Спортски клуб Искра 

Штрбац  Мирко - Шпанац 

Председник: Виктор Грешак 
 

Јован Лондровић 
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П р о г р а м   п р о с л а в е  

Програм обележавања: Дружење са гостима: 

Пензионери 

Виславски Владимир 

Макаји Силвестер 

Макаји Серафина 

Захорјански Агафија 

Мађеши Серафина 

Грбавац Ирена 

Срдановић Стана 

Радаковић Савка 

Килибарда Слободан 

Чекић Јелена 

Ћопић Зорка 

Хромиш Цецилија 

Стајановић Амала 

Пљаскач Радојка 

Штефанко Марија 

Чинко Ксенија 

Радаковић Борка 

Ђуђар Ксенија 

Гајдош Марија 

Планкош Цецилија 

Шанта Геновева 

Марта Влаховић 

Прегун Марија 

Зупко Марија 

Фекете Душанка 

Русковски Марија 

Бокан Ружица 

Кошевић Мирко 
 

Јелена Буила 

Марија Роквић Мудри 

Зденка Пушкаш 

Марија Сакач Фејса 

Динка Мићевић 

Снежана Радошевић 

Милица Терзић 

Мелена Дражић 

 

 

молбе, конкурси, донације, пројекти, фотомонографија 
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O[ “Bratstvo јеdinstvo” Kуcurа 
 

250-ГОДИШЊИЦА ОБРАЗОВАЊА У КУЦУРИ 

 
Велики јубилеј наше школе, нашег места и свих народа који живе у њему обележен је 

8. маја 2015. године (заједно са Даном школе). 

Velqki xvilej na{ej {koli, na{ogo valala и шицких його жительох ozna~eni 8. 
may 2015. roku (vwdno z Дnqom {koli). 

Поводом обележавања 250-годишњице образован је Организациони одбор прославе, 

који је успешно организовао све предвиђене активности. Расписани су ликовни (учитељица 

Јелена Буила) и литетрани конкурси (наставница Бојана Петровић), а најуспешнији ученици 

наше и других школа општине Врбас су добили награде. 

Z nagodi ozna~ovany 250-ro~n<ci oformeni Or}anizacijni odbor preslavi 
htori uspi{no or}anizoval {icki predvidzeni aktivnosci. Rozpisani podobovi 
(u~itelqka Wlena Buila) i literaturni konkursi (nastavn<ca Boyna Petrovi~), a 
najuspi{nej{i {kolyre na{ej i drugih osnovnih {koloh zoz op{tini Verbas dostali 
nagradi. 

 

Награде за литерарни конкурс 

   

   

   

Награде за ликовни конкурс 

   

   

   

 
Свим гостима су послате позивнице са програмом прославе. 

Шицким госцом послати поволанки зоз програму преслави. 
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Позивница 

Имамо посебну част и задовољство позвати Вас да присуствујете свечаности поводом 

обележавања 250 година образовања у Куцури и Дана школе, која ће се одржати 8. маја 2015. 

године у ОШ "Братство јединство" у Куцури. 

Програм прославе 

Програм обележавања: 

- 1000- ликовна колонија ученика у дворишту школе 

- 1000 - спортска такмичења у фискултурној сали 

- 1100
 - отварање изложбе ликовних радова познатих уметника (бивших ученика и наставника 

наше школе) 

- 1100 - излоба старих фотографија, књига, наставних средстава и ученичких радова у ходнику 

школе 

- 1100 - изложба националних јела (српска, русинска и мађарска кухиња) у учионици бр. 2 

- 1200
 - свечана академија у Дому културе 

- 1300
 - дружење са гостима у ресторану "Код Пелета" 

Ученици и запослени Основне школе 

"Братство јединство" у  Куцури 

 

 

 

 

Поволанка 

 
 Mame okremnu ~esc i zadovolqstvo povolac Vas `e bisce prisustvovali svyto~nosci 

znagodi ozna~ovany 250 ro~n<ci obrazovany u Kocure i Dny {koli, htora {e otrima 8. may 2015. 
roku u O[ “Bratstvo wdinstvo” u Kocure.  

 
Programa преслави: 

 
1000

 – podobova koloniy {kolyroh u {kolskim dvore  
1000

 – sportski zmagany u fiskulturnej sali  
1100

 – otveranw vistavi podobovih robotoh poznatih umetn<koh (buv{ih {kolyroh i nastavn<koh 
na{ej {koli) u u~alqn< ~islo 1  

1100
 – vistava starih foto}rafijoh, kn<`koh, nastavnih sredstvoh i {kolyrskih robotoh u 

hodniku {koli  
1100

 – vistava nacionalnih wdloh (serbska, ruska i madyrska kuhny) u u~alqn< ~islo 2  
1200

 – svyto~na akademiy u Domu kulturi  
1300

 – dru`enw zoz goscami u restoranu “Код Peleta”  
 

Школяре и роботнїци Основней школи 

"Братство єдинство" у  Коцуре 

Позвани су следећи гости: 

Поволани шлїдуюци госци: 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја   

 
Верске заједнице   

 
Кум школе 

1 Срђан Вербић   43 Православна - Купусовић  Далибор   58 Јован Русковски 

 
Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање   44 Гркокатоличка -Рац  Владислав   

  2 Жељка Радојичић Лукић, M. Sc   45 Римокатоличка - Сабади Карој   
 

Р А Д Н И Ц И     Ш К О Л Е 

  
  

  
  

  
 

Школска управа Нови Сад   
 

Културни центар Врбас   88 Анамарија Фејса 
3 Петар Виђикант   46 Рихард Хенгл   89 Ана Русковски 
4 Милан Панић   47 Моника Харди   90 Анита Тот 
5 Јован Вукчевић   48 Весна Рогановић - ТВ Бачка   91 Бојана Митошевић 

  
  

  
  92 Бојана Петровић 

 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице 

  
 

Бибилотека "Данило Киш" Куцура   93 Валерија Папуга 

 
  49 Весна Пешут   94 Весна Рагаји Цап 

6 Ђерђи Ердег   
  

  95 Виолета Рашета 

  
  КУД „Завичајно врело“,   96 Виолета Ћулибрк 

 

