




Program reforme srednjeg stručnog
obrazovanja u Srbiji finansira Evropska
agencija za rekonstrukciju i razvoj i
delom Ministarstvo prosvete i sporta
Republike Srbije. Reforma se odvija u
tri segmenta : obnavljanje školskih zgra-
da , opremanje škola i obuka nastavni-
ka za primenu novih nastavnih progra-
ma( počela u januaru 2003.)
Obuka se odvija u vidu seminara na
kojima se obrađuju značajne teme za
rad škola : organizaciono planiranje,
timski rad, nove metodologije u nastavi,
saradnja sa roditeljima i učenicima,
povezivanje škola, pisanje projekata itd.
U narednoj fazi tih 100 nastavnika
treba da šire  obuku u svojim sredinama
tako da na kraju ovog  procesa treba da
budu obuhvaćeni svi nastavnici sred-
njih stručnih škola u Srbiji .
Krajem 2oo3.godine naša škola se
našla među 50 odabranih  srednjih
stručnih škola u Srbiji u kojima se poče-
lo sa reformom. U toku prvog polu-
godišta šk. 2004/05. godine nastavile
su se aktivnosti predviđene Programom
reforme .Među svim školama u
Republici koje obrazuju učenike u
»pilot«odeljenjima u okviru 5 područja
rada, naša škola je formirala jedno
ogledno odeljenje na području rada
mašinstva i obrade metala- operater
mašinske obrade. Da bi se novi nas-
tavni sadržaji mogli što bolje realizovati
iz škole su angažovani nosioci tih prom-
ena u vidu trenera.U ulozi internog
trenera je prof. Aleksandra Dobanović,
a  prof. Remzi Čiradžija je zadužen kao
eksterni trener.Ova dva  trenera vode u
školi obuku 35 nastavnika, pre svega
onih koji rade u oglednom odeljenju,
kao i  svih ostalih zainteresovanih za
inovacije u nastavi.Do sada je održano
4 treninga a nastaviće se tokom cele
školske godine.

Pripremila:  A.Dobanović

A szerbiai középfokú szakirányú oktatás
reformja programjának anyagi fedezetét
főként az Európai Felújítási és Fejlesz-
tési Bizottság, kisebb hányadát pedig a
Szerb Köztársaság Oktatási és Sportmi-
nisztériuma biztosítja. A reform kereté-
ben  felújítják az iskolaépüketeket, fel-
szerelik a szaktantermeket és felkészítik
a pedagógusokat az új tanítási program
alkalmazására. Ez a munka 2003 január-
ja óta folyik. 
A tanárokat szakmai szemináriumokon
készítik fel, melyeken az iskolai munka
végzéséhez szükséges témákat dolgoz-
nak fel: az oktatás tervezése és szerve-
zése, a csoportos foglakozások, mód-
szertani és tantárgypedagógiai  újdonsá-
gok,  a tanulókkal és szülőkkel való
együttműködés, iskolák közötti kapcso-
lat kiépítése,  projektumok írása stb. A
felkészítő oktatásban résztvevő 100
pedagógus a program következő fázisá-
ban a saját iskolájában kell, hogy átadja
tapasztalatai kollékgáinak, felölelve
ezzel az összes szerbiai szaközépiskolát.
2003 végén a mi iskolánk is bekerült
aközé az 50 szerbiai szakközépiskola
közé, ahol ez a reform megíndulhatott.
A 2004/2005-ös tanév első félévében a
terv szerint folyt a reformmal kapcso-
latos munka. A kísérteti programban öt
oktatási szakkteület láttak elő Szerbia-
szerte. Iskolánkban egy ilyen kiemelt
tagozat nyílt, melyen a gépészet és fém-
feldolgozás szakterület keretében
gépészeti szakfeldolgozókat – operá-
torokat képeznek. A minél sikeresebb
oktatás céljából az kísérleti tagozaton
tanító tanárok szakmai továbbképzésen -
“tréningen” vesznek részt. Ezen felkészí-
tések vezetői - “trénerei” Dobanović
Aleksandra és Remzi Čiradžija tanárok.
Irányítsukkal iskolánk 35  tanára készül
arra, hogy eredményesen oktasson a
megújított tantervek szerint. Eddig négy
ilyen szakmai “edzés” volt, a tanév
végéig még néhányat szerveznek majd.

Fordította: Szikora Judit

Äà ëè ñòå çàäîâîšíè èçáîðîì øêîëå èëè ïðîôèëà êî¼è ñòå óïèñàëè?
- Âåîìà ñìî çàäîâîšíè .

Ïîøòî ¼å îâî åêñïåðèìåíòàëíî îäåšåœå äà ëè ¼å òåøêî ñàâëàäàòè
ãðàäèâî?
- Íå, óîïøòå íè¼å òåøêî çàòî øòî ñó ïðîâåðå çíàœà îáè÷íî òåñòîâè ó êî¼èìà ñàìî
òðåáà äà çàîêðóæèìî îäãîâîð, à è êàäà ïðå•åìî ¼åäàí äåî ãðàäèâà âèøå ñå íå
âðà•àìî íà œåãà. Ñìàòðàìî äà ñå ìîæå èìàòè ïîçèòèâíà ñàìèì ñëóøàœåì íà ÷àñó.

Øòà áèñòå ìåœàëè?
-Âîëåëè áèñìî äà èìàìî âèøå äàíà ïðàêñå a äà ñå ñìàœè áðî¼ ÷àñîâà ñðïñêîã
¼åçèêà è ëèêîâíîã.

Äà ëè áèñòå èñòàêëè íåêå ïðîôåñîðå?
-Íàðàâíî, òó ¼å íàø ðàçðåäíè ñòàðåøèíà è ïðîô. Ãðãî Ñòàíòè•.
Íà êðà¼ó , ó÷åíèöè Ì - 23 ñëîæèëè ñó ñå äà áè, èïàê, òðåáàëî íåøòî çíàòè è èç
ñðïñêîã ¼åçèêà !

Áî¼àí Áàøèž, ET-11

3IZ PRVE RUKE... ELSŐ KÉZBŐL...
REKONSTRUIŠE     * OPREMA *   PODUÈAVA
FELÚJÍT * FELSZEREL *      FELKÉSZÍTCARDS

REKONSTRUKCIJA
U okviru CARDS programa  za  rekonstrukciju zgrade
u našoj školi je u toku prvog polugodišta ugrađeno 164
nova prozora na učionicama. Iz sopstvenih sredstava
škola je finansirala ugradnju balkonskih vrata i prozo-
ra na zbornici i društvenoj sali, čime je potpuno obnovl-
jena drvenarija  na uličnom delu zgrade.

OPREMA
Cards je krajem prošle godine isporučio školi prvi deo

opreme: računarsku učionicu sa svom dodatnom opre-
mom, 3 računara za nastavnike, 2 lap-topa, 3 štampača,
2 projektora, 2 grafoskopa, 1 skener, digitalnu kameru,
video rekorder, fotokopir mašinu sa opremom za
koričenje, 5 belih i 5 flip čart tabli.
Drugi deo opreme CNC mašine sa 8 računara očekuju
se do kraja školske godine ,a biće namenjeni radu
oglednog odeljenja operatera mašinske obrade.

Ogledno odeljenje M-23

Bez naših tetkica novi prozori i vrata ne bi izgledali lepo. Požrtvovano
su radile tokom svih meseci rekonstrukcije da bi škola bila čista.

A takarítónők alapos és kitartó munkája nélkül nem lennének ilyen
csillógóak az új ajtók és ablakok.



O OBUCI NASTAVNIKA                  IZ DVE VIZURE

4 AKTUELNO... IDŐSZERŰ...

STRANAC…
u pravom smislu te reči. Žena u tzv.”muškoj školi”, profesor engleskog
jezika, tvrdoglavo konzervativna na početku trećeg milenijuma. Ne
smatra se pozvanom da komentariše naglas obuku nastavnika jer je
pomalo skeptična, ali je prozvana, a takva čast se ne odbija -  dobro
žongliram rečima, ko zna, možda su me izdvojili kao čarobno pero za
sivim šeširom svakodnevnih, u najboljem slučaju (psovkama)
proširenih rečenica…

PROCES…
je sve oko mene, konsekventno i posao koji obavljam. Da je obra-
zovno- vaspitni proces fenomenalno organizovan, svi bi učenici bili
zainteresovani i motivisani, a reč “štreber” izgubila bi smisao. Kako
stvari stoje, škola je za učenike samo nužno zlo. Dakle, ne valja; treba
reformisati ono što ne daje rezultate, između ostalog i nastavnike
treba izmeniti. To je suština obuke nastavnika. 

PROKLETA AVLIJA…
je svet u kome živim. Da bi moje ideje zaživele i postojale (a ne
dozvoljavam da se sumnja u njihovo postojanje), tlo bi moralo biti
navodnjavano, prehranjivano… Znate o čemu govorim. Ali, oprede-
ljenoj za sveti poziv prosvetitelja, nije preporučljivo da govorim o
materijalnoj strani...

