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AKTUELNO

Naša škola uskoro će dobiti salu za fizičko vaspitanje. Ugovor o početku rado-
va potpisan je 11. januara u Novom Sadu, a predsednik Izvršnog veća skupštine
Vojvodine Bojan Pajtić svečano je položio kamen temeljac u utorak, 15. januara.
Svečanom polaganju prisustvovali su i predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić,
pokrajinski sekretar za obrazovanje i kulturu Zoltan Jegeš, predsednik Fonda za
kapitalna ulaganja Momčilo Milović, pokrajinski sekretar za sport i omladinu
Modest Dulić, gradonačelnik Subotice Geza Kučera, predstavnici lokalne
samouprave, veliki broj novinara, profesori i učenici naše škole.

Direktorica škole Eržebet Ivanović, na konferenciji za novinare povodom počet-
ka radova, izjavila je: Srce mi je puno. Ovim činom, kojim započinje nova era u našoj školi,
svi oni koji brinu o razvoju naše omladine to će pokazati i materijalno, a mi ćemo im to vrati-
ti kroz obrazovanje. Važno je ulagati u omladinu, u njen razvoj i njenu budućnost. Ova sala
imaće veliki značaj ne samo za naše đake, već i za srednjoškolce cele Subotice.

Bojan Pajtić rekao je da je ovo najveća pojedinačna investicija na teritoriji sub-
otičke opštine, iz koje uvek dolaze dobri projekti i sa kojom je lepo sarađivati.
Polovinom prošle godine počeli su pregovori oko sale i sve je završeno veoma brzo. Đaci i
sportska društva dobiće nov prostor u kom mogu da vežbaju. Zahvalio se na saradnji i
rekao da i ubuduće možemo računati na pomoć Pokrajine.

Gradonačelnik, Geza Kučera, rekao je da je sala u Tehničkoj školi već dugo bila
tema u subotičkoj opštini. Danas je naša nada okončana, nadam se da ovaj početak znači
i skori završetak. U Subotici se puno gradi, naš budžet nije uvek dovoljan pa očekujemo od
pokrajine i republike da pomognu. Sada je na radu fasada škole, jer je Tehnička škola jedan
od najlepših objekata u gradu. Nadam se da ćemo još puno obnavljati po gradu kako bi naša
omladina imala što bolje uslove za rad.

Za kraj, direktorica je poželela svima da podele našu radost. Mislim da ste i vi
srećni što ste mogli pomoći ovoj školi. Vaša pomoć je došla na dobro mesto, naših 1600 učeni-
ka će to pokazati kroz svoje rezulatate.

Škola je od Fonda za kapitalne investicije za radove obezbedila oko sto mi-
liona dinara, a od Opštine smo već dobili tri miliona za izradu projekta, razne
dozvole i stručni nadzor, za koji je zadužena firma Nord inženjering. Glavni
izvođač radova je austrijska firma Alpine koja ima ispostavu u Beogradu, a
glavni podizvođač Ekspres servis iz Subotice. Radovi su već počeli, a sala bi tre-
balo da bude završena do početka nove školske godine.

redakcija

Počela izgradnja fiskulturne sale

Da se podsetimo: krajem 2003. godine naša škola se našla među 55 odabranih škola u
kojima je započeta Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji. Tada se u školi pojavio
ogledni profil Operater mašinske obrade. Sada nam je u prvom razredu već peta generacija
operatera. Kao jedna od najuspešnijih škola u reformi dobili smo priliku, sa još 15 novih i 5
starih CARDS-ovih škola, i u drugoj fazi programa reforme. Ona nam je donela još jedan ogled-
ni profil - Elektrotehničar telekomunikacija, koji je prvi put upisan ove školske godine. Druga
faza reforme je trajala 2006. i 2007. godine i upravo se približava kraju. Predstoji još samo
jedna, veoma važna aktivnost - prijem najsavremenije opreme za izvođenje nastave za elek-
trotehničare telekomunikacija. Očekujemo je u toku februara.

Sa ciljem da u budućnosti, u stručnim školama, imamo zadovoljne učenike koji vole da idu
u školu, uvođeni su novi nastavni programi, korisniji za privredu i interesantniji za učenike.

Od početka do danas, za ovih 5 godina, kao interni nosilac promena izvršavala sam mno-
štvo zadataka kroz aktivnosti koje planiraju, uvode i prate inovacije u radu nastavnika i učeni-
ka, ali i u odnosu prema školi, i iznutra i od strane privrede i ostalih zainteresovanih za sred-
nje stručno obrazovanje. Kada sam počela sa poslovima internog trenera u školi, suočila sam
se sa onim što promene prvo donose, sa otporima. Pri tome ne mislim na savladavanje otpo-
ra oko sebe, među ostalim nastavnicima, nego pre svega na borbu sa otporima i dilemama u
sebi. Kao i svi interni treneri, preživela sam svoje lične transformacije - od nastavnika mate-
matike do široko usmerenog timskog radnika, sposobnog da brzo usvaja i primenjuje nova
znanja i veštine, da otkriva i upotrebljava svoju kreativnost, da rukovodi, da obučava, usmer-
ava i savetuje ostale nastavnike. U svemu tome treba da se poseduju i veštine diplomate koji
ume da vešto izbegava konflikte i zadrži dobre kolegijalne odnose, plivajući između zahteva
Programa reforme, svojih kolega i uprave škole. Uz to, sa eksternim nosiocem promena, direk-
torom i drugim saradnicima, interni trener mora da čini efikasan pobednički tim. 

Samo u prethodnoj školskoj godini pohađala sam 24 dana obuke koju su vodili domaći i
strani eksperti u obuci nastavnika, a uz to sam imala obavezu da u svojoj školi sprovedem 10
dana obuke nastavnika, što podrazumeva ne samo tih 10 dana, nego još mnogo vremena za
osmišljavanje i pripremanje, i obuke i pratećih materijala. Obuku u školi, od februara do avgu-
sta prošle godine, prošlo je 30 nastavnika, koji sada predaju ili će predavati u oglednim ode-
ljenjima.

Oko 2010. se očekuje se da će celo srednje stručno obrazovanje biti u reformi, odnosno
da će nastavni programi biti reformisani.

Aleksandra Dobanović, interni nosilac promena

Bliži se kraj druge faze reforme

Direktorica Eržebet Ivanović i profesori elektro-stručnih predmeta Stevo Stevanović i Nađ
Šandor bili su u studijskoj poseti Školskom centru Velenje u Sloveniji od 12. do 17. novembra
2007. godine. Razgovarali su o Reformi srednjeg stručnog obrazovanja u Sloveniji i njenim
rezultatima. Reforma se sprovodi u saradnji sa privredom, različite radne organizacije pažljivo
prate obrazovanje učenika i njihovo stručno usavršavanje po firmama i tako dobijaju radnike
koji su prilagođeni njihovim potrebama. Našim profesorima predstavljen je obrazovni sistem
Slovenije, način izvođenja praktične nastave u školi i preduzećima, kao i programi za školo-
vanje automehaničara i elektrotehničara telekomunikacija. Prisustvovali su i praktičnoj nastavi
mehatronike i telekomunikacija. Primetili su da je opremljenost radionica, laboratorija i kabi-
neta za izvođenje praktične nastave na vrhunskom nivou, a gotovo svi nastavnici koriste u svo-
jim predavanjima multimedijalna sredstva. 

Profesori su prezentovali našu školu i razmenjivali iskustva sa kolegama iz Slovenije.
Nadamo se da će se saradnja sa Školskim centrom Velenje nastavti.           redakcija

Ove školske godine u našu školu upisalo se 426 prvaka u 11 odeljenja na srp-
skom i 7 na mađarskom jeziku. Ukupno imamo 62 odeljenja i 1544 učenika. Na
kraju prvog kvartala 687 učenika imalo je opomenu, a najveći broj opomena bio
je iz stručnih predmeta i iz matematike. Preduzete su mere za smanjenje broja
opomena i poboljšanje uspeha, u prvom redu dopunska nastava koje je bilo i
preko raspusta. Ostale mere su analiza efekata dopunske nastave, razgovori
odeljenskih starešina i stručnih službi (psihološke i pedagoške) sa učenicima
koji imaju veliki broj negativnih ocena, zajednički roditeljski sastanci kojima bi
prisustvovali i roditelji i učenici, a po potrebi i predmetni profesori. Bitno je istaći
i odeljenja u kojima nije bilo ni jedne opomene na kvartalu. To su ET-15, ET-22,
ET-32, ET-33, ET-42 i ET-45.

U prvom polugodištu vođeno je pet disciplinskih postupaka, a najčešći razlog
je neredovno pohađanje nastave, odnosno veliki broj izostanaka učenika.

Gorjanka Botić, pedagog

Studijsko putovanje u Velenje

Veliki broj opomena na kraju prvog kvartala
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OBUKE

U našoj školi u toku je obuka za rad na CNC mašinama za nastavnike. Obuku
drži dipl.maš.ing. Grgo Stantić, pomoćnik direktora, a pohađa je osam profesora
stručnih predmeta mašinske struke i dva nastavnika praktične nastave.

CNC su kompjuterski upravljane mašine - na računaru se vrši programiranje
obrade, a potom se vrši simulacija obrade kako bi se proverilo da li je program
dobro napisan. Obuka za rad na CNC strugu koja traje 24 radna časa odvijala se
tokom raspusta, a u toku je obuka za rad na CNC glodalici. U toku ove školske
godine planira se i napredna obuka za rad na CNC mašinama.

Kabinet za obuku na ovim mašinama školi je darovan pre tri godine od strane
Evropske unije, u okviru Reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Ovaj kabinet
koriste mašinski tehničari za kompjutersko upravljanje i operateri mašinske obrade. 

U CNC kabinetu se tokom jula i avgusta izvodila obuka za potrebe tržišta rada.
Obuku su držali naši profesori Ivan Bajić i Grgo Stantić. 

Bilo je deset polaznika, a obuka je trajala 36 radnih dana. 
Remzi Čiradžija, profesor

Profesori se obučavaju za rad na cnc mašinama

Stručno usavršavanje profesora elektrotehničke struke

U našoj školi je od 17. do 21. septembra održana obuka za profesore koji
predaju stručne predmete elektrotehničke struke. Obuku je držao profesor
Bernhard  Ingruber iz Austrije, profesor bečke škole HTL i asistent za telekomu-
nikaciju na Tehnološkom fakultetu u Beču. Teme koje obuhvaćene obukom bile
su  digitalna komunikacija, telekomunikacijske linije, SSB modulacija i metode
laboratorijskih vežbi. Osim naše škole, obuci su prisustvovale i Srednja PTT
škola iz Beograda, Srednja škola Mija Stanimirović iz Niša, Tehnička škola iz
Užica i škola Mihajlo Pupin iz Novog Sada. Od bečke škole dobili smo i poklon
- spektrumanalizator, dva osciloskopa - digitalni i četvorokanalni, generator
funkcije, multimetre i otporničke dekade.             

Piroška Stanić Molcer, profesor

U okviru projekta Inkluzija romskih učenika u srednjim školama u Vojvodini,
raspisan je konkurs za učenike romske nacionalnosti koji pohađaju srednje
škole na teritoriji AP Vojvodine, kao i za njihove mentore. Cilj projekta je da što
više učenika ove nacionalnosti završi srednju školu, po mogućnosti sa što boljim
uspehom, i nastavi školovanje na višim školama i fakultetima. Na taj način bi
stekli uslove da sebi obezbede zaposlenje i egzistenciju, da se uključe u sve
društvene tokove i da formiraju svoju intelektualnu elitu. Iza ovog projekta stoje
Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje i kulturu, Roma education fund
(Budimpešta), Savet za integraciju Roma u AP Vojvodini i Udruženje romskih
studenata. Stipendiju je dobilo jedanaest učenika naše škole (osam momaka i
tri devojke), a njihovi mentori su profesori Đura Čavić i Arpad Kiralj.

Dvodnevni seminar za mentore iz cele Vojvodine organizovan je u Novom
Sadu. Seminar je otvorio dr Zoltan Jegeš, pokrajinski sekretar za kulturu i obra-
zovanje, promovišući  projektne ciljeve. Povodom novogodišnjih praznika,
predsednik Izvršnog veća Vojvodine, mr Bojan Pajtić, na svečanosti u zgradi
Izvršnog veća APV u Novom Sadu, uručio je novčane poklon-čestitke stipendis-
tima i njihovim mentorima.

Đura Čavić, profesor

Inkluzija romskih učenika u vojvođanskim sred-
njim školama

Obuka za ocenjivanje veština
Profesori naše škole koji predaju tehničarima telekomunikacija pohađali su

trodnevnu obuku Ocenjivanje veština.  Prva dva dana obuke održana su u sep-
tembru u Beogradu, dok je treći dan održan u novembru u našoj školi. Osim pro-
fesora naše škole, obuci su prisustvovali i profesori iz Beograda, Novog Sada,
Niša i Užica. Cilj obuke bio je usaglašavanje kriterijuma za ocenjivanje.
Kriterijumi se moraju unapred saopštiti učenicima (da znaju da li se ocenjuje br-
zina, preciznost, znanje, spretnost...) i moraju biti usaglašeni između profesora.
Ova obuka bila je korisna i za nastavu na drugim smerovima na kojima ima la-
boratorijskih vežbi.