СО ВРбас   50 Павић Ненад   97 Владимир Бесермињи 
7 Председник општине Врбас др Братислав Кажић   

  
  98 Габриела Ковач 

8 Заменик Председника општине Милан Глушац   
 

КПД „Док“   99 Гордана Радованов 
9 Помоћник председника Општине Врбас Ксенија Бенце   51 др Михајло Фејса   100 Данило Мученски 

10 Начелник одељења за друштвене делатности: мр Мира Недић   
 

 
  101 Динка Мићевић 

11 Шеф одсека за финансирање јавних служби: Јелена Премовић   
 

Етно клуб   102 Душанка Тодић 

  
  52 Ђура Макаји   103 Ђурђица Полдрухи 

 
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЦУРА   53 Аранка Међеши   104 Зденка Пушкаш 

12 Председник Савета: Жељко Бјелан   
  

  105 Здравка Мајкић 
13 Јелена Бесермињи   

 
ДВД   106 Ивица Марковић 

14 Ивана Бесермињи   54 Јанош Нађфеји   107 Јанко Радвањи 

  
  

  
  108 Јасминка Олић Илчешин 

 
Седиште Нац сaвeтa русинске националне мањине   

 
Спортски клуб Искра   109 Јелена Буила 

15 Славко Рац   55 Штрбац  Мирко - Шпанац   110 Јелена Русковски 
16 Жељко Ковач   56 Председник: Виктор Грешак   111 Јован Лондровић 

 
Подручна канцеларија Куцура   

  
  112 Јулијан Рац 

17 Координатор Никола Губаш, 062/501-782   
 

Занатлије   113 Ксенија Бесермињи 

  
  57 Љупка Колошњаји   114 Ксенија Међеши 

 
Национални савет мађарске националне мањине   

  
  115 Лидија Будински 

18 Председник: Јене Хајнал   
 

ПЕНЗИОНЕРИ   116 Љубомир Захорјански 

  
  

  
  117 Љубомир Међеши 
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Директорима школа   58 Виславски Владимир   118 Марија Пајић 

19 ОШ ''Братство јединство'' Врбас, Палих Бораца 2, 21460   59 Макаји Силвестер   119 Марија Полдрухи 

20 ОШ ''Петар Петровић Његош'' Врбас, Палих Бораца 34   60 Макаји Серафина   120 Марија Роквић Мудри 

21 ОШ ''Светозар Милетић'' Врбас, С. Марковића  55   61 Захорјански Агафија   121 Марија Сакач Фејса 

22 ОШ ''Вук Караџић'' Бачко Добро Поље, М. Тита 83, 21465   62 Мађеши Серафина   122 Марија Хорњак 

23 
ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Змајево, И. Милутуновића 64, 
21213   63 Грбавац Ирена   123 Маријана Петричевић 

24 ОШ ''Бранко Радичевић'' Равно Село, М.Тита 112, 21471   64 Срдановић Стана   124 Марина Кухар 

25 ОШ ''Бранко Радичевић'' Саино Село, М.Тита 55, 21467   65 Радаковић Савка   125 Милан Хрутка 

26 ОШ ''20. октобар'' Врбас, Пете пролетерске 1-3    66 Килибарда Слободан   126 Милена Дражић 

27 Основна музичка школа, М.Тита  118, Врбас   67 Чекић Јелена   127 Милица Терзић 

28 Хелена Пашо Павлович, "Петро Кузмјак" Руски Крстур   68 Ћопић Зорка   128 Мирела Рахман 

29 ОШ "Ј. Ј. Змај" Ђурђево   69 Хромиш Цецилија   129 Мирјана Бокан 

30 Гимназија "Жарко Зрењанин" Врбас   70 Стајановић Амала   130 Никола Међеши 

31 СТШ "4. јули" Врбас   71 Пљаскач Радојка   131 Огњен Сакач 

32 Предшколска установа "Бошко Буха" Врбас   72 Штефанко Марија   132 Саша Тодић 

  
  73 Чинко Ксенија   133 Славица Бајор 

 
Школски одбор   74 Радаковић Борка   134 Славица Чељовски 

33 Славица Њежић   75 Ђуђар Ксенија   135 Славиша Сабадош 

34 Александар Суботин   76 Гајдош Марија   136 Славка Хромиш 

35 Јасмина Бесермињи   77 Планкош Цецилија   137 Снежана Радошевић 

36 Златко Колесар   78 Шанта Геновева   138 Снежана Шанта 

37 Будимир Сабо Дајко   79 Марта Влаховић   139 Татјана Пиксиадес 

38 Александра Димитријевић   80 Прегун Марија   140 Татјана Сабо 

39 Мирјана Бокан   81 Зупко Марија   141 Томислав Тот 

40 Весна Рагаји Цап   82 Фекете Душанка   142 Цецилија Штрбац 

41 Лидија Будински   83 Русковски Марија   143 Маријета Буила 

  
  84 Бокан Ружица   

  

 
Савет родитеља   85 Кошевић Мирко   

  42 Међеши Борис   86 Олујић Марија   
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У 10

00
 у фискултурној сали је почео турнир у одбојци на којем су се такмичиле екипе 

наше и школе „Бранко Радичевић“ из Савиног Села. За организацију овог турнира били су 

задужени наставници физичког васпитања Милан Хрутка и Љубомир Захорјански. На крају 

турнира свим учесницима који су освојили прва 3 места додељене су дипломе и медаље. 

Na 1000 u fiskulturnej sali {koli odpo~al turnir u odbojki na htorim {e 
zmahali ekipi na{ej {koli i {koli zoz Savinogo Sela. Za or}anizacix togo turnira 
buli zadlu`eni nastavn<ki fiskulturi Milan Hrutka i Lxbomir Zagorynski. Na koncu 
turnira {ickim u~a{n<kom htori osvowli per{i 3 mesta dati diplomi i medal<. 

 

   
 

   
 
Такође је у 10

00
 у школском дворишту почела ликовна колонија на којој су 

учествовали ученици наше школе и и других основних школа општине Врбас. 