Prof. MILICA VASIĆ

ISKOLÁNK MEGÚJULT

Iskolánk nemrégiben egy Európai Úniós szervezettől,  a CARDS-
tól számítógépeket és különféle tartozékokat kapott. Pontosabban
19 számítógépet, amelyből 16 egy új informatikai teremben van
(II-27) , és három a tanárok részére az I-17-es teremben kapott
helyet. Ebben a teremben a tanárok felkészülhetnek az óráikra,
fénymásolhatnak, nyomtathatnak. Itt mindig van egy ügyeletes
diák, aki segít a tanároknak a számítógépek használatában.
Kaptunk még egy lézer- és két tintasugaras nyomtatót, egy
videokamerát, két darab laptopot, két darab kivetítőt és két grafo-
szkópot. A laptopok és a kivetítők segítségével a tanárok multi-
médiás órákat tudnak tartani. Másszóval a támogatást az oktatás
fejlesztésére kaptuk. 
Fejlődésünk még abban is megnyilvánul, hogy a közeljövőben
iskolánk lehetővé teszi diákjai számára az internet használatát.
Ezeket az információkat Bozsik Lajos tanár úr osztotta meg
velünk.

Papajcsik Gabriella ET-22

KAKO KORISTITI  DONACIJU U ŠKOLI

Naša škola je  od CARDS-a dobila računare i raznu prateću opre-
mu za osavremenjavanje nastave.Od 19 dobijenih računara 16 je
smešteno u  kabinet II -27 koji koriste učenici na  časovima vežbi,
dok su  3 našla mesto u novom kabinetu za pripremu nastave , u
učionici  I-17. U ovom kabinetu dežuraju učenici sa smera elek-
trotehničara računara i pružaju  nastavnicima tehničku pomoć u
radu na kompjuterima, štampačima, fotokopir mašini.
Ono što učenike posebno zanima je da će u bliskoj budućnosti
moći da koriste internet, uz  prikaz već postojeće identifikacione
kartice.Sve smo ovo saznali od profesora Lajoša Božika,
zaduženog za računarske kabinete u školi.

Redakcija

IZ NAŠEG UGLA

Saznanje da ćemo uskoro živeti „u potpuno reformisanom društvu”
dalo nam je povoda da prisustvujemo jednoj od mnogobrojnih radioni-
ca  koje se održavaju  u tom cilju u našoj školi. Polaznici te radionice
su  profesori koji svojim metodama rada zaslužuju to mesto. Imajući
privilegiju da prisustvujemo jednom takvom,(uvereni u prvi mah), pro-
fesorskom skupu, pokušali smo sve da snimimo i da vam prenesemo
svoje utiske.
Dakle ,sedeli smo u uglu, svugde oko nas su bili oni – PROFESORI!
Osećali smo se malo neprijatno jer nam mnogi od njih predaju, a bilo je
i onih namrgodjenih koji su sa čudjenjem posmatrali nas dvojicu-
UCENIKA! Sigurno su se pitali: otkud ovde ova dvojica? Srećom, imali
smo dozvolu direktorke koja je u ovome prepoznala našu dobru nameru. 
Istina govoreći, za onih nekoliko  sati što smo sedeli u zbornici nismo
baš potpuno uspeli da shvatimo šta se oko nas dešava. Na početku  svi
su sedeli za istim stolom kao nekad Arturovi vitezovi! U  jednom
trenutku nastala je galama i sveopšti haos oko slaganja stolova i
traženja mesta. Dok jedni viču, drugi se smeju, treci deluju nezain-
teresovano, ali svi na kraju nađoše sebi mesto i udobnu stolicu. Iz
nekih , nama nepoznatih razloga, podelili su se u grupe i nastavili da
se gromoglasno smeju i dobacuju , dok je voditeljka pokušavala da ih
zaposli nekim zadacima. Da, to je bilo poučno iskustvo gledati ih kako
se muče sa tako teškim zadacima, kao što je crtanje Čiča Gliše, pisa-
nje Omovog zakona i Periodnog sistema elemenata. Zapazili smo da
je jedna grupa bila veoma posvećena zadatku, nazvaćemo je Stari - kov
, dok su se druge ponele dosta neprimereno (mislimo mi), s obzirom
na njihov poziv. Konkretno, došlo je do raznih ekscesa kao što su :
prolivanje čajeva po stolovima, ismejavanja kolega, dremanja, potpune
odsutnosti, nedozvoljenih dodira, žaljenja za lepom protezom...
Na naše čuđenje na kraju je, ipak, svaka grupa završila svoj zadatak, a njen
predstavnik je potom obrazlagao smisao rešenja . Zbog diskrecionog poš-
tovanja anonimnosti nećemo  nikoga da imenujemo ,ali mislimo da su
najozbiljnije obavili svoj zadatak  oni sa Omovim zakonom, kojima je
prosto šala bila da nacrtaju prečnik atoma i tome slicno... 
Posebnu originalnost prikazala je grupa koja je na svom panou (flip
chartu?!) nacrtala Čiča Glišu sa delovima tela na engleskom. Dok su
druge grupe privodile svoje prezentovanje kraju, nama se sve pomeša-
lo u ionako zbunjenim umovima. 
Posle završene prve igre došla je na red druga, čiji sadržaj nismo uspeli
da pratimo jer smo svu  pažnju usmerili na koketiranje dva profesora
čijim godinama to nikako ne priliči (opet mislimo mi). Naše budno
oko zapazilo je i da mnogi biraju društvo kao u teen-age filmovima o
Beverli Hilsu i to je o.k, ali ismejavanje kolega, to svakako ne priliči
nekome ko želi da bude učeniku uzor. 
U svakom slučaju, ovo nam je bilo jedno dragoceno iskustvo .Nadamo
se da nam nećete zameriti što ćemo vas navesti na to da se, možda,
neki od vas prepoznate u ovom tekstu. Mi smo se samo trudili da bu-
demo skromni mali novinari – amateri.

Dušan Mitić i Nebojša Sarajlija,   SD-31

Obuka naših nastavnika u školi
A továbbképzésen résztvevő kollégáink egy csoportja – munka közben



TRSTENIKI SZAKMAI KIRÁNDULÁS…

Különleges hétfő reggel volt, mivel ezen a napon a hajnali idő ellenére
mégis nagy kedvvel érkeztek az iskolába az MT tagozatok diákjai. Ezt a
kivételes lelkesedést nem egy tanítási óra okozta, hanem a várva-várt kirán-
dulás, amelynek célja a trsteniki Prva Petoletka gyár meglátogatása volt. A
hét órás utat követően azonnal  gyárba mentünk, ahol ebéddel fogadtak
minket, ekkor döbbentünk rá arra, hogy több szendvicset kellett volna vin-
nünk magunkkal...!J Ebéd után körülnézhettünk a gyárban, hogyan folyik a
munka, és milyen gépeken dolgoznak a helybeli munkások. Feltűnt, hogy
milyen sok a nő a gyárcsarnokban, felénk szokatlan a gépiparban dolgozó
asszony. Miután már a gyárat is áttanulmányoztuk a magunk módján, busz-
ba szálltunk, és felkerestük a diákotthont. Megérkezésünkkor kedvesen
fogadtak bennünket, ismertették a házirendet, majd mindenki elfoglalhatta
a saját kis „birodalmát”. Ezután már szabadon barátkozhattunk és bulizhat-
tunk kedvünkre, amit teljes mértékben ki is használtunk, ez a nevelők
figyelmét sem kerülte el, de tanáraink sem nézték jó szemmel!!! A második
napon igencsak sűrű volt a programunk a diákotthonon kívül, de nem bán-
tuk, mert sok új élménnyel gazdagodtunk. Érdekes előadásokon vettünk
részt, mégpedig a trsteniki Műszaki Főiskolán, valamint a gépészeti szak-
középiskolában. Az előadás lényege a hidraulikus-, és pneumatikus elemek
működésének bemutatása volt, amely mindenki figyelmét felkeltette, mivel
gyakorlatban is megfigyelhettük azt, amiről korábban már tanultunk.
Később a középiskolában a diákok részére berendezett gyakorlóműhelyben
szintén megtekinthettük a motorok részeit és működési elvét. Ezt követően
ismét a gyárba indultunk ebédelni, viccelődve és tanakodva, mi is lesz a
menü. Ebéd után közös megegyezés szerint kisebb kirándulást szerveztek
tanáraink Vrnjačka Banjára, ahol a friss hóból hatalmas hógolyócsata
kerekedett. Megnéztük a főbb nevezetességeket, és hosszú séta után min-
dannyiunk örömére mentünk vissza a diákotthonba. Rövidebb pihenő után
folytatódott az előző napi buli, ami kivételes volt, mert egyik osztálytársunk
születésnapját ünnepeltük. Ezennel az ő nevében is köszönjük tanárainknak
a kedves meglepetés: a tortát! Ezután a két osztály együtt ment a városba
szórakozni, ahol ismerkedtünk a másik osztállyal, és legnagyobb
örömünkre nagy barátságok is szövődtek. Így tehát az utolsó este sem telt
el móka és jókedv nélkül. Az utolsó napon korán keltünk, reggeliztünk, és
már el is kellett hagynunk a diákotthont. Ismét gyárat mentünk látogatni,
de ez alkalommal a pneumatikai részleget tekinthettük meg. Itt is sok új
ismeretre tettünk szert. Ebédig ott voltunk, ami fárasztó volt számunkra, de
sokat beszélgettünk, viccelődtünk, és így eklviselhetőbb volt az egész.
Délután indultunk vissza, és ismét hét óra utazást várt ránk. A buszban
mindenki az élményeit mesélte, és a fáradtság ellenére mindenki próbálta
kihasználni azt a parányi időt, amit még együtt tölthettünk.
Ezen a kiránduláson nemcsak szaktudásunkat gyarapíthattuk, hanem azt is
megtanulhattuk, hogyan alkalmazkodjunk társainkhoz!!!