Stanić Molcer Piroška, profesor

Prateći savremene trendove u razvoju i reformisanju srednjeg stručnog obra-
zovanja, u našoj školi su pokrenute aktivnosti na osavremenjavanju nastave
kroz upotrebu multimedijalnih sredstava, ali i kroz opremanje kabineta i labora-
torija najsavremenijom opremom i tehničkim sredstvima. Budući da je oblast
elektrotehnike jedna od najdinamičnijih oblasti tehnike, te da su u poslednjim
decenijama razvijeni i počeli se masovno upotrebljavati najraznovrsniji uređaji
digitalne tehnike, bilo je neophodno neka od tih dostignuća približiti i učenicima.
To zahteva dodatni napor nastavnika elktro stručnih predmeta, koji su primorani
da se obučavaju u mnogim oblastima. Dodatnu poteškoću predstavlja i činjeni-
ca da su udžbenici dosta zastareli. Savremene informacione tehnologije,
doduše, omogućuju nam pristup mnogobrojnim informacijama, ali se u mnoštvu
tih informacija ponekad teško snaći, a uz to je potrebno uložiti i mnogo vreme-
na na pronalaženje pravih informacija. Sve to nas je uverilo u neophodnost
doživotnog učenja, i u potrebu timskog rada, jer je jednom čoveku teško pratiti
sve savremene trendove razvoja elektrotehnike. U tom cilju smo u toku prošle
školske godine formirali tim koji je sačinio plan i program obuke nastavnika elek-
tro stručnih predmeta iz oblasti "Savremeni sistemi merenja, upravljanja i nadzi-
ranja (PLC, SCADA, HMI) ".  Sa tim programom smo konkurisali kod  Zavoda za
unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za profesionalni razvoj
zaposlenih u obrazovanju, koji nam je odobrio akreditaciju i kurs uvrstio u
zvanični katalog akreditovanih kurseva. U skladu sa tim programom, u školi su
održana dva kursa na kojima je učestvovalo ukupno 18 polaznika i pet pre-

davača iz naše škole i jedan sa Visoke tehničke škole u Subotici. Kurs su osmis-
lili nastavnici naše škole Nađ Šandor i Stevo Stevanović, a u realizaciji su još
učestvovali i Buču Oto, Mandić Danijel i Lisak Laslo, te prof.dr Zoltan Jegeš sa
Visoke tehničke škole u Subotici. Obuka je trajala tri dana po osam časova, čime
su polaznici dobili po 24 sata akreditovane obuke. Oba kursa su protekla u
veoma dobroj i radnoj atmosferi, i u toku njih su razmenjena mnogobrojna
iskustva u organizovanju nastave iz ovih, kao i mnogih drugih oblasti elek-
trotehnike. Stevo Stevanović, profesor 

CNC glodalica

Savremeni sistemi merenja, upravljanja i nadziranja

U Novom Sadu je, od 29. novembra do 1. decembra 2007. godine, održan
sajam obrazovanja. Naša škola je dobila priliku da se 30. oktobra predstavi na
štandu Ministarstva prosvete. Tu priliku smo uspešno iskoristili, a lavovski deo
posla pripreme i prezentovanja škole obavila je mala ekipa sačinjena od 5
odraslih na čelu sa direktorkom i 6 učenika - Meze Zoltan, Bašić Aleksandar,
Protić Marina, Jakovetić Kristijan, Škoro Mitar i Zolotić Željka. U istom danu je
na sajmu održana i važna konferencija o reformi srednjeg stručnog obrazovan-
ja, na kome su učešće uzeli predstavnici svih institucija koje vode ili podržavaju
reformu, a otvorio ju je ministar prosvete Zoran Lončar. Na konferenciji je izla-
gala i Aleksandra Dobanović, naš pomoćnik direktora i interni nosilac promena.

redakcija

Naša škola na Sajmu obrazovanja u Novom Sadu

Profesori su obuku pohađali preko raspusta
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I mi robota za trku imamo 
Prezentacija euro - robota učenicima MT i ET odeljenja održana je 12. novem-

bra. Euro - robot je međunarodno takmičenje iz robotike za srednjoškolce i stu-
dente. Svake godine robot koji se pravi ima drugačiji zadatak - ove godine treba
da pokupi loptice, stavi ih na određeno mesto i sortira po boji. 

Škola je (u okviru Projektne nedelje) odobrila budžet za izradu robota od
pedeset hiljada dinara i većina delova je već kupljena. Učenici su počeli da sas-
tavljaju (leme) module, izrađuju se makete modula mehaničkih elemenata i
prave se originali elektro modula koji će biti ugrađeni. Osim naših učenika i pro-
fesora Lisak Lasla i Buču Otoa, u izradi robota učestvuje i bivši đak naše škole,
Robert Tot, apslovent na mehanotroničkom smeru Fakulteta tehničkih nauka u
Novom Sadu, koji je već učestvovao na ovom takmičenju. Takmičenje euro - ro-
bota će biti održano u aprilu, na novosadskom Spensu. Timovi koji osvoje jedno
od prva tri mesta plasiraće se na dalje takmičenje u Nemačku. 

Svi koji žele da učestvuju u izradi euro - robota mogu da da dođu na sekciju
koja se održava četvrtkom u 18 sati u video-sali.

Laslo Lisak, profesor

Naši đaci osvojili
nagrade na sajmu elek-

tronike
Učenici prvih razreda posetili su 9.

novembra Sajam elektronike, teleko-
munikacija i energetike u Novom
Sadu. Naša škola je na Sajmu, koji je
trajao tri dana, učestvovala četvri put.

Odri Akoš iz odeljenja ET-42
osvojio je prvu nagradu svojim auto -
robotom. Reč je o autu koji se može
MPS programirati preko blue tooth-a
(njime sa šalju informacije autu kako
da se kreće). Takođe, mnogo pažnje
pridato je i ekologiji, pa umesto bater-
ija, automobil pokreće akumulator.

Kuti Andrea, takođe iz ET 42, dobila
je prvu nagradu za kompletan rad na
temu ekologije. Profesor Tot Deneš
dobio je nagradu kao mentor.

Andrea Kuti, ET-42

I preko raspusta u
skolu

Ove školske godine zimski raspust
počeo je pre završetka polugodišta.
Tokom raspusta održana je dopunska
nastava, pa je učenicima omogućeno
da poboljšaju svoje znanje, a samim
tim i ocene.

Komentari profesora na dopunsku
nastavu bili su razni, ali je generalni
utisak da je većina đaka došla
nepripremljena. Suština dopunske
nastave je da se na njoj razjasne
nejasni delovi gradiva, a da bi znali šta
vam je nejasno morate da baratate
bar osnovnim pojmovima, što znači - i
za dopunsku treba učiti. Naravno, bilo
je i časova na koje je došao samo
jedan učenik, preklapanja u raspore-
du, dolaska u pogrešnom terminu… 

Učenici priznaju - većina je došla
nepripremljena. Neki su došli zato što
su morali, neki zato što su to zaista
želeli i smatrali da im je dopuna znan-
ja ili razjašnjavanje gradiva trebalo.
Bilo je i revoltiranih - raspust je ras-
pust zato što se tad ne ide u školu, ali
ko je želeo ipak je uspeo nešto da
nauči. Kakve će biti ocene na polu-
godištu - videćemo… redakcija

Mostovi od testa
U prošlom broju Mešcpress-a pisali

smo o izradi mostova od špageta. Da
podsetimo, cilj je da se od običnih
špageta ili neke druge vrste kupovnog
testa, napravi most koji će izdržati što
veće opterećenje, jedini uslov je da
testo ne sme biti termički obrađeno
(kuvano, pečeno...). Raspon mosta
mora biti 1 metar, a visina pola metra,
mora biti težak 1 kg. Najizdržljiviji
most do sada napravili su studenti sa
mašinskog fakulteta iz Mađarske -
izdržao je opterećenje od 550 kg.

Ove godine na sekciji će se praviti
dva mosta - jedan lučni i jedan sa
ojačanjima. Na takmičenju na nivou
opštine, koje će se održati na
Visokoj tehničkoj školi, osim domaći-
na i naše škole, učestvovaće i
Građevinski fakultet i Politehnička
škola. Pobednik ide na dalje tak-
mičenje, u Budimpeštu. Ako želite da
se uključite u ovu sekciju, još uvek
nije kasno. Svi zainteresovani mogu
da se jave profesoru Laslu Lisaku. 

redakcija

Sajam automobila u
Novom Sadu

Učenici prvih razreda saobraćajne
struke posetili su 25. oktobra Sajam
automobila u Novom Sadu. Ovo
možda nije bila naša prva poseta
Novom Sadu, ali je bila prva poseta
Sajmu. Otišli smo sa ciljem da vidi-
mo nove modele pojedinih izlagača
automobila. Pored svakog automobi-
la nalazile su se zgodne promoterke
koje su većinu momaka, ali i ljudi u
godinama, ostavljale bez daha.
Veliko je pitanje da li su se naši
momci više divili novim modelima
automobila ili lepoticama koje su
automobilima davale još veću čar.

Osim velikog broja automobila,
videli smo i razne modele motora.
Pored svakog izloženog modela
nalazili su se prospekti u kojima je
sve lepo objašnjeno i slikovito
prikazano. Sajam će nam ostati u
lepom sećanju jer se tako nešto ne
viđa svaki dan.

Nevena Ristić, SD-11

Tehničari telekomunikacija - novi smer u našoj školi
Ove školske godine, u okviru

Reforme srednjeg stručnog obrazo-
vanja, u našoj školi je otvoren novi
smer - tehničar telekomunikacija.
Razgovarali smo sa Željkom Zolotić i
Merimom Karakasanović, koje su
nam predstavile svoj smer.

Na početku su istakle da se, pošto
je smer nov, o njemu ne mogu raspi-
tati kod starijih učenika već samo kod
profesora i pedagoga. 

„Imamo devet predmeta što je
znatno manje nego u osnovnoj školi.
Ipak, dosta tih predmeta je stručno,
što zahteva više učenja. Imamo i
jedan izborni predmet - možemo da
biramo između tri ponuđena, a u
prvom razredu to su nemački, istorija

i fizika,“ rekla je Merima.  
Željka je dodala da su profesori

dobri, da se jako trude i da koriste
nove metode u nastavi. Jedan dan
nedeljno (8 časova) odvojen je za
praksu, koju imaju u kabinetu u
Malom mešcu, podeljeni u dve grupe.

„Radimo po modulima - to su celine
koje u drugim smerovima čine jedan
predmet, ali za razliku od ostalih, koji
uče predmete paralelno, mi učimo
jedan modul za drugim. Prvo obradi-
mo teoriju pa onda to primenimo u
praksi. Puno je lakše kad nešto prak-
tično primeniš, sve zapamtiš bolje
nego kad učiš napamet, jer tada učiš
o nečemu, a ne znaš kako to zapravo
izgleda.“

Merima dodaje: „Iako za većinu
predmeta nemamo knjige, zanimljivo
je da osnove elektrotehnike učimo iz
elektronskog udžbenika. Pošto je ovo
nešto potpuno novo, imamo obavezu
da nakon što uradimo neku lekciju
izvršavamo razne zadatke i radimo
testove znanja, koje onda šaljemo
preko interneta. Takođe, ovim putem
možemo da komuniciramo sa drugim
đacima koji su takođe piloti i
pomažemo jedni drugima. U ovome
nam puno pomaže internet kabinet u
školi, koji dosta koristimo.“

Odeljenju ET-15 i njihovoj razrednici
Aleksandri Dobanović želimo puno
sreće u pilotiranju! redakcija

IZ ŠKOLSKOG ŽIVOTA
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REPORTAŽA - PRAKSA 

Što sam čuo, to sam zaboravio
Što sam video, nešto sam zapamtio

Što sam uradio, to razumem
Novinarska sekcija MEŠCPRESS-a je dobila zadatak da ispita praktičnu

nastavu u školama i utvrdi uslove pod kojima se nastava odvija. Jednog
ponedeljka (kad je novinarska ekipa imala najviše časova u školi :D ) obišli
smo sve škole u kojima se odvija praksa. 

Prva u planu obilaska bila je Ekonomska škola "Bosa Milićević"...ali...zbog
prethodnih neprijatnih iskustava, ipak smo odlučili da je zaobiđemo...Naime,
izgleda da nismo poželjni, zbog nekih predrasuda...

U Srednjoj medicinskoj školi smo prvo bili zadržani na ulazu (prošli put nismo
bili ni pušteni), ali ovaj put su nas prijatno iznenadili, te su nas dočekali
sasvim lepo. Odmah smo stupili u kontakt s koordinatorom praktične nas-
tave i bili smo na času prve pomoći. Čas se sastojao iz teoretskog i prak-
tičnog dela, a tema su bile situacije u kojima se povređeni može naći i kako
mu pomoći. Učenici su sarađivali u grupi i sa profesorom, učeći razne oblike
povreda, preloma i traumatskih situacija... Čak su nam učenice ponudile
masažu, ali smo odbili zbog gladi jer je bilo kasno popodne (mada smo bili
u iskušenju). Nakon toga smo uvedeni u sobe u kojima se pacijenti smešta-
ju, a koje su opremljene po evropskim standardima. 

Politehnička škola nam je pružila informacije i dobar opis. Posetili smo njihov
Mali mešc u kom praktičnu nastavu imaju grafičari, ali i zidari, tesari,
keramičari i drugi obrazovni profili (stolari praksu rade u drugom objektu).
Razgovarali smo sa tehničarima za oblikovanje grafičkih proizvida. U većini
slučajeva, njihova praksa svodi se na tehničko crtanje i dizajn. Prve dve
godine se crtanje radi ručno, a kasnije se prelazi na računare. Učenike smo
pitali za mišljenje i skoro svi odgovori su bili: "Samo crtamo... ". Sa ostalima
nismo dobili priliku za razgovor.

U Hemijsko-tehnološku školu "Lazar Nešić" smo došli nadajući se da će nam
profesori izaći u susret sa zanimljivim informacijama. Međutim, kad smo
konačno uspeli da uđemo u školu bez problema s zadržavanjem, posle raz-
govora sa koordinatorom, bili smo zamoljeni da sačekamo ispred zbornice...
Čekanje se odužilo na čak 30 minuta... Pognutih glava smo izašli u dvorište
škole. Na svu sreću, pojavio se jedan mladić koji je bio voljan da sarađuje,
Miloš Milin. Od njega smo saznali da se u početku praksa ne održava u školi
(bar za tehničare za zaštitu životne sredine), nego putuju po gradovima i
edukuju se u različitim mestima kao što su fabrike, ustanove i sajmovi.
Nažalost, nismo mogli ništa detaljnije da saznamo.

Tehnička škola se, kao i uvek, najviše istakla (nije u pitanju pristrasnost),
i pružila nam mnoštvo korisnih informacija. Profesori su sarađivali u pot-
punosti i njihovi razgovori su delovali kao predavanje (korisno i krajnje za-
nimljivo).

Bravari i metalostrugari u početku rade zajedno na veoma "žestokim"
mašinama koje je škola dobila na poklon od "Severa" još pre nekoliko god-
ina i teorijski obrađuju načine obrade i rad sa mašinama. Kasnije se razdva-
jaju i svaki obrazovni profil se specijalizuje za svoju struku. Metalostrugari
prelaze na veoma savremene i precizne mašine (CNC mašine). Pošto su
veoma skupe, škola ih nije mogla priuštiti, već su dobijene od Evropske
unije. Rad na ovim mašinama zahteva veliku pažnju i opreznost, i u svakom
trenutku profesor prisutan. Kada učenici završe programiranje mašine, pro-
fesor prekontroliše program i ON pušta mašinu u rad. Predmeti koji se
obrađuju u mašinama su od PVC-a a ne od metala, radi produžetka životnog
veka mašine.

Autoelektričari u početnim godinama uče teoriju i samo pomažu na rad-
nim mestima (u raznim autoservisima). Nedavno su prisustvovali montaži
ulične rasvete i učili od majstora kako se to radi. Usput su im pomagali i kas-
nije su dobili nekoliko delova na kojima mogu da uče. Zbog velikih troškova
obnavljanja Malog mešc-a njihova radionica je bila zapostavljena, a kako
nam profesor kaže, očekuju da će uskoro imati bolje uslove za rad.

Nedovoljno je materijala da bi se mogao izvući jasan i precizan zaključak
(jer se u reformi srednjeg stručnog obrazovanja nalaze još neke subotičke
srednje škole), ali nam se čini da se u našoj školi najviše radi na usavrša-
vanju praktične nastave i teži ka tome da učenici budu što bolje osposobljeni
za rad. Možda tako mislimo baš zato što je naša...

Darko Mijatović ET-45, Ivan Dević ET-21, Uroš Jagodić ET-21

Lazar Kujundžić, koordinator praktične nastave, rekao nam je da se naši
đaci nalaze na stručnoj praksi u 178 radnih organizacija. Najviše ih je u
Suboticatransu.

Svi prvi razredi trećeg i četvrtog stepena praksu obavljaju u školi. Nakon
toga neki učenici trogodišnjih smerova ostaju na praksi u školskim radionica-
ma, a neki idu u privredu. Što se tiče četvorogodišnjih odeljenja, samo sao-
braćajni smer ima praksu sve četiri godine - ostali pohađaju blok nastavu i
praksu u okviru škole.