Ti` tak, na 1000 u {kolskim dvore odpo~ala podobova koloniy na htorej 
u~astvovali {kolyre z na{ej i drugih osnovnih {koloh zoz op{tini Verbas.  
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У 11
00

  у једној учионици је отворена изложба ликовних радова бивших радника наше 

школе – Силвестера и Серафине Макаји који су више од 30 година били радници ове школе и 

многим ученицима су пренели љубав ка уметности, поезији и литерарном стваралаштву. 

Њиховим стопама су кренули и њихова деца и унуци. 

Na 1100 u wdnej u~aln< otvorena vistava podobovih robotoh buv{ih robotn<koh 
na{ej {koli – Silvestera i Serafini Maka< htori prej} 30 roki robeli u na{ej 
{koli i vel<m {kolyrom prenwsli lxbov spram umetnosci, poezi< i literaturnej 
tvor~osci. Po <h kro~ajoh ru{eli i <h dzeci i unu~ata.  
 

 
 

У друге две учионице отворена изложба ликовних радова наших колегиница Снежане 

Радошевич и Маријане Петричевић, као и других бивших колегиница и ученика наше школе 

који учествовали на ликовној колоније Месног одбора Матице русинске: Марија Зупко, Марија 

Русковски, Серафина Јаглица, Александра и Серафина Самочета, Данијела Тамаш, Силвија 

Иван, Меланија Хорњак, Јелена Дудаш, Андреја Бокан, Марија Драговић, Никола Рашета, 

Михајло Фејса, Љубомир Сакач и Силвестер Пушкаш. За организацију ове изложба 

захваљујемо члановима Етно клуба «Отето од заборава» из Куцуре, као и колегиницама 

Снежани Радошевич и Маријани Петричевић. 

U drugih dvoh u~alqn< otvorena vistava podobovih robotoh na{ih kole}inqoh 
Sne`ani Rado{evi~ i Mariyni Petri~evi~, yk i drugih buv{ih kole}inqoh, buv{ih 
{kolyroh na{ej {koli i drugih u~a{n<koh podobovej koloni< Mesnogo odbora Ruskej 
matki: Mariy Zupko, Mariy Ruskovski, Serafina Y}lica, Aleksandra i Serafina 
Samo~eta, Daniwla Tama{, Siviy Ivan, Melaniy Hornyk, Wlwna Duda{, Andrey Bokan, 
Mariy Dra}ovi~, Nikola Ra{eta, Mihajlo Fejsi, Lxbomir Saka~ i Silvester 
Pu{ka{. Za or}anizacix tej vistavi mu{ime zadzekovac ~lenom etno kluba “Odnyte od 
zabuca” zoz Kocura, yk i na{im kole}inqom Sne`ani Rado{evi~ i Mariyni Petri~evi~. 
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У ходнику школе су били изложене старе слике, књиге, ђачке свеске и наставна 

средства која су се накад користила у нашој школи. За ову изложбу је била задужена 

наставница Снежана Шанта, која је из помоћ других колегиница прикупила експонате, 

поставила изложбу и наградила ученика који је донео највише старих фотографија. 

U hodniku {koli buli vilo`eni stari sliki, kn<`ki, {kolyrski teki i 
nastavni sredstva htori {e daraz hasnovali u na{ej {koli. Za totu vistavu bula 
zadlu`ena nastavn<ca Sne`ana [anta, htora z pomocu drugih kole}inqoh pozberala 
eksponati, postavela vistavu i nagradzela {kolyra htori prinwsol najvecej stari 
foto}rafi<. 
 

   
 

У једној од учионица организована је изложба националних јела русинске, српске и 

мађарске кухиње. На столовима, поред јела су били исписани називи јела и кратки текстови о 

томе какво је то јело и када се оно обично спрема (на пример бобаљке, паска...=. Сваки гост је 

имао прилику да проба та јела и да приликом изласка из учионице узме медењак са знаком 250-

годишњице образовања и књижицу у којој су одштампани рецепти свих изложених јела. За 

изложбу је била задужена учитељица Мирјана Бокан, а помогле су јој и друге колегинице наше 

школе, као и чланице Актива жена из Куцуре. 

U wdnej z u~alqnoh or}anizovana vistava nacionalnih wdloh ruskej, serbskej i 
madyrskej kuhn<. Na stoloh, pri wdloh buli vipisani nazvi wdloh i kratki teksti o tim 
yke to wdlo i kedi {e rihta (na priklad bobalqki, paska...). Ka`di hosc mal nagodu 
poko{tovac toti wdla i na vihodu v`ac medenyk zoz znakom 250 ro~n<ci i kn<`o~ku u 
htorej vidrukovani recepti za {icki wdla htori buli vilo`eni. Za vistavu bula 
zdlu`ena u~itelqka Miryna Bokan, a pomogli wj i druhi kole}in< z na{ej {koli, yk i 
~leni Aktiva `enoh zoz Kocura. 
 

 
  



14 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



15 

 

 

 

ХЕРОВЦИ (gerovci) 
 

Некада су херовци били најсвечанији 
колачи. Правили су се за свадбе и за 

бабине, за сладак почетак новог 
живота. Били су  својеврсна замена за 

торте. Чак и данас, неки Русини у 
сватове носе своје херовце, који се једу 

као посластица. 
 

200 гр брашна 
5 жуманаца 

супена кашика сирћета 
3 дл уља (за пржење) 

 
Од наведених састојака замесити тесто 

као за резанце. Исећи радлом на 
правоугаонике. Средину сваког 

правоугаоног парчета теста исећи на 
четири дела. Пржити у мањем суду на 
врелом уљу док не добије бледо жуту 

боју. Вруће посути прах шећером. 
 
 
 

ЧЕСНИЦА 
 

Пече се на Бадње вече, а дели 
укућанима на Божић, после ручка. Сам 
назив чесница потиче од речи – чест, 
део, срећа, јер се ломи на делове, за 

сваког укућанина. У божићни хлеб 
домаћица ставља дрвце од бадњака, 
пупољке дрена, зрневље и семенке и 

обавезно метални новчић. 
 

800 гр брашна 
2 дл млека 
2 дл воде 

квасац 
1 кашичица соли 

мало шећера 
1 дл уља 

 
Од наведених састојака замесити 

средње меко тесто. Оставити 45 минута 
да стоји па премесити и ставити тесто 
да кисне у подмазану тепсију. Пећи 60 

минута на 200 степени. 