Liszák Zita és Siha Melinda MT-42

NAŠI  MAŠINCI  U  POSETI  TRSTENIKU
Početkom februara maturanti mašinskog smera,
(pojačani nekolicinom učenika iz trećih razreda ) i nji-
hovi predavači , bili su na trodnevnoj stručnoj ekskurzi-
ji u Trsteniku. Cilj je bio da se poseti  fabrika „PRVA
PETOLETKA”, Srednja  i Viša tehnička škola.
U proizvodnim pogonima hidraulike i pneumatike

učenici su saznali da je ova industrija donedavno
proizvodila hidrauliku za razne tipove aviona, čak i za
BOING,  sa 28.000 zaposlenih . Danas ovde radi oko
7.000 radnika i proizvodi preko 6.ooo artikala visoke
namene za avio i automobilsku industriju.
Impresionirala je opremljenost školske radionice koja se nalazi
u sklopu ove fabrike., kao i  saavremeni kabineti za pneumatiku
i hidrauliku. Poseban doživljaj bila je video prezentacija
hidrauličkih sistema na Višoj tehničkoj školi. Naši učenici su
videli  kako se u ovom gradu vodi briga  o školovanju kadrova
za potrebe jedne velike industrije. Učenici, a zatim i studenti
tokom školovanja imaju smeštaj  u Domu i praksu u krugu fab-
rike , a najvažnije je što posle mogu da se zaposle u struci.
Stručni deo ekskurzije bio je dopunjen izletom u
Vrnjačku Banju, jednom lepom proslavom rodjen-
dana našeg učenika i , naravno - najdragocenije od
svega bilo je trodnevno druženje.

Dejan Lazić,  MT-41

5MAŠINCI... GÉPÉSZEK

MAŠINCI ! LATITE SE UČENJA - POSAO VAS ČEKA !!!

Ovo tvrde naši profesori teorije i prakse koji sarađuju sa preduzećima u
Subotici. U jeku elektronizacije i jagme za stručnjacima ovog područja,
budućim svršenim učenicima iz oblasti mašinstva i obrade metala privreda nudi
posao odmah !? 
Kako god to izgledalo možda neverovatno naši metalostrugari, bravari, meta-
loglodači, automehaničari  i operateri mašinske obrade imaju solidne uslove u
školskim radionicama, koje su opremljene po propisanim normativima, da se
pripreme za buduća zanimanja. Zar to nije odlična motivacija za trud kada
znaju da se mogu bez čekanja uključiti u privredu, posebno bravari i mehaničari
gasa i pneumatskih postrojenja koji su vrlo traženi u malim i srednjim proizvod-
nim preduzećima? Druga je stvar što su uslovi u celokupnom našem društvu
zbog transformacije takvi da su plate male, često kasne.. . Ali činjenica je da je
manjak stručnjaka prisutan , pre svega zbog nepopularnosti ovih zanimanja kod
mladih – reči su našeg profesora, mašinskog inženjera GRGE STANTIĆA.
E, pa, dragi sadašnji i budući stručnjaci - mašinci, nemate razloga da ne
zasučete rukave i latite se učenja. Dobiti danas posao odmah posle srednje
škole u struci za koju si se školovao – to je ipak, premija. 
Ko pre, tom - POSAO! 

m-k-

PRIČA O ODELJENJU M-33
Prihvatio sam  izazov da napišem kratku  priču o NAMA,  o odelje-
nju M / 33, o tome šta sve umemo nas 16-orica momaka koji
ćemo za neki mesec dobiti diplome strugara, alatničara, bravara,
mašin-bravara i mehaničara šinskih vozila .
Uz sve dužno poštovanje prema ostalim našim profesorima, jed-
nome je naročito mesto u ovom tekstu. To je profesor JOSIP
MADI, čovek koji nas je naučio praktičnom radu, a to znači kako
popraviti na desetine slomljenih stolica i đačkih klupa, kako izra-
diti viseću vitrinu za zidne novine, zaštitnu rešetku pred raču-
narskim kabinetima ili ma koju drugu metalnu konstrukciju.
Prosto rečeno, naučio nas je zanatima kojima ćemo se u bliskoj
budućnosti i baviti !
Za svaki predmet koji ćemo praviti, mora najpre biti urađena
pažljiva priprema . Prof. Madi nas u takvim prilikama uvek pod-
seća koliko je važno biti precizan, tačno odrediti dimenzije onoga
što pravimo i pažljivo to primeniti na odgovarajućem materijalu .
Onda sledi varenje CO2 aparatom ili elektrolučno .
Profesoru nikada nije promakla ni jedna naša greška i svaku
smo dužni najpre da otklonimo, pa tek onda sledi završno
doterivanje i farbanje. I , onda taj predmet odlazi onima kojima
je namenjen, a o nama više niko gotovo i ne govori ... Potapšemo
jedan drugog po leđima, prof. Madi klimne glavom ,što je znak
da je zadovoljan urađenim, i to je sve ! ...
U stvari, kada bolje razmislim, to je dovoljno ! M / 33 više i ne
traži ! ENIS ĐOMBALIĆ,  M / 33  

/ u ime svojih skromnih drugova /

U pogonu hidraulike i pneumatike



MI ÉS AZ ELEKTRÓ...?

Elsős koromban mindent szerettem kivéve az elektrotehnikát. Nem láttam értelmét, hogy
miért kell olyan, akkor még elvontnak tűnő dolgokat tanulnunk.
Egyszer a tanárunk, Tóth Dénes feladatot adott. Végre nem számolni és rajzolni kellett. Egy
konstrukció, pontosabban egy akkumlátortöltő (azt hiszem sokok számára ismerős) összer-
akása volt a feladat. Ez volt az a pont, amikor elkezdett érdekelni az elektró. A diákok több-
sége (köztük én is) nem szeret órákat ülni egy széken, s közben képleteket, definíciókat magol-
ni. Azt hiszem, sokat változtatna a helyzeten, ha az elsős-másodikos elméleteket kicsit
leszűkítenék, és nagyobb hangsúlyt fektetnének a gyakorlati részre. Persze mindenféle előtudás
nélkül nem „gyakorolhatunk”, és elismerjük: szükséges az elmélet, de nem hiszem, hogy ez a
mostani rendszer jó. Sajnos az órák keretén belül nem foglalkozunk gyakorlati dolgokkal, hisz
a tanterv nagyon sűrű. Szakkörökre, emeltszintű órákra nem járhatunk, hisz nincs szabad tan-
terem, vagy épp nem tudunk a tanárral időpontot egyeztetni.
Az iskolának az a célja, hogy minél jobb szakembereket faragjon belőlünk. Ehhez azonban
olyan tanárok szükségesek, akik valóban a szívükön viselik sorsukat, és a kötelező tananyagtól
többet nyújtanak nekünk.

Pesti Csilla ET-42

NiCd AKKUMULÁTORTÖLTŐ

A mindennapi életünk nélkülözhetetlen elemei azok a szórakoztató- és használati eszközök,
melyeket szárazelemekkel működtetünk. Ide tartoznak az elemlámpák, a kerékpárra szerel-
hető villogók, a távirányítók, az ébresztőórák, de ki ne hagyjuk és el ne felejtsük a discmaneket,
a digitális fényképezőgépeket, és egyéb számunkra fontos eszközöket.  Az elemek igen gyorsan
lemerülnek, a folyamatos pótlásuk költséges, sok bosszúságot okoznak nekünk.  Észre sem
vesszük a nagy lehetőségeket, hogyan spórolhatnánk úgy, hogy ezeket a hétköznapi tárgyakat
mégse keljen eltenni a padlásra.Választ erre a tölthető akkumulátorok adnak, melyeket ma-
napság már sok helyen megvásárolhatunk.
Ha lecseréljük ezekre a tölthető (NiMh, Lilon és NiCd) akkumulátorokra a már elavult
szárazelemeket, akkor nem kevés pénzt takaríthatunk meg, és még a környezetünket is óvjuk.
Bebizonyított tény, hogy ezek az akkumulátorok ezerszer tölthetőek, ami legalább tíz éves élet-
tartamot jelent. Tíz év alatt pedig nem kevesebb mint 500 euró spórolható meg, ha a sok egy-
szerű elem helyett ilyeneket veszünk. A másik előnye a jóval kisebb mennyiségű szárazelem-
hulladék keletkezése. Mint tudjuk, a vegyi hulladék nagyobb mértékben károsítja a
környezetet, s kétséges, hogy akár tíz év alatt lebomlik természetes úton. Azt hiszem, hogy
ezek elég nyomós érvek voltak, de mindhiába, mert a versenyek és előadások után a helyzet
nem változott még az iskolánkban sem, nemhogy a világban.
Ha mégis változtatni szeretnénk ezen, hát mindenkinek ajánlom, hogy készítse el saját NiCd
akkumulátor-töltőjét, ami nem kerül sokba, és túlzott gonddal sem jár az öszeállítása, hisz a
konstrukció egyszerű. A diplomamunkám is ezekre az alapokra fog épülni, de alkalmas lesz
többfajta kapacitású akkumulátor töltésére.
Sokan azt gondolják, ennél egyszerűbb diplomamunkát még senki sem készített, de lehet,
hogy ez lesz az a lépés, amely majd ráébreszti az embereket arra, hogyan kell okosan
gazdálkodni a pénzzel, miközben a káros következményektől sem kell tartani.

