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Dragi moji, svake godine u ovo doba iz dvorišta škole u svet poleti jato golubova željno nečeg

novog, većeg, značajnijeg. I, svaki put u očima mi zaiskre suze kojima se teško mogu odupreti. U
jednom oku suza radosnica zbog njihovog uspeha, završetka još jedne životne etape, u drugom
suza bezrazložne bojazni da se neće snaći u svemu onome što ih očekuje u narednoj fazi, ali i

suza sete za svim dogodovštinama koje su nas pratile prethodnih godina. Verujem da se i to jato u
tim trenucima isto oseća. Zbog svih tih zajedničkih osećanja, kolorne strane, a i moje prve reči kao
urednika,  posvećene su baš tom jatu. Na ostalim stranama primetićete izvesne promene u odnosu

na prethodne brojeve, koje su težnja redakcije da vam novine još više približi, da budu 
još zabavnije, zanimljivije i ono što one po svom podnaslovu i jesu - 

Novine UČENIKA i profesora Tehničke škole. 
Verujemo da smo u svojim nastojanjima ovog puta i uspeli.

Dragan Tovarišić, prof. 
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Iako nije lako pobrojati sva dešavanja, pokušaćemo se podsetiti onih najvažnijih u II polugodištu:
* 27. januara, uz prigodan kulturno-umetnički program, obeležena je školska slava - Sveti Sava
* U februaru je otvoren Centar za izbor zanimanja tehničkog profila (više o tome u sledećem br.)
* Početkom marta otpočeo je sa održavanjem jubilarni, 25. po redu, školski turnir u  malom fud-

balu, koji nije izostao ni one zlokobne 1999. godine, kada se, da vas podsetimo, tri meseca nije išlo
u školu. Takođe su održavana i druga školska i okružna takmičenja, kao i Olimpijada u Nišu (više o
sportskim dešavanjima na strani 10.)

* Tokom marta održavana su školska takmičenja po pojedinim područjima rada, a najbolji 
su se kvalifikovali na okružno i republičko takmičenje (str. 6.)

* 7. marta Saša Eraković, učenik odeljenja ET -31, učestvovao je na zonskoj i kvalifikovao se na 
pokrajinsku smotru recitatora, koja je održana od 18 do 20. aprila u Sečnju (strana 6.)

* 14. 3. održana je prezentacija o ’’Danu PI’’, gde su se prisutni mogli upoznati s nizom zanimlji-
vosti u vezi s ovim brojem. Program su pripremili učenici predvođeni profesoricom Ilonom Perme.

* 25 i 26. marta učenici saobraćajnih struka putovali su na Sajam automobila u Beograd, koji je,
po njihovim ocenama, bio ispod proseka ranije održanih sajmova

* 28 i 29. marta predstavnici naše škole (po četiri učenika i profesora) bili su u poseti bratskoj
Tehničkoj školi u Užicu, koja je tih dana slavila svoj Dan škole. Posebno zapažen nastup na okruglom
stolu učeničkih parlamenata iz više užičkih, ali i škola iz drugih gradova Srbije, imao je Srđan Radović,
predsednik našeg Učeničkog parlamenta 

* 15 i 16. aprila u Hali sportova održan je četvrti Sajam obrazovanja na kome je učestvovalo svih
11 srednjih i 6 viših škola i fakulteta koje deluju u Subotici. Nećemo preterati ako kažemo da smo,
pored najatraktivnijeg položaja štanda, u ponudi imali inajpopularnija zanimanja. (strana 4.)

* 13. maja oko 200 učenika elektro i mašinskih struka posetili su Sajam tehnike u Beogradu, gde su
se upoznali sa najnovijim dostignućima iz nauke i tehnike, kao i proizvodnim programima domaćih i 
stranih preduzeća

* 15 i 16. maja prvi put u našoj školi organizovana je Projektna nedelja u kojoj su najbolji učenici,
uz sufinansiranje same škole i neskriveno oduševljenje prisutnih gostiju, učenika i profesora, prak-
tično prezentovali svoje radove i znanje koje su stekli tokom obrazovanja u našoj školi (više o 
ovome čitajte na 6. strani)

* 10 i 17. maja naša škola je Otvorenih vrata dočekala učenike završnih razreda subotičkih
osnovnih škola, koji su se još jednom mogli upoznati sa planom upisa za novu školsku godinu, te sa
svim nastavnim i vannastavnim kapacitetima kojima raspolažemo

* 15, 16 i 17. maja održana je tradicionalna akcija Nešto više, u kojoj smo gostima iz grada i 
bratskih škola pokazali deo onoga što znamo i možemo (foto-reportaža na 5. str.)

* 29. maja je prvi put organizovano takmičenje u pevanju uz karaoke.
* 30. maja još jedna generacija učenika Tehničke škole je završila svoje srednjoškolsko obrazovan-

je, što je proslavila na sebi svojstven način, uz trubače i kupanje u Zelenoj i Plavoj fontani u centru
grada. Svečano su ispraćeni 4.juna, a u sali ’’Zorica’’, uz vatromet, proslavljeno je i matursko veče.
(više o njima  na 1, 7, 11, 12 i 24. strani)

Do kraja školske godine ostaje još mnogo posla, kako za profesore, tako i za one učenike koji su
bili manje oprezni tokom dosadašnjeg rada. Mi se ponovo vidimo tek na jesen, a do tada se od-
morite i uživajte u blagodetima leta, kao i stranicama koje smo vam pripremili!!!

IIII ZZZZMMMMEEEEĐĐĐĐUUUU DDDDVVVVAAAA     BBBBRRRROOOOJJJJAAAA     
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NEŠTO VIŠE O...

SAJAM OBRAZOVANJA
Iskorišćena prilika za pokazivanje koliko mnogo znamo i umemo. Samo

da se to još potvrdi tokom upisa, u čemu svi možemo imati značajnu ulogu

UPISNA GROZNICA
BOGABOGATTAA PONUDAPONUDA ZANIMLJIVIH STRUKAZANIMLJIVIH STRUKA

Pomoć pri najvažnijem koraku svakog mladog čoveka

Od pre tri godine Hala sportova u
Dudovoj šumi sredinom aprila biva
obasuta pravom kišom budućih, ali i
sadašnjih srednjoškolaca, koji se tu sli-
vaju da bi, ovi prvi razrešili sve nedo-
umice u vezi sa svojim budućim život-
nim pozivom (što ni u kom slučaju nije
lako), a ovi drugi da pokažu svojim
budućim, mlađim kolegama sve ono
što su u svojoj srednjoj školi naučili i u
čemu su se izveštili. Osim subotičkih
srednjih škola, svoju priliku na istom
mestu odnedavno koriste i više škole i
fakulteti koje deluju u gradu. 

Četvrti po redu Sajam obrazovanja
svečano je otvorio 15. aprila dr Zoltan
Jegeš, sekretar za nauku i obrazovanje
AP Vojvodine, koji je istakao značaj
održavanja ovakvog jednog skupa, kao

i potrebu za uključivanjem mladih u
nove tokove razvoja nauke i tehnike.
Nakon svečanog otvaranja krenulo se
u obilazak štandova škola koje su
prethodnih dana i nedelja vredno radile
na pripremanju svojih izložbenih
mesta. 

Izložbeni prostor Tehničke škole, mo-
raju svi priznati, bio je daleko najpose-
ćeniji od svih na Sajmu, ne samo zbog
činjenice da se, kao i ranije, nalazio na
najatraktivnijem mestu, na samom
ulazu u halu, nego i zbog svojih ekspo-
nata. Iako smo izložili mnogo manje
praktičnih učeničkih radova u odnosu
na ranije održane sajmove, naši ekspo-
nati izazvali su ogromno interesovanje
svih osmaka koji su posetili Sajam to-
kom dva dana, o čemu svedoči i pri-

ložena fotografija. I pored činjenice da
su se i drugi maksimalno potrudili u pri-
premi za Sajam, njihovim izložbenim
prostorima malo ko je prilazio.  Ostaje
nam još nada da će se ovakvo intere-
sovanje pokazati i tokom upisa, ali i

aktivnost svih nas (i učenika i profeso-
ra) na upoznavanju budućih srednjo-
školaca o prednostima struka koje upi-
sujemo, jer od toga zavisi s kim ćemo
se družiti i raditi u narednim godinama.  

D.T.

Interesovanje za naše struke bilo je ogromno

Upisna groznica zahvatila je os-
make već odavno, jer nije lako čoveku
opredeliti se za nešto što će ga pratiti i
od čega će mu zavisiti, bezmalo, život.
To posebno nije lako nekome ko nije
dovoljno upućen u život, a kamoli u
profesije koje se nude tokom upisa u
srednju školu. Zbog toga ćemo vam
ovde pokušati sažeto prikazati obra-
zovne profile koje nudimo ove godine,
a čijim završavanjem se stiču velike
šanse za brzo zapošljavanje u skoro
svim preduzećima, bez obzira na to da
li se radi o mašinskim, elektroteh-
ničkim ili saobraćajnim   strukama.

Na području rada Mašinstvo i obrada
metala (vidi tabelu) na srpskom jeziku
upisujemo ukupno 60 učenika - 30 na
četvrtom i 30 na trećem stepenu na 3
obrazovna profila. Posebno je atrakti-
van profil mašinski tehničar za kom-
pjutersko konstruisanje, za koga je i do
sada vladalo veliko interesovanje jer

obuhvata ovladavanje opštim znanjem
učenika o mašinstvu i primenu računa-
ra u toj oblasti. Obrazovni profil auto-
mehaničar tradicionalno je jedan od
najinteresantnijih za buduće srednjo-
školce, dok se za obrazovanje bravara
već pre upisa zainteresovalo više sub-
otičkih preduzeća, koji su spremni
stipendirati učenike ovog profila. 

Po broju učenika najveće područje
rada u školi je Elektrotehnika, a i ove
godine namerava upisati najviše učeni-
ka (144 na srpskom nastavnom jezi-
ku), i to na čak 7 izuzetno atraktivnih
obrazovnih profila. Za elektrotehničare
računara vlada veliki interes u posled-
njih desetak godina, a pravi hit prošle
godine, verujemo i ove, bio je ogledni
profil elektrotehničar telekomunikacija
kod koga je već u prvoj godini uvedeno
mnogo više prakse nauštrb opštih
predmeta nego što je to ranije bilo.
Treba naglasiti da ovaj profil nije upisi-

van do prošle godine skoro punih 20
godina, a potreba privrede za njim je
ogromna. U razvijenim zemljama sveta
potraga za elektrotehničarima ener-
getike je ogromna, a nezaposlenih
energetičara praktično nema, te veruje-
mo da će interesovanje za pohađanje
ovog profila biti veliki. I za trogodišnja
zanimanja, s obzirom na to da je broj
svršenih učenika s ovim kvalifikacija-
ma koji čekaju na posao skoro ravan
nuli, trebalo bi da budu zainteresovani
budući srednjoškolci. Firme ''Loher'' i
''Sever'' već sada su veoma zaintereso-
vane za buduće elektromehaničare za
mašine i opremu.

Razvoj saobraćajne infrastrukture
uzrokovan razvojem privrede u okolnim
i, u budućnosti naše zemlje, iziskuje
veliki broj stručnjaka iz područja rada
Saobraćaj, kao što su tehničari drum-
skog i tehničari unutrašnjeg saobraća-
ja sa četvrtim stepenom obrazovanja,

ali i vozača motornih vozila, čije obra-
zovanje traje tri godine, a prema no-
vom zakonu o saobraćaju predviđa se
da će profesionalni vozači morati
imati završen upravo ovaj profil. 

Negde u zapećku upisa osnovaca u
srednju školu stoji upis kandidata za
pohađanje i njihovo osposobljavanje za
V stepen, odnosno za visokokvalifiko-
vane radnike različitih struka. Na ras-
polaganju je bezmalo 50 obrazovnih
profila, a za njih do početka septembra
mogu konkurisati svršeni srednjoškolci
trećeg stepena sa tri godine radnog
staža, i četvrtog stepena sa dve godine
staža. Osim toga, mogu se upisati i
vanredni učenici za dokvalifikaciju i
prekvalifikaciju, o čemu informacije
mogu dobiti od naših referenata za 
učenička pitanja. 

Redakcija

I    MAŠINSTVO I OBRADA METALA
Obrazovni profil                                   Stepen    Broj učenika za upis

1. MAŠINSKI TEHNIČAR ZA
KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE               IV                 30

2.  AUTOMEHANIČAR III    15
3.  BRAVAR         III 15

II    SAOBRAĆAJ

1. TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA           IV                 30
2. TEHNIČAR UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA      IV 30
3. VOZAČ MOTORNIH VOZILA III                  30

III    ELEKTROTEHNIKA
Obrazovni profil                               Stepen         Br. učenika 

1.  ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA                   IV 30
2.  ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE                 IV 30
3.  ELEKTROTEHNIČAR 

TELEKOMUNIKACIJA - OGLED - IV 24
4.  ELEKTROINSTALATER  III 15
5.  AUTOELEKTRIČAR III 15
6.  ELEKTROMEHANIČAR ZA 

TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE             III 15
7.  ELEKTROMEHANIČAR 

ZA MAŠINE I OPREMU                               III 15
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NEŠTO VIŠE O ...

NEŠTO VIŠE
POKAZALI SMO DA MNOGO ZNAMO I MOŽEMO

TRADICIONALNA MANIFESTACIJA JE OKUPILA VELIKI BROJ UČESNIKA I ZADOVOLJNIH GOSTIJU UZ RAZNOVRSTAN PROGRAM
- U CENTRU ZBIVANJA SU BILI NAŠI NAJBOLJI UČENICI, KOJI SU POKAZALI RASKOŠAN TALENAT

Sada već tradicionalna manifestacija učeničkih dana NEŠTO
VIŠE, u kojoj učenici Tehničke škole pokazuju da nisu samo ta-
lentovani za struku nego i za mnoge druge oblasti (muziku, pozo-
rište, sport...), ove godine više nego prethodnih, okupila je veliki
broj učesnika, gostiju iz grada i predstavnike bratskih škola iz
Užica, Kragujevca, Segedina i Sekešfehervara, koji su, verujemo,
poneli sobom izuzetno povoljne utiske iz naše škole, a mi 
smo, s druge strane, stekli još veći broj prijatelja i na pravi način
popularisali školu. 