Praksa novih smerova (pilota) zanimljiva je po tome što je njoj u prvom
razredu posvećen jedan dan, u drugom dva, a u trećem razredu tri dana, pa
ovi učenici na praksi i najviše nauče.

U našim kabinetima u Malom mešc-u ne drži se samo stručna praksa za đake.
Preko raspusta je organizovana obuka iz zavarivanja za potrebe tržišta rada.
Praktičnu nastavu izvodio je Erdedi Janoš, a Fekete Atila bio je zadužen za teori-
ju. Obuku je pohađalo dvadeset polaznika.

Učenici Politehničke škole na praksi
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PARLAMENT / SARADNJA SA BRATSKOM ŠKOLOM

Unija đačkih parlamenata u našoj školi

Poslednja tri dana septembra, tačnije od 28. do 30.09. 2007.
godine, naša škola je omogućila da se na jednom mestu u isto vreme ispreple-
tu volja, htenje i znatiželja srednjoškolaca iz osam gradova Vojvodine:
Subotice, Sombora, Zrenjanina, Novog Bečeja, Bečeja, Bačke Palanke, Inđije i
Vrbasa. Povod je bila obuka srednjih škola na temu „Đački parlament - kakav
mi želimo“, odnosno osnaživanje učenika za participaciju (uključivanje) u život
škole. Učestvovalo je 58 učenika. Subotičke škole koje su se odazvale pozivu
na obuku su Politehnička, Hemijsko tehnološka srednja škola „Lazar Nešić“,
Ekonomska škola Bosa Milićević, Srednja medicinska, Jezička gimnazija
„Kostolanji Deže“ i Gimnazija „Svetozar Marković“. Učenike naše škole pred-
stavljali su Emeše Rožnjik, Marina Protić Luetić, Milan Muhadinović, Nikola
Stanik, Aleksandar Bašić, Igor Stamenković, Bojan Fifa, Mitar Škoro i Danilo
Čabrilo. Organizatori obuke bili su naša, Tehnička škola i nevladina organizaci-
ja „Otvorene perspektive“ iz Subotice. Ono što je bitno da se istakne jeste da
je program obuke podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje
i kulturu i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu iz Novog Sada.
Koordinatorke projekta su bile Eržebet Ivanović, direktorica škole i Verona
Molnar iz „Otvorenih perspektiva“. U ulozi radioničara (osoba koje rade  na
obuci učenika) našle su se  Verona Molnar, Ksenija Vojnić Tunić, Gorjanka
Botić i Irena Nađ. Plenarno zasedanje je bilo upriličeno u Svečanoj sali
Gradske kuće. U uvodnom delu je pročitano pismo podrške pokrajinskog
Ombudsmana iz Novog Sada. Takođe nam se obratio i dao svoju podršku
predsednik gradskog parlamenta Saša Vučinić, kao i gospođa Edita Molnar
Pinter, član Opštinskog veća za obrazovanje. Teme koje su obrađivane bile su
osnovne informacije o Đačkom parlamentu, prezentacija aktivnosti učenika iz Vrbasa,
prezentacija aktivnosti učenika iz Inđije, SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat)
analiza radi utvrđivanja funkcionisanja Đačkog parlamenta, otkrivanje glavnih prepreka u
radu parlamenta, kako prevazići prepreke i kako lobirati i zastupati za bolje funkcionisanje
Đačkog parlamenta u školama i lokalnoj sredini. Rezultat svega jeste da su učesnici
obuke dali svoj maksimum, pokazali ogromnu pozitivnu energiju i spremnost
za promene u korist unapređenja rada Đačkog parlamenta i stekli više
samopouzdanja. Kao kruna rada biće objavljena Brošura, koju će zaintereso-
vani učenici i nastavnici 
moći da koriste kao „vodič“ za rad školskih parlamenata. Na kraju, moram da
istaknem još jednu  vrednost ovog skupa - učenici su postali bogatiji za naj-
manje jedno novo prijateljstvo...

Gorjanka Botić, pedagog

Đački parlament dobio je novog predsednika. To je Milan Muhadinović iz ode-
lenja SD-23. Nova funkcija bila je dobar povod za razgovor.

N.S: Kako si baš ti postao novi predsednik parlamenta?
M.M: Kada se birao predsednik parlamenta ja sam gledao kandidate, ali se

nisam kandidovao. To je umesto mene uradila Gorjanka Botić, pedagog škole.
Glasanje je bilo tajno i osvojio sam većinu glasova. 

N.S: Šta si dosad postigao kao predsednik parlamenta?
M.M: Najveći problem je bila kantina koja je ove školske godine znatno podigla

cene. Ovaj  problem sam rešio uz pomoć svojih saradnika. Cena jednog send-
viča je smanjena, a higijena  i usluga su znatno poboljšane.

N.S: Ko su tvoji pomoćnici?
M.M: Moj zamenik je Igor Stamenković, a Emeše Rožnjik je zapisničar. Uže

predsedništvo čini petnaest učenika.
N.S: Kakav je osećaj biti predsednik?
M.M: Osećaj je dobar,  ali u sve što je dobro mora da se uloži puno truda i vre-

mena da bi to ostalo dobro. Takođe, ova funkcija zahteva puno odricanja i uzima
jako puno slobodnog vremena. 

N.S: Da li stižeš da učiš i pratiš nastavu?
M.M: Sa obzirom na veliku odgovornost, ne stižem baš uvek da pratim nas-

tavu, mada kući to sve nadoknađujem.
N.S: Kao predsednik parlamenta, posetio si Tehničku školu u Kragujevcu.
M.M: Da, zajedno sa profesorima Milanom Mančićem i Željkom Rajčićem i

učenikom Varga Novakom, u Kragujevcu sam predstavljao našu školu i naš
grad. Takođe, prisustvovali smo i raznim radionicama i učestvovali u okruglim
stolovima. Bili smo i u obilasku grada, a posetili smo i Gradsku skupštinu.
Kragujevac je veoma lep grad, a bratska škola ostavila je na mene veliki utisak. 

Milan Muhadinović zahvalio nam se na razgovoru. Nadamo se da ćemo i
ubuduće lepo sarađivati.

Nenad Sulaver, ET-25

Novi predsednik Đačkog  parlamenta

U želji da nastavimo uspešno započetu saradnju, a u skladu sa razgovorima
koje smo vodili prilikom prethodnih susreta, pozvali smo škole sa kojima smo
proteklih godina imali uspešnu saradnju da budu naši gosti za 21. oktobar, dan
tako značajan za Kragujevac. I na našu radost odazvaše se svi: Tehnička škola
iz Subotice, Tehnička škola iz Užica, IV gimnazija sa Ilidže, EMUC iz Makedonije
i dve škole iz Roa (okolina Milana, Italija). Sve delegacije su imale u sastavu po
dva profesora i tri učenika. Posebno bi istakli da je većina učenika gostiju
spavala kod naših učenika.

Trudili smo se da budemo dobri domaćini, pokazasmo školu i  grad (koliko
nam je to kratko vreme  dopustilo). Sa pažnjom smo pratili i predstavljanje gosti-
ju, koji su kroz pesmu i prezentacije, a bogami i domaće specijalitete, pokušali
da nam prenesu deo svog grada. 

Kako je tema ovog okupljanja bila "Mir, ljubav i tolerancija"  imali smo više
aktivnosti vezane za ovu temu: otvaranje prvog Kragujevačkog festivala anti-
ratnog filma i to baš u našoj školi, filmovima Vladimira Paunovića i Marcije
Kampioni, izvrsnu radionicu u kojoj su učestvovali pomešani domaćini i gosti,
poseta Salonu antiratne karikature, Veliki školski čas u Šumaricama i na kraju
završnu tribinu na kojoj su prezentovani rezultat, dogovori, predlozi i želje za
daljnjom saradnjom.

Veliku pažnju ovoj poseti posvetio je i Grad Kragujevac, tako da su naši gosti

Oktobar u Kragujevcu imali prijem kod gradskih zvaničnika.
Lako je bilo napisati ove činjenice, ali opisati sve one emocije, utiske,

druženje, razmenu iskustava, prepričati sve lepe reči za par dana izrečene,  je
barem za mene  nemoguće. Ostaje nada da ćemo imati još prilika za ovakve

korisne razmene učenika.
Milan Gabarić, profesor
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PROJEKAT

Ponedeljak je, za razliku od vikenda, bio sunčan i iznimno topao dan. Nas 15
učenika dobilo je zadatak da se u devet sati pojavi u školi jer treba da stignu
đaci iz Slovenije. Ali, kako kaže Marfi: "Ako nešto može da krene naopako,
krenuće"... Čekali smo Slovence do jedan sat, kada su nam profesori javili da će
stići tek oko pet, što za đake iz Subotice i nije toliko veliki problem, ali za one
koji putuju to je veoma teška situacija. Ponovo smo došli u školu oko pet sati
popodne, upoznali se sa ljudima sa kojima ćemo provesti narednih nedelju dana,
a potom posedali za sto da čujemo njihovu prezentaciju škole. Oni, naravno,
mnogo bolje govore srpski nego mi slovenački pa smo se mogli donekle
razumeti. Posle upoznavanja i prezentacije oni su otišli u studentski dom gde su
bili smešteni, a mi smo otišli svojim kućama. 

U utorak smo se sastali da čujemo o čemu se uopšte radi u ovom projektu,
ko je začetnik i šta bismo mi trebali da uradimo, sve do sitnih detalja... Napravili
smo i neka poređenja anketa koje smo vršili proteklih mesec dana po raznim fir-
mama, uvideli smo da smo nailazili na iste vrste problema. Objasniću o čemu se
radi. Naime, prošle godine je naša škola bila uključena u projekat zajedno sa
Srednjom strojnom in poslovnom školom iz Maribora koji je otpočela austrijska
firma ACES. Dobili smo zadatak da ispitamo šta ljudi misle kako će se život i
školstvo promeniti nakon ulaska u Evropsku uniju. Još prošle godine smo se
počeli pripremati za projekat, da bi u septembru izvršili ankete u petnaest firmi
( Pošta, Sever, Mlekara, Loher, Grgo bravar,...). Nakon prezentacije i analize
izvršene ankete, podelili smo se u grupe koje će na pet jezika - srpskom,
mađarskom, slovenačkom, engleskom i nemačkom, napraviti neku vrstu izve-
štaja koji bismo mogli poslati u Beč. U mojoj grupi su se nalazili Bojan Fifa,  Igor
Stamenković i ja, Mitar Škoro, kao i tri učenika iz Slovenije kojima, naravno,
nisam upamtio imena, ali to ste već znali... Trebali smo da radimo kao grupa, ali
smo mi nekako bez dogovora odlučili da se ipak izdvojimo i da uradimo poseb-
no svako svoju analizu i izveštaj ankete na engleskom jeziku. Taj zadatak nam
je ostavljen za sredu i četvrtak.

U četvrtak smo počeli da radimo na tzv. "Izveštaju" i bilo je veoma zanimlji-
vo, bar za mene i Bojana, gledati kako se Stamenković nervira jer računar ne
radi ono što on želi, kao i reči koje on na svojevrstan način prevodi na neku
mešavinu engleskog i srpskog jezika..... Zato je tu bila i profesorica Milica Vasić,
moja razrednica, da bi ispravila greške  u našem nepravilnom prevođenju. Manje

- više čitavu sredu smo proveli kucajući i prevodeći ovu našu anketu na engles-
ki i predstavljajući rezultate grafikonima. Naravno, nije ovo bilo "All work and no
fun", zezali smo se mi usput, moglo bi se reći da smo se više zezali nego radili
ali nećemo toliko daleko da idemo. U četvrtak, koji je ujedno i bio ključni dan u
nedelji, okupili smo se da završimo ove izveštaje i da ih doteramo i uredimo u
jednu prihvatljivu formu. Ako me pamćenje dobro služi, trebalo je da svi izveš-
taji budu gotovi negde oko četiri sata, jer tada počinje okrugli sto kojem će pris-
ustvovati učesnici projekta kako iz naše tako i iz slovenačke škole, Udruženje
Slovenaca iz Subotice, direktori firmi u kojima su ankete vršene, ljudi iz opštine,
rukovodioci nekih nevladinih organizacija i naravno, uprava naše škole. Održana
je prezentacija rezultata na srpskom i na slovenačkom, posle čega je trebala da
počne neka debata.... Naravno, niko nije hteo ni reči da pisne, pa je profesor
Grgo  Stantić, koji je inače odlično obavljao svoj posao voditelja okruglog stola,
morao da počne na neki način da proziva starije ljude i ljude iz opštine da odgo-
varaju na neka pitanja. Tako je i debata počela da se rasplamsava. Gospođa
Verona Molnar imala je par pitanja za učenike -  šta misle o ovom projektu i
kakva su njihova očekivanja. Svako od nas je izeno svoj stav, ali su Slovenici
sve vreme bili ćutljivi, tek je poneko nešto rekao, bilo je par pitanja o tome da li
su se ispunila očekivanja građana i da li je sada bolje nego ranije. Saznali smo
da se većina očekivanja još uvek nije ispunila, da je život na višoj nozi ali ne i
puno višoj, plate su veće ali je i život skuplji. Posle okruglog stola gosti i učeni-
ci mogli su da se počaste raznim slatkišima i sokovima, kao i žu-žu pogačicama
koji nikada dosta, ali ovog puta ih je zaista bilo previše. U petak, kada je naša
škola obeležavala dan škole, mi učesnici projekta bili smo oslobođeni trčanja na
hipodromu, ali smo trebali da provedemo vreme do ručka sa Slovencima, a
posle bi bili slobodni. Rečeno je da dodjemo u devet i da se nađemo, lepo sed-
nemo, doručkujemo, malo igramo basket ili fudbal a posle ručamo, ali kao što
već rekoh - Marfijev zakon se opet pokazao u praksi. Naši gosti nisu se pojavili
na vreme pa smo ih čekali do nekih jedanaest kada su došli i rekli da neće da
budu sa nama već da idu do grada..... Oko jedan popodne smo se okupili za
ručak posle čega smo otišli svojim kućama da se odmorimo za vikend. Ovog
sam puta odlučio da ipak malo odspavam umesto da se igram na računaru......

Mitar Škoro, ET-21

O gostima iz Slovenije i zajedničkom projektu

Slovenci u radnoj atmosferi

Polovinom novembra 2007. godine posetio sam po drugi put Beč povodom
zajedničkog projekta sa Srednjom strojnom in poslovnom školom iz Maribora.
Ovaj put išao sam sa profesorom Grgom Stantićem, koji je na sebe preuzeo
odgovornost da sa našim partnerima iz Slovenije da svoj udeo u predstavljanju
našeg zajedničkog, sada već realizovanog projekta. Kao što je pomenuto u
prethodnom broju Mešcpress-a, projekat se svodi na anketiranje zaposlenih -
traženo je njihovo mišljenje oko toga da li će se i kako, promeniti situacija u
zemlji, u ovom slučaju konkretno Subotici, kada Srbija uđe u Evropsku uniju.
Slovenaci su imali sličan zadatak, s tim što su oni već u EU.