 БОБАЉКЕ (bobalqki) 
 

Колач који се прави за Бадње вече. Једе 
се после вечере како би се укућани 
засладили. За бобаљке се користи 
кисело тесто које се прави на води 

(посно). То је изванредно укусна 
посластица. 

 
 

500 гр брашна 
5 дл воде 

пола коцке квасца 
1 кашичица соли 

1 кашичица шећера 
1 кг мака 

мед и шећер по укусу 
 

Све састојке добро израдити и пустити 
тесто да кисне 1 сат. Потом направити 
ваљкасте штапиће, дебљине 1 - 2 цм и 
засећи их у размаку од 1 цм. Штапиће 
пећи толико док не порумене. Кад се 

охладе, ломити их на засеченим местима 
и пропрати их од брашна млаком водом. 

Мак и шећер добро промешати са 
бобаљкама које су омекшале у топлој 

води. Сервирати охлађене. 
 
 
 
 
 

СТАРИНСКИ УШТИПЦИ 
 

Типични старински уштипци који се 
праве од хлебног теста. За разлику 

од хлеба, уштипци се пеку на масти у 
тигању. 

 
250 гр брашна 
1 коцка квасца 

½ л воде или млека 
1 кашичица соли 

 
Замесити тесто од наведених састојака. 

Оставити тесто да одстоји, 15 до 20 
минута. Кашиком вадити уштипке и 
пржити на врелој масти у тигању. 
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ПАСКА (paska) 
 

Паска се прави за ускршњи ручак. Са 
осталом храном носи се у цркву да се 

посвети и враћа у кућу где заузима 
централно место на трпези. Што је 

више цветића, листића на хлебу 
утолико ће се људи више дружити, 

живети у слози, миру, љубави... 
 

1 кг брашна 
5 дл млека 
1 квасац 
1 дл уља 

3 жуманцета 
1 кашичица шећера 

2 кашичице соли 
 

У млеко ставити једну коцку квасца, 
уље, жуманца, шећер, со и брашно. 
Добро замесити тесто и оставити да 

одстоји пола сата. Премесити га још два 
пута. Масу ставити у подмазане 

шерпице, а од остатка теста правити 
украсе које треба причврстити 

чачкалицама. Премазати жуманцетом и 
тесто пећи 60 минута на 200 степени. 

 
МАЂАРСКЕ КРОФНЕ 

 
Некада су се правиле само у свечаним 

приликама: за Ускрс, Божић... 
 

1,5 кг брашна 
5 дл млаке воде 

5 дл млека 
квасац 

5 кашика шећера 
5 јаја 

1 дл уља 
џем од кајсија 

 
Растопити квасац у млаком млеку. Кад 

се подигне, додати излупана јаја и 
остале састојке. Три до четири пута 

премесити. Тесто изручити на зауљену 
даску, сачекати да надође и вадити 

тесто чашом па пржити на врелом уљу. 
Пре стављања у уље, повући тесто са 

средине према крају, да би се оно у 
средини стањило те приликом пржења 
добило рупу у коју се касније ставља 

џем. 

 РОНЂОШ (rondqo{) 
 

Свечани колач који се правио за после 
завршене вршидбе и обележавао крај 

пољских радова. Завршетак вршидбе је 
увек био велики празник, па је тако ово 

посебан празнични колач. 
 

1 кг брашна 
2 дл млека 

квасац 
мало соли 

2 дл јогурта 
 

Од наведених састојака  замесити тесто, 
поделити га на четири јуфке и оставити 

да одмори 10 минута. За то време 
умутити маст са једним жуманцетом. 

Јуфке развући на дебљину прста, 
премазати их машћу и сложити једну на 

другу, па опет мазати. Урадити тако да се 
од четрири јуфке добију два теста. Након 

тога развући га као коре за питу. 
Филовати са маком или вишњама те 

уролати, па преплеси као осицу. 
Оставити да се одмори пола сата и пећи 

на 200 степени око 40 минута. 
 

ШТРУДЛА СА ВИШЊАМА 
 

Једна од најстаријих посластица је 
штрудла, врло слатка и сита, пуног 
богатог укуса. У старим временима 

када није било торти и свих 
данашњих посластица овај колач је 
био главна, празнична посластица. 

 
500 гр брашна 
100 гр шећера 

2 дл млека 
коцка квасца 

1 јаје мало соли 
500 гр вишања 
300 гр шећера 

 
У посуди сјединити брашно, шећер, 

млеко квасац и со. Добро измешати и 
оставити  да одстоји. 

Тесто ставити на радну површину , 
поделити на два дела, па сваки део 

развући, филовати, уролати и оставити 
пола сата покривено да  одстоји. 

Штрудлу пећи око 40 минута на 200°. 
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САЛЧИЋИ 

 
Обичај је да се салчићи најчешће 

праве у време свињокоља, када има 
свежег сала. Свињокољ је годишњи 
традиционални обичај припремања 

меса и месних прерађевина за зимски 
период. Овај обичај задржао се још у 

војвођанским селима и почиње 
наступом хладнијих дана. 

 
500 гр брашна 

квасац 
2 кашике шећера 
кашичица соли 

250 гр млевеног свињског сала 
 

Измешати све састојке и замесити 
глатко тесто са пола количине сала. 
Тесто оставити да одстоји пола сата. 

Остатак сала умутити са мало брашна 
за премазивање. 

Развити кору на 2 цм дебљине и 
премазати трећином сала. Тесто 

преклопити и оставити да одмори 20 
минута. Поступак поновити још два 

пута. 
Потом развити тесто на 1 цм дебљине 
и исећи га на траке, а сваку траку на 
коцке. У средину ставити пекмез и 
обликовати салчиће .Пећи на 200 

степени. 
 
 
 

БУНДЕВОВА ПИТА 
 

Ова укусна посластица се прави од 
бундеве. 

 
500 гр брашна 

1/2 л млека 
2 јајета 

1 кашичица соли 
1 кашичица шећера 

 
Измешати све састојке, па додати 1 кг 

рендане бундеве. Масу излити у 
подмазан плех и пећи на 200 степени 

око 40 минута. 