Manifestacija je trajala tri dana, od 15 do 17. maja, a kako je ona
protekla i šta se sve dešavalo više će vam, verovatno, reći fotogra-
fije na ovoj strani od samih reči.

Mnogi su stojeći pratili prezentaciju radova 
u okviru PROJEKTNE NEDELJE

Veliki broj praktičnih radova prikazan je na izložbi
(most od 1kg testa izdržava teret od 20kg!!!)

Najžešće je, izgleda, bilo na COUNTER STRIKE-u
(pobednik nije bitan jer nije iz ET 21)

Odlični filmovi prikazani su u Društvenoj sali 

Ekološka sekcija iz Kragujevca priredila je izložbu fotografija

Zagrevanje za Evropsko prvenstvo u fudbalu

Najvažnije je druženje i osmeh na licu gostiju
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AKTUELNOSTI

Od ove godine, po ugledu na
neke evropske škole kojima su
u poslednjih godinu-dve dana u
poseti bili predstavnici škole,
pokrenuta je manifestacija
’’Projektna nedelja’’. To je, za-
pravo, ideja da se u jednoj ne-
delji, pred sam kraj školske go-
dine, prezentuju radovi koje su
još u prvom polugodištu osmis-
lili, a nakon toga i radili na nji-
hovoj realizaciji, timovi učenika
i profesora.

Prezentacija radova se ove
godine, u periodu od 14 do 16.V
održala u sklopu tradicionalne
manifestacije ’’Nešto više’’ i, po
svemu sudeći, obeležila stariju.
Pred prepunom salom za fizičko
vaspitanje prezentovano je 12
radova koje je sufinansirala
škola, a ocenjivao ih stručni žiri
od 5 članova, eminentnih stru-
čnjaka u svojoj oblasti delova-

nja. Prilikom ocenjivanja, žiri je
davao ocene od 1 do 10 po
"šablonu" koji se sastojao od
četiri stavke: primenljivost u
praksi ili nastavi, izvođenje,
prezentacija i inovtivnost

Prema rečima članova žirija,
bili su veoma prijatno iznena-
đeni prikazanim radovima i po-
držali su nastavak ove akcije i u
narednim godinama, a njihove
sugestije odnose se na omasov-
ljavanje ove akcije, kao i na
veće izjednačavanje složenosti
projekata segmentiranjem.

Primetno je da je cela ideja
bila skoncentrisana striktno na
mašinstvo i elektrotehniku, ma-
nje na saobraćaj, i možda bi se
sledeći put mogla proširiti i na
predstave, kratke filmove, mu-
ziku itd.

I, da ne zaboravimo pobed-
nike: prvo mesto (i prema oce-

nama žirija i prema
glasovima publike)
osvojili  su  učenici
odeljenja MT31,
MT32, ET32 i ET21
(mentori profesori
Laslo Lisak i Oto
Buču), koja je izradila
EUROBOT-a; drugo
mesto učenici odelje-
nja MT41 (mentor
Laslo Lisak, prof.) sa
obrtnim stolom za
dovođenje obratka u
poziciju za obradu; dok
su treće mesto zauzeli
učenici odeljenja  ET32
koji su sa svojim men-
torom Nađ Šandorom
izradili automobil upra-
vljan pomoću raču-
nara. 

Uroš Jagodić
i Ivan Dević

PROJEKTNAPROJEKTNA NEDELJANEDELJA
POPO UGLEDUUGLEDU NANA EVROPUEVROPU

Kao i svake godine, tako i ove,
deca recitatori, učenici osnovnih i
srednjih škola, iz opština: Subo-
tica, Apatin, Sombor, Bačka To-
pola, Ada, Senta, Bečej i Mali Iđoš,
učestvovala su na zonskoj smotri
recitatora, pod nazivom "Pesniče
naroda mog", koja je održana 7.
marta 2008. godine u subotičkoj
Gradskoj biblioteci, u organizaciji
Kulturno - prosvetne zajednice i
Gradske biblioteke u Subotici.

Recitatore je pratio i ocenio žiri u
sastavu: Žužana Kalmar, glumica
Narodnog pozorišta u Subotici i
Miodrag Petrović, prvak Narodnog
pozorišta u Novom Sadu. Smotru

je pratio i Savo Mučibabić iz
Novog Sada, u ime Zavoda za kul-
turu Vojvodine i Saveza amatera
Vojvodine.

Na zonskoj smotri recitatora na-
stupila su 84 učesnika, raspore-
đenih u tri starosne kategorije
(mlađi, srednji i stariji uzrast), reci-
tujući pesme na srpskom, ma-
đarskom i hrvatskom jeziku, kao i
na jezicima drugih narodnosti.

Na pokrajinsku smotru recitato-
ra, koja se nakon toga održala u
Sečnju, 18, 19 i 20. aprila 2008.
godine, iz subotičke opštine, kao
najbolji u kategoriji srednjih škola
(stariji uzrast) plasirao se i učenik

Tehničke škole, odeljenja ET - 31,
Saša Eraković.

Nakon pokrajinske smotre reci-
tatora, na republičko takmičenje,
koje se održalo tokom maja u Va-
ljevu, nije se plasirao ni jedan su-
botički srednjoškolac, ali je Saša
osvojio zlatnu plaketu, kao i njego-
va koleginica  Slađana Petković iz 
subotičke Ekonomske škole.

Iako se nije kvalifikovao na dr-
žavno takmičenje, možemo ite-
kako biti zadovoljni onim što je naš
učenik učinio i pokazao da se, po-
red računara, dobro snalazi i u
onome što zahteva veliku dušu.

Redakcija

R E C I T A C I J A      I Z     D U Š E

Veliko interesovanje pobudio EUROBOT

Obrtni sto izrađen s ljubavlju

Uz računar spavaš i voziš
(Ipak, nemojte probati)

Povod za razgovor sa profesorom mašinskih
stručnih predmeta Laslom Lisakom bio je us-
peh njegovih učenika na Projektnoj nedelji, a iz-
rodio se u saznanje da iza svega stoji velika lju-
bav prema poslu i prenošenju znanja mlađima

Započinjemo priču o EUROBOT-u: ’’Pre više
od godinu dana, pri jednom razgovoru sa
prof.dr. Branislavom Borovcem sa Fakulteta
tehničkih nauka u Novom Sadu, te posete dr-
žavnom prvenstvu u izradi robota koji se odr-
žavao na SPENS-u, doneli smo odluku da se i
naša škola sledeće (ove) godine pojavi na tom
takmičenju. Takmičenje se održava svake go-
dine, kao i Evropsko prvenstvo na koje se
plasiraju po 3 najbolje ekipe iz država, a sasto-
ji se u izradi robota koji obavljaju određene
zadatke, svake godine drugi. Ove godine treba-

lo je da roboti za 1,5 minut skupe što više lopti
različitih boja, koje su donosile i različit broj
poena.’’

’’Radovi na izradi robota započeti su pre pola
godine, kada se okupila ekipa od 12 zaintereso-
vanih učenika - 5 mašinaca i 7 električara. Ma-
šinci su radili ’’hardver’’, električari štampane
ploče, procesor itd., koji upravlja motorima. Kao
pokretačke, koristili smo Maxon motore sa en-
koderom, a za skupljanje i odlaganje loptica dva
DC motora sa reduktorom. Uz veliki entuzijazam
i samoodricanje, poslednjih mesec dana radili
smo svaki dan po 6-7 sati, sve smo završili do
19. aprila, kada je održano državno prvenstvo.
U konkurenciji studenata nismo ni očekivali
prvo mesto, još smo imali i peh, ali smo stekli
veliko iskustvo i znanje, pa ćemo verovatno i
sledeće godine učestvovati.’’

Mi verujemo, s mnogo više uspeha!

JEDNA PRIČA O LJUBAVI

TAKMIČENJA
Tokom maja učenici naše škole,

nakon što su se kroz ’’kvalifikacije’’
na opštinskim i okružnim (pokrajin-
skim) takmičenjima plasirali na dr-
žavna, borili su se za najbolja me-
sta u Srbiji. Najviše uspeha imali su
’’mašinci’’. U konkurenciji opera-
tera mašinske obrade-strugari naš
učenik Dario Horvacki Pavlukov
zauzeo je 3. mesto, dok je Josip
Dulić (glodač) zauzeo četvrto.
Sabolč Vanger je na takmičenju u
poznavanju nemačkog jezika os-
vojio 5. mesto, dok ostali naši tak-
mičari (Atila Kalmar, Aleksander
Banheđi i Levente Komaromi) nisu
zauzeli značajnija mesta u državi,
ali su zato bili među najboljima u
Vojvodini.
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MATURANTI

IZ PERA JEDNOG MATURANTA

DANI NAŠE MLADOSTI - TO SU DANI NAŠEG SJAJA
Koračam kroz život i uživam u svojoj mladosti sa mišlju da su ovo moji najsvetliji momenti.

Izvor sam mnogih ideja i realizator istih. Verujem da je to prednost mladih ljudi i ključ ka uspe-
hu. Mudri ljudi govore da je mlad onaj čovek koji se tako oseća. Moja želja i cilj kojem težim je da tu
istinu sačuvam od svih životnih oluja koje me čekaju. Posmatrajući živote drugih, spoznala sam da
ljudi lako gube nadu i veru u sebe. Osećam potrebu da pomognem tim ljudima, da im priuštim utehu,
veru u sopstvenu snagu. Možda sve to proističe iz mog ubeđenja da svaki čovek nosi u sebi kovčeg
sa blagom koje nikakav novac ne može kupiti. Dala sam sebi ozbiljan zadatak. Moram pronaći ključ 
od kovčega, i moram ga otključati. Marfi ''radi'' za mene!

Osvrćem se oko sebe i vidim ljude koji tek treba da donesu najbitnije odluke u svom životu. Pitam
se da li sam spremna da učinim isto. Ponekad imam osećaj da se ispred mene nalaze nesavladive
stepenice na čiji vrh treba da se popnem. Sve to deluje zastrašujuće. Muče me pitanja. Tražim odgo-
vore. Moram i ovu prepreku savladati. Tu su moji najbliži, prijatelji, oni će mi pružiti ruke i dati još
jednu mogućnost. U tom lavirintu, mračnom kutku postojanja, vodi me neka nevidljiva sila, topla i
snažna ruka, jedna ideja, jedna mogućnost. Nada u sebe i sopstvene snage budi se i ne jenjava. 
Moram iskoristiti. Svaki period u životu ima svoje prednosti i vrednosti.

U poslednje vreme misli su mi okupirane odlukom o budućem zanimanju. Ne smem dozvoliti da
me nešto sputa u tome da radim ono što volim, što će biti moja duhovna snaga. Mislim da će mi to
produžiti dane sjaja. U njih verujem, oni su tu nadomak mene. Svetlost kojoj stremim je negde iza 
brega. Ona zove, obasjava i poigrava se svojim titrajima. Odvažno koračam prema njoj.

Verujem u sebe i svoje snove. Marfi i ovaj put ''radi'' za mene. 
Dušica Vojnić Kortmiš ET-41

HVALA

Hvala Dušici, Darku i Andrei,
koji su sve ove godine veliki
deo svog slobodnog vremena
posvetili ovim novinama,
malim po tiražu, ali velikim po
srcu i duši, baš zbog njih i
drugih koji učestvuju u stva-
ranju  našeg lista!

Veliku zahvalnost želimo
izraziti i svim maturantima koji
su na bilo koji način doprineli
da ime Tehničke škole ostane
upamćeno i zabeleženo zlat-
nim slovima na brojnim sport-
skim, kulturnim i, naravno,
stručnim takmičenjima!

Verujemo da će i u drugom
poluvremenu svog života biti 
kao i do sada - NAJBOLJI!

Redakcija

Svi vi koji želite da se uskoro nađete na ovoj strani, ali i maturanti koji
će za koji dan postati studenti, da li ste se kadgod zapitali kako to da
ponekad veoma mnogo vremena provodite uz knjigu, a teško se knjiško
znanje prenosi u vašu glavu, dok je drugi put čitav proces mnogo lakši?
Za rešenje tog i sličnih pitanja služi nam nauka koja se zove pedagogi-
ja. Od ovog broja pokušaćemo vam pomoći u lakšem savladavanju nas-
tavne materije, pa vam ’’puškice’’ i rizik koji one nose sobom, neće biti 
potrebne.

Jedna od važnih stavki u procesu učenja jesu uslovi za uspešno uče-
nje, koji podrazumevaju: radno mesto, plan rada, motivaciju (da posto-
ji namera da se nešto nauči), stav prema učenju, metode učenja, a, kao
najvažniji (pred)uslov za uspešno učenje, jeste motivacija, odnosno 
volja, interes i unutrašnja pokretačka snaga čoveka.

Ako imate sve ove uslove pred sobom, da biste nešto brzo i lako nau-
čili predlažemo vam sledeće korake koji su se u praksi pokazali
najboljim:

1. Tvoj prvi zadatak je da pogledaš sadržaj onog što si ranije učio i
što ćeš kasnije učiti, i da vidiš gde se nalazi lekcija koju nameravaš da
učiš.

2. Posle pročitaš celu lekciju, od početka do kraja, bez većeg 
zadržavanja na tekstu.

3. Pri drugom i trećem čitanju postavljaš sebi pitanja koja se odnose
na dati tekst. Time podstičeš sebe na razmišljanje o gradivu koje učiš.

4. Dok čitaš po drugi i treći put, olovkom podvuci značajne ideje i reči
u tekstu.

5. Pri drugom i trećem čitanju, dok podvlačiš važne činjenice, vodi
zabeleške na posebnom papiru na kojem ćeš pisati ono najvažnije.

6. Kada dobro iščitaš lekciju ili više lekcija, onda se preslišaj. Posle
toga možeš da razgovaraš sa drugim učenicima koji su učili isto gra-
divo.

7. Nekoliko dana posle učenja treba prvi put  ponoviti gradivo čita-
njem ili preslišavanjem, a možeš i čitanjem i preslišavanjem. 

8. Posle dužeg vremena možeš ponoviti to isto što si naučio, da  bi
proverio da li si nešto zaboravio.

Iako se stečena znanja zaboravljaju (učenik u toku letnjeg raspusta
zaboravi polovinu onoga što je učio u prethodnoj školskoj godini), uče-
nje na ovaj način mnogo je efikasnije .