Turú Emese, ET - 42

WIFI U SUBOTICI

U Subotici je od nedavno počeo sa razvojem
novi način pristupa internetu, Wireless ili
Bežični Internet. Prenos podataka se vrši
pomoću mikro talasa i radio tehnoligije, a
komunikacija se obavlja preko antena speci-
jalizovanih za ovu oblast. Radna frekvencija
ovog prenosa je 2.4 GHz a cilj je da se izbeg-
ne telefonska linija. Cena ovakve opreme je
mnogo niža, brzina veze je i do deset puta
veća od modemske! Potrebna je samo optič-
ka vidljivost klijent antene sa repetitorom i
surf može da počne sa uživanjem, bez straha
od sporog interneta! Ova nezavisnot od
Telekoma, omogućava otvaranje mnogo
servisa kod provajdera i to sve u korist koris-
nika.

MILOŠ ĆUKOVIĆ, ET-41

6 ELEKTROTEHNIČARI... ELEKTROTEHNIKUSOK ...
MOBILNI TELEFONI

Mobilni telefoni su odavno prestali da budu stvar prestiža i
luksuza dostupnog jedino bogatijim slojevima društva
(poslovnim ljudima, “biznismenima” i ostalima koji su ih
imali početkom 90-ih). Oni su sada jednostavno uobičajena
pojava, bez koje većina ljudi danas ne bi mogla ni da zamisli
svoj život. Mobilni telefoni su od stvarčice koja je mogla samo
da se koristi za obavljanje razgovora evoluirali u prave male
računare sa mnoštvom opcija. Sve je to počelo sa SMS-om
koji je kod mladih, a i kod starijih, izazvao pravu revoluciju u
životu. Svi su kuckali poruke, za mlade postale su intere-
santne zbog simboličnih cena i mogućnosti da se saopšte
neke stvari koje baš ne bi imali hrabrosti reći u razgovoru.
Telefoni sa color ekranom su već odavno svakodnevica i
standard kod svih proizvođača, a oni  sa monohromatskim
displejom polako izumiru. Pjava telefona sa color displejom
dovela je do razvoja novih standarda u mobilnim komu-
nikacijama. Sličice u boji, melodije, igrice i ostalo postali su
vrlo interesantan materijal za “skidanje” sa wap-a na šta
klasičan HSCD protokol nije mogao da odgovori zbog
malih brzina protoka podataka. Tako je nastala druga ge-
neracija mobilne telefonije GPRS, koji je Mobtel prvi
ponudio negde sredinom leta 2003. Sa njim je kod nas sti-
gao dugo očekivani MMS (slanje sličica i melodija sa
jednog mobilnog na drugi, bez obzira na marku, potrebno
je samo da podržava MMS). Telefoni sa kamericama su jed-
nostavno doživeli BUM na tržištu. Ovde važi ono da jedna
slika vredi više od hiljadu reči a ako ima još i zvuka... 
Ovo je samo jedan od primera upotrebe MMS-a. Telefoni sa
ovakvim mogućnostima dostupni su svima. Cene se kreću
od nekih 80 evra, pa naviše.
Sada je i kod nas stigla i treća generacija UMTS koju je
nedavno Mobtel pustio u rad. Ova generacija nam dozvolja-
va video pozive, takodje možete da gledate televiziju na saj-
tovima TV stanica (trenutno su to kod nas B92). Takođe je
omogućeno slušanje muzike direktno sa interneta u pravom
mp3 kvalitetu, slanje sličica i melodija sada je neuporedivo
brže (onima koji poseduju aparat koji sve to podržava).
Trenutno najpopularniji model je Sony Ericsson Z1010.
Trend u svetu je spajanje ručnih računara (Pocket PC) i
mobilnog telefona, uređaji poznati kao Smart phones.
Smart phone-ovi imaju svoje operativne sisteme (Symbian
ili Microsoft-ov PPC phone edition, i još nekoliko koji nisu
zastupljeni kao ova dva), te sa njima možemo raditi gotovo
sve. Jednostavno se instaliraju aplikacije kao kod bilo kog
računara i on za čas postaje mp3 player ili napredni podset-
nik koji je nezamenjiv poslovnim ljudima. Sa njima možemo
surfovati internetom, primati e-mail-ove, o igricama da i ne
govorimo. Ovi telefoni, zahvaljujući velikim brzinama inter-
neta, izuzetnim mogućnostima, kako za zabavu tako i za
ozbiljan posao, predstavljaju budućnost mobilnih telefona.
Mobilni telefoni polako potiskuju svoju osnovnu namenu
(obavljanje razgovora) u drugi plan, a u prvi plan dolazi
obavljanje poslova, bilo gde i bilo kada i, naravno, puno
zabave i uživanja u njihovim mogućnostima. 
Naravno, nekima i dalje sve to nije potrebno.

Ivan Tumbas Loketić ET-43
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TEŠKO BEZ PRAKSE 
Praktična nastava učenika Tehničke škole, željezničkog saobraćajnog smera
odvija se u prostorijama škole.Ovde se učenici teoretski upoznaju sa
sobraćajnom transportnom službom . Pravu praktičnu obuku imaju tek pri
kraju školske godine kada odlaze na Željeznicu na desetodnevnu praktičnu
nastavu.U toku blok nastave učenici obilaze sva radna mesta  saobraćajno
transportne službe- od otpravnika vozova do magacionera. Za to vreme oni
nastoje da prepoznaju sve ono što su teoretski  naučili i tamo gde uslovi
dozvoljavaju obave određene operacije i praktično.
Da bi zainteresovanost učenika postala veća potrebni su češći odlasci na
praktičnu obuku, sa manjim grupama, tako da se one nedeljno rotiraju i
obuhvate svih 16 radnih mesta  do kraja .Samo tako efikasno će moći savla-
dati sva potrebna znanja  koja treba da im kasnije posluže u praksi.

ŽELJKO RAJČIĆ, inž. željezničkog saobraćaja

MAZDA RX-8 ÉS A WANKEL-MOTOR

A Mazda teljesen új dizájnnal lépett a piacra. Az RX-8 igencsak szép modell.
Tökéletesen megfelel az európai ízlésnek. A első sárvédők úgy domborodnak,
mintha a kerék a klasszikus, csupasz sportautók stílusában különülne el az
autó testétől. Az eleje valahogy felismerhetően mazdás, pedig  kissé erőltetett
az új márkaarculati elem: az ötszögletű fekete hűtőrács. A motorháztető
Wankel-dugattyú alakú domborítása pedig értelemszerűen nem is lehet más
Mazdán. Újdonságként hírdetik, pedig valójában nem az, de kit érdekel, hogy
a Mazda új sportkupéja valójában négyajtós: a hátsók előre nyílnak. A beltér
majdhogynem tökéletes. A Mazda formatervezői onnan lopkodnak, ahonnan
tényleg érdemes: az Alfa Romeótól. Onnan vannak a szép, a vezető felé dön-
tött, ovális keretű csőműszerek is. A hangsúly természetesen a fordulatszám-
mérőn van: alul a nulla, felül a  kilencezer, a piros mező eleje. Szépek és jók
az ülések, bár a bőrben lehet igazán izzadni, a legszebb talán a piros-fekete és
a barna-fekete változat. A kormány nem igazán közvetlen. A másik kevésbé jó
hír, hogy maga a kormány ősi mazdás szokás szerint nagyobb a kelleténél,
körülbelül ott kezdődik a karimája, ahol végződnie kellene. De lássuk már,
mitől megy az RX-8-as? A Wankel-motortól, mely belsőégésű motor, de más-
ban alig hasonlít az elterjedtebb benzinmotorokhoz. Magától adódik a
kérdés: miért hátrányosabb az Otto-motor a Wankel-motorhoz képest? Az
egyik, hogy nagyobb, nehezebb, jóval több alkatrészből áll. A másik, hogy
dugattyús belsőégésű motornál a robbanás nem forgatónyomatékot hoz létre:
a dugattyú ide-oda siklását forgó mozgássá kell alakítani.Wankelnál ezzel
szemben nincsenek felesleges, átalakítandó mozdulatok, egyszerre szív, sűrít,
robban, kipufog, és mivel nincs tili-toli, csak forgás, jobban pörgethető.
Szemebtűnő, hogy  a fordulatszámmérő piros zónája 9000 felett kezdődik.A
191 lóerő segítségével  könnyedén akár 200 km/h sebességgel is szágul-
dozhatunk. 