 СРПСКА ГИБАНИЦА 
 

За Божићни ручак домаћица је 
припремала најлепша мрсна јела: супу 
од живинског меса, ћурку на подварку,  
печеницу (печено прасе). На крају су се 

служиле гибаница и слаткиши. 
 

1 кг брашна 
мало воде 

соли по укусу 
500 гр домаћег крављег сира 

 
У дубљу посуду ставити брашно, мало 

воде и со и умесити тесто. Затим 
добијено тесто ставити на сто, и од њега 

направити 5 лоптица. Сваку лоптицу 
мало развући и премазати уљем па 
оставити да одстоји око 20 минута. 

Након тога сваку кору посебно рукама 
развлачити на стољњаку. Када 

завршимо развијање на кору ставимо 
мало уља и сир. Затим кору пресавијамо 
и ређамо у тепсију. Пећи на 250 степени. 

 
ПОГАЧИЦЕ СА ЧВАРЦИМА 

 
Ове погачице су се најчешће правиле 
после свињокоља, пошто су главни 

производи свињокоља: димљена сланина, 
кобасица, кулен, шунка и чварци. 

 
500 гр брашна 

1 јаје 
1 квасац 

1 кашичица соли 
2 дл млека 

1 чаша павлаке 
 

Измешати све састојке и замешено тесто 
оставити да одстоји пола сата. За то време 

измешати 250 гр млевених чварака са 1 
кашиком масти. Развити тесто на 2 цм 

дебљине и премазати трећином чварака. 
тесто преклопити и оставити да одмори 20 
минута. Поступак поновити још два пута. 
Потом развити тесто на 1 цм дебљине и 
модлом вадити погачице. Погачице пећи 

на 200 степени. 
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ПИТА ГУЖВАРА 
 

Гужвара је једна од најомиљенијих 
јела. Некада су је домаћице правиле од 
домаћих кора које се пеку на плотни. 

 
1 кг брашна 
8 дл воде 
мало соли 
500 гр сира 

500 гр кајмака 
6 јаја 

1 шоља киселог млека 
 

Замесити тесто од брашна, воде и 
соли. Направити две јуфкице и 

оставити да мало одморе. Затим 
развити тесто и исећи на мање делове. 
Пећи исечене коре на плотни, тако да 

остану беле. 
Измешати сир, кајмак, јаја и кисело 
млеко па филовати коре.У тепсију 

ређати две коре без надева а затим 
премазати филом. Поступак 

понављати док се не потроше све коре. 
 

СВЕЧАНЕ КИФЛЕ 
 

Праве се за свадбе, имендане и 
остале свечане прилике. Врло су 

укусне, сите, ваздушасте, 
миришљаве и дуго задржавају 

свежину. 
 

1,5 кг брашна 
8 дл млека 
2 дл воде 
1 квасац 
3 јајета 

3 кашичице соли 
1 кашичица соли 

125 гр масти 
 

Замесити кисело тесто од млека, 
квасца, соли, брашна, воде, једног 

целог јајета и 2 беланцета. Поделити 
га четири јуфке и оставити да одстоји 

пола сата. Маст измешати са два 
жуманцета и овом масом премазати 
сваку јуфку па развући на стољњаку. 

Увијати у танку ролну и сећи на комаде 
10 цм дуге. Пећи у подмазаном плеху 

на 200 степени, 25 минута. 

 
 
 

ПРАЗНИЧНА ПИТА 
 

Слатка, празнична пита, ароматичног 
укуса и лепог мириса без које се није 

могао замислити ни један велики 
празник. 

 
1 кг брашна 
8 дл воде 
мало соли 

 
Замесити све састојке у глатко тесто које 
треба да одстоји 20 минута, те поделити 

на 4 дела. Сваки део премазати 
улупаном машћу(маст која је добро 

израђена) и развући коре. 
 

Фил: 500 гр млевених ораха 
2 рендане јабуке 

4 дл уља 
300 гр сувог грожђа 

300 гр сувих,сецканих смокви 
600 гр шећера 

 
Сваку кору намазати са мало уља, 

посути филом и шећером. Водити рачуна 
да се фил равномерно распореди по 
корама. Горњу кору намазати уљем и 

пећи на 250 степени. 
 

ПУСЛИЦЕ 
 

Када су домаћице месиле резанце за 
супу,у које иду само жуманаца, тада би 

им остајала беланца од којих су се 
правиле пуслице. Наше баке и прабаке 
мешале су беланца са шећером све док 

се маса добро не сједини, а за то је 
некада било потребно и по два сата 

рада. 
 

3 беланцета 
300 гр шећера 

кашика сирћета 
 

Улупати беланца са шећером, док се не 
добије чврст снег. Потом се дода сирће, 

а тепсија намаже машћу.У тепсију 
стављати по кашику снега од беланцета 

формирајући облик пуслице. Рерну 
загрејати на 150 степени, ставити тепсију 

са пуслицама и сушити их следећих 40 
минута, а да остану беле. 
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БРЕСКВИЦЕ 

 
Врло укусни колачићи који се топе 

у устима. 
 

1 шоља масти 
1 шоља шећера 
½ шоље млека 
2 жуманцета 

брашно по потреби 
 

Замесити тесто од наведених 
састојака. У подмазан плех ређати 
куглице обликоване од теста. Пећи 

на 200 степени. Када се куглице 
охладе, оштрим ножићем издубити 

средину. Од издубљене масе и 
џема од кајсија направити фил, па 
спајати куглице. Готове бресквице 

умакати у млеко и уваљати у 
кристал шећер. 

 СРПСКА ПРОЈА 
 

У стара времена бело пшенично 
брашно се ретко употребљавало, 

било је скупо, док је кукурузно 
брашно било свима доступно. Тако 

је незаобилазна проја била врло 
често на трпези. 

 
20 кашика кукурузног брашна 

4 јајета 
3 шољице уља 

1 шољица киселе воде 
3 шољице киселог млека 

1 прашак за пециво 
300 гр сира или кајмака 

2 кашичице соли 
 

Умутити јаја са сиром, па постепено 
додавати остале састојке. Масу 

усути у науљен плех па проју пећи на 
200 степени 45 минута. 