Gorjanka Botić, pedagog

SAVET PEDAGOGA

PP  AA  MM  EE  TT  NN  OO      UU  ČČ  II  TT  EE  !!??
MATURANTI

NA KRAJU SLATKIH MUKA
Još jedna generacija matura-

nata, godište ’89 i ’90, ovih
dana odlazi iz naše škole struč-
nija i, valjda, spremnija za ži-
vot, nego kada su u nju prvi put
ušli. Ostaće im, sasvim sigur-
no, mnoge lepe uspomene i do-
življaji koje će drugima pre-
pričavati, sitne prevare profeso-
ra za vreme kontrolnih zadata-
ka i pismenih vežbi, a na skoro
isti način kao i njihovi prethod-
nici, a opet sasvim drugačije,
jer ... to se samo njima deša-
valo. 

Na kraju tih ’’slatkih muka’’
da pogledamo i koja su se odel-
jenja izdvojila, ko je bio najbolji
učenik na koga su se drugi
mogli osloniti kad im je bilo
najteže:

Među odeljenjima posebno
se istaklo ET-42, elektroteh-
ničari računara, koje je imalo i
naj-više odličnih učenika i
najbolju, učenicu generacije
Andreu Kuti, a koja je jedno vre-
me bila i član naše redakcije.
Njihov prosek od 4,39, iako
nešto slabiji od prošlogodišnjeg
najboljeg proseka, bio je dovo-
ljan da ih postavi na prvo me-
sto u školi. Daleko iza njih su
odeljenja ET-41 i   MT41, pa ni-
je bilo teško odlučiti ko će po-
neti epitet najboljeg, za razliku
od proglašenja najboljeg učeni-
ka, gde je konkurencija bila
žestoka. Bilo je pet kandidata:

Đorđe Andžić, Mario Dulić,
Akoš  Odri, Andrea Kuti i Ištvan
Lukači. Svi oni su svojim ra-
dom i na časovima i u vanna-
stavnim aktivnostima dali  veli-
ki doprinos popularisanju  ško-
le, kako u državi, tako i u ino-
stranstvu.  Šta je to što je pre-
poručilo Andreu da ponese ovu
laskavu titulu? Od svih argume-
nata, izdvajamo sledeće: Osvo-
jila je više nagrada i pohvala na
prestižnim takmičenjima u
Srbiji i u Mađarskoj, baveći se
istraživanjima na polju zaštite
životne sredine, kao i radovima
o životu Nikole Tesle.

U proseku, čitava generacija
bila je nešto bolja od prethod-
nih, i po ocenama i po vladan-
ju, a i izostancima sa časova.
Izgleda da ima nade i za njih i
za sve nas!

Andrea Kuti, najbolja
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BRATSKE ŠKOLE

SA TELEKSA UU BRABRATSTVU TSTVU S S NAJBOLJIMANAJBOLJIMA
Da smo za brDa smo za bratsatskke še škkole izabrole izabrali sebi rali sebi raavne-najbolvne-najbol je goje govvorore i infe i inforormacimaci je kje kooje nam sje nam stižu iztižu iz

KrKraguagujejevvca i Užica - Matursca i Užica - Maturskke ve večečeri za nezaboreri za nezaboraavv
TEHNIČKA ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I SAOBRAĆAJ -

KRAGUJEVAC

Vesti:
* Prvo mesto u konkurenciji srednjih škola na

konkursu "Kreativna škola" osvojili su profesori
naše škole: Snežana Savić, Jasmina Đurić i Katari-
na Veljković za rad "Filozofija Rene Dekarta". Ovo
je veliki uspeh, imajući u vidu  činjenicu da se pri-

javilo 190 timova iz 98 škola, a da je rad poslalo 133 tima iz 28 oblasti.
* Treći sajam obrazovanja održan je 7-8. maja 2008. godine u hali

Šumadija sajma.  Naša škola je prezentovala obrazovne profile koji se
upisuju za narednu školsku godinu. Poseban akcenat stavljen je na dva
obrazovna profila koja će se prvi put upisati, a to su tehničar za robo-
tiku i tehničar za reparaciju. Za ovu priliku štampana je i brošura u kojoj
se mogu naći informacije o školi i obrazovnim profilima koje upisujemo.

*Ekipa od 36 učenika II i III godine, zajedno sa svojim nastavnicima
praktične nastave, uradili su u našim radionicama važne delove za
Avalski toranj koje ćemo pokloniti i tako pomoći njegovu izgradnju. Radi

se o šest specijalnih "kotvi"
kroz koje se provlače sajle
za "utezanje" tornja. Ove
kotve imaju 19 rupa i svaka
izdržava opterećenje od 
400 tona. 

* 16 i 17. maja posetili
smo Tehničku školu u Su-
botici u okviru manifestaci-
je ’’Nešto više’’, a odličan

utisak ostavila je "Projektna nedelja", prezentacija projekata koje su os-
tvarili učenici te škole sa svojim profesorima-mentorima.

* XVI Oblasno takmičenje mašinskih škola za obrazovne profile
automehaničar, bravar i limar održano je u Smederevskoj Palanci.
Prvoplasirani u obrazovnom profilu automehaničar bio je naš učenik
Nikola Petrović (II-9). Zapažen uspeh pokazao je i Boban Mandić (III-7),
kao drugoplasirani u obrazovnom profilu bravar. Na takmičenju III
oblasti mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje u
Smederevu Ivan Matović zauzeo je treće mesto, dok je Vladimir 
Trifunović pokazao zavidno znanje zauzevši peto mesto.

* Bili smo domaćini golbal turnira. Ovo je jedinstvena, kolektivna igra
slepih i slabovidih zvučnom loptom teškom 1,25 kg, na reljefno-obe-
leženom igralištu odbojkaških dimenzija. Više detalja o ovom sportu
možete videte na sajtu www.goalball.co.yu .

* Matursko veče za učenike četvorogodišnjih obrazovnih profila,
održano je u hotelu Kragujevac, 23. maja 2008. godine, a trogodišnjih
27. maja. Više slika vidite na www.tsms.kg.edu.yu. Za maturante je 4 i
5. maja priređen i izbor za kraljicu i kralja mature "Kragujevac Forever", 
gde je naša učenica Slavica Jovanović (tehničar drumskog saobraća-
ja) izabrana za kraljicu mature.

Vesti:
- 28 i 29. marta u okviru Dana škole i ’’Školskih dana za vanna-

stavne aktivnosti’’, kojima su prisustvovali i gosti iz bratskih škola
iz Subotice i Kragujevca, otvo-
rili smo kabinet za telekomu-
nikacije i novu biblioteku, odr-
žali okrugli sto Đačkog parla-
menta na temu ’’Participacija
roditelja kroz đački dinar u
funkciji unapređenja života i
rada učenika u srednjoj školi’’.
Prvog dana održana je promo-
cija školskog časopisa TEMG.

- 9-10. maja u Požegi je odr-
žano XV Republičko takmiče-
nje mašinskih tehničara za
kompjutersko konstruisanje. U
konkurenciji 19 škola iz 15 gra-
dova Republike Srbije, učenici
Tehničke škole iz Užica Marko
Janković, učenik trećeg razre-
da i Aleksandar Milovanović,
učenik četvrtog razreda, osvo-
jili su drugo i treće mesto. (Mi
moramo dodati da naš učenik
Levente Komaromi nije bio tako uspešan i osvojio je tek 17. mesto)

- Od 15 do17. maja prisustvovali smo manifestaciji ’’Nešto više’’,
koja se održala u Tehničkoj školi u Subotici. Naša fudbalska ekipa
zauzela je treće mesto pobedom nad kragujevačkom ekipom, re-
zultatom 2:1. 

Prof. Zvonislav Popović s učenicima

Učenici iz Kragujevca, Užica i
Subotice ispred Potpećke pećine 

Profesori bratskih škola u Terzića avliji kod Užica



PRINCEZINE RUŽE (MATEMATIČKI PROBLEM)

Ukoliko kojim slučajem idete na popravni iz matematike (a šanse
su velike), pokušajte rešiti sledeći problem, koji vas možda može

zateći na ispitu, i proverite kolike su vam mogućnosti za prolaz, ali i
da osvojite princezinu ruku i srce:      

Princeza u nekoj državi odlučila je da svojim udvara-
čima maksimalno zakomplikuje posao, pa im je posta-
vila sledeći zadatak:

"Ako prvom dam polovinu ruža i još jednu ružu, a
drugom polovinu preostalih i još jednu ružu, a pre-
ostale podelim na pola i jednu polovinu i još tri ruže
dam trećem udvaraču, ostaću bez ruža. Udaću se za
onog ko pogodi koliko sada imam ruža?!" 

9

ŠARENICA

KORISNI LINKOVI
Naš sajt: 

www.tehnickaskolasubotica.edu.yu

Tehnička škola u Kragujevcu:
www.tsms.kg.edu.yu

Tehnička škola u Užicu:
www.tehnickaue.edu.yu

Sve što vas interesuje o obra-
zovanju u Srbiji, materijal za
profesore i učenike, novine:

www.microsoft.com/scg/obra-
zovanje/

Zavod za udžbenike i nas-
tavna sredstva:

www.zavod.co.yu

Zavod za unapređenje obrazo-
vanja i vaspitanja:

www.zuov.sr.gov.yu

NVO ŠKOLA MIRA- organizaci-
ja za neformalno obrazovanje
mladih, kulturu mira i međuna-

rodnu saradnju mladih i
prosvetnih radnika:

www.skolamira.org.yu

Ministarstvo prosvete i sporta:
www.mps.sr.gov.yu

(nastavlja se...)

Rešenje:Princeza sada ima 30 ruža.

ŠAHOVSKI PROBLEM:
U nekim školama u Srbiji eksperimentalno je uveden izborni

predmet - ŠAH. Kako mi nikad nismo zaostajali za drugima, a
u mnogo čemu smo i prednjačili, kao npr. i u ovoj veštini, za
sada bar u vašim i našim novinama moći ćete se pozabaviti
rešavanjem jednog dvopoteznog problema:

Rešenje: 1.Tc3

MALI OGLASI:

- Iskusan psiholog će vam
pomoći da se suočite sa so-
bom, predsobljem i kupa-
tilom

- Menjam žutog kanarinca za
svinju od 150 kilograma. 
Boja nije bitna

- Devojka, 23 godine, visoka,
zgodna, crna kosa, plave oči,
zaposlena, bogata, traži mu-
šku osobu sličnih osobina
kojoj bi prodala 10 kubika 
bukovih greda. Povoljno!

- Vi imate Sony PlayStation,
ja imam vreme, znanje i
iskustvo. Za simboličnu
naknadu prelazim najteže 
nivoe igara

- Menjam zdravstvenu
knjižicu za štednu. Šifra:
"Zdravlje je najveće bogat-
stvo"

- Prodajem kravu, crna meta-
lik boja, hi-fi mukanje, spu-
šteno vime, sportski rep i
aluminijumska kopita

*Zanimljivosti:
- U SAD-u ima više ženskih nego muških milijardera.
- Procenjuje se da više od 80 odsto svetskih kompanija još 

uvek nema svoj web site. 
- Samo indijski slon može da se pripitomi, ne i afrički. 
- Pacov može da padne sa visine od pet spratova a da se 

ne povredi.
- Hrast je drvo u koje grom najčešće udara. 
- U Microsoft Windowsu nemoguće je kreirati folder sa 

nazivom "con". 
- Otisci prstiju kao dokaz na sudu prihvataju se tek od 1941. god. 
- Najviši kenguri dostižu visinu od preko 2 metra. 

UČIMO STRANE JEZIKE
Kažu da je veoma bitno pozna-

vati strane jezike, u šta smo se
uverili svi mi koji smo nekud puto-
vali. E, pa kad je tako, onda ćemo,
kao svi dobri učenici, pokušati ne-
što i da naučimo, a najbolje se uči
na konkretnim primerima iz života.
Ovaj put reč je o engleskom i
japanskom, koji su najdominantni-
ji kad se radi o tehničkim izrazima:

*Yugo ne uspeva zakočiti na
crveno svetlo i svom silinom
udara u zadnji kraj najnovijeg
BMW-a serije 7, koji stoji na
raskrsnici. Na displeju BMW-a
pojavljuje se informacija: 

"Found new hardware.
Install?"

*Šta kaže lav kad stane na
minu?

Love is in the air ...

*Kako ljudožderi zovu atle-
tičare?

Fast food!

Japansko-srpski rečnik:

Moj otac je u kupatilu = 
Tatami Setushira

Molim vas, odbijte, ili ću
morati da upotrebim fizičku
silu = Begamore Tuchichute
Vreme je da krenem = 

Odokuchi
Lepo što ste svratili = 

Idikuchi
Odspavaj malo = 

Idikuchi Ubisowu
Ne može da ostavi cigarete

= Nasugushi Kokopushi
Mislim da smo se izgubili

= Yao Kudasada
Treba da kupim krompir i
mleveno meso = 

Yedemi Semusaka
Prijatno = Malodishi
Svekrva = Wadidushu
Gatara = Chiribuchi Riba
On voli gledanje u karte =

Ochegata
Ne voli gledanje u karte =

Nechegata

*Pita profesorica istorije Pericu:
- Šta je bilo posle smrti cara
Dušana?
- Sahrana, šta bi moglo drugo
da bude?!

*Šta su rekli Amerikanci kada
su videli Mariju Šerifović?
- "Auuuuuuuu, al' smo ih bom-
bardovali!" 

VICEVI 



Tokom marta i aprila meseca naši
sportisti su nastupali u deset disci-
plina prvo na opštinskom, a nakon
toga i na pokrajinskom takmičenju, na
kojima su postigli zapažene rezultate.

Pobednici pokrajinskog takmičenja
našli su se na VIII Olimpijskim sport-
skim igrama učenika Srbije, koje su
se od 7 do 13.maja održale u Nišu.

Najviše uspeha imali su ponovo gim-
nastičari, koji su treći put zaredom
pokazali da su najbolji u državi. Iako je
ekipa podmlađena, puleni profesora
Stevana Dakića, Mirko Peić Tukuljac
(ET43), Mirko Miković (SD23), Alek-
sandar Gazibara (ET21) i Zoran An-
drašić (SD31), bili su po kvalitetu pod-
jednako dobri i suvereno su vladali
gimnastičkim spravama. Pojedinačno,
najbolje se plasirao Mirko Peić Tuku-

ljac, koji je zauzeo treće mesto. 