U Beču su nas ponovo dočekali toplo. Bili smo smešteni u hotelu '' Europa
Haus'' u kom smo imali i sastanke i druge aktivnosti detaljno precizirane vre-
menski - čim smo stigli dobili raspored svih tih aktivnosti. Prvog dana je bilo
veoma zanimljivo zbog ponovnog susreta sa ljudima koji su prošli put bili sa
nama, mada je bilo veoma puno novih lica sa kojima smo se naknadno upoz-
nali, i sa mnogima sklopili prijateljstva. Svi su imali izlaganje svojih projekata i
trudili se da što bolje objasne šta su zapravo postigli. Program je bio
raznovrstan, pun zanimljivih aktivnosti kako bi se postiglo da ni u jednom
trenutku ne bude dosadno. Svaka škola učesnik u ovom velikom projektu dobi-
la je tablu za školu ACESS kao potvrdu da je postigla nešto u ovoj organizaciji.
Slobodno vreme koje smo imali iskoristio sam za upoznavanje novih ljudi i
druženje. Najkorisnija od svega bila je razmena ideja i iskustava. Takođe, bilo je
zanimljivo slušati kako funkcionišu škole u drugim zemljama. Imali smo vreme-
na i da obiđemo Beč, da posetimo ono što nas zanima. 

Kada su se izlaganja svih projekata završila, poželeli smo sreću jedni drugi-
ma u budućnosti i oprostili se. Nakon tih par dana, u potpunosti ispunjenim
svakakvim aktivnostima, vratio sam se u Suboticu.

Nebojša Gagić, ET-41

Završetak projekta - prezentacija u Austriji

U Austriji sa kolegama iz Slovenije
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Čekajući Godoa
Ponudom profesorice Dušanke Martinov

da umesto čitanja knjige "Čekajući Godoa"
posetimo istoimenu pozorišnu predstavu, bili
smo oduševljeni i veliki broj učenika se pri-
javio. Predstava se održala u Somborskom
pozorištu 13. decembra 2007.godine.

U predstavi nam je kroz zanimljiv način
prikazana monotonost i praznina u životima
glavnih junaka. Publika je bila zadovoljna,
zapravo zabavljena rečima aktera predstave
koje su gotovo bez traga logike, smešnim
pokretima i praznim dijalozima. Iza smešne
podloge krije se tužna slika koju je svaki
čovek sigurno preživeo i osetio na svojoj
koži. Vrlo specifično delo je ovom prilikom
pojasnilo pojam antidrame. Junaci su pro-
našli smisao postojanja u čekanju gospodina
Godoa. Njihovo čekanje je čini se bez smisla,
ali oni nikako ne mogu da smognu snage da

Impresije iz Beograda
Retko nam se pružaju prilike da pobegnemo od sive svakodnevnice. Zbog

toga smo, kao i prethodnih godina, obišli Sajam knjiga u Beogradu, dana 25.
oktobra. Putovanje je bilo drugačije nego obično, jer smo imali vodiča - profe-
soricu Jasminu Marić. Ona se trudila da nam prenese svoje znanje o znameni-
tostima koje smo mogli videti iz autobusa, a i o onima koje smo kasnije obišli.
Čitav dan je bio dobro organizovan. Kada smo stigli na Sajam, razišli smo se u
malim grupama da bismo razgledali i kupovali. Bila je velika gužva, kao i uvek,
ali i mnogo zanimljivih knjiga i lica. Našli smo se u tačno dogovoreno vreme i
bili smo spremni za dalji obilazak, jer je ovo bio samo početak. Posetili smo
Sabornu crkvu, grob Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića,a  zatim  i
Kalemegdansku tvrđavu. Ovde smo čuli dosta zanimljivosti i naučili dosta
novog. Nakon toga smo bili slobodni nekoliko sati dok nije došlo vreme za
pozorišnu predstavu. Gledali smo komediju "Laža i paralaža". Nažalost, bili smo
uskraćeni za jedan deo predstave jer je glumačka ekipa kasnila skoro sat vre-
mena i zbog toga znatno skratila nastup. Bez obzira na sve, shvatili smo poruku
- težak je život lažljivaca i lenjivaca. Bili smo razočarani, ali smo uzbuđeno
krenuli prema Subotici.

Na trenutak smo pomislili da smo pobegli svakodnevnici. Ipak, sutradan kada
smo se probudili, shvatili smo da nas je ona strpljivo čekala.

Dušica Vojnić Kortmiš, ET-41

U odnosu na proteklih par godina, u
Subotici se dogodio veliki procvat na mu-
zičkoj sceni. Pojavio se veliki broj inovatinvih
mladih bendova, i već obećavaju, iako posto-
je relativno kratko. Iako sviraju pretežno
obrade, polako svi teže ka višem cilju -
autorskim pesmama. U ponudi mlađih bendo-
va su Nowhere Drive, Black Sabbatka, Empty
Corridor, Udar!, Nadrenalin, Oroz, All The
Arms We Need, Progressia, Stringfield i još
mnogi...

Iz naše škole najviše članova broje ben-
dovi Nadrenalin (Petar Jovančević MT-21,

Subotička muzička scena

Razglednica iz Egera ili, bolje da mi ne veruješ

se pokrenu i odu. Iako je scenografija skrom-
na, svaki predmet i slika imaju svoj značaj -
drvo, klupa, put, Godo, polje... Na nepregled-
noj pozornici koja predstavlja život vide se
samo usamljeno drvo i klupa, dok u toj
dimenziji (kojoj ne znamo ni vreme, a ni
mesto dešavanja) možemo samo slutiti gde
vodi onaj put koji se spominje nekoliko puta.
Da li je to izlaz? Možda je to samo nagoveš-
taj, jer čini se da izlaza nema za naše
junake. Godo predstavlja neshvatljivu silu
kojoj je čovek podređen i nemoćan da joj se
odupre. Delo počinje isto kao što se i završa-
va, scena se nije promenila kao ni radnja,
što pokazuje da je čekanje uzaludno.

Iza glavnih likova treba videti celo
čovečanstvo, nemotivisanost i neizvesnost
čekanja stvaraju ciklični tok života kao se
da nema kraja, a to je simbol života koji je
večito isti i nepromenljiv.

Dušica Vojnić Kortmiš, ET-41

Damjan Kapor ET-45, Antonio Gabor ET-21)
i Udar (Uroš Jagodić ET-21, Darko Mijatović
ET-45, Ivan Dević ET-21). Oba benda uskoro
počinju sa svirkama (do sada su ih retko
imali), a u planu su i autorske pesme u
maniru tvrđeg roka i alternative. Udarov
repertoar su domaći i strani rok hitovi, dok
Nadrenalin ima rock mainstream u svom
"naoružanju".  Nadajmo se da će uspeti u
ostvarivanju svojih ideja i želja i da će ih
subotička publika lepo primiti, jer je to, u
suštini, izazov!

Mario Maričić, ET-25

Ko još piše razglednice?
Odeš na gugl, (ne verujem da nema informisanih, povodom guglanja, ali, za

svaki slučaj, ako nikome ono udavačama: to je pretraživač koga  su 1998. osno-
vali Lari Pejdž i Sergej Brin, pametni momci, deveti po bogatstvu na svetskoj
listi), ukucaš Eger i tamo sve saznaš. I ovo što ću ja prepričati:

Eger, barokni biser Mađarske, udaljen je 100 km od glavnog grada prema
istoku, u podnožju planine Mátra. Prepoznatljiv je po dobrom geografskom
položaju, pitomim pejzažima, termalnim kupalištima, tradicionalnoj kulturi,
evropski čuvenim vinima, gostoprimstvu građana... Najpoznatija znamenitost je
tvrđava koja je od svog postojanja imala više opsada. U srcu grada se nalaze
mnogobrojne značajne zgrade građene u stilu baroka i kasnog baroka. Okolina
Dobo- skvera  je koncentrat gradske prošlosti i srednjovekovno-baroknih građev-
ina, kao što su crkva Svetog Antuna, Licej i Katedrala.Toj slici za razglednicu,
može da se doda veliki park, jezero i autentično rekonstruisan dvorac, sa arhe-
ološko-turističkim lokalitetom i minaret, uspomena na period pod Turcima, sa
jedinstvenom panoramom centra grada sa njegovog balkona. Eger je i grad  sa
oko 20 000 učenika i studenata, podmlatkom, koji će postati stručnjaci
vinogradarstva i proizvodnje vina i drugih privrednih grana, odomaćenih na
ovom području. Ma ne mogu da ne dodam i to da se deo istorije ovog grada
izučava iz romana Zvezde nad Egerom pisca Geze Gardonjija (1863-1922). 

Zanimljivo je sve ovo (kao i brojčano važni i fascinantni, ali za putnika teže
pamtljivi podaci) prethodno znati, iako od toga nema koristi ako se ne vidi.

Odeš! Proveriš!Zašto da ne!?Kao što su to učinili profesori naše škole.(A što
ti štreberi vole da proveravaju! Sve češće. Sve temeljitije. Još se nisu počeli
vraćati na već viđeno, ali počeće, izvesno je kao repeticio).

Putovati, znači ići za tragom onoga ko je tamo već bio. Putovati u Eger, znači
ići tragom duše Šandora Petefija (1823-1849). Romantičarski slobodan, pogle-
da obojenog u sve boje rane, sunčane, jeseni. Jesen je lepa kad je putujući
gledaš i diviš joj se usput, pod uslovom da nisi vozač autobusa punog profeso-

ra, a o sujeverju i đačkim kletvama da ne govorimo.
Vešt putnik hrani dušu malim potrošivim lepotama ukradenim samo za sebe

i onim velikim, nepotrošivim lepotama koje su nam trajno ostavile velikaške
duše inih, posebnih ljudi, da u njima i naše male obične duše uvek i iznova
uživaju. A kad mi otputujemo, te lepote ostanu netaknute našom nogom i pogle-
dom i dalje lepe i spremne da ih i drugi gledaju i dive im se, tražeći zamerke ili
ih upoređujući ili samo ćuteći pred njima. Sve je i u toj ljubavi koja postoji
između duše putnika i traga duše neimara lepote, dozvoljeno. 

Duše neimara su najvrednije pomena u gradu koga zovu i barokna perla
Evrope. Zidari kuća kroz sva vremena, a u vremenu baroka naročito, imaju
najstrpljivije duše (u samom centru Egera ima oko 150 zgrada pod zaštitom
države), čija se darovitost otelotvoruje istovremeno u neprocenjivo korisno i
neizrecivo lepo. Tim dušama, na svim delovima sveta trebalo bi da se do zeml-
je poklonimo i požalimo da ih nikad kroz vreme ne sustigne rušiteljska duša var-
vara. 

Dušom vinara iz vinogorja i vinskih podruma u "dolini lepih žena" moj Šan-
dore, tažimo, talimo, otpuštamo, prizivamo, razmekšavamo, dolevamo lepo u
pesmi, ono što se lako i željno ponavlja a teško oprašta ako se pretera. 

Nismo štreberi (nismo baš uvek), mi prosvetari. Eto, na primer, ne znamo
otkud portret Adele Bloh-Bauer I (najskuplje prodana slika Gustava Klimta).
Uguglaj: Gustav Klimt (1862-1918). Mada ja verujem da je duša Gustava Klimta
išla slobodnim romantičarskim tragom duše Šandora Petefija i da su se dotakle
Šandorova slobodna i Gustavova neslobodna duša, kao što su se, verujem
neskromno, obe navedene, slobodne, taknule trenom sa mrvom traga moje još
neslobodne duše. Eto, i u to ja verujem. 

Da, tako je bilo. Bili smo i videli. Sve je isto kako piše, plus doživljeno. Ne
verujte! Proverite! Ovako je to videla moja putnička duša, jedna od štreberskih
duša iz onog autobusa punog profesora koji je imao vozača koji zna da vozi u
rikverc. Lako se proverava. Odeš, uguglaš; grad-kutijicazacipele.mojblog.com.

Ne moraš. Svakako će te, ako ne budeš dobar, stići moja kletva: Dabogda bio
prosvetni radnik. Snježana Rončević, profesor
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Novembar i decembar su vreme kad šahisti iz naše škole mogu da pokažu
šta znaju i umeju. Igranje šaha je deo druženja sa prijateljima. Zasad imamo dve
prilike za to: novembarski brzopotezni turnir u našoj školi i turnir " Slavko i Raća
" u Školi za mašinstvo i saobraćaj u Kragujevcu sa kojom smo zbratimljeni. 

Sredinom novembra kod nas organizujemo turnir u brzopoteznom šahu.
Prošle godine smo ugostili đake i profesore iz tri škole - iz bratske škole iz
Kragujevca, iz Politehničke škole i škole Lazar Nešić, naše sugrađane.

Sredinom decembra putovali smo u Kragujevac.  U ekipi učenika koja je na
oba turnira bila prva učestvovali su Braun, Jovanović,  Dokić, Šarčević i Boroš.
Za ekipu profesora igrali su Ilijin, Koras, Janečić, Martinov, Poljak i Nemet.
Plasman učenika na svim turnirima bio je jednak ili bolji od plasmana profesora
jer su učenici uvek bili prvi. Naši šahisti imaju dobre izglede da postignu
primetne rezultate i šire. Za to će trebati puno rada i upornosti. Talenat ne
nedostaje.

Živa Martinov, profesor 

Novi uspesi naših šahista

O navijačima i (pravilnom) navijanju

U septembru su se igrale utakmice u okviru opštinskog turnira u malom fud-
balu. Učestvovale su sve subotičke srednje škole. Svaka škola ima svoje navi-
jače koji organizovano dolaze da gledaju utakmice i pruže podršku svom timu.
Ove godine, zbog problema sa navijačima i njihovom kontrolom, kao i zbog izbe-
gavanja potencijalnog sukoba, našim navijačima je zabranjen odlazak na utak-
micu. I pored zabrane, oni su krenuli ka stadionu u Prvomajskoj ulici, na kome
su se, kao i uvek održavale utakmice. Navijači su udaljeni, a utakmica je
odložena. Ovo je bio povod za razgovor sa Milanom Mančićem, profesorom fi-
zičkog vaspitanja, koji je ispred naše škole bio zadužen za ovo takmičenje.

N.Ć: Šta se zapravo desilo?
M.M: Rekao sam navijačima da je utakmica otkazana i da ne dolaze na sta-

dion. Nakon što sam ja otišao u Prvomajsku, oni su krenuli za mnom. Tamo su
bile još dve gupe navijača. Došli su gimnazijalci koji su prvi ušli na stadion, a
zatim i najvijači Politehničke škole, od kojih su neki bili u alkoholisanom stanju
i svi su zadržani na ulasku u Prvomajsku. Našim navijačima je rečeno da je
turnir odložen, ja lično sam im rekao, ali su oni ipak došli. Onda sam morao da
preskočim ogradu i kažem im da se vrate u školu, kako bih sprečio da se sret-
nu sa navijačima Politehničke da ne bi došlo do nekog incidenta.