 
 

ГОРХЕЉИ (}orgel<) 
 

Кад се заврше сви радови на њиви, 
почињу прела (сеоске седељке) на 
којима се друже жене и мушкарци. 
За те потребе, често се правила 

ова посластица од кукурузног 
брашна и бундеве код домаћина код 

којих је било прело. 
 

250 гр кукурузног брашна 
1 дл млека 

пола кашичице соде бикарбоне 
250 гр рендане бундеве 

јаје 
100 гр масти 

1 кашика шећера 
 

Наведене састојке добро измешати. 
У подмазан полех стављати 

гомилице по две кашике те масе и 
пећи у рерни загрејаној на 180 
степени око пола сата. Кад се 

охладе, посути шећером у праху. 

 ЊЕТ ЉЕПШE (nwt lwp{e) 
 

Хрскава посластица изузетног 
укуса и мириса. Одлично се слажу 

са белим вином. 
 

250 гр брашна 
250 гр маслаца 

3 жуманцета 
100 гр млевеног шећера 
1 кесица ванил шећера 

 
Замесити тесто од наведених 

састојака. Растањити га на танко и 
модлом вадити колачиће. Сложити у 
подмазан плех и пећи 200 степени. 
Охлађене колаче посути шећером у 

праху. 
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Сва ова такмичења и изложбе су посетили многи гости, а посебно нам је драго што су 

нас испоштовали: Петар Виђикант – нечелник Школске управе Нови Сад, др Братисалв Кажић 

– председник општине Врбас, Милан Глушац – заменик председника општине Врбас, Ксенија 

Бенце – помоћник председника општине Врбас, Жељко Ковач – председник Извршног одбора 

Националног савета русинске националне мањине, директори основних школа општине Врбас 

(Рахман Тигањ - директор ОШ „Бранко Радичевић“ Савино Село и Раденко Шимун – директор 

ОШ „20. октобар“ Врбас), чланови Школског одбора и Савета родитеља, бивши радници наше 

школе који су сада у пензији, представници верских заједница, културно-уметничких друштава, 

спортских организација, као и Јован Русковски – први кум наше школе. 

[icki toti zmagany i vistavi na|iveli ri`ni gosci, a okreme nam milo `e 
nas vipo~itovali: Petar Vid<kant - na~alqn<k Шkolskej upravi Novi Sad, dr Bratislav 
Ka`i~ - predsidatelq op{tini Verbas, Milan ]lu{ac – zamen<k predsidately op{tini 
Verbas, Kseniy Bence - pomocn<k predsidately op{tini Verbas, @elqko Kova~ - 
predsidatelq Viver{nogo odbora Nacionalnogo sovitu ruskej nacionalnej men{ini, 
direktore osnovnih {koloh op{tini Verbas, ~leni [kolskogo odbora i Sovitu 
rodi~oh, buv{i robotn<ki na{ej {koli htori teraz u pendzi<, predstavn<ki virskih 
zawdn<coh, kulturno-umetn<ckih dru`tvoh, sportskih or}anizacijoh, yk i Jovan 
Ruskovski – per{i kum na{ej {koli. 

 

 
 
У 12

00
 у Дому културе је одржана свечана академија коју је припремила наставница 

Јасминка Олић Илчешин и учитељице Славица Чељовски и Виолета Рашета, као и наставници 

страних језика – Марија Пајић, Томислав Тот и Јулијан Рац. Госте је поздравила вршилац 

дужности директора школе Славица Бајор. 

Na 1200 u Dome kulturi otrimana svyto~na akademiy htoru pririhtala 
nastavn<ca Ysminka Oli~ Il~e{in, vwdno zoz u~itelqkami Slavicu ^elqovski i 
Violetu Ra{eta, yk i z nastavn<kami stranih yzikoh – Marix Pa<~, Tomislavom Tot i 
Xliynom Rac. Goscoh privitala okon~ovatelqka dlu`nosci direktora {koli Slavica 
Bajor. 
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„ДОБРОДОШЛИ, ДРАГИ ГОСТИ!  ВИТАЙЦЕ, МИЛИ ГОСЦИ! 

 

Изузетна ми је част што данас могу поздравити све поштоване госте који увеличавају 

овај изузетан јубилеј образовања у Куцури. 

Посебно желим да поздравим представнике Министарства просвете и Школске 

управе – Петра Виђиканта, представнике локалне самоуправе – председника општине Врбас др 

Братислава Кажића, заменика Председника општине – Милана Глушца, помоћника 

председника Ксенију Бенце, представника Канцеларије за младе Небојшу Ћетковића, 

председника Извршнох одбора Националног савета русинске националне мањине Жељка 

Ковача, директоре предшколске установе, основних и средњих школа, чланове Школског 

одбора и Савета родитеља, представнике верских заједница и културно уметничких и 

спортских организација и, наравно, Јована Русковског – првог кума школе. 

Још је антички филозоф Сократ рекао да се његов ауторитет темељи искључиво на 

сазнању о томе колико мало зна. 

Знати мало, али желети да знаш више, први је степеник у образовању. 

Бити отовреног ума и тражити у свему и свакоме око себе учитеља је већ наставак 

образовног процеса. 

250 година, јубилеј образовања који данас прослављамо, је такође само један од 

степеника, који води ка образовном врху. 

Врло је важан моменат, када су пре четврт миленијума, народи на овим просторима 

увидели потребу за школовањем и потребу да се сачува национална свест, језик и традиција. 

Образовање је моћно оружје које мења свет, како некад, тако и данас. 

Велика је била жеља народа да мења свет око себе, али да при том не заборави ко је и 

који су му корени. 

Та иста мисао се у школству промаља и данас. 

Тежити ка уједињењу са светом, а неодбацити традицију, треба да буде императив 

свима у образовању. 

 

А сада би замолила представника Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Школске управе Нови Сад – Петра Виђиканта да се обрати присутним гостима. 

 

 
 

Дајем реч и представнику локалне самоуправе – председнику општине Врбас др 

Братиславу Кажићу. 
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Данашњи програм су припремили наставници и ученици наше школе, па им дајем 

реч.“  

 
О историјату образовања у Куцури говориле су наставнице Татјана Сабо (на 

русинском језику и Виолета Ћулибрк (на српском језику).  