Ništa lošiji nisu bili ni atletičari, pa je
Arpad Stanko (ET42) u trci na 100 m
zauzeo drugo mesto, isto kao i Miloš
Knežević (ET31) u bacanju kugle. U
streljaštvu, ekipa u sastavu Robert
Šafer (ET15), Ervin Virag (ET32) i 

Tibor Marton (SD42) zauzela je peto
mesto u državi. Najlošiji rezultat na
Olimpijadi zauzeo je plivač Roža Žolt
(MT12), koji je na 100 m kraul stigao

na cilj kao šesnaesti.

Sledeća olimpijada učenika Srbije
održaće se za četiri godine, a do tada
će naši sportisti važiti za olimpijske
slavodobitnike, kada će ih smeniti
neka nova generacija talentovanih
sportista-učenika. Verujemo, ponovo

iz naše škole!
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U okviru sada već tradicionalne
manifestacije NEŠTO VIŠE, koja na
najbolji način gostima prikazuje veći
deo onoga što su učenici i profesori
naše škole tokom godine (u)radili,
redovno se održava fudbalski turnir
bratskih škola iz Užica, Kragujevca,
Segedina i Sekešfehervara, a od ove
godine i Novog Sada. Turnir je održan
tokom dva dana, 16. i 17. maja. Nakon
takmičenja po grupama, drugoplasi-
rani iz grupa igrali su za treće mesto,
a prvoplasirani za prvo. Treće mesto
osvojila je ekipa škole iz Užica po-
bedom nad kragujevačkom školom
rezultatom 2:1, dok su se u finalu
sastale ekipa škole iz Novog Sada i
domaća, znatno mlađa, ekipa Teh-
ničke škole iz Subotice. Finalna utak-
mica obilovala je šansama na obe
strane, lepim potezima i preokretima,

da bi na kraju slavila bolja, uig-ranija i
srećnija ekipa škole iz Novog Sada
rezultatom 4:2. Našim mladićma osta-
je uteha da su, nakon odlaska ne-kih
igrača u profesionalne pogone Cr-vene
zvezde, Zemuna itd., ipak smogli
snage da se dostojanstveno suprot-
stave protivnicima, pa ni drugo mesto
na ovom turniru ne bi trebalo da pred-
stavlja neuspeh. Ono što raduje jeste
evidentan talenat naših fudbalera, koji
bi već za par meseci uigravanja mo-
gao da nas ponovo dovede među naj-
bolje ekipe u državi, gde nam je i
mesto. U svakom trenutku svim sr-
cem sa njima su ''Ološi'', od nedavno
i šarmantne čirlidersice, a i svi bi tre-
balo da ih podržimo u nastojanjima da 
se domognu državnog vrha.

Mario Maričić
Nenad Sulaver

FUDBALSKI TURNIR BRATSKIH ŠKOLA

VREME JE PRED NAMA

Kao i svake, tako i ove godine, 25. put zaredom, od početka marta pa
do sredine maja, u našoj školi održava se međurazredni turnir u malom
fudbalu, u kome ekipe po kup sistemu prvo igraju za pobednike svoje
generacije, a nakon toga najbolji igraju u polufinalu i finalu, da bi se dobi-
lo najbolje odeljenje u školi. Nakon dvomesečnog takmičenja, prva
mesta u svojoj generaciji osvojili su:

1. Razred: ET-15 (razrednik Aleksandra Dobanović )
2. Razred: ET-21 (Milica Vasić )
3. Razred: SŽ-31(Svetozar Borović )
4. Razred: ET-41 (Milan Mančić )
Polufinalne i finalne utakmice na prepunom igralištu u Prvomajskoj

ulici privukle su izuzetno zanimanje i donele velika uzbuđenja i iznena-
đenja, jer posle dugo godina pokazalo se da najstariji ne moraju biti i naj-
bolji na ovom takmičenju. Naime, nakon što su, kao pobednici takmiče-
nja među drugim razredima u polufinalu savladali odeljenje ET-15, fudba-
leri odeljenja ET-21 su u finalu bili bolji i od odeljenja ET-41, koji su u
polufinalnoj utakmici pobedili ekipu SŽ-31. Posle veoma interesantne
borbe i neizvesnog rezultata do kraja, golovima Skenderovića i Drčelića
savladali su starije kolege rezultatom 2:1. Jedini gol za ET-41 bio je auto
gol Kujundžića.  Prema tome, konačni plasman je sledeći: 

1. ET-21 
2. ET-41 

3. SŽ-31 i ET-15
Nakon svega prikazanog, za najperspektivnije igrače proglašeni su

Dobrivoje Drčelić (ET-21) i Luka Mazalica (ET-15), za najboljeg golmana
Dušan Vukoslavović (ET-21), dok je za najboljeg tehničara turnira pro-
glašen  Igor Šotra (ET-41). Prema mišljenju žirija, najbolji igrač turnira je
Gergelj Kohajda iz odelenja ET-42.

M. M.-N. S.

25. jubilarni turnir u malom fudbalu '' MEŠC-1984''

NA MLAĐIMA I FUDBAL OSTAJE

I MI OLIMPIJSKE ŠAMPIONE IMAMO

Naši gimnastičari na pobedničkom postolju
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ELSŐ KÉZBŐL

A legjobb osztályA legjobb osztály

A 2004-2008-as nemzedék számára május 30-án befejeződött a tanítás. A
búcsőztatóra és a ballagásra juniús 4-én került sor - sajnos a kis stadionban
megtervezett műsort szinte elmosta az eső. A végzősök - majd 400-an - sze-
merkélő esőben hallgatták a búcsúbeszédeket és vették át a jutalmakat. A
legjobb osztály idén is az ET-42 lett, átlageredményük 4,39.  Mitől ilyen jók ők
- merül fel bennünk a kérdés, íme néhány válasz az őket tanító tanároktól:

Sudarević Irén: Jó osztály voltak, négy évig matematikát tanítottam nekik.
Versenyre is mentek, sőt Farkas Attila  a körzetire is eljutott. A triász: Kuti
Andre, Lukácsi István és Ódry Ákos vitték az osztály, ők voltak a mozgatórugói
a társaságnak. A matekdolgozatokon mindig adtam egy „dzsóker“ feladatot,
amelyet ők mindig megoldottak. A fél osztály 4-re vagy 5-re írta meg az utolsó
dolgozatot matematikából. Ha akartak dolgozni, nagyon jók voltak, bár akadtak
időnként gondok velük is. Az oszályfőnök jól irányította az osztályt, szóval öröm
volt velük dolgozni.

Nagy Sándor: Én szaktantárgyakat tanítottam nekik. Ha egy osztályban sik-
erül áttörni a “bűvös kört“ - az érdektelenséget, akkor már lehet kezdeni velük
valamit. Ezt náluk sikerül megvalósítanom. Kedvvel és jól dolgoztak, aktívak
voltak.

Asztalos Hajnalka: Az eddigi legjobb oszályom voltak. Szerettek tornázni,
méginkább focizni. Van közöttük néhány jó sportoló, Kohajda Gergő remekül
focizik, Sztánkó Árpád pedig sikeres atléta iskolai és országos szinten is.

Miskolci Sztipán: Érdeklődőek voltak, elsőben informatikát, másodikban pro-
gramozás, majd egyéb szaktantárgyakat tanítottam náluk, jól együtt lehetett
velük működni a tanórákon.

Búcsú Ottó: Nagyon intelligens és erős osztály. Szorgalmasak és összetartó
társaság voltak. Véleményem szerint mindannyian meg fogják állni a helyüket
a felsőokatatási intézményekben. Az osztály nagy része nálam fog érettségizni
elektronikából. Nekem az nagyon jól esett, hogy az én tantárgyamat választot-
ták, annak ellenére, hogy szigorú és igen számonkérő voltam velük szemben.

Reméljük továbbra is ilyen sikeresek lesznek, hiszen jó alapokkal indulnak!
A Szerkesztőség

Az érettségizők TOP-listája
Tanulmányi eredmény: ET-42 4.39, ET-41- 3,78, majd az MT-41 3,69-es és az MT-42

3,58-as átlaggal. A III. fokozaton legjobb az E-32 3.07-tel. Legkevesebbet az E-32 (48,73
óra tanulónként), valamint az MT-41 (50.10 óra tanulónként) osztály hiányzott.

Idén öt jelölt „pályázott“ erre a címre: Adžić Đorđe (ET-41), Dulić Mario (MT-41) és
az ET-42-ből Kuti Andrea, Lukácsi István és Ódry Ákos. A tantestület végül az egyetlen
leányjelöltnek ítélte oda ezt a címet. Kuti Andrea igazán megérdemli ezt a kitün-
tetést, hiszen számos versenyen vett részt,és az osztályában is ő volt a „moz-
gatórugó“ .

Andrea az esőmosta kisstadionban a így köszönte meg a címet:
- Sokan meg voltak lepődve, hogy lány létemre miért iratkoztam a Műszaki iskolába. Mára

bebizonyosodott, hogy mindazok, akik kételkedtek abban, hogy megállom a helyem egy "fiús"
szakmában, tévedtek. Sok nagyszerű embert ismertem meg itt e négy év alatt, és nem bántam
meg, hogy ebben az iskolában végeztem a tanulmányaimat.

Nem szeretném a jelenlévők drága idejét rabolni, ezért csak annyit mondanék, hogy
köszönöm mindazoknak, akik ebben a négy évben mellettem álltak, akik segítettek és támogat-
tak mindenben. A kedves jelenlévőknek további szép napot kívánok, a ballagóknak pedig nagy-
on jó esti mulatságot!

A NEMZEDÉK LEGJOBB TANULÓJA

Tisztelt osztálytársaim, végzosök, igazgatónő, tanáraink, szülők!*
Gyorsan eltelt ez a négy év... Nagyon vártuk ezt a mai napot, de most úgy

érezzük, hogy gyorsan eljött, várhatott volna még egy kicsit. Mintha tegnap lett
volna, amikor eloször gyülekeztünk az udvaron. Mindenki félt az új osztálytár-
saktól, tanároktól, új elvárásoktól. Most pedig az érettségitől, a felvételitől tatot-
tunk... Négy év után nehéz a búcsú, elhagyni a megszokottat, felcserélni valami
ismeretlenre. Voltak szép és jó napok, de voltak rosszak is. Emlékszem, sokszor
rendetlenkedtünk az órákon, néha talán még szemtelenek is voltunk egy picit,
de soha nem gondoltuk komolyan. Sokszor előfordult, hogy késtünk az órákról,
volt amikor el is lógtunk. Hiszem, hogy tanáraink, ha bosszankodtak is emiatt,
már nem neheztelnek ránk. Felejthetetlenek maradnak számunkra a szakmai és
egyéb kirándulások. Jókat viccelődtünk, beszélgettünk és szórakoztunk együtt.
Ha valamilyen baj volt, mindig számíthattunk egymásra, és az osztály-
főnökünkre is, aki sokszor segített rajtunk, kihúzott a bajból. Mindig mellettünk
állt. Itt mondunk köszönetet a tanárainak az oktatásért, a nevelésért, a segít-
ségért és a sok-sok türelemért, melyet irányunkban tanúsítottak. Köszönjük
szüleinknek is önfeláldozásukat és támogatásukat.  

Eljött a búcsú pillanata. Diáktársaim, ha százfelé is szakadnak útjaink, soha
ne felejtsétek el ezt a három vagy négy évet. Milyen jó lesz öt-tíz vagy még több
év múlva újra találkozni, és felidézni az itt megélt emlékeket.

Az utánunk következő évfolyamoknak eredményes és jó hangulatú éveket
kívánok. Végezetül fogadjátok útravalóul Juhász Gyula gondolatait:

„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk bizonytalan,

De indulunk: a szépet, jót akarjuk,
És érezzük hogy hitünknek szárnya van.”

A beszédet a ballagáson elmondta: Katona Klaudia (MT-42)

Tóth Dénes osztályfőnök véleménye: -  --
Andrea, Ákossal és Istvánnal együtt hatalmas

húzóerőt jelent az osztálynak. Maximalista, nem
ismeri a fogalmat, hogy félig is elég megtanulni a

dolgokat. Ő egy olyan tanuló, akire bármilyen
komoly, nehéz és hosszú munkát is rá lehet bízni.

Helytáll az élet minden területén, jó szervező, alapos
a szaktudása, jól ír - sikeres kutató vagy mérnök

lehet belőle.

Kuti Andrea eredményei:. 
III. hely, MTA, Budapest: „Természet

Világa” pályázatán - Önálló kutatások,
elméleti összegzések” kategóriájában. 

I. díj MTA Budapest -  a Teslaról írt
munkájáért (Ódry Ákossal együtt)

Különdíj - Magyar Innovációs
Szövetség, Budapest - a hulladéka-
nyagból készített univerzális töltőért. 

1500 kérdőíves felmérés a száraz-
elem-használatról a szabadkai iskolák-
ban, ezután kezdeményezi a használt
szárazelemek összegyűjtését, és  újra
feldolgozását Szabadka szintjén - ez
már folyamatban van 

I. díj „Archimedes” és a „Porodicna
Pedagogija” lap nemzetközi Tesla-
pályázatán (Ódry Ákossal együtt)

Környezetvédelmi honlapot készít -
www.saveourenvironment.tk (Ódry
Ákossal együtt)

2007. I. díj  az újvidéki Műszaki
Kiállításon a hulladékanyagból ké-
szült univerzális tölőért, mely 50 féle
akkumulátor töltésére alkalmas, (el-
nyerte a  szervezšő tetszését is)

Kétnyelvű környezetvédelmi elő-
adásokat tart iskolákban és óvodák-
ban Szabadkán és Szabadkán kívül.

Számos helyen publikálja munkáit.