N.Ć: Šta je najveći problem sa navijačima?
M.M: Naša škola nema pravog vođu navijača. To može biti samo onaj ko ima

autoritet, koji ove vođe nemaju. Kad je Spasoje bio vođa navijača, ja sam mu
rekao:"Ti odgovaraš meni, a oni odgovaraju tebi". Kad bi Spasoje nešto rekao,
to je tako moralo biti i niko nije mogao da radi ništa mimo njegove naredbe.
Pravi vođa grupe je onaj ko se tako ponaša, a ne onaj ko ima to zvanje. Kada je
Srđan Radović došao da mi prijavi da je on vođa navijača, rekao sam mu da je
jedno kad navijaš za školu, a drugo kad navijaš za klub. Po zakonu, klub može
biti izbačen iz takmičenja ako njegovi navijači ne poštuju propise i nasilno na-
vijaju - zato je i Partizan bio izbačen iz Kupa evropskih šampiona. Ja ne želim
da neko izbaci našu ekipu, koja se uvek plasira na republičko takmičenje, zbog
nekoliko navijača koji se nedolično ponašaju - iživljavaju se, guraju se, psuju…
još samo treba da se neko povredi. Osim toga, neki dolaze da prate utakmice
samo da ne bi bili na nastavi. 

Koliko navijači mogu da stimulišu i pomognu svom timu, toliko mogu i da des-
timulišu. Tako su rukometaši izgubili utakmicu zbog njih, ali su sledeću, bez nav-
ijača, dobili.

Navijači bi trebali da nauče pesme koje su normalne i da ih pevaju, nikako ne
tekstove "pijemo i  duvamo na ulici" i slične.

Nama profesorima nije cilj da se zatvore dve ekipe i dva profesora u salu pa da se igra
utakmica. Cilj nam je da ima što više navijača. Ideš da navijaš za druga pa ćeš i ti možda
početi da se baviš sportom ako se do sada nisi bavio. To nam je glavni cilj i zadatak, zbog toga
i postoje navijači, a ne da idu na utakmice da se iživljavaju, divljaju i da bi pobegli sa časova.
Kad nauče kako da navijaju, tek onda će moći da prisustvuju utakmicama. 

Nemanja Ćakić, ET-25
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Na školskojkoj olimpijadi koja će se ove godine održati u Nišu, našu školu će
predstavljati strelci Tibor Marton SD-42, Šafer Robert ET-15 i Ervin Virag ET-32, kao i
plivač Roža Žolt, učenik odeljenja MT-12.

Nenad Sulaver ET-25

Naši predstavnici na olimpijadi u NišuDan škole proslavili smo, kao i prethodnih godina, zajedničkim krosom na
hipodromu. Najbrži prvaci bili su Alen Asani i Dragana Kekezović, od učenika
drugih razreda prvi su do cilja stigli Igor Andrašić, S-21 i Josipa Sadojević, SD-
23. Najbrža devojka i momak u konkurenciji trećih razreda bili su Ljubica Zukan,
i Mario Majnal, oboje iz SŽ-31. Najbrži maturanti bili su Robert Budemac, SD-42
i Tajana Temunović, SD-41. 
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ELSŐ KÉZBŐL

Szeptember utolsó napjaiban a Nyitott távlatok nevű civilszervezet és A
Műszaki Iskola szervezésében nyolc vajdasági város, Szabadka, Zombor,
Nagybecs-kerek, Óbecse, Törökbecse, Bácska Palánka, Inđija és Verbász
középiskolásai találkoztak intézményünkben.

A Diákparlament - amilyet mi szeretnénk címmel megrendezett továbbkép-
zésen az 58 tanuló megvitatta, hogyan lehetne erőteljesebben bevonni a
diákokat az iskolák mindennapjaiba. A szabadkai középiskolák közül megjelen-
tek a politechnikai, a vegyészeti, a közgazdasági, az egészségügyi és mindkét
gimnázium (a Kosztolányi D. és a S. Marković) képviselői. A házigazdák
iskolánk tanulói közül Rozsnyik Emese, Protić Luetić Marina, Muhadinović Milan, Stanik
Nikola, Bašić Aleksandar, Stamenković Igor, Fifa Bojan, Škorić Mitar és Čabrilo Danilo voltak.

Ezt a parlamentiprojektumot a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság,
valamint a  Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság is támogatta. A projektum fő
koordinátorai Ivanović Erzsébet, iskolánk igazgatónője és Molnár Verona
(Nyitott távlatok) voltak. A csoportfoglalkozásokat Molnár Verona, Ksenija
Vojnić Tunić, Botić Gorjanka és Nagy Irén tartották.

A plenáris ülés a Városháza dísztermében zajlott le, az egybegyűlteket

köszöntötte a tartományi ombudsman, majd  Saša Vučinić, szabadkai parlament
elnöke szólt a közönséghez, aztán pedig  Pintér Molnár Edit oktatási titkár
beszélt a jelenlévőkhöz.

A munka tartalma: 
1. Tudnivalók a diákparlamentről - alapfokon.
2. A verbászi diákok prezentaciója.
3. Az inđijai tanulók prezentaciója.
4. A diákparlamentek munkájának SWOT analízise.
5. A diákparlamentek működését gátló tényezők keresése.
6. Hogyan legyőzni az akadályokat?
7. Hogyan tehető hatékonyabbá a diákparlament munkája az iskolában és a

környezetben, ahol az iskola található.
A képzés résztvevői igen aktívak és érdeklődőek voltak, talpraesetten dolgoz-

tak a csoportmukákban, munkájukkal hozzá szeretnének járulni a diákparla-
mentek sikeresebb és hatékonyabb működéséhez. A közös munka eredménye-
képpen egy munkafüzetet jelentetnek meg, mely útmutatóként szolgál majd a
diákparlamenti munka után érdeklődő tanároknak és diákoknak egyaránt. 

Végül leszögezhetjük, nemcsak dolgoztak, hanem ismerkedtek és barátkoz-
tak is a diákok az együtt töltött három nap alatt, s talán új barátságok is szület-
tek, amelyek maradandóbbá teszik ezt a továbbképzést. 

Botić Gorjanka, iskolapedagógus 

Diákparlament - amilyent mi szeretnénk!

Szeptember 17. és 21. között iskolánkban 5 napos továbbképzés folyt az
elektrotechnikai szakon dolgozó tanárok részére. A tanfolyam az iskolánk igaz-
gatónőjének és tanárainak a HTL Wien iskolában tett látogatása folytán a
CARDS program támogatásával jött létre. A tanfolyamot Dr. Bernhard Ingruber,
a HTL Wien bécsi iskola tanára és a bécsi Technológiai Egyetem asszisztens
tanára a telekommunikáció, RF technológia és a mérési módszerek területén tar-
totta a következő témákról: digitális kommunikáció, telekommunikációs vona-
lak, antennák, OTDR (Optical Time Domain Reflectometry), SSB moduláció, pro-
jektumok és diplomamunkák, valamint a laboratóriumi gyakorlatok meg-
valósításának módszerei. Az iskolánkban dolgozó tanárokon kívül a tanfolya-
mon részt vettek még a tanárok a következő iskolákból: PTT középiskola
Belgrádból, a Mija Stanimirović Középiskola Nišből, a Műszaki Iskola Užiceből
és a Mihajlo Pupin Középiskola Újvidékről. 

A tanfolyamot követően, a HTL Wien iskola úgy döntött, hogy iskolánknak
adományoz egy spektrumanalizátort, egy digitális oszcilloszkópot, egy négy
csatornás oszcilloszkópot, hat függvénygenerátort, két multimétert és két
dekád-ellenállást. Az értékes ajándékot megkaptuk, és ezúton is hálásan
köszönjük!

Stanić Molcer Piroska, szaktanár

Bécsi vendégeink voltak

Megkezdődtek a munkálatok, épül az új tornaterem!
Az Műszaki Iskola diákjainak zöme fiú, akik szeretnek sportolni. Régóta szük-

ség lenne már egy rendes tornateremre, ahol kedvükre mozoghatnának a tanu-
lók. Eddig két kisebb teremben és jó időben az udvaron zajlottak a tornaórák.
Tavaly elkészült az új épület terve, s január 15-én Bojan Pajtić, a tartományi VT
elnöke neves vendégek, Oliver Dulić, a szerb Parlament elnöke, Jeges Zoltán, tar-
tományi oktatási és művelődési titkár, Momčilo Milović, a Nagyberuházási Alap
elnöke, Modest Dulić, tartományi ifjúsági és sporttitkár, Kucsera Géza, Szabadka
polgármestere, a helyi önkormányzat képviselői, rengeteg újágíró, tanárok és
diákok jelenlétében helyezte el az új tornaterem alapkövét. 

A tervek szerint egy 40x46 méteres tornaterem épül majd, a központi rész ké-
zilabdapálya nagyságú lesz. A beruházás értéke 83 millió dinár, mely tartomá-
nyi és községi forrásokból, valamint a Nagyberuházási Alap támogatásával lesz
megvalósítható. A kivitelező pedig az Alpine osztrák cég belgrádi alvállalata. 

- Tíz éve szeretnénk megvalósítani, most talán sikerül. Hat hónap alatt kell elkészül-
nie a tornateremnek, tehát a következő tanévben már itt tornázhanak a tanulók.
Szeretnék itt lenni a megnyitón is. A Műszaki Iskola épületének homlokzatát is rendbe
kellene hozni, mert ez a város egyik legszebb épülete. Igyekszünk ehhez is pénzforrá-
sokat taláni. Szeretnénk minél többet építeni és szépíteni az immár újra városi rangot
kapott városban. - jelentette ki Kucsera Géza polgármester.

Bojan Pajtić megállapította: Szabadkáról mindig minőségi projektumok érkeznek,
s ezért is sikeresek. Ez a tornaterem a tartomány legnagyobb értékű egyéni
beruházása. A jövőben is számíthatnak ránk a helybeliek. 

- Örülök, hogy idáig eljutottunk, szeretném, ha szeptemberben már az új tor-
naterem fogadná a diákokat. Ha az épület kész lesz, a beslő berendezés is megoldjuk.
Jó helyre érkezett a támogatás, iskolánk tanulói eredményeikkel, tudásukkal fogják
bizonyítani, hogy érdemes volt ezt a befektetést megvalósítani. Ez a tornaterem nem-
csak diákjainknak fontos, hanem a többi szabadkai középiskolásnak is, mert itt közsé-
gi, körzeti, sőt köztársasági szintű versenyeket is rendezhetünk majd - mondta
Ivanović Erzsébet, iskolánk igazgatónője a satjótájékoztatón.

Lesznek még nehézségeink addig, hiszen az iskolaudvar egy része le lesz
zárva az építkezés miatt, de reméljük, gyorsan elkészül az új épületszárny. 

A szerkesztőség
Készenlétben a munkagépek és -eszközök: kezdődhet az építkezés!
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Erről az igen veszélyes fertőző betegségről tartottak előadást az egészségügyi középiskolások diák-
jainknak, hiszen legjobb gyógyítás a megelőzés.

Tudnivalók a sárgaságról

Oktatási kiállítás Újvidéken
A csökkenő gyermeklétszám szükségessé teszi a diákokért való „harcot“. A

közeljövőben ugyanis tanulónként kapnak pénzt az iskolák a minisztériumtól,
illetve pályázniuk kell majd a fenntartási és egyéb költségek előteremtéséért.
Ezért szaporodtak el az iskolavásárok, ahol „reklámozhatják“ magukat a tanin-
tézmények. November 29. és december 1. között Újvidéken rendeztek közép- és
felsőfokú oktatási kiállítást, melyen iskolánk is bemutatkozott. Igazán impozáns
volt a standunk, ahol az érdeklődők megnézhették, mi mindennel foglalkoznak
és mi mindent tanulnak diákjaink, és milyen eredményeket érnek el. Most is tan-
ulóink „mutatták meg“ a vásár látogatóinak, milyen lehetőségeket biztosít a
szabadkai Műszaki Iskola a leendő diákoknak. 

Kényelmesebben a versenyekre

Új „kombit“- személyszállító gépjárművet vásárolt iskolánk, mellyel kényelsmesebb lehet
versenyekre, továbbképzésre utazni úgy a tanároknak, mint a diákoknak.

Iskolánk kiállítótere az újvidéki oktatási vásáron

Az elsősök közös szülői értekezlete

A 2007/2008-as tanév elején is közös szülői értekezlet tartottak az első osztályosok
szüleinek. Itt az iskolával kapcsolatos alaptudnivalókat ismertették a jelenlévőkkel az
iskola elöljárói, és válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Az igazgatónő elmondta, hogy  a
negyedik fokozaton idén is öt magyar technikusi osztály indult, kettő az elektrotechnikai,
kettő a közlekedés és egy a gépészeti szakon. A harmadik fokozaton egy autószerelői,
valamint egy villanyszerelő és autó-villanyszerelő osztály (15+15 diák) indult. Mivel az
elsősök matematika tudása a felvételi pontszámok alapján elég gyenge, ezért felzárkóz-
tató matematika pótórákat is megszerveztek számukra, melyeket Perme Ilona tanárnő
tartott az első negyedévben. 

A Vajdasági AT projektumot indított a roma diákok felzárkóztatására. Ennek
első lépése egy tanulmányi ösztöndíjról szóló pályázat kiírása volt a
középiskolás roma származásúaknak. A projektum célja, hogy minél több roma
nemzetiségű fiatal befejezze  középiskolát, és hogy továbbtanuljon valamelyik
felsőoktatási intézményben. Így biztosíthatnának maguknak állás és megél-
hetést, beilleszkedhetnének a társadalomba. A projektumot támogatják: a
Tartományi oktatási és Művelődési Titkárság,  a VAT Romaintegrációs Tanácsa
és a Roma Egyetemisták Szövetsége. Iskolánk 11 tanulója pályázott sikeresen
az ösztöndíjra (nyolc fiú és három lány). Az ő mentoraik Čavić Đuro és Király
Árpád tanárok, akik előzőleg kétnapos mentori szemináriumon voltak Újvidéken.
A továbbképzést dr. Jeges Zoltán, tartományi oktatási és művelődési titkár nyi-
totta meg. A mentorok feladatai: figyelemmel kell kísérniük a diákjaik tanul-
mányi eredményeit és magaviseletét, s biztatniuk kell őket a minél jobb ered-
mény elérésére. Az újévi ünnepek alkalmából mr Bojan Pajtić, a VAT VT elnöke
pénzadományt adott át az ösztöndíjasoknak és mentoraiknak. 

Čavić Đuro és Király Árpád tanárok

Ösztöndíj roma diákoknak

Továbbképzések a téli szünidőben
A korszerű méré-

si, irányítástechni-
kai és megfigyelési
rendszerek címmel
Nagy Sándor villam-
osmérnök kolléga
tartott háromnapos
akkrediált tovább-
képzést az elektro-
szakos tanároknak
január elején.

Villamosmérnökeink - tanulás közben

A gépészmérnök-szaktaná-
rok számára Stantić Grgo kollé-
ga tartott továbbképzést a téli
szünetben. A CNC-gépek ta-
nításban való alakalmazá-
sáról bővíthette tudását hat
szaktanár és két gyakorlat-
vezető. Ezeken a gépeken a
leendő gépésztechnikusok-
szá-mítógépes szerkesztők és
a CNC-gépkezelők dolgoznak
a gyakorlati oktatáson. Buzgón programoznak a gépészmérnökök

Nagy érdeklődés muatkozott a szülők körében a közös szülői értekezlet iránt
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Szünidei pótóra - pro és kontra

- Szerintem a téli szüneti pótórák azért előnyösek, mert az intőre álló
gyerekek esélyt kapnak arra, hogy szünet után ki tudják javítani az egyeseket,
és azért hátrányos mert elveszi a szünidő egy részét.