O istoriytu {koli be{edovali nastavn<ci Tatyna Sabo (po ruski) i Violeta 
^xlibrk (po serbski).  

 

 
 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
Виолета Ћулибрк: 

„Примерено времену у којем живимо обележавамо значајан датум: 250 година 

постојања и рада наше школе. 

Први писани траг о Куцури датира још из 1543. године у акту Архиепископије у 

Калочи где се о Куцури говори као о недовољно развијеном месту. Први становници Куцуре 

били су Срби. Постоје записи Исидора Србоградског из 1733. године о 30-ак српских села у 

Бачкој међу којима је и Куцура, село у којем има 65 кућа и три свештеника (С. Миладиновић, 

Аврам Гајиновић, Кузма Георгијевић). Године 1763. у Куцуру су се населили Русини. Под 
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притиском дворске коморе Аустро-Угарске почело је исељавање Срба из Куцуре у Обровац и 

Шове. Крајем 18. и почетком 19. века у Куцуру се досељавају Немци и Мађари.“ 
 
Татјана Sabo: 

 
„Школа у Коцуре ше першираз спомина 11. априла 1765. року у звиту коморского провизора у 

Кули Стефана Несмера. У звиту ше спомина мено сербского учителя Стевана Браниславлєвича, 

а перши руски учитель бул найвироятнєйше Ферко Кирда. Перши школски будинок 

вибудовани ещи 1773. У школи перши учитель бул Андрей Ґоч. У нєй ше учело писанє, читанє, 

рахованє и виронаука.»  
 
Виолета Ћулибрк: 

 
„У то време деца су у школи била подељена у две групе. Једну групу су чинили ученици првог 

и другог разреда, а другу ученици трећег и четвртог разреда. Настава је одржавана пет дана, 

није одржавана четвртком и недељом. Школска година је трајала свега 4-5 месеци, а почетком 

XIX  века трајала је 7 и по месеци (од 1. октобра до 15. маја) 

На месту данашњег старачког дома, где је била и изграђена прва школска зграда, 1861. године 

подигнута је нова. У то време као учитељи се помињу Антоније Жатаковић и Теодор Пољак. 

Од те године први пут се помиње учитељ за девојчице. 

На месту данашње месне заједнице, где је 1793. године радила школа за девојчице, 1886. године 

изграђен је још један нови објекат са 3 учионице, а 1905. године сазидана је и трећа школска 

зграда (поред Чобанове крчме). 

Велику улогу у очувању русинског језика и наставе на русинском језику одиграо је црквено-

школски одбор који је преузео на себе обавезу плаћања учитеља. У то време у школама се 

изучавао државни мађарски језик, који је био наставни језик у школи.“ 
 
Татјана Sabo: 

 
„На концу XIX вику и у першей половки XX споминаю ше шлїдуюци учителє: Петро Колєсар, 

Василиє Коцак, Никола Ґубаш, Михайло Коцак, Милутин Лабош, Єлена Ґубаш, Михайло 

Стрибер, Емилиян Ґубаш, Наталия Цуня, Никола Будински, Александар Сакмари, Нестор 

Тимко, Єлена Еделински, Юлиян Манойла, Єлена Чизмар, Єлена Вишошевич, Оскар Будински, 

Ксения Лабош, Наталия Ганџи, Леона Маринкович, Мария Харди, Велемир Лїкар, Янко Фейса 

и други. Директоре у XX вику по другу шветову войну були: Рис, Владимир Вишошевич и 

Оскар Будински. Перши мађарски учитель бул; Херман Леринц, а после нього Янош Матея, 

Йожеф Барта, Петер Фехервари, Петер Сикора, Йожеф Ґрейнер, Янош Квандок, Кароль Рек и 

Матияц Хофлих. Обок при римокатолїцкей церкви 1832. року вибудована школа. Перши 

нємецки учитель бул Адам Хитер. Нєшкайши будинок технїчней сали вибудовани 1869. року, а 

предвидзена школa була  на нємецким язику и направена є при евангелистичней церкви.»  

 

Виолета Ћулибрк: 

 
„Године 1935. према извештају Ђуле Рогиенера, римокатоличког жупника, затворено је 

одељење на мађарском језику, а деца од тог времена делом иду у русинска, а делом у српска 

одељења. За време Другог светског рата настава се одвијала на мађарском језику.“ 

 
Татјана Sabo: 

 
«1944. року школа почала з роботу под назву державна основна школа. Назву „Братство-

єдинство“ школа достава 1946. року. Школски будинок у хторей ше тераз одвива васпитно - 

образовна робота почал ше будовац 1967, а обєкт школи свой терашнї випатрунок достал 1987. 

року. Директоре школи були: Велемир Лїкар, Мария Харди (1947), Никола Харди (од преходу 
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нєпотполней гимназиї до осмокласней школи), Нестор Скала (по 1956. рок), Урош 

Чедомирович (по 1958), Никола Москаль (по 1960), Владимир Чакан (по 1962), Нађ Янко (по 

1970), Микола Кучмаш (по 1971), Нађ Янко (по 1977), Владимир Виславски (по 1933), Марта 

Влахович (по 2001), Єлена Русковски (по 2005), Ксения Међеши (по 2014), Моника Тамаш (по 

2015), а нєшка окончователь длужносци директора Славица Байор.»  

 

Виолета Ћулибрк: 

 

„Данас се у школи настава одвија двојезично на српском и русинском. У школској 2014/2015. 

години, 419 ученика је разврстано у 24 одељења од првог до осмог разреда, три одељења по 

разреду, тј. по једно одељење на русинском и два одељења на српском наставном језику. За 

припаднике мађарске националности у школи се изучава мађарски језик са елементима 

националне културе. У школи је запослено 57 радника, од чега у непосредном васпитно-

образованом раду ради 42 наставника. У школи су се својевремено као страни језици изучавали 

немачки (наставник Хавријел Нађ) и руски језик. Данас се у школи као обавезан наставни 

предмет изучава енглески језик, а као изборни језици изучавају се италијански и француски. 