Patai Zsolt, Sd-42

A KÖZLEKEDÉSI SZAKHÍREI
Iskolánkban 2003. júliusa óta működik autóiskola. A két
oktató: Rašković Špiro és Kocsmár Sándor ( ez utóbbi egy-
ben a vizsgáztató bizottság tagja is). Előadásokat hetente 4-
szer tartanak: kedden és szerdán délelőtt 9-1030 , valamint
hétfőn és csütörtökön délután a P1- es tanteremben. Az
előadásokra a tanulóknak megfelő délelőtti vagy délutáni
időpontban kerül sor. Iskolánknak van saját gyakorlótere
(poligonja), ami igen nagy előny. A Műszaki Iskolába járó
tanulóknak 10%-os árengedményt biztosítanak, valamint
előny még, hogy négy hónapos lefizetési lehetőség is a ren-
delkezésükre áll. 
A mostani árak az autóiskolában 10% kedvezménnyel, 
a következők:
- kismotor (PSP) 810 din.
- B kategória 20 óra hajtással 9000 din
- C kategória 10 óra hajtással 10800 din.
- E kategória 4 óra hajtással 5850 din 

A diákok 85-90%- a iskolánkból való. Tanintézményünk ren-
delkezik minden kategóriába tartozó járművel: két autóval,
egy kamionnal és a vele járó pótkocsival.

Nyomtató Angéla SD-22

SZAKMAI GYAKORLATON A GÉPJÁRMŰVEZETŐK
Az S-22 osztály tanulói a közlekedési szak gépjárművezetői
irányzatára járnak. Most másodikban tantárgyaink közül
már több - hat a szaktantárgy. A harmadik év végén a
bizonyítvány mellé még a C (tehergépkocsi) és az E
(pótkocsi  ill. utánfutó felkapcsolása) kategóriás vezetői
engedélyt is megszerezhetjük, melynek költségeit az iskola
állja. A legérdekesebb része az idei tanévnek a gyakorlati
oktatáson eltöltött időszak volt, amikor is az általunk
kiválasztott helyre mehettünk „dolgozni”. A SU-transban
osztálytársaink utasokat számláltak a Szabadka-Bajmok
járaton, meg a diszpécserközpontban számítógépen dolgoz-
tak. A Topola-transban a diákok a javítóműhelyben
autóbusz-alkatrészeket mostak és javítottak. A Đukić-pre-
voz nevű szállítóvállalatban a tehergépkocsik fel- és ler-
akodásában  segédkeztek. A Vojput útépítő és –karbantartó
cégben pedig az aszfaltózó- és sószórógépeket ellenőrzését
végezték. Néhányan a Dinamoremontot választották, ahol a
gépjárművek fékrendszerének javítása volt a feladatuk.
Osztálytársaim elbeszélése alapján megállapítotam, hogy
senki sem unatkozott a szakmai gyakorlaton – sokkal
érdekesebb volt, mint a tanórákon való üldögélés.

Racsmány Rita, S22

7SAOBRAĆAJCI... KÖZLEKEDÉS...

Cene autoškole u Tehničkoj školi

Naši učenici imaju 10% popusta:

- za mali motor (PSP) 810 dinara 
- B kategorija sa 20 časa vožnje 9000 dinara
- C kategorija sa 10 časa vožnje 10800 dinara
- E kategorija sa 4 časa vožnje 5850 dinara 

S-S-22



8 VESTI... HÍREK...

Međunarodno matematičko takmičenje „KENGUR BEZ GRANICA” održaće se prvi put ove
godine  u našoj zemlji , i to 17. marta 2005.godine u Tehničkoj školi.
Zanimljivo je da je ova manifestacija potekla iz Australije, ali je licencu otkupila Francuska,
pa je njeno sedište u ovoj zemlji od l991.godine ,od kada je zadužena za organizaciju takmiče-
nja u celom svetu.Godinama raste broj zemalja  učesnika , pa se ustanovljava pravilo da se  tak-
mičenje održava u isto vreme u svim državama, trećeg četvrtka u martu u lo sati. Svoje zna-
nje u matematici  ove godine odmeriće učenici  iz 4o zemalja i to od trećeg razreda osnovne,
do četvrtog razreda srednje škole.
Učenici ispunjavaju  testove u svojoj matičnoj školi u trajanju od 75 minuta ( za uč.3.i 4. raz. o.š. –
6o min.) Na ovaj način učenici u celom svetu u isto vreme razmišljaju o istim zadacima.
Cilj takmičenja je da se poveća interesovanje za prirodne  i matematičke nauke, kao i stepen logičkog
i kombinovanog razmišljanja, razumevanja tekstova i korišćenje stečenog znanja iz matematike.

***
A Kenguru – határok nélkül elnevezésű nemzetközi matematikaversenyt idén szervezik meg
először hazánkban. A megmérettetés iskolánkban  lesz 2005. március 17-én. 
Ez a verseny Ausztráliából indult, de a szervezés jogát megvásárolta Franciaország, így l99l. óta a
franciák rendezik meg világszerte.  Évről-évre növekszik a versenyen résztvevő országok száma, s a
megmérettetés szabálya szerint minden helyszínen egyidőben szervezik meg: március harmadik
csütörtökjén 10 órai kezdettel. A matematika iránt érdeklődő diákok – az általános iskola harmadik
osztályától a középiskola negyedik osztályáig  - az idén már 40 országban mérik össze tudásukat. A
tanulók saját iskolájukban tültik ki a feladatlapokat, a feladatok megoldására 75 percük van (az alsó-
soknak hatvan perc). Korosztályuknak megfelelően ugyanazokat a példákat oldják meg a tanulók
vilárszerte. A verseny célja, hogy fölkeltse a diákok érdeklődését a matematika és a ter-
mészettudományok iránt, hogy logikus gondolkodásra nevelje őket, valamint arra késztesse a tanu-
lókat, hogy alkalmazzák a megszerzett tudásukat.

Povodom 150. godišnjice od rođenja našeg velikog naučnika
Mihajla Pupina u našoj školi je 17. dec 2004. održan OTVOREN
ČAS. Prof. Srboljub Đurić govorio je o Pupinovim pronalascima i
budućnosti telekomunikacije, dok je gost iz PTT, Aleksej Štrangar
govorio o životu i delu velikog naučnika.

***
Na svečanosti prilikom proslave Svetog Save, 27.januara 2005.
godine   zaposleni naše škole nagrađeni su za 10, 20 i 30 godina
rada u kolektivu.

Savet roditelja ove školske godine održao je tri sastanka sa novim
predsednikom Ilonom Šelken Sobonja ( ET-23), uz relativno slab odziv
( pun sastav 62 ).Roditelje najviše interesuje uspeh, ponašanje  i kvalitet
znanja učenika, posebno posle završenog III stepena. Da bi se
poboljšali kontakti između škole i roditelja, uvedeno je dežurstvo člano-
va Predsedništva Saveta svake poslednje srede u mesecu od 16.30-17.30
sati.Takođe i direktor škole prima roditelje četvrtkom od 17-18 sati.Na
inicijativu pedagoga uskoro će roditelji dobiti upitnike na osnovu kojih
treba da se odrede oblici i sadržaj saradnje izmedju škole i roditelja
kako bi se poboljšao  opšti kvalitet .

TAKMIČENJA
Nastupio je period raznih takmičenja koja su u našoj školi počeli
najbolji matematičari.Naime, još u decembru prošle godine, na
opštinskom nadmetanju, 10 učenika Mešc-a  uspelo da se plasira na
okružno , koje je održano u našoj školi 19. februara 2005. godine.
Medju 42 takmičara, iz naše škole najbolji su bili HUBA ŠOMOĐI
(ET-22) i IGOR BENDE ( ET-41), koji su se sa još 5 učenika iz
drugih srednjih škola plasirali na Republičko takmičenje, pred-
viđeno da se održi u Zrenjaninu , 19. marta 2005. godine.

***
A tavasz közeledtét a különböző tantárgyi versenyek iskolai vagy
körzeti döntői is jelzik. Iskolánk tanulói közül tavaly decemberben
10 jutottak el a községi matematikaversenyről a körzetire, melyet
2005. február 19-én tartottak meg intézményünkben. A 42
versenyző közül a hét legjobb jutott tovább a tartományi szemlére,
melyet Nagybecskereken rendeznek majd meg 2005. március 19-
én. A legjobbak között fognak versengeni iskolatársaink,SOMO-
GYI HUBA, (ET-22) és IGOR BENDE (ET-41).