A végzősök búcsúzása

A 11. számban közreműködtek: 

Búcsú Ottó, Fekete Lujza, Liszák László, Miskolci Sztipán

M-22 - Jenei Róbert, Kiss istván és Vahtler Kornél
MT-32 - Almási Valentina,, Bába Attila, Bite Antonió, Dudás Adrián

,Galambos Szilveszter, Győri Tamás, Kemény Róbert, Klonka Roland, 
Kmec Tamás, Kovács Gergely Balázs Ledenszki Mónika, Ötvüs Attila,

Perpauer Viktor, Sarnyai Álmos, Szabó Laura és Tóth Adrián

Műszaki munkatársak: Bába Attila és Ötvös Attila

A magyar szövegek szerkesztője: Szikora Judit
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Andrea: Sajnos, nem igazán tudok
dönteni, egyaránt érdekel a közleke-
dési és a telekommunikációs szak is.

Utasi Szabolcs és Kókai Zsolt
Kishegyesről érkeztek.

- Mi vonzott benneteket ide?
Szabolcs és Zsolt:- A barátaink

hatására jöttünk, akik már ebbe az
iskolába járnak, ők nagyon megvan-
nak elégedve!!! Meg érdekes szakok
is nyílnak.

- Melyek ezek?
Szabolcs: Főképp a telekommuniká-

ció az, ami engemet érdekel.
Zsolt: Nagyon szeretem a számító-

gépeket, s még jobban a programo-
zást. Úgy, hogy a számítógép elek-
trotechnikusi szak a nyerő nálam.

Nebojša Jelić Szabadkáról érkezett:
- Miért éppen ide jönnél?
Nebojša: Tetszik az iskola, a szakok,

valamint ez nálunk már családi hagy-
omány, családomból nagyon sokan
jártak ebbe az iskolába!!

- Érdeklodési köröd?
Nebojša Programozás, komputerek,

rajzolás. Viszont szeretem a matekot
is, ami ebben az iskolában az egyik
legfontosabb tantárgy, mert mega-
lapozza a szaktantárgyak tanulását.

-Ahogy téged hallgatlak, te már döntöttél,
hozzánk fogsz iratkozni!

Nebojša: Igen, eldönttem, s várom a
felvételit és a  tanévkezdést is!

Mindannyiotoknak sok sikert és
szerencset kívánok. Szeptemberben
talakozunk!!  

Kovács Gergely Balázs

NYILT NAPOK NYOLCADIKOSOKNAK
Iskolánk május 10-én és 17-én nyilt

napot tartott azon fiatalok számára, a-
kik még nem döntötték el, hogy hová-
merre tovább az általnos iskola után.
A diákoknak a szaktanárok mutatták
meg a szaktermeket, nekik tehették
fel kérdéseiket. Az érdeklődés elég
gyér volt, bár sok helyről jöttek.

Bacsa Róbert és Egri Adrienn a topolyai
Csáki Lajos Általános Iskola  tanulói
együtt érkeztek:

- Miért éppen ide íratkoznátok?
Róbert: Hát nem is tudom, engem az

elektronika és a programozás érdekel!
Adrienn: Az én érdeklődési köröm

eléggé széles: elektronika, számító-
gépek, televiziózás és komunnikáció!

- Milyen a tanulmányi eredményetek?
Róbert: A tanulás kicsit gyatrán

megy, de azért megbírkózom vele,
hogy be jussak a választott iskolába,
ahová kell a megfelelő eredmény!

Adrienn: Jeles tanuló vagyok, szerin-
tem elég jó ahhoz, hogy bekerüljek a
választott szakok egyikére!

A palicsi Jelena Marijanović és Andrea
Tomas is közösen jöttek el hozzánk:

-Miért éppen ez a “fiúiskola” érdekel ben-
neteket?

Jelena: Csakis a társaság miatt!
Hallottam, hogy sok szép fiú jár ide!

Andrea: Engemet az iskola nyújtotta
szakok választéka vonzott ide, de
azért a barátkozás sem hagyható ki!

-Melyek azok a szakok, melyek felkeltet-
ték az érdeklődéseteket?

Jelena: Számomra egyértelmű: a
telekommunikáció!!

Idén április15-én és 16-án tartották meg a szabadkai sportcsarnokban az
évente megrendezett iskolák bemutatóját a diákok számára.

Sok elemista járt itt a különböző kiállítótermekben, ahol a középiskolások
szórólapokkal és egyéb tárgyakkal várták a diákokat.

A szabadkai és topolyai középiskolák és főiskolák vártak minden kedves
jelentkező, érdeklődő tanulót. Felmérést is végeztünk a diákok és látogatók
között, azt kérdeztük tőlük, hogy mennyire ismerik ezeket az iskolákat, és
melyik iskolát választanák, melyik illik a jövőképükbe.

Két napig készítettük ezt a felmérést a diákokkal, és arra a következtetésre
jutottunk, hogy sok új diák szeretne már idén, szeptembertől nálunk tanulni. A
kapott adatok alapján a Műszaki Iskola és Politechnikai Iskola kapta az legtöbb
szavazatot. A további sorrend: a közgazdasági, a gimnáziumok, a ve-gyészeti, az
egészségügyi, és végül, de nem utolsó sorban a püspökségi gimnázium. Az
újságírók Interjút is készítettek  a bemutatókat tartó diákokkal, és az odaláto-
gató nyolcadikosokkal. A kiállítás hangulatára kihatással volt annak a 17 éves
fiúnak a halála, akit egy kortársa néhány nappal korábban megkéselt. Reméljük,
azért a továbbtanulástól nem tántorította ez az eset a nyolcadikosokat.  

Úgy láttuk a kiállítás megtekintése után rengeteg diák távozott különféle
szórólappal a kezében. Egy óriási döntés előtt állnak ezek a tizenévesek, és a
kérdés hogy: „Melyik iskola kapuján lépjek át idén?” még nem dőlt el  - ez  még
a jövő(jük) titka. Szabó Laur és Ledenszki Mónika 

Kiállítás a sportcsarnokban

Mint minden évben, idén is megrendezésre került a véradási akció. Március
11-én mindazok, akik betöltötték 18-adik életévüket és egészségügyileg
megfeleltek, esélyt kaptak arra, hogy életet mentsenek ( és kaptak két igazoltan
szabad napot!). Sajnos pár diák nem felelt meg az előírásoknak, ők jövőre meg-
próbálhatják újra. 

Miután Juriga Zsuzsanna iskolánk pszichológusa (aki maga is rendszeres
véradó) felvilágosított mindenkit, mi is vár rá, azután átgondolhatta a jelentkező,
hogy ad-e vért. Ugyanis az csak rajtunk múlik, hogy segítünk-e.  

Reggel kezdődött az akció, a dísztermet sterilizálták az előírások szerint.
Mielőtt bementünk, kitöltöttük a kézhez kapott kérdőívet, rajta néhány rutin
kérdéssel. Hosszas várakozás után beléphettünk a díszterembe, ahol ellen-
őrizték egészségügyi állapotunkat, mely szükséges a vérvétel lebonyolításához.
A jelentkezők száma majdnem 200 volt, ebből mindössze 33 tanuló nem adha-
tott vért. Minden végzős osztály részt vett az akcióban, sőt a felnőttkorú har-
madikosok is. Legtöbben a SŽ-41, az ET-43 és az Et-45-ből voltak, de  az MT-
41 és az SD-41 tanulóinak fele is adott vért. A tanárok közül 12-en „adakoztak“,
több mint 80 liter vérrel gyarapítottuk a tartalékokat, esélyt adva a betegeknek
a túlélésre. Kemény Róbert

VVéérraaddáássii  aakkcciióó
Nagy volt az érdeklődés iskolánk standjánál

ÍrÍr atkatk ozási tozási t erer vv ek a kek a k öö vv ee tktk ező tező t anávranávr ee
A Műszaki Iskola az elmúlt iskolaévben is aktívan részt vett a szerbiai szakok-

tatási reformban három kísérleti tagozattal (ET-15, M-22, M-33).
A 2008/2009-es iskolaév iratkozási terve magyar tannyelven a következő :
A gépészet és fémfeldolgozás irányzaton IV. fokozaton 30 tanulóval indul egy

számitógépes vezérlés technikusi osztály, III. fokozaton pedig fémmegmunkáló
gépek kezelője szak nyílik kisérleti programmal 20 tanulóval. 

A villamossági irányzaton IV. fokozaton számítógép elektrotechnikusi és mul-
timédia elektrotechnikusi szakokra iratkozhat 30-30 tanuló - ez utóbbi szak
kisérleti jellegú. A III. fokozatra 15 villanyszerelő és 15 hűtés- és hőtechnikai
berendezés szerelői szakmát választó diák számára biztositanak helyet.

A közlekedési irányzaton két négyéves osztály nyílik 30-30 tanulóval: közúti
közlekedési technikusi és belsőszállítási technikusi szak. 

Ezenkívül fontos megemlíteni, hogy idén az ATB Sever a.d. vállalat iskolánkat
kérte fel, hogy közvetítsen az általános iskolák és a vállalat között. Májusban
létre is jött egy közös bemutatkozás, melyre 14 általános iskola kapott
meghívást. Itt iskolánk bemutatta képzési lehetpőségeit, a vállalat pedig jövőbe-
li munkaerő-igényét perezntálta. Az ATB SEVER a.d. támogatni fogja a fémipari
szakmát választó fiatalok iskoláztatását is. A vállalat fejlesztési tervével
összhangban szakképzett dolgozókat  foglalkoztatna, és bizonyos számú tech-
nikust is. Nagyon fontos, hogy ösztöndijat is kapnának a leendő fémmeg-
munkáló gépekkezelők, lakatosok, az elektromechanikusok, gépésztechnikusok
és elektrotechnikus. Ugyanis az utóbbi évek során a csökkent a fémipari szak-
mák iránti érdeklődés a diákok körében. Így könnyebb lenne a diákok
középiskolai képzése, és biztosabb lenne a munkába állásuk is.

Ledenszki Mónika

IDŐSZERŰ
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Vanger Szabolcs (ET-42) német
versenyen vett rész, amelyen helye-
zést ért el. Sikerült elcsípnünk és ripor-
tot készíteni vele még mielőtt elbal-
lagott volna:

- Nekem jutott az  a megtiszteltetést, hogy
elbeszélgessek veled, ha meg engeded!?

-Persze, mire lennél kíváncsi?
-Vvoltál-e már máskor is versenyen, vagy ez

volt az első?
-Igen voltam nyolcadikban.
-Ott milyen helyezést értél el?
-A községi verseny megnyertem,

ezzel eljutottam a köztársaságira. ott
viszont sajnos nem értem el helyezést.

-Hol tanultad meg ilyen jól a német nyelvet?
Az iskolában, vagy esetleg otthon van valaki,
akivel németül beszélgetsz?

-Otthon nincs, de viszont vannak
rokonaink Németországban, voltam is
náluk az egyik nyáron három hétig.
Meg német tv műsorokat is szoktam
nézni.

--Jártál-e különórákra?
-Nem.
-Ki készített föl erre a versenyre?
-Hegedűs Katinka némettanárnő.
-Milyen sűrűn tartottátok a felkészítő

órákat?
-Eleinte hetente egyszer, később vi-

szont kétszer.
-Mikor kezdtétek el a versenyre való

felkészülést?
-Három hónappal a verseny előtt.
-Hol volt a körzeti és köztársasági verseny?
-A körzeti Topolyán, a köztársasági

pedig Jagodinán.
-Ez kifejezetten egy német nyelvi verseny

volt. vagy még más nyelven is versenyeztek a
diákok?

- Ez az idegen nyelvi köztársasági
verseny volt, melyen még angol, orosz
és francia nyelvből is versenyeztek a
tanulók.

-Hányan voltak „németesek“?
-50 körül. Ebből 28 nyelvi gimis, ők

erősebb kategóriában indultak, de vi-
szont a beszélgetési részig nem jutot-
tak el, és 22 voltak az én csopor-

tomban, ebből heten jutottak el a
beszélgetésig.

-Több részből állt a verseny?
-Igen, aki az első nyelvtani részben

elegendő pontot gyűjtött össze, az
tovább jutott a szóbeliig.

-Miből állt a szóbeli része a versenynek?
-Kihúzott a versenyző egy témát,

és arról kellett folyékonyan beszélnie
egy három tagú bizottság előtt.

-Te hányadik lettél, és mit nyertél?
-5. helyezést értem el, és egy

könyvet kaptam - egy német novellát
tartalmazó kötetet egy hangszalag
mellékletet, melyen meg is hallgat-
hatom.

-Mi volt a főnyeremény?
-Egy hetes utazás Berlinbe.
--Mik a további terveid?
-A szabadkai Műszaki Szakfőis-

kolán szeretnék továbbtanulni elekt-
rotechnikai szakon

-Nem gondolkoztál azon, hogy német nyel-
ven tanulj tovább?

-Gondolkoztam rajta, csak még
nem néztem utána. De a főiskola után
Németországban szeretnék elhe-
lyezkedni. 

-Gratulálunk az eredményedhez, további
sok sikert és reméljük sikerül kijutnod
Németországba.

-Köszönöm a beszélgetést.
Sarnyai Álmos

Országos szintű megmérettetés németből

Vanger Szabolcs, aki jól beszél németül

A Valamivel több-napok keretében május 16-án iskolánk dísztermében
prezentációt tartottunk az Európai Unióról Török Lídia tanárnő szervezésében.
Szó volt az EU céljairól, intézményeiről, az EU-ba vezető útról, valamint a csat-
lakozási feltételekről, vagyis azokról a szempontokról, amelyeknek feltétlenül
meg kell, hogy legyenek az országunknak ahhoz, hogy csatlakozhassunk az
Európai Unióhoz. Szerbia április 29-én aláírta a stabilizációs és csatlakozási
egyezményt, amelyet még ratifikálni kell. Az előadást kerekasztal beszélgetés
követte, melyre megérkeztek a székesfehérvári vendégeket is. A jelenlévőket
érdekelte a magyarországi oktatási rendszer, majd összehasonlítottuk a két
ország érettségi vizsgarendszerét. Mivel ők már tapasztalt EU-tagok, elmesélték,
hogy náluk hogyan működik az érettségi, hogy mi és miért változott az oktatás-
ban az Eu-tagság óta. Náluk a felsőoktatási intézményekbe való iratkozáshoz
nincs felvételi vizsga, hanem az érettségit veszik figyelembe. Közép- és emelt
szintű érettségi létezik ott, amelyet négy kötelező és egy szabadon választott
tantárgyat tartalmaz. Reméljük, hogy a közeljövőben a mi országunk is ott lesz
az Európai Unió közösségében, változik oktatásunk rendszere és színvonala is,
-  és egy határtalan országban élhetünk majd. Szabó Laura

KKKK eeee rrrr eeee kkkk aaaa ssss zzzz tttt aaaa llll     aaaa zzzz     EEEE uuuu rrrr óóóó pppp aaaa iiii     UUUUnnnn iiii óóóó rrrr óóóó llll

A szabadkai Műszaki Szakfőiskolán április 26-án tésztahíd-építő versenyt rendeztek. 1 kg
száraztésztából kellett a versenyzőknek hidat építeniük. Iskolánkat két csapat is képviselte az MT-23-as
osztályból illetve egy ET-24—SD-12-es öszetételű. A képen a Free Bridge nevű híd látható, melyet Bálint
Afroditta (SD-12) és Szűcs Tibor (ET-24) készítettek Liszák László tanár úr segítégével. Ez a munka a

Valamivel több-napokon is látható volt.