- Téli szünidőbe pihenni kell, nem iskolába jönni pótórára.
- A téli pótóra az jó ötlet csak az a gond, hogy téli szünidőbe van. Ilyenkor a

tanulóknak biztos, hogy nincs kedvük bejönni tanulni.
- Szerintem okos dolog, mert megmagyarázzák az anyagot, hogy megértsük,

másrészt azért nem jó, mert elrabolják a szünetünket, amit olyan rég vártunk.
- Nem jó, hogy a téli szünetben lesznek a pótórk, mert az utazóknak sok pénzt

kell fizetniük főleg azoknak, akik messziről utaznak. A téli szünetben nem
kapunk buszbérletet, és egy napra legalább 600 dinárt kell hozni.

- Szerintem jó dolog a pótóra, de a téli szünetben nem hiszem, hogy sokan
elfognak jönni. Aki ki akarja járni az első osztályt, az biztos eljön.

- Utálom amikor szünet van, és be kell jönni a suliba.
- Szerintem a pótórák elég nagy hülyeségek, a téli szünet a gyerekeké, és

nem azért találták ki, hogy még akkor is tanuljanak.
Szerintem nem jó ötlet, mert a Szabadkán kivüli tanulóknak fizetni kell, meg

otthon is lehet gyakorolni, abból a tantárgyból amiből kellene jönni.
Szerintem hülyeség, csak arra kell, hogy aki nem jár be, az év végén nem tud

panaszt tenni a tanárra.

Idén a tanárok sztrájkhoz folyamod-
tak, mert nem kaptak elegendő bért
munkájukért. Hosszas egyezkedés u-
tán (k.b. két hét alatt), düllőre jutottak
a minisztérium képviselőivel. Ez idő
alatt az órák időtartamát lecsökken-
tették 30 percre. Sok gyerek úgy gon-
dolta: ez nekik csak jó lehet. Hiszen
milyen jó lesz ilyen rövid időt eltölteni
az iskolában. Arra viszont nem, hogy
az ellenőrzőket, dolgozatokat és a
teszteket is rövidebb ideig írhatják.

Pár tanuló viszont abszolút ellenez-
te, mivel tisztában voltak a sztrájk hát-
rányaival. Ők tanulni szeretett volna?!

A megkérdezettek többségének
megfelelt ez az embertelen állapot.
Mert őket nem érdekli igazán az, hogy
nincs idő rendesen begyakorolni a

Tanári sztrájk - jó ez nekünk!?

A mi osztályunk elég rosszul tanul,
de persze vannak kivételek. A gyenge
tanulmányi eredmény legfőbb oka a
lustaság, mely sajnos nagyon nagy úr
az életben, és elég sok embert meg-
fertőz. A második helyen szerepel a
számítógép, amely igen veszélyes a
tanulókra nézve. Ha elkezdünk játsza-
ni egy játékot, akkor annak olyan ha-
tása van az embei agyra, hogy egy-
szerűen nem tudjuk abbahagyni, és
ez is a tanulás rovására megy. Ha
mégis abbahagyjuk a játékot, még ak-
kor sem tudunk koncetrálni a tanulás-
ra, mert még az agyunkban ott moto-
szkálnak a játékhoz kapcsolódó törté-
nések és a különböző trükkök. 

A harmadik helyen szerepel az

55 intő negyedévkor - sok vagy kevés?

Igazán érdekes találkozás volt számomra, amikor október elején itt jártak a
szlovéniai középiskolások. Ők Mariborból érkeztek, a Gépészeti és Ügyviteli
Középiskolából. A heti feladatunk az volt, hogy a szlovén vendégekkel közös
projektumot kellett készítenünk a szlovén és a hazai cégekről.

A hét első napján a szlovéneket fogadtuk és ismerkedtünk, barátkoztunk
velük, majd elvittük őket városnézésre, még a régi Városháza kilátójára is fel-
másztunk.

Kedden összeültünk a szlovénekkel, és összevetettük a cégekről szóló infor-
mációinkat. Aznap felírtuk egy táblára, hogy mi volt a "rossz" és a "jó" tulajdon-
ságuk, miután ez mind megvolt, akkor a mi kis csapatunk (Rozsnyik Emese, ET-32;
Jakovcsevity Krisztián, MT-22; Kiss István, M-22) előadta és indokolta a megjegyzé-
seinket.

Szerdán a szlovénokkal elmentünk a palicsi állatkertbe, utána pedig a part
mentén sétáltunk, majd visszaindultunk az iskolába. Miután fáradtan vissza-
értünk, akkor tovább folytattuk a projekt összeállítását. Össze kellett hasonlítani
a külföldi és az itteni cégeket, majd be kell mutatni. Este páran kimentek a
városba a szlovén vendégekkel szórakozni.

Csütörtökön délelőtt nagyon igyekeztünk, hogy elkészüljünk a bemutatóval,
amiben szerencsére sikerrel jártunk. Délután összegűltek a különböző cégek
képviselői, hogy meghallgassák a mi kis projektunk összegzését. A bemutató
két nyelven folyt (szlovénul és szerbül), miután mi befejeztük az előadásainkat,
megkértük a jelenlévőket, hogy véleményezzék az egész projektet. Kaptunk dí-
cséretet és kritikát is, de többnyire sikerrel jártunk.

A pénteki nap a búcsúzással telt, kihasználtuk az utolsó perceket is a
barátkozásra. Mielőtt a szlovének a buszra szálltak volna, közös fényképeket
készítettünk, elbúcsúztunk újra, majd elindultak a vendégeink.

Forgalmas és egyben fárasztó hét volt ez a diákok számára.
Kiss István, M-22

utazás. Az osztályunkba elég sok
utazó diák jár, ők csak három és fél
négy közt érnek haza. Megebédelnek,
és már jóformán este van, s akkor ki-
nek van már kedve tanulni. Szerintem
ez a három ok megy a tanulás
rovására. .

Rózsa Zsolt, MT-12

tananyagot, illetve új anyagot venni,
arról nem is beszélve, hogy többet
bulizhatnak. 

Vegyük csak szemügyre a tanárok
helyzetét. Az egyik tanár azt mondta
nekem, hogy sokkal fáradtabbak,
mert állandóan sietnek egyik terem-
ből a másikba, tanóráráról tanórára
rohannak, hogy harminc perc alatt is
teljesíthető legyen a tananyag.

Sok kimaradást tudhatunk be a
sztrájknak. Volt olyan iskola, ahol
nem tartott ennyi ideig, tehát hoz-
zájuk képest lemaradtunk. Igazából
az lenne a megoldás, ha mindezt a
"kárt" amit a tanulók „elszenvedtek“,
be kéne pótolni. De erre valószínűleg
nem kerül sor. (Sok tanuló örömére!)

Kemény Róbert, MT-32

Szeptembertől működik a második emeleti 20-as teremben az internet-szakterem,
melyben mindennap 8.30 és 12.30 között tanári felügyelettel lehet 

diákjainknak „lógni avagy szörfölni a neten“.

Megnyílt az internetes szaktanterem

A búcsúzás pillanatai - egy utolsó csoportkép

A közös munka eredménye

- A szünidei pótórák híre nagy port kavart a diáktársadalomban. Lezajlottak
az órák, többnyire kis létszámmal - kevesen jöttek el. Kibírtuk. 

- Jól jött ez a kis ismétlés (mert otthon nem igazán néztem volna bele a
tankönyvekbe). 

- Szerintem a diákok egytől egyig nem szívesen jöttek be, és hagyták félbe a
napi semmittevést, bulizást. Nekem hasznos volt az óra. Nem, nem őrültem
meg, csak a hiányos létszám következményeként oda lehetett figyelni a felada-
tokra, és el lehetett végre sajátítani a tananyagot. Azért én se szívesen kelek ki
a jó meleg ágyból...

Az MT-12-es tanulók véleménye decemberben:

Januárban pedig így vélekedtek az MT-32-esek:

Rozsnyik Emese után ebben a tanévben 
Milan Muhadinovic az új parlament elnök.

FELHÍVÁS! AZ ISKOLAÚJSÁG ÚJ SZERKESZTŐSÉGI TAGOKAT KERES SÜRGŐSEN. MIN-
DENKIT VÁRUNK, AKI HALLATNI AKARJA VÉLEMÉNYÉT, SZERET FOTÓZNI, SZÁMÍTÓGÉPEN
DOLGOZNI VAGY CSAK NYÜZSÖGNI! GYERTEK A KÖNYVTÁRBA, OTT KÉSZÜL A MESCPRESS IS.
HOZHATTOK ÍRÁSOKAT, KÉPEKET, RAJZOKAT - LEGYEN ÉRDEKESEBB AZ ÚJSÁG!!!!!!!

Az új diákelnök
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November folyamán iskolánk két szaktanára és az igazgatónő néhány napos
tanulmányúton voltak, s megtekintették Velenje (Szlovénia) legkorszerűbb szak-
középiskoláját. Velenjeről sokunknak a Gorenje márkanév jut eszünkbe. Itt
gyártják az európahírű háztartási készülékeket, de itt van Szlovénia legnagyobb
szénbányája és hőerőműve is. Azonkívül sok sikeres magáncég is műkődik a
körzetben. A negyvenezer lakosú kisváros iparának legnagyobb gondja a
munkaerő- és szakemberhiány.

A városban működő szakoktatási intézményeknek az egyik legfontosabb fela-
data, hogy dolgozni és alkotni tudó szakemberekkel lássa el a velenyei régió
iparát. Ezért az állam, a helyi önkormányzat és ipari cégek összefogásával létre-
hozták Szlovénia legkorszerűbb szakosított iskolaközpontját. Itt közép- (2,5,3 és
4 éves) és főiskolai (2 éves) szinten folyik az oktatás. Felsőfokú (3 év) és
egyetemi (5 év) képzés csak Ljubljanában és Mariborban van. Ami számunkra
érdekes, hogy a középiskolai szinten képzett szakemberek iránt is óriási az
érdeklődés. A cégek szinte versenyeznek a diákokért, és már a kötelező üzemi
gyakorlati oktatás során próbálják maguknak megszerezni a leendő szak-
munkaerőt.

A látogatás során ismertették velünk Szlovénia jelenlegi iskolarendszerét,
valamint azt a nagyszabású reformtervezetet, melynek alkalmazása a jövő-
tanévtől esedékes. Egyenlőre csak kisérleti fázisban van. Ezután körbejártuk az
iskola szaktantermeit és műhelyeit. A második nap bemutattak néhány új, a re-
formokkal összehangolt programot. A harmadik nap négy tanórát is meglátogat-
tunk, délután pedig lementünk a 180m mélyen elhelyezkedő bányamúzeumba. 

Az a benyomásunk, hogy a diákoktól nem követelnek túl összetett dolgokat,
de amit megkövetelnek azt maradéktalanul teljesíteni kell. Például a kis akvári-
umot vagy világítótornyot nem elég csak a számítógépen megtervezni, hanem
gyakorlatilag is el kell készíteni. A legjobbakat természetesen megjutalmazzák,
sőt a munkák egy része a város kirakataiban is fellelhető. Az pedig csak ter-
mészetes, hogy egy technikus tudjon reszelni, fúrni, menetet vágni, egyszerűbb
szerszámgépen dolgozni, heggeszteni, műszerekkel mérni, elektronikus lapokat
összeállítani, forrasztani, vezérlőkészülékeket beszerelni, programozni és üzem-
behelyezni. A számítógépen történő munka pedig szinte mindenütt megszokott
és természetes. A nagyszámú PC nem csak a számítógépes tantermek dísze,
hanem minden gép, mérőeszköz, sőt még a satupad mellett is megtalálható.

A pazarul felszerelt szaktantermek (mind multimediális oktatásra kialakított),
és szakműhelyek valóban lenyűgözőek,, de egy kissé kétségbe is ejtik az em-
bert. Mekkora munka mindezt megteremteni,megtervezni, beszerezni, összesz
erelni, üzembehelyezni) majd karbantartani, üzemeltetni, és ami a legfontosabb
megvigyázni. Mindez rendkívüli szorgalmat, együttműködést és egymás
munkájának a megbecsülését kivánja, mind a tanárok, mind a diákok részéről.  

A szlovéneket a szerénységen és a szorgalmasságon kívül a leleményesség
is jellemzi. A velünk való foglalkozást is megfizetteték. De nem kell megijedni a
számlát nem az iskolánk, nem is a város vagy az állam, hanem a vén Európa
(EU) állta. Más iskolákat is fogadnak (utánunk már jött a következő csoport),
sőt néhány diák az EU legfejlettebb országaiból itt részesül gyakorlati oktatás-
ban. A diákok már hozzászoktak a kiváncsiskodó látogatókhoz, és szinte nem
is reagálnak jelenlétükre.

És végül tanultunk-e valamit? Legjobb talán az volna, ha szerénységet, szor-
galmasságot, a partnerek kölcsönös megbecsülését és leleményességet tanul-
nánk el tőlük. Ez pedig nem könnyű dolog. Jobb együttmöködést kellene kialakí-
tani a közösségünkben, és a hibákért nem mindig csak másokra mutogatni. A
tanár a diákra, a diák a tanárra, az iskola a gazdaságra, a gazdaság az iskolára
stb. Néhány fogást azonban sikerült ellesni tőlük, amelyek legalábbis
reményeim szerint, a szaktantermek felszerelésében fognak megnyilvánulni. 

Nagy Sándor, szaktanár, okl. villamosmérnök

Szorgalmas diákok, szorgalmas tanárok Gépészmérnökök továbbképzése

A Magyarország--Szerbia Határon Átnyúló Program keretében a hód-
mezővásárhelyi Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és
Gimnázium szervezésében iskolánk két tanára, Šimić Dragana és Sztarek Lilla
gépészmérnökök részt vettek az NC - CNC forgácsgépek programozása című
továbbképzésen. A hat napos tanfolyamon az EDGE CAM V-11-es szoftver
kezelésének alapismereteit sajátították el. Az EDGE CAM programot a CNC
forgácsológépek programozására használják. A programmal való ismerkedés
közben a fogadóiskola életébe is bepillantást nyertek. 

Sztarek Lilla, szaktanár

A számítógépes munka szinte mindenütt megszokott - szlovéniai pillanatkép

Az idei újvidéki elektronikai vásá-
ron, november 9-én iskolánk két
munkával jelent meg kiállítóként és
versenyzőként. Már negyedik éve
veszünk részt e rendezvényen. Tavaly
16 m2-ren volt szükségünk, most
csak 3-4 m2 kellett munkáink prezen-
tálásához. Ebben az évben, köszönve
a szervezőknek (A Vajdasági Népi
Technika és Az Újvidéki Feltalálók
Egyesülete) a "MASTER" csarnokban
kaptunk helyet. Az általános és kö-
zépiskolások a feltalálókkal együtt
100 m2-en állítottak ki, legalább o-
lyan figyelemfelkeltően új, látványos
környezetben, mint a profi cégek. 