***
Istoga dana , takođe u našoj školi , tj. U Malom Mešcu, takmičilo
se 7 bravara od kojih su najbolji bili Hajnal Žolt (M-32) i Thakur
Sanjay Singh (M-33), a među  6 automehaničara pobedili su  Antun
Kuntić (M-31) i Pavlik Roland( M-32).Oni su znanjem na testu  i u
praktičnom radu zaslužili da se okušaju na Pokrajinskom tak-
mičenju koje će se održati u našoj školi 19. marta 2005.godine.
Szintén február 19-én iskolánk Matija Gubec utcai műhelyeiben
szervezték meg a lakatosok és autószerelők körzeti versenyét is. A
hét lakatos közül a kérdőív kitöltése és a gyakorlati feladat
elvégzése után a legjobb eredményt HAJNAL ZSOLT (M-32) és
THANKUR SANJAY SINGH (M-33) érték el. A hat
autómechanikus közül a legjobbak KUNTIĆ ANTUN (M-31) és
PAVLIK ROLAND (M-32) lettek. Ők képviselik majd iskolánkat a
tartományi szakmai versenyen, mely március 19-én lesz.

***
Bosiljka Tica (SD-31) i Stevan Ostrogonac (ET-41) pobednici su
školskog takmičenja u recitovanju, održanog 23. 02. 2005.

U toku I polugodišta knjige iz školske biblioteke koristilo je 1319 učenika (78%). Najviše su
čitali na saobraćajnom odseku – 79%, na elektro odseku – 78%, a mašinci – 77%. Solidno!

A vajdsági Magyar Nemzeti Tanács 450 másodikos és harmadikos matematikakönyvet
ajándékozott  iskolánknak, melyeket a szakmunkás tanulók forgathatnak sikerrel.

ŠTRAJKUJU LI TO NAŠI PARLAMENTARCI?
Treći  sastanak Učeničkog parlamenta održan je 2. februara 2005. godine – odazvalo se
54 do 120 učenika ( Kada će već biti više zainteresovanih !?). Na dnevnom redu bilo je
razgovora o uspehu učenika na kraju prvog polugodišta. Većina učenika je smatralo da
je za bolji uspeh potrebno veće razumevanje i uzajamna saradnja sa profesorima.
Za očuvanje školske imovine učenici nisu pokazali dovoljno spremnosti da se taj prob-

lem trajnije reši. A ko su ti koji ne čuvaju školsku imovinu  i zašto? 
Higijena u kantini – stara tema. Od dlaka, do viđenih miševa.! (Prijatno!)
Simbol parlamenta – još uvek  ne postoji jer jedan pristigao predlog nije dovoljan za raz-
matranje. I tako, dragi naši, pa gde ste vi nama danas i ubuduće? Zar i dalje po onoj
staroj - pa, može to i bez nas !
E, pa NE MOŽE!!!

Goran Cvijić, ET-35

A DIÁKOTTHON

A szabadkai Középiskolások Diákotthona nagyon sok középfokú tanulmányait Szabadkán
végző tanulónak biztosít lakhelyet.
Vajdaság minden tájáról jönnek ide idákok, akik olyan szakmát választottak, melyet szülőhe-
lyükön vagy annak környékén nem tudnak tanulni, esetleg nem magyar nyelven tanulhatják.
Ezek a fiatalok kénytelenek elszakadni szüleiktől annak érdekébe, hogy megalapozzák jövőjüket.
A kollégium megpróbál a tanulóknak megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket nyújtani, hogy
a tanuláson kívül semmire se legyen gondjuk. A napi háromszori ételről a szorgalmas szaká-
csnők gondoskodnak. A nevelőtanárok a tanulásban felmerül problémákban segítenek a
bennlakóknak. 
A Diákotthon, népszerűbb nevén: az „inti” a fiatalság szórakozásáról is gondoskodik, mert
ugye nem lehet mindig tanulni. Esténként lehetőség nyílik arra, hogy például aki gitározni
szeretne, az alapfokon megtanulhatja ezt a büvöletet, vagy ha épp asztaliteníszezni lenne
kedve valakinek, arra is akad megoldás. A feszültségiket a nebulók a konditerem
kínzóeszközein vezethetik le, erősítve ezáltal a muszklikat is. Ezenkívűl számos más szakköri
foglalkozás kínálkozik: nyelvtanulás, irodalomi szakkör, színjátszó-csoport, diákönkor-
mányzat, művészeti szakkör, céllövészet, teke, röplabda stb. És mind ez csak 2310 dinárért
már elérhető! Persze számos feltételnek kell eleget tennie annak, aki ezt az életet élvezni
szeretné: megfelelő tanulmányi eredménnyel kell rendelkeznie, nem ismételhet osztályt...
A diákotthon legnagyobb pozitívuma szerintem az, hogy rengeteg új barátra, barátnőre
tehetünk szert, amire az utazó, és az albérletben lakó diákoknak nincs lehetőségük.
Én második éve vagyok a diákotthon lakója és  nagyon tetszik itt, ajánlom mindenkinek,
próbálja ki! 

Fontányi Andor MT-22 
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PROFIL

PROF. LAZAR KUJUNDŽIĆ

35 GODINA VERNOSTI MEŠC-U

Kada neko u svom radnom veku može, hoće ili mora da 35 godina
živi i radi u jednoj instituciji kao što je škola , to zaslužuje svako

poštovanje, pa, rekli bismo i divljenje. Sigurno tako misle svi oni kojima je tih proteklih
godina , kao mašinski inženjer  predavao tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom,
tehnologiju obrade rezanjem, a jedno vreme čak i Odbranu i zaštitu. Neki od njih su mu
već godinama kolege,  školovani mašinski i elektroinženjeri (nabrojali smo ih trenutno
desetak u  našoj školi) , a mnogi  su dobri stručnjaci u gradu, zemlji, pa i u inostranstvu. 
- Kako kaže, bilo je lepih ali i teških trenutaka. Najradije se seća svog početka u Mešc-u.
To su bile poletne godine, u vreme socijalizma, doduše, ali kada je vladao jedan iskreni
duh zajedništva, požrtvovanog rada za školu, sa dugim i zamornim sastancima raznih
foruma. Ali, uvek sa vidnim rezultatima. Nisu se brojali sati i dani da bi se dogovorima
i zajedničkim radom došlo do cilja koji je uvek bio isti - da u školi bude bolje, i učenici-
ma i zaposlenima.
Nerado se seća čestih reformi školstva koje su unosile nespokojstvo u kolektive. Tvrdi da
su subotičku privredu držali baš mašinski tehničari, a posle tih reformi nastao je veliki
nedostatak  baš ovih kadrova. 
Poslednja započeta reforma nagovestila je korisne promene , ali se nema snage i konsen-
zusa da se istraje na njima.To nije dobro , posebno za mladu generaciju koja ne vidi per-
spektivu. 
Mišljenja je da su nam danas više nego ikada potrebni veliki školski centri, fleksibilni,
racionalni kadrovski i  prostorno . Dobro je u celoj stvari što su kontakti  sa srednjim
stručnim školama  vrlo bliski,  kao sa kragujevačkom, niškom, kraljevačkom, novosad-
skom , pa i bratskom tehničkom školom u Sekešfehervaru. Profesor Kujundđić, koji se
godinama zalaže za razmenu iskustava  , kao član raznih stručnih foruma i tela, tvrdi da
u tom društvu, bez preterivanja, naša škola kotira odlično, o čemu svedoči broj osvojenih
nagrada na raznim takmičenjima. 
Godine su prolazile… Naš Laza je istrajavao na svojim poslovima  u školi a za to vreme
su se menjale kolege, direktori. On  nikada nema problema da podigne slušalicu , nazove
svoje poslovne prijatelje ( nekada baš svoje bivše đake) i da zatraži pomoć,  koja sigurno
neće izostati , bilo za školu ili privatno. Susreti sa tim svojim bivšim đacima najlepši su
mu trenuci prosvetarskog života. Ispunjen je srećom i ponosom kada vidi da su postali
cenjeni ljudi i stručnjaci. Drago mu je da su pronašli  sebe u  nekim trajnim vrednostima.
Profesor i kolega Lazar Kujundžić - privatno: strastveni ribolovac od najranije mladosti i
lovac sa 30-godišnjim iskustvom, uz to i odličan kuvar u pripremanju specijaliteta.
Poznata je stvar da su lovci i ribolovci nenadmašni u druženju, gde dobar zalogaj i dobra
kapljica dodju kao nagrada za srpljenje i trud. Lovačko društvo u našoj i mnogim drugim
sredinama zna našega Lazu kao čoveka koji se dugo godina zalaže za unapredjenje ovog
korisnog i lepog sporta, što potvrđuju i mnoga priznanja koja krase njegov dom.
Možda je ba š  zahvaljujući lovu usvojio svoj životni moto -
»Strah ne treba ignorisati, već ga treba prevazići«

Profil obradila - Mirjana Krstić

ELMENŐBEN...