SZÁRAZTÉSZTÁBÓL HIDAT IS LEHET ÉPÍTENI

AZ IDÉN IS VERSENGTEK A MATEMATIKUSOK

Március 20-án a világ több számos országában, így nálunk is sor került a Kenguru nevű mate-
matikai vetélkedőre. Igen népes csoport vett részt a verseny - összesen 113-an, 

ezt bizonyítja felvételünk is! 

PI DAY - március 14. - EINSTEIN

A matematika egyik leghíresebb száma a 3.14 - s ezen a napon született Albert Einstein is.
Ennek kapcsán ünneplik minden évben a NEMZETKÖZI PÍ NAPot különböző rendezvényekkel,
vetélkedőkkel, konferenciákkal. Iskolánk diákjai és matematikatanárai prezentációk készítésé-
vel emlékeztek meg erről a jeles dátumról. Még faliújság is készült erről az eseményről!
Reméljük, ezzel egy újabb hagyomány teremtődik nálunk, s tanulóink érdeklődését ezzel is a
matematikára irányithatjuk.
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A PROJEKTUMI HÉT ESEMÉNYEI
A projektumi hétről nyilatkozott újságunknak Liszák László tanár úr:
- Ez a két merőben hasonló kiállítás egy héten lett megrendezve iskolánkban. Csak

kizárólag tanulói munkák lettek kiállítva, itt kisebb-nagyobb csoportokról van szó.
A projektumi hét nevű kiállításra  pályázatot kellet írni, 2007. 12. 10-éig. A bizottság

tizenkét projektet hagyott jóvá, amelyeket ez év május 16-án lehetett megtekinteni iskolánk tor-
natermében. Ezen a kiállításon gépészek, elektrósok és közlekedésiek egyaránt részt vettek. A
versenyről a hirdetőfalon lehetett többet megtudni.  Az itt kiállított munkákat egy igen szigorú
öt tagú zsűri osztályozta. A zsűri tagjai: dr. Firstner Stevan, a szabadkai Műszaki Szakfőiskola
professzora,  dr Zoran Anišić  a szabadkai Műszaki Szakfőiskola docense, Krakovski Ana mag-
iszter, az ENING cég tulajdonosa, Milan Adžić mérnök szabadkai Műszaki Szakfőiskola
asszisztense és Tikvicki Ivan mérnök, KRISTINA SOFT tulajdonosa. A zsűri a résztvevőket négy
kritérium alapján pontozta:

1. a munkák innovációs értéke, 
2. a használhatóságuk szempontjából
3. a dizájn a munka kidolgozása alapján 
4. a prezentáció minősége szerint
A kritériumok alapján messzemenően az első helyet az EUROROBOT nevű projekt nyerte,

amelyet egy igen komoly tizenkét tagból álló csapat alkotott meg, erre és egy másik Újvidéken
megrendezett versenyre. A projekt héten ővék lett az első helyet és a közönség is őket talál-
ta legjobbnak. A legjobb projekt kivitelezői tehát: Tešić Milorad, Halilović Harun (MT-31). Bite
Antónió, Ötvös Attila, Perpauer Viktor (MT-32). Kis Bernadett, Barna Krisztina, Fejrer Róbert,
Virág Ervin, Gellér Árpád (ET-32). Nimčević Boris, Lazarević Zoran (ET-21). Mentoraik: Liszák
László és Búcsú Ottó tanárok voltak az iskolánból, és két előző résztvevője az Eurorobotnak:
Tóth Róbert és Senk Ivona. Második helyen végzett az automatizált forgóasztal, amit Dulić
Mario, Vukov Marjan, Mihaljević Darko és Vukelić Svetislav készítettek az MT-41-ből, mentoruk
Liszák László volt. Harmadik helyet egy számítógéppel vezérelhető kisautó nyerte, készítői:
Gellér Árpád, Virág Ervin, Smit Csogor és Rajity Alen (ET-32) voltak, mentoruk: Nagy Sándor
volt  - hallottuk a tanár úrtól.

Ötvös Attila

Eu-rEu-roboobot vt vagy Su-ragy Su-roboobot?!t?!
SZAKMAI OLDAL

részt. Közülük két francia csapat is
volt, akik csak tesztelésre jöttek. Raj-
tunk kívül csak egy középiskolai csa-
pat indult, a többi résztvevő az újvidé-
ki Műszaki Egyetemről jött. Öt for-
dulóban mutathatták meg a robotok,
hogy mire is képesek. A hatodik for-
dulóban márcsak a négy legjobb
versenyezhetett. Közöttük ott volt az
egyik francia csapat szerke-zete, a
Supaero is. Ennek a robotnak az ára
„mindössze“, potom 8000 euró (a mi
robotunk kb. 400 euróba került).

Végül a jó programozású Lily nevű
robot bizonyult a legjobbnak, melyet a
Műszaki Egyetem hallgatói készítet-
tek. Az első három hazai csapat jutott
tovább a németországi döntőre.

A huszonkét indulóból mi a
tizenötödikek lettünk. Ez jó ered-
ménynek számít, mert a többi csapat
nem először versenyzett. A ren-
dezvény hangulata kimondottan jó
volt, mert sok tapasztalatot szereztük.

Reméljük, hogy jövőre jobb
helyezést érünk el.

Bite Antonió és Perpauer Viktor

Hosszú előkészítő munkálatok után
(amikor is együtt dolgoztak gépészek
és elektrósok - ami ritkán fordul elő)
elkészült a Eu-robotunk (vagyis Su-
robotunk, mert így neveztük el), mely-
lyel április 19-én részt vettünk az
Újvidéken megrendezett EU-ROBOT
versenyen.

A verseny tíz órakor kezdődött, de
nyolc órára oda kellett érnünk. A
helyszínen elmagyarázták a verseny
menetét, és kipróbáltuk, működik-e a
robotunk. A versenyen 22 csapat vett

A Surobot készítői: Tešic Milorad, Halilovic Harun (MT-31). Bite Antónió, Ötvös Attila, Perpauer
Viktor (MT-32). Barna Krisztina, Kis Bernadett, Fejrer Róbert, Virág Ervin, Gellér Árpád (ET-32).
Nincevic Boris, Lazarevic Zoran (ET-21) voltak, felkészítő tanáraik: Liszák László és Búcsú Ottó

A projektumi héttel egy időben
került sor a minden évben megtartott
Valamivel több elnevezésű ren-
dezvényre, május 15--17-e között.

Vendégeink voltak a hazai és mag-
yarországi testvériskoláink diákjai,
kerekasztal beszélgetéseket ren-
deztünk az EU-ról, a szakoktatás refor-
mjáról, barátságos focimeccseket ját-

VValamivalamiv el tel t öbb? - sokköbb? - sokk al tal t öbb!öbb!
Az automatizált forgóasztal - II. díj Számítógéppel vezérelhető kisautó - III. díj

Szabó Laura szelektálógépe 

Nagy Sándor Audió erősítője

ulják megoldani a kivitelezés során
keletkezett problémákat. Hasznos
szakmai tapasztalatra tesznek szert,
és a csapatmunkába is belekóstol-
nak. Két kategóriában pontozott a
szakmai zsűri. A leendő gépészek
munkáit Bajić Ivan, Šimić Dragana és
Polyák Béla szaktanárok pontozták,
íme az eredmények: 1. Lukács Krisztián
Novák Zsolt és Varga Attila, (MT-42): Dirty
Joe- robotkar 2. Szabó Laura (MT-32),
szelektálógépe 3. Mali Princ készítői:
Milošev Marko, Sarić Josip és Mecanov Ivan
(MT-41). 

A elekrtotechnikusok munkákatkit
Pintér Ferenc, Szokol András és Léner
Balázs szaktanárok értékelték, a díja-
zottak: 1. Nagy Sándor (ET-44) Audió
erősítő spetrkruma analizátorral, 2.
Fehér Attila (ET-44) Rádióhullámmal
vezérelt óra, 3. Mádi János (E-22) Audió
erősítő.

Dirty Joe

szottunk stb. A rendezvényen a kiállí-
tott gépészeti és elektronikai diák-
munkákat is megtekinthették a láto-
gatók. A kiállítás lényege az, hogy a
tanulók, akik részt vesznek rajta, meg-
tanulják összekötni az elméleti
tananyagot a gyakorlattal, és megtan-

Su-robot - a legjobb projektum és a tapaszalt
versenyző 

Mádi János (E-22) erősítője.

Igen tartalmas volt ez a hét szak-
mailag és emberileg egyaránt.

Ötvös Attila
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Az iskola szervezésében május 13-án sor
került egy kirándulásra,  melynek úti célja a bel-
grádi Műszaki Kiállítás volt. Az indulás reggel
hét óra harminc perc lett volna, ehelyett nyolc
órakor indultunk el, egy kis késéssel. Útközben
egy megállónk volt, egy motel parkolójában,
ahol mindenki kinyújtóztathatta fáradt végtag-
jait. Tíz perc után folytathattuk az utazást.
Tizenegy óra magasságában megérkezhettünk
Belgrádba, a kiállítás helyszínének eléréséhez
még fél óra kellett köszönhetően a nagyvárosi
forgalomnak. A buszok befordultak a kiállítás

helyszínén lévő parkolóba, majd a közel kétszáz diák kisorakozott, és megindult
a fobejárat felé. Négy óriási csarnokban mutatták be a hazai és külföldi kis és
nagy vállalatok legújabb termékeiket, gépeiket. Három csarnokban a gépészter-
mékek voltak többségben, míg a maradékban az elektrotechnika vívmányai
voltak megtekinthetőek. Azt se tudtuk, hol kezdjük a nézelődést. Volt ott min-
den, a fejlesztett automata robotkezektől kezdve, az esztergapadokon át a
marógépekig. Persze mind új technikával készült. Néhány gépet szerencsénk
volt működés közben is megcsodálni, valamint tanulmányozni. Amíg tudtunk,
körbejártuk a csarnokokat, mivel az időnk korlátozva volt. Vissza kellet menni
az autóbuszokhoz. A buszokhoz érve, ami délután három órakor volt, tudatták
velünk, hogy látogatást teszünk a Kalemegdánra. Hát odaérni majdnem megint
csak fél óránkba került. A helyszínre érve két óra hossza szabadidőt kaptunk,
mehettünk, amerre láttunk, persze nem nagyon messze, nehogy valaki
elvesszen. Este hat órakor már kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagodva
Szabadka felé vettük az irányt. A hosszú hazafelé vezető úton a diáksereg egy
része aludt, vagy a kiállításról beszélgetett. Este tízkor gurultunk be az iskola
elé, ahol a fáradt utazók leszálltak és hazafelé vették az útjukat. Ez egy szép és
hosszú kirándulás volt.

Klonka Roland 

Egy kis kiruccanás - Műszaki Kiállítás Belgrádban
Az MT-32-es osztály igen aktív volt

ebben a tanévben. Matematikaverse-
nyekre jártak, szavaló-, nyelvtani és
irodalmi versenyen is megmérettet-
tek. A Szerbia-szerte közkedvelt napi-
lap, a Blic újságírója is őket faggatta
sikereikről. A legfontosabbak szá-
mukra mégis a szakmai versenyek
voltak. Többön is részt vettek, pl. az
Eu-roboton, de a legeredményesebb
közülük mégis Komáromi Levente
volt, aki gépészeti szaktantárgyakból
versenyzet 2008 tavaszán. Tőle
érdeklődtem a részletekről:

- Ki szólt neked erről a versenyről?
-Sztarek Lilla tanárnő kérdezte

meg, lenne-e kedvem részt venni az
iskolai versenyen. Ő úgy gondolta,
lenne esélyem a gyozelemre. Rövidke
fel-készülés után megszereztem az
első helyet, harmadikosként magam
mögé utasítva több negyedikest.

- Könnyű volt-e számodra a feladat?
-A maximális idő, amit a rajzolásra

fordíthattunk, négy óra volt, de én
már három óra után befejeztem. Nem
volt annyira nehéz, érdekes volt.

- Gondoltad volna-e, hogy te leszel az
első?

- Erre nem igazán számítottam, szá-
momra is nagy meglepetés volt.
Tudtam, hogy most jön még csak a
neheze, hisz tovább jutottam a körze-
tire.

- Kaptál-e a segítséget a felkészüléshez,
vagy inkább magad készültél?

-Sokan segítették a felkészü-
lésemet, nem voltam egyedül. Ren-
geteget köszönhetek tanáraimnak,
Kórász Józsefnek, Polyák Bélának és
Fekete Attilának, akik a tudásfelmérő
tesztre való felkészülésben segítettek
nekem. Mindenki ott segített, ahol
tudott.

- Ez volt az első ilyen szintű versenyed?
- Igen. Ez volt az első, de remélem,

LEVENTE SZAKMAI SIKEREILEVENTE SZAKMAI SIKEREI
nem az utolsó. Szeretnék majd más
ehhez hasonló versenyeken is részt
venni.

- Hol rendezték meg a körzeti versenyt, és
kik „ellen” rajzoltál?

-Iskolánk adott helyet ennek
versenynek. Ellenfeleim vajdasági tan-
ulók voltak, akik Kanizsáról,
Verbászról, Adáról és még máshon-
nan is érkeztek.

- Ezen a versenyen már nehezebb volt a
dolgod?

-Igen. Itt már sokkal összetettebb
volt a munka, amire csak három órát
kaptunk, és egy tesztet is ki kellett töl-
teni, amelyre egy óránk volt.