A fiatal kiállítók és konstruktőrök
érdekes munkákkal jelentek meg. A
kikindai Műszaki Iskola az elektron-
ikai gyakorlatokban alkalmazható
mérőkomplettel jelent meg, ami kül-
földön négy-ötezer euróba kerül. Ná-
lunk olcsóbb, de legolcsóbb mindent
sajátkezűleg, önerőből elkészíteni. A
kikindai tanulók negyedik osztályban
már digitális jelprocesszorokat pro-
gramoznak. Ez nem semmi!

Láthattunk még erősítőket, hang-

Három első hely az újvidéki kiállításon

szórókat, alkalmazott számítógép-
technikai eszközöket, elektronikai
beren-dezéseket. Iskolánk eredmé-
nyei: Odry Ákos robotautója, mely MSP
programozhatóságú, s melynek végre-
hajtó egységi a számítógép által Blue-
toothon keresztül küldött informáci-
ókra reagálnak, első helyet nyert. A
másik munka, a természet- és kör-
nyezetvédő - a szárazelemeket gyako-
rlatból kiszorító, a NiCd és NiMH ak-
kumulátorokhoz olcsó töltők tervezé-
se és kiviteklezési módja volt, mellyel
két első helyet nyertünk. Ugyanis
mentorunk, Tóth Dénes megkapta az öt-
letek kivitelezésében való résztvéte-lé-
ért a Feltalálók Szövetsége első díját.

A feltalálók kiállítóhelyén volt egy
ún. "Telefon - sorompó" , amely csak
a kívánatos illetve nemkívánatos
számokat engedi át. A csarnok
végében találhattuk meg a modern
"Termo - technika" eszközeit, a
hőpumpákat. Véleményünk szerint a
hőpumpákhoz hasonlóan a teljesít-
mény - háromszorozó gázkazánra is
túl kevés helyet szántak a kiállításon.

Kuti Andrea, ET-42

Tóth Dénes, Kuti Andrea és Odry Ákos okleveleikkel
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EU-Robot 

Hajnalodik. Ez azt jelenti hogy, készülődni kell. Félálomban próbálkoztam
magamhoz térni és elkezdeni öltözködni. Miután megmosakodtam, és ettem
egy-két falatot, elindultam az iskolába. Megérkezésem után észrevettem, hogy a
társaság inkább hasonlított egy csapat "zombira", mint utazásra kész fiatalokra.
Debrecenbe indultunk. Mindenki a buszon, még pár gyerek késve, de megérke-
zik és van aki nem. Elhagytuk a határt. Tudtuk, még rengeteg utazás vár ránk,
ezért ki beszélgetett ki zenét hallgatott és volt aki még egy jót szunyált.
Mindenki nagy kedvvel vágott neki ennek az utazásnak, kivéve az aki nem vette
észre, hogy lejárt a vízumja :). Ilyen utazásokkor remek alkalom nyílik arra, hogy
mégjobban megismerjük egymást. Miután rengeteget utaztunk, szórakoztunk a
buszban, dél felé végre megérkeztünk. Kint egy hét méter magas ló látványa
kápráztatta el a mélyen tisztelt nagyérdeműt. Odabent csodálatos kép fogadott
minket. A kiállítást több emeleten lehetett megtekinteni, minden emeletet nagy-
nagy odafigyeléssel pásztázunk át. Ha megkérdeznék, melyik volt a kedvencem,
nem tudnék válaszolni, mert mindegyik kiállított darab egyenként is megállná a
helyét egy önálló tárlaton is. A kiállítás végére rájöttünk, hogy milyen zseniális
ember volt ez a Leonardo da Vinci. Abban a korban olyan műveket alkotott
számítógép segítsége nélkül, amelyekre még ma se jöttek rá. Ez is azt bizonyít-
ja, hogy milyen remek aggyal rendelkezett, hisz még számológépe se volt, min-
dent fejben számolt. Azt hiszem, rengeteg új dolgot tudtam meg, nagyon
élvezetes volt a bemutató. Amikor kiértünk még körbenéztünk a városban.
Debrecen gyönyörű város. Rengeteg park és templom, szép épületek vártak
minket. Sajnos nem tudtunk mindenhova eljutni, de így is rengeteget sétálhat-
tunk. A buszba visszatérve fájó szívvel, de azzal a tudattal, hogy röpke 6-7 óra
múlva otthon leszünk, indultunk haza. Természetesen mindenki még sokáig a
látottak hatás alatt volt. Fáradtan, az éj leple alatt csendesen haladtunk a határ
felé, ki beszélgetett, ki evett, ki az igazak álmát aludta. Mikor hazaértem, nem
igazán volt erőm beszámolni a látottakról, inkább aludtam egy jóízűt.

Bite Antónió, MT-32

Az igazi da Vinci-kiállítás, Debrecen, 2007

kilövését készitk el. Ezt nem is olyan
könnyű elkészíteni. Az elektrósoknak
kell az áramköröket, a szenzorokat el-
készíteniük, és meg kell írniuk a pro-
gramot - hát ez sem egyszerű feladat.
Együtt kell megtervezni a stratégiát,
hogy meddig szedheti a robot a lab-
dákat, hova dobja be őket, a gólba-e
vagy a csatornába. Vigyázni kell, ne-
hogy nekiirányítsuk az ellenfél robot-
jának a miénket, vagy le ne essen a
pályáról a robot, avagy nehogy mellé
dobja a labdákat. Meg kell tervezni,
hogy mit hova tesznek a robotban,
mert igen szűkösen van hely a belse-
jében, és sok minden kell beletenni.

Az előző években ez a verseny egy
kicsit könnyebb volt, mert nagyobbak
voltak a robotok méretei, és fel-
lökhető volt az ellenfél robotja. Ez
mostmár nincs.

A versenyre Liszák László tanár úr
segítségével készülünk.

Perpauer Viktor MT-32

"Ne csak tudd, hanem tedd is!"
Szabadkán és környékén, de szerbiai és magyarországi viszonylatban is még

mindig túl nagy a szárazelem-fogyasztás. Egy fő átlagosan egy elemet fogyaszt
el egy héten. Ez a szám az ünnepek, a karácsony és húsvét táján méginkább
megnövekszik. Ha tudjuk, hogy 1 kg elem átlagosan 8000 liter vizet szennyez
be a talajban, és ha tudjuk, hogy a szennyvíz a meglévő vízkészletünket támad-
ja, akkor az ajándékozók figyelmét arra szeretnénk felhívni, hogy a gyerekek
játékaiba, az mp3, mp4 lejátszókba, digitális fényképezőgépekbe ne
szárazelemet vegyenek, hanem AA vagy AAA akkumulátort, melyek tölthetők
(ma leginkább használatos az NiMH).

Mi már tizedik éve foglalkozunk ezzel a problémával, hogy hogyan csökkent-
hetnénk az ilyen jellegű környezetszennyezést az iskolások körében.

A megoldás egyszerű: a már meglévő elemre működő elektromos készü-
lékeinkbe szárazelemek helyett akkumulátort kellene alkalmaznunk.

A jó kapacitású kis akkumulátor 2000mAh-tól (milliamperórás kapacitás)
3000mAh-ig, a vékonyabb AAA akkumulátor 1000mAh-tól 1300-ig kaphatóak
(ezek az ajánlott erősségűek). Egy ilyen akkumulátor 1000 normál szárazelemet
helyettesít (vagy 4000 kínai illetve ismeretlen eredetűt), mert 10 év az élettar-
tamuk, igy a környezetet 1000 feleslegesen kidobott elemhulladéktól kiméljük
meg. Ezek a tölthető akkuk jó töltővel töltve (amely a honlapunkon található,
www.saveourenvironment.tk) 10 évnél tovább is használhatóak lesznek. Az átlag
készülékbe két elem megy. Előnyös a töltővel 4 akkut venni, és megjegyezni az
egyforma kapacitásúakat (egyforma mAh-t), és a két-két akkut külön tölteni. Ha
összekeverjük őket, és egyszerre két nem egyforma kapacitású akkut töltünk,
akkor a gyengébb túltöltés miatt tönkre fog menni. Ezért a két-két akkut mindig
felváltva kell tölteni (így mindig lesz két feltöltött akkunk). A jó töltők 14-15 órán
át töltenek, az akku tárolóképességének (C[mAh]) egytizedével töltve (C/10)-
pl.2500 mAh 250mA-es töltést igényel. Ezt ajánlják a gyártócégek is.

Ez a környezetvédelmi projektum megvalósítható lenne, ha a szülők, nevelők
a gyerekeket már kiskoruktól rávezetnék a környezetvédelem fontosságára, és
rászoktatnák őket az akkumulátorhasználatra. A megszokás céljából a gyerekek
játékaiba kezdettől fogva akkukat kell vásárolni, így nemcsak a környezetünket
, de pénztárcánkat is kímélhetjük.  

Szeretnénk meghírdetni egy pályázatot, melynek célja hogy megmozgassuk
a környezetvédő diákokat, gyerekeket. A versenyfeladata a következő: Ki tud
két hónap alatt minél több szárazelemet és mobilakkumulátort összegyűjteni?

A pályázat az óvodák egységei (Naša Radost), valamint az általános iskolák
között kerül kiírásra. A gyerekek csoportokba tömörülhetnek, a cél, hogy minél
több embert mozgósítsunk.Mindkét kategóriában 3-3 díj kerül kiosztásra. A
pályázat február 10-ig nyitott. Bővebb információkért jelentkezni nálam:

Kuti Andrea, ET-42

Az iskolánk először indul az EU-
robot versenyen. Ezért még nem túl
sokat tudunk magáról a versenyről,
de azért elég sokan érdeklődtek a ver-
seny iránt. 

A verseny 2008 áprilisában lesz
Belgrádban. A mostani versenyen
kilencven másodperc alatt kell a
robotnak öt labdát összeszednie egy
csőből, és el kell juttatnia egy gólba,
amely harminc cm magasan van,
vagy egy csatornába. Akinek a
szerkezete mind az öt labdát célbajut-
tatja, az maximális tíz pontot kap. E-
gyenes ági kieséses rendszer van.
Amit a szabályok tiltanak: nem sza-
bad szétverni, fellökni vagy akármi-
lyen kárt tenni az ellenfél robotjában.
A robot méretei: a kerülete 1200 mm,
a magassága 310 mm. A robotot nem
szabad külsőleg irányítani.

A robotkészitőket két csoportra le-
het felosztani : a gépészekre, akinek a
robot kinézetét, szerkezetét, meghaj-
tását, a labdák beszedését, a labdák

Újabb elismerés a sikerekért

A mi tehetségeink a mi nagyköveteink -  2007. 12 14-én, Újvidéken 
Tóth Dénes és Lukácsi István (ET-42) átvették a Vajdaság legtehetségeseb
diákjainak és mentoraiknak adományozott dijat, melyet Vajdaság AT Végrehajtó

Tanácsa ítélt oda nekik a versenyeken elért kimagasló eredményeikért.

A Leonardo da Vinci-tervezte ló a debreceni kiállítóterem előtt
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Tanári pihenő Pécsett

Csoportkép a pécsi székesegyház előtt
A fáradalmas 2006/2007-es tanév legvégén, pihenés és kikapcsolódáskép-

pen július 3-án egy buszra való műszakis tanár ellátogatott egy napra Pécsre,
hogy megnézze ezt a történelmi és kulturális nevezetességekben gazdag várost.
Megtekintettük a székesegyházat, a dzsámit, a Zsolnai-, a Csontváry- és Vasare-
ly-múzeumot. Majd a hangulatos ebéd után ki-ki kedvére sétálhatott a város köz-
pontjában. Mindannyian maradandó élményekkel gazdagabban értünk vissza.

Eger meghódítása

Fiatal kollégákkal évente bővült a tanári kar, de az mégis csak kivételes
helyzet, amikor egy tanárházaspár kerül közénk, ráadásul mindketten mate-
matikusok. Papp Horváth Erikát és Papp Zoltánt kérdeztem munkájukról.

- Honnan és hogyan indultatok el a matematika felé?
P.H. Erika: Én bezdáni vagyok, onnan kerültem a szabadkai gimnáziumba, ahol

matekversenyekre jártam, eljutottam a köztársasági versenyre is, meg a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre is. Már általános iskolás koromtól
szerettem a számok világát, s tulajdonképpen azért szerettem volna mate-
matikát tanítani, mert azt hittem, hogy én majd eredményesebb leszek ebben,
mint volt tanáraim. 

P.Z.: Topolyán fejeztem be az általános iskolát és a gimnáziumot. Nekem
akkoriban mindenem a sport volt. Karatéztam versenyszerűen (fekete övem
van). Negyedikben kezdtem el érdeklődni az informatika iránt.

- Hol tanultatok tovább?
P.H.E.: Az újvidéki Természettudományi Kar Matematika szakára íratkoztam.

Nagy csalódás volt, mert ott tudományközpontú a képzés, nem pedig tanári
beállítottságú. Bár azért a végén csak matematikatanári diplomát szerzetem.

P.Z.: Én is az újvidéki TTK-ra íratkoztam, de pénzügyi-matematikai szakra,
amely akkor nyílt meg. Itt főként alkalmazott matematikával foglakoztunk, ezért
is döntöttem ezen irányzat mellett. Nem álmodoztam a matematikatanításról.
Diplomázás után postgraduális tanulmányokra íratkoztam, ahol eggy EU-projek-
tek keretében Finnországba, Németországba és Romániába is ellátogattunk. 

- Első munkahelyek?
P.H.E.: Először a titeli műszaki középiskolában dolgoztam, szerb nyelven taní-

tottam, majd Becsén a közgazdasági középiskolába kerültem, itt már magyarul
tanítottam a matematikát. Mindkét helyre Újvidékről utaztam naponta, eléggé
fárasztó volt. Ezután kerültem ide, a Műszaki Középiskolába, s végre nem kell
ingáznom.

P.Z.: Egy magáncégnél dolgoztam Újvidéken, melynek nem sok köze volt a
végzettségemhez. Majd 2006 nyarán bevonultam a hadseregbe. Gárdista
voltam Belgrádban 6 hónapig. Azután elvállaltam ezt a tanári állást itt a Műszaki
Középiskolában, hogy végre egy városban dolgozzak Erikával.

- Tényleg, hogyan ismerkedtetek meg?
P.Z.: Egyetemi ismeretség és szerelem a miénk, 2006 júliusában házasod-

tunk össze.
P.H.E.: De azért nem kell azt gondolni, hogy matematikafeladatok meg-

oldásával töltjük az szabadidőnket. Közös hobbink a filmnézés, de mostanában
az is előfordult, hogy együtt javítottuk ki egy-egy osztály ellenőrzőjét vagy dol-
gozatait.

- Hogyan érzitek magatokat közöttünk?
P.H.E.: Tetszik a munka és a közösség is. Voltak előítéleteim a "MESC-cel"

kapcsolatban, mert az öcsém idejárt középiskolába, de kellemesen csalódtam.
A tanári karban jól feltaláltam magam, s a tanulók között is vannak a matemati-
ka iránt érdeklődő diákok.

P.Z. : Aránylag jól feltaláltam magam, a kollégák segítőkészek, jól érzem itt
magam. Rosszabbra számítottam a diákokkal kapcsolatban. Meg vagyok
elégedve velük, persze mindig vannak kivételek.