Vége?!... miközben ezt kérdezem
önmagamtól, peregnek előttem az emlékek.
Régen volt. Bácska Palánkán fiatal (22 éves)
diplomás tanárként kezdtem. Első szerep-
lésem a gimnáziumban volt. Rettenetesen fél-

tem. Harmincöt kutató szempár. Egyes tekintetekben észrevettem,
mennyi szeretettel, várakozással, bíztatóan néznek rám. Éreztem,
nagy baj már nem lehet. 
Így kezdődött. Azóta iskolareformok, iskolák, igazgatók, kollégák
váltakozása kísérte pályámat.
Csak a szép emlékeket viszem magammal: a diákokról, egy igaz-
gatóról, a jóindulatú, szimpatikus, segítőkész kollégákról.
Ma is felmerül bennem a kérdés, hogy miért is éppen a kémiát
választottam, hiszen a diákok nemigen  szeretik ezt a tantárgyat.
Nehéz közel hozni a képletek, egyenletek világát a legegyszerűbb
kísérletek nélkül.
A napokban egyik diákom, B.K. zentai fiú azt mondta az órán:
„Tanárnő, én a kémiát nem szeretem, nem is értem, sokat kellene
tanulni, de ne értse félre: egy diák egy tantárgyat nem szeret azért,
mert a tanárt nem kedveli, vagy magát a tantárgyat. Én a tantárgy-
at nem szeretem.” Őszinte volt, s ez nagyon jólesett. 
Az évek gyorsan peregtek, de gyakran mondom magamnak, hogy
nincs vége. Folytatom... ha nem itt, akkor máshol. 

Smiljanić Erzsébet 2004.XII.18.

napredan i uljuđen taj «zapad» nećemo ovoga puta, ali pokušajte da prihvatite
jednu ogromnu istinu : ZAPAD HOĆE I RADO PRIMA LJUDE SA STAVOM,
LJUDE OD INICIJATIVE, LJUDE KOJI PARTICIPIRAJU (sećate li se ove reči
sa časova građanskog vaspitanja ?) ... Takvima G-din Zapad uzima sve - dušu,
zdravlje, telo, a teši ih visokim platama koje treba sve te gubitke da kompenzu-
ju!
... Pa, onda, budite preduzimljivi sada i  ovde, počev od toga što ćete uzeti sve

ono korisno i kvalitetno što vam pružaju vaša škola i vaši nastavnici ! Naučite
da prepoznajete prave vrednosti i nemojte se stideti ako ste drugačiji od drugih.
Šta će biti vaš izbor zavisi od niza okolnosti koje morate da naučite prvo da
selektujete a potom usvajate. Zar ne mislite da bar delić toga možete da prona-
đete i u školi, makar  ona bila ovakva kakva je danas ?
Redove koje sam “zloupotrebila” da bih se obratila vama, našim đacima, apso-
lutno možete shvatiti kao izazov da odgovorite na vama svojstven način,
ali…ARGUMENTOVANO, molim !

...iskreno, vaša profesorka Jasmina Marić Berta

O MENI I NJIMA 

Već duže vreme razmišljam o tome šta se to dogodilo sa školom, te je đaci tako strašno ne vole i ne cene ! Šta se
dogodilo sa nama, njihovimim nastavnicima, te je vrlo mali broj onih koji bi nas  birali za svoje uzore Kako
uspostaviti neki uzajamni «kvalitetniji odnos» ?... Pa, znate ono, da vas se đaci s ljubavlju i zahvalnošću sećaju i
da budete deo njihovih srednjoškolskih uspomena koje će prepričavati. Sećam se svojih profesora ... 
Gde smo to pogrešili mi koji treba da  obrazujemo i vaspitavamo ? Kako da vam ukažemo na to šta treba da
uzdižete i vrednujete kada ni mnogi među nama nisu sigurni koji je pravi odgovor na ova pitanja ? Kakvi bismo
to morali da budemo, pa da o nama govorite makar s uvažavanjem, ako ne i sa ljubavlju ?! Kakva bi to trebalo
da bude škola koju ćete voleti i ceniti ? Niste li, uz priznavanje svih naših nastavničkih nedostataka i vi prilično
emocionalno frustrirani, te ne umete da prepoznate prave stvari ni onda kada vam stoje na dohvat ruke ? Zašto
pred bitnim životnim pitanjima stojite nemoćni i bez odgovora, čak bez želje da se pomučite da te odgovore
potražite, jer oni jesu tu negde ... Ima među nama onih, smelo tvrdim, koji bismo umeli da vam u tom traganju
pomognemo, ali nam VI niste pružili šansu ! Prosto, ogromna većina vas smatra da su učenici i nastavnici nužno
na suprotnim stranama, da nikako ne mogu biti prijatelji ili bar saradnici na istom, zajedničkom zadatku, pa,
prema tome, da je uzaludan svaki napor da se to promeni i da postanemo, za početak, sagovornici ! ...
! Mislite li da je «cool» biti pasivni posmatrač života koji teče kraj vas ? Ne pomišljate li da je to ogromna zablu-
da sa tako strašnim i skupim posledicama, da je ne možete sebi priuštiti  ... Hoćete da pratite svetske trendove,
hoćete da pobegnete iz ove” balkanske kaljuge” među napredan, uljuđen zapadni svet ... O tome koliko je zaista

ISKUSTVA... VELÜNK TÖRTÉNT...
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Prof. Nyers József – a műszaki tudományok doktora

Nyers Józsefet több okból is be kell mutatni a mai generációnak. Azért
kell mert, személyisége példaértékű. Aki tudja és akarja, csinálja utána-
megéri.

Nyers József, 1948. március 17-én született Szabadkán. Műszaki érdeklődése iskolánk előd-
jébe, a MESC-be vonzotta - a gépészeti szakra. Már a középiskolás évek alatt is jobban
foglalkoztatták a kisérletek, a tanultak gyakorlati alkalmazása, mint az egyes tantárgyak száraz,
bemagolandó anyaga. Mivel az akkori oktatási program több gyakorlati oktatást írt elő, igy a
MESC-esek  nagy tapasztalatra tettek szert pl. az akkori még jónevű Severben, a Bratstvóban
vagy a Sigmában.
Nyers a középiskola után az újvidéki Műszaki Egyatam gépészmérnöki kara hőtechnikai sza-
kának lett a hallgatója. A diplomálás után iskolánkban dolgozott 1974-1978-ig. 1978-ban
megválasztották a szabadkai Műszaki Főiskola tanársegédévé.
Szem előtt tartva, hogy a műszaki tudományokban különösen mennyire fontos az állandó
továbbképzés, posztgraduális tanulmányokat folytatott egykori egyetemén, és 1987-ben megsz-
erezte a magiszteri címet, és ugyan ebben az évben a Főiskola docense lett. Ám törekvése, nem
lankadó tudásvágya tovább hajtotta, és 1992-ben a már emlitett egyetemen ”A hőszivattyú
elpárologtatójának dinamikus viselkedése” cimmel megvédte doktori értekezését.
1992 óta tanszékvezető tanár, majd 2001 óta a Múszaki Főiskola igazgatója. Érdeklődési
területe a hőszivattyúk matematikai modellezése és alkalmazása. Az 1996-os belgrádi műsza-
ki kiállításon újítási kategoriában ezüst
érmet nyert. Nyers József profeszor az
ifjú mérnökök képzése mellett cikkeket
jelentet meg tudományos kutatásairól,
és aktiv tagja az Újítók és Feltalálók
Szövetségének, a Vajdasági Mérnökök
Szövetségének, valamint az MTA
köztestületének.
Példamutató elődünknek kívánunk
további sok sikert kutatói és oktatói
pályafutásában!

Fekete Lujza, magyartanár

ISMERJÉTEK MEG KORTÁRSATOKAT: 

DÉR HENRIETTÁT!

Van-e olyan ember Vajdaságban, ki őt nem
ismeri?! Nekik szóljunk róla. Dér Henrietta csan-
tavéri diáklány, aki jelenleg a szabadkai Svetozar
Marković Gimnázium negyedikese. Olyan, mint
bármelyik középiskolás. Jókedvű, helyes, kopot-
tas farmert visel, izgul felelés közben, vitatkozik
szüleivel a hosszabb kimenőkért. És szeret
énekelni – azt nagyon. Amióta megtanult beszél-
ni, énekel is. Tizenhárom évesen  már tini tánc-
dalfesztivált nyert Temerinben, majd az összes

ilyen jellegű vajdasági dalversenyt megnyerte. Megyeri Lajos zenepedagó-
gus közreműködésével egyre inkább kibontakozik sokoldalú zenei tehet-
sége. A 2004-es Megasztár hatalmas ugródeszkát jelentett neki a nép-
szerűség felé. Több ezer versenyző közül Heni bekerült előbb a legjobb
ötven, majd a tíz döntős közé. A döntőben is helytállt, s az már nem rajta
múlott, hogy a helybeli sms-ek nem léphették át a „határt”.  A hirtelen jött
siker – hiszen Heni három hónap alatt tette meg azt az utat, amelyhez
másoknak hosszú évek kemény munkája kell – nem szédítette meg őt. Lám,
továbbra is itt koptatja az iskolapadot.   
- Énekelni is csak szívből szabad, – nyilatkozta egy riportban – mert szív és
szenvedély nélkül semmit sem lehet jól csinálni az életben, énekelni meg
kiváltképpen nem. Sokan vannak, akik pontosan, egyetlen hiba nélkül
eléneklik a számokat, de mégsem tudják megérinteni az emberek szívét,
mert hiányzik belőlük a szenvedély. Márpedig én úgy szeretnék énekelni,
hogy érintse meg őket az, amit a zenén keresztül mondani szeretnék nekik.
Annál nagyobb boldogság nincs, mint amikor meglátom a szemekben a
könnyet... Ilyenkor azt mondom magamnak: nem hiába csináltad, megérte,
Heni! Én szeretek énekelni, nem muszájból csinálom, nekem ez az életem.
Sok sikert és kitartást az énekesi pályához, Heni! A szerkesztőség