- Milyen helyezést értél el?
- Szerencsére első helyezést lettem,

sikerült jól teljesítenem. Jól tudtam
összpontosítani, amikor kellett.

- Számítottál a továbbjutásra?
- Nem gondoltam, hogy sikerül jól

teljesítenem, nagyon szoros volt a
mezőny. Izgalmas volt, nem fogom
egyhamar elfelejteni.

- Hogyan hatott a tanulmányi eredményei-
dre, hogy annyi napot kihagytál?

- Szerencsémre a tanárok megértik,
és elnézőek, mert nemhiába nem
voltam ott. Keményen készültem napi
öt-hat órát, de úgy érzem meglett a
munkám gyümölcse. Hisz tovább
jutottam a köztársaságira.

- Hol rendezték a köztársasági versenyt?
- A verseny Požegán került megren-

dezésre, ahol két napot töltöttünk.
-Mivel foglalkoztál, amikor nem

versenyeztél Požegán?
- Nagyon sok időm nem volt, de

azért körbenéztem, merre is vagyok.
Este diszkó mellett kapcsolódhattak ki
a versenyzők és felkészítőik, ami ki-
csit hangosabbra sikerült, mint azt a
szervezők tervezték. 

- Ott hogyan szerepeltél?
- Egy kis gond akadt a teszttel, a

fordítás nem úgy sikerült, ahogy kel-
lett volna, szóval nem sikerült jól
megírnom, és így csak tizenhetedik
lettem a huszonhatból.

- Csalódott vagy?
- Egy kicsit azért igen, mert a raj-

zom elég jól sikerült, és kár, hogy ezen
a hibán buktam el, ami tulajdonkép-
pen nem is rajtam múlt, de ez van,
azért így is szép eredményt értem el.
Ezúton is szeretném megköszönni a
tanároknak a sok segítséget, többek
között Kórász József tanár úrnak, aki
a tesztekre készített fel, és Sztarek
Lilla tanárnőnek, aki a számítógépes
modellezésben segített.

-Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre,
sok sikert a további versenyekhez, és az
iskolához is.

Kemény Róbert

Levente a köztúrsasági versenyen 
kapott oklevéllel

Az ET-42 osztály segíti az iskola mérőlaboratóriumainak felszerelését. Az osztály egyharma-
da laboratóriumi tápegységet készített az érettségi vizsgára. 

A képen név szerint balról jobbra: Vanger Szabolcs, Farkas Attila, Tóth Dénes tanár úr, Csincsák
Norbert, Toldi Brigitta, Szűgyi Renáta, Gubi Zoltán, Kohajda Gergely, Szabó Gábor, Palágyi Róbert és

Sáfrány Tivadar

Maradandó érettségi munkák

RÓLUNK

A kA körör zz ee ti gépészti gépész ee ti szakvti szakv erer sensen yy

Idén április 5-én iskolánk szervezte meg a körzeti gépészeti versenyt, melyre 24 versenyző
érkezett egész Vajdaságból. A rangos vetékedő hazai sikert hozott, hiszen Komáromi Levente
lett az első, s rajta kívül még öt versenyző utazhatott el a koztársasági döntőre.
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Idén már a 41-szer rendezték meg Becsén a Középiskolások Művészeti
Vetélkedőjét, röviden a KMV-t.

Ez egy olyan rendezvény, melyen a középiskolás diákok megmutathatják az
írói, színészi, szavalói és más képességeiket, mindazok, akik az elődöntők
szűrőjén átjutottak. 

Én most az önálló írások részről beszélek, mert csak azon voltam ott.
Többféle kategóriában versenghettek a diákok, mint pl. vers, novella, humoreszk
stb. írásával. Én az utóbbi kategóriában a második helyet értem el a hét diák
közül. Kétféle értékelés volt, a háromtagú diákzsűri, és a szintén háromtagú sza-
kmai zsűri osztott díjakat. A szakmai zsűri döntése szerintem igazságosabb volt,
mert megindokolták dönésüket és elmagyarázták, hogy legközelebb miben kel-
lene jobbnak lennie a diákoknak. Úgy ítélték meg,  hogy idén a novella és a
humoreszk kategória volt a legerősebb. Ezek után a zsuri kerekasztal beszél-
getést tartott a tanárokkal, amelyen eldolt, hogy a következo évi versenyre a
szabadkai körzetbol az eddigi kategóriánkénti két-két tanuló helyett három-
három képviselheti ezt a várost, mert ott a legnépesebb a középiskolás diák-
sereg.

Engem, csak az bántott, hogy a mi iskolánkból csak én  jutottam tovább.
Remélem, jövore többen kedvet kapnak, hogy részt vegyenek a KMV-n.

KMV - 41.

Április tizenegyedikén van a Költészet Napja. Ez számunkra is elég nevezetes
nap volt idén, mert a költészet napjára meghívást kaptunk debreceni  Baross
Gábor Szakközépiskolába és Kollégiumba szavalóversenyre.  Az idei feladat egy
Nyugatos költő egy művének, valamint Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani c.
versének előadása volt. Az utazást háromnaposra tervezték, de  mi sajnos csak
két napig maradhattunk Magyarországon. Tizenegy óra körül indultunk el
iskolánk elől -  öt diák, - ketten a Közgazdasági Iskolából -, és a három kísérő
tanár. Miután mindenki megtalálta a számára megfelelő utazási pozíciót
nekivágtunk a  kb. 230 km-hosszú útnak. Számunkra ez sem jelentett akadályt.
A határátkelőn minden renben ment, sitty-sutty átengedtek minket, és meg sem
állunk Debrecenig. Igazság szerint pár kilóméter után megállunk és elfogyasz-
tottunk egy jó magyar kávét! Ez után viszont tényleg nem álltunk már meg
Debredenig, s  olyan öt óra felé lehetett, amikor a kollégiumba értünk.
Megvacsoráztunk, és miután megérkezett az összes versenyző a környező ma-
gyarlakta országokból, tartottak számunkra egy kis bemutatót a osmagyarok
szokásairól, ruházatukról, és a fegyvereikről. Ezután elmehettünk egy városné-
zo körútra. Utunk során benéztünk a Kék Banán nevezetu szórakozóhelyre, és
mindenki legördített egy kis szomjcsökkentot. Sajnos, elkezdett csöpörögni az
eső, így kapkodnunk kellet magunkat hogy visszaérjünk a kollégiumba.  Viszont
az estének itt koránt sem volt vége. Ismerkedtünk és  barátkoztunk a többi
versenyzővel. Következő nap korán keltünk , mert a versenyzőtársam, Bózsity
Árpád és én még szerettük volna kicsit átnézni a  verseinket. A szavalásra csak
11 körül került sor, én voltam az első versmondó, ugyanis névsor szerint men-
tünk, ami nekem nagyon nem tetszett. Miután minden versenyző elmondta a
választott versét, a továbbjutók kaptak esélyt arra, hogy megmérkozzenek az
első helyért. Egy hazánkfia, egy becskereki lány nyerte meg a versmondást,
akivel Debrecenben ismerkedtünk meg. Sajnos a mi szabadkai gárdánk nem ért
el helyezést, de mindannyian sikeresen elmondtuk a választott versünket. Az
eredményhírdetések után ebéddel búcsúztattak minket a vendéglátóink. Miután
jóllaktunk, elindultunk a hosszú utazásra. Útközben megálltunk egy bevásár-
lóközpontban, és vettünk pár utazáshoz fontos kelléket. A határon minden rend-
ben ment, és visszaengedtek minket oda, ahonnan jöttünk.

Erős esőzés és csúnya idő várt miket haza.  Nagyon élveztem ezt a kirán-
dulást. Akármikor szívesen újra végigcsinálnám.

Bába Attila

AA  ddeebbrreecceennii  kkiirruuccccaannááss

A debreceni versmondó verseny résztvevői

HűsHűség – 35 évég – 35 éven ken kereresztülesztül
Tisztelt egybegyültek!

Ahogy körülnéznek, valamennyiünk szemében látom, hogy búcsúzni és búc-
súztatni egyaránt nehéz. Ma január 28-án azért jöttünk össze, hogy nyugdíjba
vonuló kolléganőnktől, Udvardi Eszter magyar szakos tanárnőtől búcsút ve-
gyünk. Furcsa lesz számunkra, hogy a jövőben a tanáriban nem fogjuk őt látni
megszokott helyén, vagy hogy a folyosón nem megy többé végig a maga
szerény és serény módján. Nagyon fogsz hiányozni, Esztikánk. Néhányan az
első napoktól, 1972. december 1-je óta, sokunk munkába állásunk óta ismerjük
őt. Ritkaság, hogy valaki ilyen hosszú időn keresztül hű legyen egyugyanazon
munkahelyhez, intézményhez. Ő hűségesen kitartott ( az örök) MESC mellett.
Tette a dolgát: 35 éven keresztül itt élt és dolgozott az iskola falain belül.
Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, és ezt elvárta tanulóitól is.
Következetes volt és igazságos. Szeretjük ot, aki maga volt a pontosság, a sza-
kértelem, a segítokészség. Diákra és kollégára tudott odafigyelni, meghallgatni,
és ha kellett tanácsot adni, segíteni. Derűvel, szakadatlan erővel nevelte az
ifjúságot és hitt a szép szó hatalmában. Nem csak “órát adott”, hanem
versenyekre, kiállításokra, kirándulásokra, színházi eloadásőkra vitte tanulóit.
Ez a versenyeken elért szép eredményeket csak úgy, szép csendesen
“beseperte”.

Sosem beszéltünk arról, hogy ki a kedvenc költője vagy írója, egyszerűen
mindent szeretett, ami irodalom volt. A szép magyar beszéd művelője és hírde-
tője vot.

Talán a költő szavait tartotta szem előtt, és ő is vallotta: 
„dolgozni csak pontosan, szépen,

ahogy csillag jár az égen,
úgy érdemes.“

Kedves Eszti! Kívánunk tartalmas, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket!
Örizzük meg egymást emlékezetünkbe. (Néha gondolj ránk, az itt maradókra.)

Fekete Lujza

A haláltáborok áldozataira emlékezve
A zsidók üldözésének vi-

lágnapján, január 27-én a ha-
láltáborokban készült fotókat
prezentálták a tanulók Jasmi-
na Marić történelem szakos ta-
nárnő szervezésében. Kihang-
súlyozták, hogy a nemzeti tü-
relmetlenség, és az emberek
egymásközti tolerancia-hiánya
igen súlyos következmények-
hez vezethet. Babits Mihály
szavaival élve: „mert vétkesek
közt cinkos, aki néma“.

Udvardi Eszter és az őt búcsúztató kollégák
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Az én történetem egy forró napon kezdoődik. Estefelé járt az idő. A helyszín
egy békés falu, Tornyos. Egy idegen érkezett megzavarva a helyiek nyugalmát.
Hihetetlen erejű, látszólag sérthetetlen, magas komor ábrázatú és igen agresszív
ember volt. Hatalmas pusztításba kezdett, tört, zúzott: „Üsd-vágd nem apád,
nem anyád” –elvet követte. Mit ad Isten, arra sétált Bruce Banner, aki látván a
romokat Hulk alakját felvéve rögtön neki is rontott ellenfelének. De sajnos ez
nem volt elég, mert az idegennek nemcsak az ereje, hanem a gyorsasága is
elképesztő volt. Rögtön a bajban lévő Hulk segítségére rohant Pókember, aki
hálószövő szakkört tartott éppen a közelben lévő idősek otthonában. Rohamot
indított, és hálóbombákkal próbálta az útját állni a gonosznak, de sajnos ő is
padlót fogott, akárcsak a kollégája. A boltból kijőve Superman meglátta a heves
harcot, és rögtön odarepült. Csak az volt a probléma, hogy az idegenen lévő
páncél kriptonit darabokkal volt díszítve, így a hős erőtlenül zuhant a nem túl
messze található Lex Luthor házába, és harcoltak... de ez már egy másik
történet. Na, de térjünk vissza hőseinkhez. Mindenki a földön, és a teremtmény
még mindig pusztítja a kis falu ökoszisztémáját. Ki győzheti le ezt az ádáz
szörnyeteget? De nicsak, ki közeledik az ég felől? Csak nem?! Csak nem?! Talán
csak nem az elképesztő Chuck Norris? De, bizony ő az! ő az, aki fogaival őrli a
kávét, és saját haragjával főzi meg azt. Úgy láttam nagyon mérges, ezért néz-
zük egy kis  reklámot, és igyunk meg egy  kávét. 

Reklám: „Mi legyen ma az ebéd, nagyi? Majd főzök valami finomat az új
Chuck Norris túlélő levesből, ami Chuck Norris szakállából és darált kígyóbőr
kalács hozzáadával készül. Vedd meg, ha kedves az életed!” „Sok ember retteg
valamitől, van, aki a mumustól, de ne feledd, a mumus Chuck Norristól fél,
Chuck Norris védő szolgálat, belezés fél áron!” „Megjelent az új Chuck Norris
CD. Eredeti csontörő hangokkal, és ezek mixelt változata. Ha fél órán belül
megrendeli, egy ajándék DVD-t kap, amin Chuck új filmje szerepel, melyben
Walker, a texasi kopó átáll a másik oldalra, és a sorozat Tróger, a texasi lopó
néven fut tovább.” A reklámok okozta ámulatok közt, melyet Chuck okozott, az
ismert kávéreklám frontembere kiált rám: „Ééééééébreeedj haver!”, szóval itt az
idő, hogy folytassam a történetet.

Chuck szemtél szembe áll az ellenfelével. A feszültség csak úgy tombol
köztük. Hirtelen egymás felé rohannak, egyik pofon a másik után csattan. Öt
perc kemény harc után a fáradt ellenfelek hirtelen mindketten kijátsszák utolsó
kártyáikat. Az idegen erősíti testi erejét és gyorsaságát. Ez hihetetlen! Egyből
mega csillagharcossá változott. Chuck hirtelen felugrik és egy körbepörgő forgó
rúgással a lény egész létezését kitörli a tér és idő kontinuumából. Chuck Norrist
hősként ünnepelték. Ezek után betoppant a Fantasztikus négyes és megígérte,
hogy vállalja a károk fedezését. És mi lett Chuck Norrisszal? Texasba költözött,
ő lett a város helytartója és legendává vált.