- Még számos kellemes tanári tapasztalatot kívánok! 
szj

Új arcok az iskolában

Az aggteleki baralang kilátójában (a többiek lennmaradtak, nem akartak annyit lépcsőzni)

A tanév elején új általános tanárgy-
gyal, a szociológiával is bővült óra-
rendünk. Egy fiatal tanárnő, Török Lídia
tanítja, őt faggattam munkájáról. 

- Hol végezte tanulmányait?
- Kikindai vagyok, ott fejeztem be

a közgazdasági középiskolát, majd az
újvidéki Bölcsészettudományi karon
tanultam szociológia szakon, ahol
nemrég diplomáztam.

- Miért  pont ezt a szakot választotta?
- Mindig is érdekelt ez a tudomány-

ág, a társadalomtudományok. Azt
gondoltam, hogy így könnyebben
motiválhatóak lesznek a fiatalok.

- Hogy tetszik Önnek az iskolánk?
- Ez az első munkahelyem, az első

tanítási éve, és még én is tanulok. A-
zokban az osztályokban, ahova gyen-
gébb tanulókat vettek fel, ott nehe-
zebb átadni a tudást. De lényegében
mindenhol nehéz fegyelmet tartani.

- Polgári nevelést is tanít, azok az órák
gördülékenyebbek?

- Sajnos nincsen érdeklődő diák.
-  Tanít másik iskolában is?
-Igen, az épitészeti középiskolában.
- Tervei?
- Szeretném gondolkodásra serken-

teni a fiatalokat.
- Köszönöm szépen, hogy szánt rám

néhány percet. Sok sikert!
Rozsnyik Emese, ET-34

A tanári kar egy része aktív pihenővel töltötték az egyik októberi hétvégét.
Ellátogattak Az egri csillagok helyszínére, a szépasszonyvölgyi borospincék
egyikébe, s még a közelben lévő aggteleki cseppkőbarlangot is megnézték. Jól
esett a tanév közbeni feltöltődés.

Beszélgetés a szociológiatanárnővel

Papp Horváth Erika és Papp Zoltán



9

MŰVELŐDÉS

Mosoly
A mosoly minden ember számára ismert, legtöbbször alkalmazott fogalom. 
Az emberek születésük pillanatától fogva egész haláluk pillanatáig képesek

arra, hogy nevessenek és mosolyogjanak. Mosolyogni tud a nagy ember, a kis
ember, a rövidhajú, a hosszúhajú, férfi, nő egyaránt. Minden ember számára
mást jelent a mosoly, más érzelmi kötődése van hozzá. A XXI. századi férfiak
nagy része úgy próbál meg imponálni a másik nemnek, hogy megnevetteti vagy
viccet mond neki. A nők tudják, hogyan kell nevetni, boldoggá tenni az éppen
megnevettetni szándékozó férfiembert. 

Egészségügyileg bizonyított tény, hogy a mosolygás nagyban javítja az
emberek közérzetét, az emberek egymásközötti viszonyát, valamint segít a le-
fogyásban. Éppen ezért napjainkban egyre kevesebb a túlsúlyos ember, aki
pedig még mindig az, annak Norbi segít lefogyni.

Számomra a mosoly és a nevetés elengedhetetlen része az emberi életnek.
Sokfajta mosolygás, nevetés van. Széles, alig látható, illetve hangos, nyávogó
stb., az a legfontosabb, hogy az ember tudjon mosolyogni. Meg különben jobb
nevetni,  mint sírni. 

Saját tapasztalatom alapján az emberek nem mutatják ki bánatukat,
szomorúságukat. Viszont azt igen, ha valaminek örülnek, vagy boldogok. Egy
szomorú embernek sokat jelent, ha valaki meg tudja nevettetni. 

Mivel én sokat nevetek, nem tudok mit kezdeni az olyan emberekkel, akik
nem képesek mosolyogni. 

A mosoly sohasem fog kihalni az emberekből, csak tudni kell előhívni
belőlük. 

A fentiekben elhangzott szöveg általam, egy mosolygós ember által jóváha-
gyott szemlélet.

Bába Attila, MT-32

Rohanunk, minden nap. Harcolunk a jobb életért. Kinézek az ablakon, már
hullanak a levelek. Elmúlt a nyár, mely oly sok nyomot hagyott bennem. A
munka örömei, fáradalmai, mind a zsigereimben vannak. Azok az esték, amiket
a barátaimmal töltöttem, soha nem vesznek el. Végre érzem az életet. Átéltem
már, hogy manapság nehéz. Csinálni kell, tanulni kell, mert mindez számítani fog
egyszer. És ami most nem jövedelmez, talán már holnap fog. És bízni kell. Kár,
hogy nem tudjuk meddig mehetünk el, hogyan ér véget életünk. 

Dolgoztam, talán dühből, talán bosszúból egész nyáron. Megöltem magam
minden áldott nap a munkával, mert azt hittem, elfelejtem, azt a szörnyűséget,
ami a nagybátyámmal történt. Az ő példáját akartam követni, hisz ő is a sem-
miből indult el. Napokig nem beszéltem senkivel, az estéket nem töltöttem
otthon, magamba fojtottam a bánatot, mert amíg nem láttam őt, addig el sem
tudtam hinni, hogy valóban vele történt mindez. És ő ma is fekszik, reményked-
ni lehet, hogy visszanyeri keze erejét, talán a lábát is mozgatni tudja majd. Csak
ehhez nagyon sok idő kell. Ma még csak három hónapja, hogy leesett. Senki
sem tudja, hogyan történt és miért.

Vigyázni kell magunkra, mert egy rossz lépés, mozdulat nagy bajjal járhat. De
erre nem szabad gondolni, úgy kellene élni, hogy az élet örök, de holnap véget
is érhet.s hogy hogyan végezzük sorsunk, az igen, döntő részben rajtunk is
múlik.

Rajtunk is múlik

melyek Szabadka múltját ábrázolják.
Utána elindultunk felfelé az emeletre,
és bevezetett minket a tanácsterembe,
ahol befolyásos emberek- a küldöttek -
szoktak dönteni Szabadka mindennap-
jainak fontos kérdéseiről. A nagyterem-
ben elmesélte, hogy a párttagoknak
hol vannak a helyeik a teremben, és
melyek a főbb céljai a küldött-testület
tagjainak.

Tartottak még egy kis előadást a
parlamentről röviden. Előadás után vis-
szaindultunk az iskolába, a délutáni
tanításra.

Szudárevity Csaba, MT-32

Látogatás a szabadkai régi Városházán

A magyar népi tánccal hét éves koromban kezdtem el foglalkozni. Mégpedig
úgy, hogy az általános iskolában az osztálytársaimmal hallottuk, hogy milyen jó
a tánc, és milyen sok helyre lehet utazni és világot látni.

Amikor elkezdtünk járni, sok gyereknek unalmasak voltak a próbák, meg
sokan nevettek rajtunk és kigúnyoltak bennünket a néptánc miatt. Így pár év
múlva már csak ketten tartottunk ki a régi osztályomból, de megérte, mert
ahogy teltek az évek, egyre jobb és jobb társaság keletkezett, és a koreográ-
fusunkkal is nagyon jól összebarátkoztunk.

Itt ismertem meg például Szűcs Tibor mellett a második legjobb barátomat,
Bálint Csabát.

Már kezdetben is jártunk versenyekre, eleinte a Kőketáncra. Ezt a versenyt
minden évben Újvidéken rendezik meg a 14 éven aluliak számára, s egy-egy
csoportban 3-4 ennél idősebb gyerek lehetett. A Kőketáncról legtöbbször első
helyezéssel tért haza a csoportunk. Más versenyeken is szerepelünk, utaztunk
is sokat. Volt úgy, hogy az első díjazottak nyereményutazás kaptak. Így jutot-
tunk mi el a bolgár tengerpartra, az egy hetes úton aztán jól kitomboltuk
magunkat mi hárman jóbaratok. Jártunk még Romániában, Görögországban,
Magyarországon is és még sorolhatnám. A nyaranta városunkban megrendezett
Interetno-fesztiválon a Népkör volt az egyik főszervező, s ezért segíteni kellett
pakolni, vendégeket fogadni stb. Jól megismerkedtünk a görög, a magyar és az
indonéz táncosokkal. Velük beszélgetve tanultam meg valamennyire angolul
beszélni.

Kilenc éve táncolok és eszem ágában sincs abbahagyni, már csak a jó tár-
saság miatt sem.

Jenei Róbert, M-22

Táncos pályafutásom kezdete

Ebben a tanévben is sor került a VaMaDisz szervezte műveltségi
vetélkedőre - immár nyolcadszor. Az iskolai döntő november 19-én zajlott le,
ahonnan a továbbjutók Kicsi András (ET-12), Zelenka Miklós (MT-22),
Tósaki Andor (MS-32) és Farkas Attila (ET-42) voltak, ők képviselték
iskolánkat a december 11-i döntőn a Népkörben.

1 biztos vetélkedő - 2007.

Az egyik decemberi polgári nevelés
órát nem a tanteremben tartottuk
meg, hanem ellátogattunk a szabad-
kai Városházára, tanárnőnkkel, Török
Lídia tanárnővel, hogy megismerjük e
régi épület jelentőségét.

Három-négy osztály gyülekezett az
épület főbejárata előtt, és vártuk a
tanárnőt, hogy beléphessünk. Mikor
mindenki odaért, elindultunk befelé a
Városházára, és ott Pintér Molnár Edit
oktatási titkár fogadott bennünket. Ő
először elmagyarázta az épület
történetét, hogy régen más állapotban
volt a maihoz képest. De kitért még a
Városházán lévő festett üvegekre,

IRODALOM

Sikeres pályázati munka
A szabadkai Városi Könyvtár
által december elején meg-

hírdetett Ex libris elnevezésű
rajzpályázaton iskolánk számos
tanulója részt vett. Közülük a

legeredményesebbek
Főző Dániel (ET-34)

rajzai lettek, akinek a munkáit
a zsűri különdíjban

részesítette. A bal oldali képen
a tanuló egyik díjnyertes

grafikája látható.
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SPORT

Próbáltkoztam én már sokféle
sporttal, kézilabdával, focival, gim-
nasztikával, atlétikával, de nekem a
legjobban  az egyik harcművészet tet-

szett meg. Ez a jelenlegi kedvenc
sporágam, melyet elég régóta űzök,
ez a KARATÉ.

Én a WKF (World Karate
Federation) szövetségben vagyok
leregisztrálva. Ennek a szövetségnek
több mint három millió tagja van, akik
nem csak edzeni járnak különböző
klubokba, hanem versenyeznek is. Az
én klubom a zentai Karaté klub,
melynek a neve "Kamikaze". Lehet,
hogy ez az elnevezése egy kissé
bizarr, de ezzel a csapattal mi
szeptember óta több mint 63 érmet

Az én kedvenc elfoglaltságom Iskola napi futás - 2007. szeptembere

És célba érnek a legjobbak... a lányok - merthogy akadnak közöttük sportot ked-
velők is, akik hajlandóak lefutni a 800 m-es távot. 

Na és a fiúk...ők igazán szeretetik a sportot, főleg a focit, a futást talán kevésbé.
Íme a bizonyíték: vagy harminc diákot zárt ki a futásból a tornatanárok szakaktívája,

mivel csak sétálni meg zenét hallgatni voltak hajlandóak futás helyett és közben.

Sakkozóink eredményei

nyertünk. Ezt a sportot 9 éves korom
óta űzöm, és eléggé szépek az ered-
ményeim. Kétszer lettem szerbiai
bajnok, egyszer európai második
helyezett, nemrég első lettem a
középiskolák bajnokságán, ahol per-
sze a mi iskolánkat képviseltem.
Januárban megint megyek versenyre
a szerbiai válogatottal, méghozzá az
Európa Bajnokságra, amit
Budapesten fognak megrendezni.

A karaté nem egy egyszerű sport.
Két nagy részből áll: a KATA-ból és
persze a HARC-ból. A KATA az
elképzelt ellenfeleket harcképtelenné
tevése már ősrégóta kitalált mozdula-
tok szerint. Ebből nagyon sok féle
létezik: A kezdő katák, a mester
katák, a SHOGUN katák stb. A HARC
az különféle nívók szerint megy, pl.:
súly, öv, kor, elért eredmény stb. Az
én kategóriáim: kor: junior,  öv: fekete,
súly: +70kg.

Ebbe a sportba sok energiát fek-
tetek, rendszeresen edzek, habár
hétközben Szabadkán járok iskolába,
ahová Csantavérről ingázom, mégis
nekem ez az a sport, amelyhez nagy
vágyak fűznek..

Az én álmom, hogy Japánban világ-
bajnokságot nyerjek, és tudom, ha
sokat edzek,  ha odafigyelek az
egészségemre, és  ha bízom abban,
hogy meg tudom csinálni, akkor el is
fogom érni ezt az eredményt.

De azért a bulizást NEM hagyom
ki!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bózsity Árpád, MT-32

A fekete-fehér bábok és kockák bűvöletében az iskolai versenyen

Az iskola diák és tanári sakkcsapata több versenyen is részt vett az ősz
folyamán. Novemberben iskolánk szervezett sakkbajnokságot, melyen a kragu-
ljevaciak votlak vendégeink, valamint a politechnikai és vegyészeti középisko-
la sakkozói vettek részt. 

Decemberben pedig Kraguljevacra utaztak a csapatok, ahol a Slvako és
Rača elnevezésű sakktornán versenyeztek. A fiúk, Braun Tibor, Jovanović
Milan,  Dokić Đerđe, Šarčević Igor i Boros László az első helyen végeztek - mint
mindig. A tanári csapat Ilijin Dragan, Janečić Miroslav, Korász József és
Martinov Živa felállásban a harmadik helyet szerezték meg (pedig az óraközi
szünetekben igen sokat gyakoroltak).

A Kraguljevacon járt sakkozók - tanárok és diákok

Iskolanapi futás: I. osztály, a fiúk közül az első 10 között ért célba Szalma
Dávid (ET-14), a lányok közül: Buják Irisz (ET-12), SD-12: Horváth Kinga, Jeges
Boglárka, Jenei Tímea és Losonc Csilla, valamint Horváth Nela (SD-14).

II.osztály -  fiúk közül Kukla Róbert (ET-24) és Kopunović Adrián (ET-24), a lányok
közül pedig Százi Tímea (SD-22) és Körmöci Anita (MT-22) voltak gyorsak.

III. osztály - Stipić Aleksandar (E-32), Galambos Szilveszter (MT-32)  Kovács G.
Balázs (MT-32) és Bodnár Roland (ET-32), valamint Barna Krisztina (ET-32) voltak
sebeslábúak.

IV. osztály - fiúk: SD-42: Budemac Róbert és Bohata Gábor, ET-44: Kasza Gábor
és Bús Gábor, MT-42: Pósa Endre, Szadovek Gábor, Gellér Tibor, Véró Viktor, Lackó
Lóránt, Csorba Norbert és Katona Klaudia értek elsők között a célba.

Községi céllövészeti versenyen a Műszaki Iskola diákjai: Šafer Robert (ET-
15), Virág Ervin (ET-32) és Marton Tibor (SD-42, első lettek a csapatverseny-
ben, egyéniben szintén övék lett az első három hely.

Úszás: Rózsa Zsolt (MT-12)100 m-es gyorsúszásban továbbjutott a
diákolimpiára.

Sportról  - röviden 






