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Кад се село Дероње  спомене 
људима са „стране“, прва асо-
цијација су ромски тамбурашки 
оркестри. И заиста, кад се зачују 
звуци оних  песма из чувених 
филмова Александра Петро-
вића, који престављају класику 
домаће кинематографије, мало 
ко може, а да се не сети Дероња 
и чувене ромске музичке бан-
де „Биће скоро пропаст света“. 
Ромски оркестри из овог насеље-
ног места општине Оџаци, због 
споменика  краља Александра 

смештеног у строгом центру Де-
роња, знаног и као „краљевско 
село“, данас свирају „тамо нег-
де далеко“ и тек кад –кад свра-
те  у Дероње. Они који су оста-
ли, а данас их је око 400, уместо 
у музицирању, бег из сиромашт-
ва траже у образовању које је, по 
речима наставнице Ромског је-
зика са елементима националне 
културе и традиције  у Основној 
школи „Вук Караџић“, Маје Јо-
вановић, после сиромаштва, нај-
већи проблем ромске заједнице.

-Сиромашни смо зато што смо 
необразовани, а необразовани 
смо зато што смо сиромашни - 
каже Маја Јовановић и додаје 
да је једини камен спотициња 
на путу према потпуном и адек-
ватном образовању Рома  управо 
сиромаштво.

-Многа ромска деца деценија-
ма уназад била су окренута тра-
диционалним ромским занати-
ма, а све под изговором очувања 
традиције. Горе од мушке про-
лазила су женска деца којој су 
или кршена људска права или 
су приморавана да рано сту-
пају у брак. Током „Декаде Рома 
од 2005 –  2015. године’’,  усло-
ви за образовање ромске деце су 
се побољшали и њихова присут-
ност у образовним институција-
ма је много видљивија - каже Јо-
вановић  и додаје да је потпуно 
и квалитетно образовање један 
од предуслова решавања оста-
лих нагомилаих проблема Рома.

Истакавши да су дероњски 
Роми међу  првима на просто-
ру Србије препознали заначај 
образовања,  Јовановић каже 

да Основнону школу ,,Вук Ка-
раџић“ у Дероњама тренутно по-
хађа 150 ученика, од чега је  њих 
44 - оро ромске националности.

-Роми су аутохтони становни-
ци  Дероња и  у потпуности су 
интегрисани у друштво. Про-
блеме, од оних прозаичних до 
оних животних, делимо са ме-
штанима других национално-
сти  са којим живимо у скла-
ду и разумевању. Чињеница да 
ромска деца у Дероњама наста-
ву похађају под „истим кровом“ 
са децом већинског народа, а да 
нема инцидената и шиканирања 
на националној основи, пример 
су добре праксе која није свој-
ствена већини других средина - 

рекла је Јовановић.
По речима Маје Јовановић, 

ромска деца из Дероња која за-
врше основну школу у великом 
проценту своје образовање на-
стављају у једној од средњих 
школа у Оџацима.

-Као педагог трудим се  да 
децу  упознам са свим приви-
легијама које ће имати у живо-
ту, уколико после основне шко-
ле наставе даље да се образују. 
Усмеравам их и охрабрујем да 
искористе шансу коју нису има-
ли њихови родитељи, пошто је 
образовање предуслов да изађу 
из зачараног круга сиромашт-
ва у којем су Роми вековима за-
точени - истиче Јовановић и до-

даје да је добро што локална са-
моуправа има слуха кад је реч о 
образовању Рома.

Оснивањем Канцеларије за 
ромска питања 2007. године, 
многи проблеми Рома у опш-
тини Оџаци  почели су брже да 
се решавају. Бесплатан превоз, 
уџбеници, ужина, једнократна 
помоћ за врло добре и одличне 
ученике и награде  за постигну-
те резултате на такмичењима су 
„ветар у леђа“ ромској заједни-
ци - рекла је Маја Јовановић, на-
ставница Ромског језика са еле-
ментима  националне културе 
и традиције  у Основној школи 
„Вук Караџић“ .

У.М.

 ОСНОВНУ ШКОЛУ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ДЕРОЊАМА  ПОХАЂА 44 - ОРО РОМСКЕ ДЕЦЕ

KI FUNDONI SIKAVUTNI „VUK KARADJICH“ KO DERONJE DJANA 44 RROMANE CHAVE

Образовање бег из сиромаштва

Sikljovipe nashipe taro chororipe

Маја Јовановић: -Сиромашни смо зато што смо необразовани, а необразовани смо зато што смо сиромашни.