Így telt egy unalmas nap a mi kis falucskánkban. 
Győri Tamás

Egy unalmas nap Egy unalmas nap - - A KMV II. díjas humoreszkje
Sokfelé sodort már az élet. Ha szabadidőm van, állandóan terepen vagyok.

Vagy dolgozom, vagy szemlélem a tájat. Megnyugszom a szabadban, mert ott
nincs semmi, csak a vetések, és  hallani amadarak hangját. Ilyenkor Isten közel-
ségét érzem, tapasztalom. Mostanában kezdem sajnálni gyerekkorom.
Végtelennek tűnt az idő, de hirtelen elszállt. Holnap már felnőtt vagyok, s nem
nyugszom bele a sorsomba soha. Lázadó és haladó gondolkodásom késztet
munkára. Ezért is minden hétvégén, ha jó az idő dolgozni járok egy tanárhoz. A
munka mellett minden meglévő gondom háttérbe szorul. Ott kint a város
peremén 10-12 órát dolgozok szombatonként. Ezzel a nap már el is múlt, de jól
jön az a kis pénz, amit kapok.

Ez a szombati nap igen hosszúra nyúlt. Előtte éjjel nem aludtam, mert egy
jóbarátom katona búcsúztatóján voltam... A reggel nehezen indult. Hét órára
Szentkúton kellett lenni - kiértem. Miután megittuk a kávét, gondoltam, észhez
térek, de nem lett jobb. A legnagyobb bajom az idővel volt, mert nem akart
múlni.  Délután négy óra volt, pontosan négy óra volt. Ebben az időben szoktuk
meginni a második kávét. Nyugati irányból az ég fekete lett. A szél lengedezett.
A gazda már nem akart tovább dolgozni, persze én ennek örültem. Egyszer csak
megdördült az ég. Villámok csapkodtak - március elsején. A szél orkán erejűvé
vált, a jég másodpercek alatt fehérre festette a tájat. A szívem a torkomban
dobogott. Nemrég még sütött a nap. A szél dühöngött tovább, és fújta be az esőt
az ajtó alatt. Az épületen remegni kezdtek a cserepek, csak idő kérdése volt
már, hogy mikor bontja meg a tetőt a szél. A sors kegyes volt velünk, mert nem
tartott tán négy percig sem az ítéletidő. Soha nem láttam még ilyen heves vihart.
Szerencsénk volt, hogy nem az úton ért bennünket a zivatar. 

El lehet gondolkodni, a régi megfigyelések szerint, ha április 24-e, azaz Szent
György-nap előtt megdörren az ég, rossz évet jelent számunkra. Ez nem csak
szóbeszéd, nagyapám már elég idős, és sok történetet mesélt nekem. De nem
kell időben messzire  visszatekinteni, mert nekem is tiszta emlékem van a tavaly
márciusi zivatarról, melyet egy igen komoly, sokakat megrengető nyári aszály
követett. Azóta foglalkozom a népi feljegyzésekkel. Úgymond „kutatok” utánuk.
Csak az a gond, hogy napjainkban időjárásunk változásokon megy keresztül.
Elveszítjük a telet, és az eddiginél forróbb, szárazabb illetve szélsőségesebb
nyarakat és tavaszokat élhetünk, és már éltünk is át. Manapság a növényeket
a legstreszesebb évjáratokra nemesítik. De gondolkodjunk el, hogy ez a szom-
bati jégeső, vagy az orkán egy szép nyári délután milyen pusztítást tud okozni,
az addig tönkretehetetlennek hitt burjánzó, haragos zöld növényekben.

Ez az én életem. Szeretem, amit csinálok, csak sokakat hidegen hagy a
témakör, amely engem írásra késztet. Terveim vannak, csak lassításra int az
élet. De ez a történet tanulságos a számomra, és még egy ideig biztos, hogy
eleven él majd bennem... Kmec Tamás

Sors-kérdések

A Valentin vagy Bálint-nap újkeletű
ünnep Európa keleti és déli felében. A
szerelmesek napjaként számontartott
február 14-ét idén Balassi Bálintra, a
reneszánsz költőre emlékezve ünne-
pelték Szabadkán. Az rendezvényen
középiskolások a költő műveit
szavalták, ezután pedig borkóstoló
következett. A műsoron iskolánkat
Bába Attila (MT-32) képviselte.

Balassi Bálintról - a bor és a szerelem jegyében

Az egyik legkedveltebb időtöl-
tésem a motorozás. Általában minde-
hová azzal járok.

Van egy motrom, amellyel bárhová
el tudok jutni. Számomra nincs annál
jobb érzés, mint amikor kitolom a jár-
gányt a garázsból, lábára állítom, és
megtisztogatom. A tisztítás nagyon
fontos, mert szép, tiszta motorral
mindjárt jobb érzés száguldani.
Miközben tisztogatom, érzem a motor
jellegzetes "szagát". Imádom! Begyúj-
tom,hogy kissé bemelegedjen, majd
elindulok. Motorozás közben érzem,
ahogy a szél átfúj az egész testemen,
érzem, ahogy a gumik felmeleged-
nek, és tapadnak az úthoz. Néha sze-
retek szép lassan hajtani, közben
kitisztul a fejem, és élvezem a robo-
gást. Néha megesik, hogy száguldo-

SSzzáágguullddááss

Ez a világ napról-napra fejlődik,
minden nap szinte új technikával néz-
ünk szembe. Külföldön az emberek
nem is mennek el otthonról telefon
vagy egyéb tájékozatató eszköz nél-
kül, de ez nálunk is lassan így lesz. Az
én életemben fontos szerepe van a
gépeknek, azon játszom, vezetek, ta-
nulok – s akárhova megyek, minden-
hol van számítógép. Napról-napra
jelennek meg új, online játékok, amit
több ezren játszanak. A szervergépek
olyanok, hogy több évig sem kap-

zom a városban egy kicsit, hogy fel-
menjen bennem az adrenalin. Ahogy
gyorsulok, úgy kezd hevesebben
verni a szívem, a kezem-lábam kissé
reszket...

Szerencsére nem vagyok annyira
bátor ilyen téren, mert egyik barátom
motorbalesetet szenvedett, és egy
hajszálon múlt az élete. Akkor meg-
tanultam, hogy lehet néha-néha
száguldozni, de mindig ott járjon az
eszem, nehogy velem is hasonló eset
történjen.

A motorozás számomra csodálatos
érzés, nem tudnám szavakban kife-
jezni, hogy menyire jó. Remélem nem
történik velem semilyen szerencsét-
lenség, de sajnos ez nem csak tőlem,
hanem másoktól is függ. Az utakon
mindig ott leselkedik a veszély!

Kiss István

A gépek szA gépek sz erer epe az éleepe az éle tt embenemben
csolják ki őket, hihetetlenül erős kon-
figurációval rendelkeznek. 

Van egy olyan web-oldal, ahol akár-
mire rákeresünk, magyarázatot
találunk, sőt még videón is meg-
nézhetjük. Pár év múlva lehet, hogy
nem kell majd éjjel a diszkóból haz-
afelé taxit hívni, lehet, hogy csak egy
gombot kell megnyomni, és otthon
leszünk seperc alatt.

A mai gépek olyan dolgokra képe-
sek, amit egy ember el sem tud
képzelni, ha nem jár utána.

Vahtler Kornél
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A 25. KISPÁLYÁS FOCIBAJNOKSÁG
A 25. jubiláris osztályok közötti kispályás focibajnokság fináléja május 15-én

került megrendezésre. A négy sikeres elodöntős osztály: ET-15, ET-21, SD-31 és
ET-41 voltak.

Az első meccsen az ET-21 és az ET-15 osztály focistái mérték össze erejüket.
Három 10 méteres gól után kialakult a végeredmény: ET-21 – ET-15 3:0.

A második meccsen az ET-41 és az SD-31 osztályok mérkőztek meg.
Magabiztos játékkal, és némi szerencsével, az ET-41 tűnt jobbnak. A mérkőzés
végeredménye 4:0.

A döntőben a két legjobb csapat mérhette össze erejét, azaz az ET-41 és az
ET-21. Az ET-41-esek fáradtságuk miatt nem tudták a legjobb formájukat pro-
dukálni, és így némi meglepetésre az ET-21 nyerte meg az idei 25. focibajnok-
ságot.

A rendezvény hangulatát a szünetekben fellépő táncoslányok fokozták. Az
eseményhírdetés jó hangulatban telt el.

Bízunk benne, hogy jövőre is szinesíteni tudják majd a rendezők a szünetek
monotonitását.A nyertes osztálynak ezúton is gratulálunk!!!

Galambos Szilveszter és Dudás Adrián 

Az utóbbi években minden alkalommal megrendezésre kerül az iskolán belüli
Counter Strike bajnokság. Ebben az évben is a Valamivel több. elnevezésűnapok
alatt szervezte meg az ET-21 osztály néhány tanulója. A versenyre 22 csapat
nevezett be, akik közül csak a legjobbak tudtak eljutni a fináléig.

A döntőbe kerüléshez 4 kemény meccset kellett lejátszania minden csapat-
nak csütörtökön és pénteken. A bajnokság utolsó 2 meccsének a lejátszására
szombat délelőtt került sor. A harmadik helyért küzdő csapatok mérkőzése 8
órakor kezdődött volna, ha mind a két csapat megjelenik, de mivel az ET-44
osztály csapata nem jött el, a 3. helyet az MT-32 osztály játékosai kapták meg,
azaz Bózsity Árpád, Engi Attila, Galambos Szilveszter, Pap Roland és jómagam
- , csata nélkül.

A finálé lejátszásánál akadtak ugyan problémák, de végül is fölényes győzel-
met aratott az MT-42 osztály az ET-21 csapata felett.

Jövőre kicsit jobb szervezésre számítunk, és a győzelem esélyére, mert a két
éve verhetetlen csapat trónja újra üres lesz. Almási Valentina

CountCount er Ser S triktrik e 1e 1.6 v.6 v erer sensen yy

Igen izgalmas
volt a számítógépes
játékok versenye
a Counter Strike

1.6-os -  a
versenyzők se nem
láttak se nem hal-
lottak, csak játszot-

tak és persze
versenyeztek

Az ET-21 osztály focicsapata szerezte meg az idén az első helyet és az arany serleget 
a 25. kispályás labdarúgó-tornán

A Valamivel több rendezvény keretében május 15-én vendégek érkeztek az
iskolába Újvidékről, Užiceból, Kragujevácról és Szegedről. Az én feladatom a
vendégek fogadása és kísérése volt. Kát órára értek ide a buszok. Az első
állomásunk a Május elseje utcai focipályához vezetett, hogy megtekintsük az
iskolai kispályás foci-torna döntőjét. Négy óra felé elmentünk Palicsra, a
Panoráma hotelbe, ahol el lettek szállásolva a vendégek. Ott megebédeltünk, és
némi felfrissülés után visszatértünk az iskolába, ahol megnéztük a kiállított diák-
munkákat, és egy előadáson is részt vettünk. Mire a rendezvény véget ért, már
este lett. Visszatértünk a hotelbe, ahol már kész volt a vacsora. Ezzel véget ért
az idegenvezetésem első napja.

Másnap, azaz pénteken barátságos kispályás labdarugó-tornát rendeztek a
vendégek csapatai, és iskolánk csapata között. A székesvári diákok is
megérkeztek 11 órára. A torna 2 órára véget ért, és ezután ebédeltünk. Majd
volt egy előadás az EU-ról iskolánk disztermében, melynek kerekasztal beszél-
getésébe a vendégek igen aktívak bekapcsolódtak. A vacsora után város-
nézésre kísértük vendégeinket.

Szombaton megint korán kellett kelnünk, ugyanis elérkezett a focitorna dön-
tője. Ezúttal a vendégeknek volt több szerencséjük, hiszen az újvidéki műszak-
isok legyőzttek bennünket 4:2 arányban.

A vendéglátás az ebéddel ért véget. Véleményem szerint a vendégek
elégedetten tértek haza. Remélem, hogy máskor is lehetek vendégfogadó, és
helyt tudok majd állni az iskolánkat képviselve. Tóth Adrián

Vendégfogadás

A DIÁKOLIMPIÁN SZEREPLŐ SPORTOLÓINK EREDMÉNYEI

Az idén Nišben május 7-e és 13-a között megrendezett szerbiai diákolimpián
a következő eredmények születtek:

A szertornászok csapatversenyben első helyezettek lettek: Miković Mirko
(SD-23), Gazibara Aleksandar (ET-21), Andrašić Zoran (SD-31) és Peić
Tukuljac Mirko (ET-43), aki egyéniben harmadik helyezett lett. 

Az atléták is igen sikeresek voltak: Sztánkó Árpád (ET-42) a 100 m-es futás-
ban második lett. 

Knežević Miloš (ET-31) szintén ezüstérmes lett súlylökésben.
Céllövészetben az iskola csapata ötödik lett: Šafer Robert (ET-15), Virág

Ervin (ET-32) és Márton Tibor (SD-42).
Úszásban Rózsa Zsolt (MT-12)100 m-es gyorsúszásban a 16. helyen ért

célba.
A tornatanárok szakaktívája

Élet és halál között - Dudás Adrián grafikája

Karaoké-est a díszteremben
Kiplakátolták iskolaszerte, énekverseny lesz május 29-én a disz-

terenben Kulić Svetlana tanárnő szervezésében. Mivel énekelni
nem szeretek, hát néző voltam. Élőzenével léptek fel a versenyzők,
összesen nyolcan (SD-13, E-13, MT-41,SD-11, MG-21, MT- 11 osztá-
lyokból). Kaptunk szavazólapot is, melyen be kellett bekarikázni
annak a nevét, akit a legjobbnak gondoltunk. Én hat zeneszámot
hallgattam meg, abból négy szerb nyelvű volt, kettő angol.
Elsőként egy rockbanda játszott, egy dobos, egy énekes,
szólógitáros meg egy basszusgitáros. Őket követte egy lány,
Dragana Zolnajić, én őt találtam a legjobbnak, mert nagyon szép
hangja volt, meg még ráadásul jól is nézett ki. A többiek már nem
igazán voltak jók, mert az egyik nem tudta rendesen a szöveget,
(a súgógépről olvasta le), a másiknál meg elromlott a mikrofon.
Remélem, legközelebb  jobb lesz a műszaki szervezés. 

Jenei Róbert
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