Наша школа у просторно-материјалном погледу опремљености наставним средствима и 

училима је у лошем положају, а да не говоримо о кабинетској настави, специјализованим 

учионицама и др. Иако су услови за рад скромни, ученици ове школе су веома вредни и 

талентовани, а њихови резултати служе за понос и школи и просветним радницима, који су 

ипак одлучујући фактор у настави. Наставник васпитава снагом своје личности. 

 

Ученици наше школе заједно са својим учитељима и наставницима су се потрудили да нам 

дочарају свет школства какав је био некад и какав очекујемо да буде. Надам се да ћете уживати 

у њиховим умећима.“ 

 

ПРОГРАМ: 

 

На бини су биле постављене 3 различите учионице, а ученици су нам кроз 3 драмске 

сличице приказали како је изгледало образовање у нашој школи током ових 250 година. 
Na bini buli postaveni 3 rozli~ni u~alqn<, a {kolyre nam u troh dramskih 

sli~koh ukazali yk vipatralo obrazovanw u na{ej {koli prez toti 250 roki.  
 
У првој учионици су ученици били обученика у стару русинску одећу и играли су 

старе игре, а онда се зачуло старо ручно звоно које је означило почетак часа. У учионицу је 

ушао учитељ, строг, са прутом у руци, наредио ученицима како да седну у скамије и одпочео 

час молитвом и разговором о веронауци. 

U per{ej u~alqn< {kolyre buli odblw~eni do starih ruskih {matoh i baveli 
stari baviska, a vec {e ~ul stari dzvon htori ozna~el po~atok godzini. Do u~alqn< 
vo{ol u~itelq, strogi, z prutom, nakazal {kolyrom yk max {edzic u skamijoh i odpo~al 
godzinu z molitvu i be{edu o vironauki.  
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Несташни ученици су били кажњени клечањем на кукурузу или прутом. 

Nwsta{ni {kolyre buli pokarani abo z klw~anqom u kuce, abo zoz prutom. 
 

   
 
Затим је на сцену изашао свештеник гркокатоличке цркве о. Владислав Рац који је, 

између осталог, нагласио: „Куцура такође има посебну и дугорочну особину којом нас је 

задужила, научила и поучује – а то је – вредно искуство суживота са другима и са 

другачијима... Верујем да, док буде Цркве и Школе, биће и БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА у 

Куцури, биће и Куцуре – и нек то буде – још дуги низ благородних година!“  

Potim na scenu vi{ol paroh grekokatol<ckej cerkvi o. Vladislav Rac htori 
medzi in{im nagla{el: “Kocur ma ti` okremnu i dlugoro~nu prikmetu z kotru nas 
zadlu`el, nau~el i pou~uw – a to – vredne iskustviw so`ivota z drugima i zoz 
in{akima... Verim `e, dok togo budze u Cerkvi i u [koli, budze BRATSTVA I 
WDINSTVA u Kocure, budze i Kocura – i naj bi to bulo – na mnogay i blagay l<ta!” 
 

   
 
У другој учионици су учионици седели у клупама и разговарали о образовању и 

учењу. Затим је учитељица Виолета Рашета причала о учитељима, о лепоти њиховог посла, о 

осећањима према ученицима и одговорности за њихове успехе, знање и васпитање. 

U drugej u~alqn< {kolyre {edzeli u lavkoh i be{edovali o obrazovanx i 
u~enx. Potim, u~itelqka Violeta Ra{eta be{edovala o u~itelqoh, o krasoti <h roboti, 
o ~uvstvoh spram {kolyroh i odvi~telqnosci za <h uspihi, znanw i vospitanw. 
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Трећа учионица је била најсавременија. Ученици су (без клупа) седели на столицама и 

патосу и рецитовали песме о љубави, јесени и ђацима на енглеском, италијанском и 

француском језику. Њихов наступ је најавила наставница Марија Пајић. 

Treca u~alqna bula najsu~a{nwj{a. [kolyre (bez lavkoh) {edzeli na 
karscelqoh i na `emi i recitovali pisn< o lxbovi, w{wn< i {kolyroh po anglijski, 
italiynski i francuzki. >h nastup nayvela nastavn<ca Mariy Pa<~. 

 

  
 

У паузама између драмских сличица су чланови хора наше школе и основне музичке 

школе извели песме на српском, русинском и мађарском језику. Наши најуспешнији 

рецитатори су рецитовали песме на та три језика. 

Pomedzi tih dramskih sli~koh ~leni {kolskogo hora (htori vodzi nastavn<ca 
Gabriela Kova~) i muzi~nej {koli vivedli pisn< po serbski, ruski i madyrski. Na{o 
najuspi{nwj{i recitatore recitovali pisn< na tih troh yzikoh. 
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Завршна реч 

 

Виолета Ћулибрк: 

 

„Хвала свима Вама што сте били наши драги гости данас и увеличали овај значајан јубилеј 

образовања. Посебно се захваљујемо: локалној самоуправи, Дому културе, Клубу занатлија и  

куму школе, који су нам помогли да ову прославу уприличимо и са Вама поделимо!“ 

 

Татјана Sabo: 

 

«Ещи раз вам дзекуєм же сце пришли преславиц з нами наш (нєшкайши) юбилей и жадам вам 

приємни дзень.» 

 

 

 

 

Za dobri zvuk mo`eme zadzekovac nastavn<kovi Vladimirovi Besermin<, a za 
o{vicenw Ruskomu narodnomu teatru zoz Ruskogo Kerestura. Ti` tak, treba zadzekovac 
rodi~om htori {e pridru`eli akci< u{orjovany {koli ta zoz svo<ma finansijnima 
sredstvami i dobredze~nu robotu obilwli {icki 12 u~alqn< u {koli, a ~leni 
fodbalskogo kluba “Iskra” poko{eli travu kolo {koli. 

^leni kolektiva {koli, vwdno zoz svo<ma goscami, nastaveli dru`enw u sali 
“Kod Peleta”, a za toto dru`enw i sma~ni poludzenok mo`eme zadzekovac kumovi {koli. 
Finansijnu potrimovku za {icki drugi aktivnosci obezpe~ela op{tina Verbas. 

Or}anizacijni odbor preslavi 
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