Maja Jovanovich: Chorore sijam soske sijam bizo sikljovipe, a bizo sikljovipe sijam odoleske so sijam chorore

Маја Јовановић - наставница

Ромска деца из Дероња радо иду у школу

Kana o gav Deronje pomeninipe, e 
manushege taro „avrijal“ angluni asocijacija 
tane rromane tamburashko orkestrija. 
Em chache kana shunena pe o gijlja 
taro pendjarutne filmija taro Aleksandar 
Petrovich, kola tane klasika tari kherutni 
kinematografija, hari ko shaj, a te na dol pe 
godi ko Deronje thaj pendjarutne rromane 
muzikake bande „ Biche skoro propast 
sveta“. Rromane orkestrija taro akava 
beshipasko than tari komuna Odjaci, sebepi 
taro monumentitaro thagar Aleksandar kova 
tano ko mashkar taro Deronje, kova tano 
pendjarutno sar  „thagaresko gav“ avdive 
bashalena „tamo negde daleko“ thaj po dajek 
drom avena ko Deronje. Okola kola achile, 
a avdive tane dji ko 400 djene, ko than te ki 
muzika rodena nashipe taro chororipe rodena 
ko sikljovipe kova premalo phenipe tari 
sikavutni tari rromani chib, elementijencar 
tari nacionaki kultura thaj tradicija ki 

Fundoni sikavutni „Vuk Karadjich“, Maja 
Jovanovich palo chororipe em baro problemi 
taro rromano amalipe.

Chorore sijam soske sijam bizo sikljovipe, 
a bizo sikljovipe sijam odoleske so sijam 
chorore phenola e Maja Jovanovich thaj 
phenela kaj o bar kova achavi amen premalo 
drom taro sikljovipe taro Rroma taro o 
chororipe.

But rromane chave bershencar palal 
sine irame premalo tradicionalno rromane 
zanatija, telal o phenipe te arakhipe e 
tradicija. Po phare taro mursha nakhenaj 
o djuvlja kolenge phage o manushikane 
hakaja numa khuvena but po anglal ko 
prandipe. Ki „Dekada e rromengi – 2005-
2015 bersh“ shaipe te sikljoven o rromane 
chave ule po shukar thaj on tane akana po 
but ko sikljovipaske institucije phenola e 
Jovanovich thaj panda phenola kaj pherdo 
thaj kvalitetno sikljovipe jek taro bucha kola 

ka anen ko reso o problemija e rromenge.
Oj phenola kaj o Rroma taro Deronje 

mashkaro anglune ki srbija kola dikhlje kaj o 
sikljovipe importantno, Jovanovich phenola 
kaj ki Fundoni sikavutni „Vuk Karadjich“ ko 
Deronje djana ki sikavni 150 sikavutne, taro 
kola 44 tane rromane chave.

O Rroma tane autotohne manusha ko 
Deronje, thaj lena plo than ko amalipe. O 
poblemija ulavena e manushencar kola naje 
Rroma kolencar djivdinaja ko jek gndipe. 
Chachipe ij kaj o rromane chave ko Deronje 
djan ki sikavutni amalikane e chavencar kola 
naje Rroma, thaj naje incidentija ki nacijaki 
osnova, odova jek pozitivno egzampli so 
ko avera thana nashti dikhelape phendja e 
Jovanovich. 

Premalo phenipe tari Maja Jovanovich 
rromane chave taro Deronje kola agorisinen 
fundoni sikavni ko baro procenti plo 
sikljovipe lundjarena ko mashkarune 

sikavutne ko Odjaci.
Sar pedagog kerava sa te e chaven 

pendjarav sa e privilegijencar kola ka oven 
olen ako pali fundoni sikavni lundjarena te 
sikljoven. Phenava olenge te koristineno 
shaipe kova lenge daden thaj dajen na sine 
sebepi so o sikljovipe kerol te ikljovol 
pe taro chororipe ano kova o Rroma shel 
bershencar phanle, phenela i Jovanovich thaj 
shukar so ko lokali o zor ljola kan kana o lafi 
taro sikljovipe e rromengo.

2007.bersheste uli i Kancelarija basho 
rromane puchipa but problemija ko Odjaci 
po sgate avena ko reso. Bizo thajra prevoz, 
pustika, hajbe, azhutipe ko tharja  basho 
shukar sikavne thaj nagrade basho shukar 
reso kova ulo ko takmichenje tane „balval 
ko dumo“ basho rromano amalipe phendja e 
Maja Jovanovich, sukavni tari rromano chib 
ki Fundoni sikavni „Vuk Karadjich“