I ONI SU BILI NAŠI ĐACI

Dobili smo težak zadatak - da intervjuišemo
nekadašnjeg đaka, profesora i direktora naše
škole, gospodina ANTUNA FLEGU.
Između naše i vaše generacije srednjoškolaca,

koliko je godina?
- Srednju školu sam završio 1960... razlika je nekih 45 godina.
Šta biste nam mogli reći o Vašem školovanju?
-Završio sam Željezničku industrijsku školu (ŽIŠ).U moje vreme
školovanje je bilo drugačije, šest dana nedeljno sam išao u školu, s
tim da sam na dan imao četiri časa prakse i četiri, pet časova teori-
je.U školi sam provodio u proseku dvanaest sati.Bio sam nestašno
dete, ali jako dobar učenik, pa mi je stoga profesor matematike
savetovao da nastavim školovanje. Pošto se tada  nije moglo
konkurisati na fakultet sa diplomom moje škole , morao sam da
polažem prijemni  ispit po gradivu iz gimnazije (pet predmeta).
Moja porodica nije mogla da mi priušti studiranje, pa sam dobio
stipendiju od „Bratstva“. Bio sam druga generacija mašinskog fa-
kulteta u Novom Sadu, smer termoenergetičar.To je tada bio vrlo
tražen kadar u celoj zemlji i preda mnom je bila raznolika
mogućnost izbora zaposlenja.
Kako ste onda dospeli u školu ako je privlačnija perspektiva bila u
privredi  ?
-Kada sam došao u školu 1971/72. školske godine mislio sam da će
to biti samo privremeno, dok ne diplomiram. Nisam sebe video u
ovom poslu, predavao sam pet, šest predmeta. Naredne godine, sti-
cajem okolnosti, prihvatio sam starešinstvo. Ja mlad- oni mladi,
zavolim decu i tako se može reći da sam“zagrizao“ u prosvetarski
hleb.Tada se škola zvala MEŠC (Metalsko-Elektro Školski Centar).
Kasnije, kada sam  već bio direktor i kada nam je pripao saobraćaj
dodaje se još „S“ (MESŠC).
Koliko godina ste bili direktor?
Za  vršioca dužnosti direktora su me postavili već 1973.godine ,

praktično bez mog znanja, iako nisam ni bio član Partije , što je
tada bilo nezamislivo. Na čelu škole bio sam punih petnaest godi-
na - do 1988.
Kako je bilo biti direktor tada?
-Teško, škola je bila smeštena u četiri, pet zgrada sa oko 1800
redovnih učenika i tri ,do četiri hiljade vanrednih.Sredstvima
prikupljenim od vanrednih učenika, zahvaljujući profesorima, škola
je 1977. godine adaptirala ovu zgradu, gde vi sada idete , pošto  su
nam je prethodno Opština i Pokrajina otkupile od štamparije
„Birografika“.   Onda objedinjujemo sva odeljenja u jednu zgradu i
vrlo brzo postajemo najjača usmerena škola u Pokrajini.
Čuli smo da ste u to vreme u školi imali i učenike iz Libije .
Da. Zahvaljujući , pre svega, tome što smo imali željezničko –sao-

braćajno usmerenje, dobijamo  50 učenika iz Libije. Bilo je vrlo
teško raditi sa decom koja osim svog maternjeg jezika nisu znala ni
jedan drugi. Oni su se školovali kod nas pet godina, neki se posle
čak nisu želeli vratiti i ostali su ovde u Subotici. To je ujedno bio
jedan lep period materijalnog blagostanja za sve zaposlene u školi.
Šta danas radite?
Još dok sam radio u školi trudio sam se da napravim  u njoj

proizvodno preduzeće i ...Eto, sada imam jednu svoju zanatsku
radionicu, metalske struke .
Da li ste zadovoljni onim što ste postigli ?
Nisam  sasvim zadovoljan sa onim što sam uradio. Mislim da sam
mogao mnogo više da dam Subotici.
Kako  sada gledate na školu ?
- Ne dopada mi se plan i program po kojem se danas radi. U rani-
jem sistemu školovanja  mnogo više  pažnje se poklanjalo praksi  a
danas se to zanemaruje. Pre su učenici mnogo više znali kada
završe školu nego danas, ali vi za to niste krivi.
Šta biste poručili našoj generaciji ?
Ne obazirite se na prošlost,  ne dajte da vam ona bude jedina vodi-
lja, gledajte u budućnost i pronađite sebe.

Razgovor vodili - Milovan Stanković i Nebojša Gal , ET-33

A hőszivattyú
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Lud i nezaboravan dogadjaj koji ću sigurno pamtiti je poseta Lisabonu , krajem decembra
2005.godine. Put je trajao  tri dana jer smo se zaustavljali u Ljubljani, Barseloni, Monaku,
Montekarlu, Madridu, a u krajnjem odredištu, Lisabonu, proveli smo četiri dana. U ovim
gradovima videli smo razne muzeje, spomenike, stare građevine, parkove , vrtove i prelepe
zoološke vrtove…
U Barseloni smo videli Kolumbov kip koji pokazuje kažiprstom “Tamo je Amerika !” Grad je
prepun  spomenika koji svedoče o bogatoj španskoj istoriji. Obišli smo čuveni Gaudijev park,
koji je poznati arhitekta izgradio svom dragom prijatelju i pokrovitelju Guelju. Tu je i čudesno
maštovita katedrala Sagrada Familia, zaštitni znak Barselone, koja ni posle sto godina još uvek
nije dovršena. Pored svega lepoga u ovom gradu ostala je samo jedna senka –bili smo
razočarani što nismo uspeli da uđemo na teren  omiljenog fudbalskog kluba Barselone.
Kroz Monako i Montekarlo smo samo projurili, ali smo ipak uspeli da vidimo jednu od staza

za trke FORMULE 1. Madrid i njegove znamenitosti smo razgledali temeljnije jer smo uzeli
TOUR BUS.U ovom gradu smo imali sreću da zadovoljimo našu mušku znatiželju i vidimo
svetski poznati  stadion FC Real Madrid.
Susret sa Portugalom došao je na kraju. Kažu da je ovo jedna od najsiromašnijih zemalja
Evropske unije .Nama to nije tako izgledalo jer smo videli da je grad prepun metroa, žičara ,
koji su nas u početku zbunjivali jer nemamo iskustva sa takvim prevoznim sredstvima.
Posebno je raskošno bio uređen glavni trg gde je priređen doček Nove godine uz vatromet,
muziku i ogromnu jelku od 72 metra. Stanovnici su neverovatno prijatni, kulturni, i društveni.
Četiri dana provedena u ovom zanimljivom gradu ostaće nam u lepom sećanju, jer smo videli
predivne trgove, zatim  manastir Jeronimo, a svakako ne možemo zaboraviti ukusne kolače,
pastelj d bljem (po Vuku). Posetili  smo vidikovac sa kojeg smo mogli videti veći deo Lisabona.
Pravi doživljaj je bio u ZOO vrtu, gde smo videli egzotične životinje i specijalnu predstavu foka
i delfina koja je zadivila prisutnu publiku.
Posle svega mogu da kažem da mi je srce ispunjeno , da sam video gradove koje mnogi nisu.
Uveren sam da su i ostali putnici iz našega grada tako doživeli ovo putovanje  kojem je poseb-
nu draž dalo upravo druženje sa mladima iz drugih krajeva sveta. Svakako da će slike i snim-
ci sa putovanja još dugo da se prepričavaju, a nadam se da  ću uskoro ponovo moći da pođem

na slično putovanje koje 
ZLATA VREDI.

Dejan Lazić, MT-41

UTAZNI JÓ - GÖRÖGORSZÁG
A felfedezésre váró helyek száma végtelen, az idén a Athénnal
ismerkedtem. Önállóan tervezem meg útjaimat, s a helyszínen
szeretek egyedül sétálni, mert így alaposabban megismerhetem a
várost és az ottlakókat. A görög főváros számos nevezetességét
megnéztem: a két főteret, a Szintagmát és az Omniát – itt
gyönyörű épületeket láttam, az Akadémiát, a Nemzeti Könyvtárat,
az elnöki palotát, a Hadriánusz diadalívet, a Zeusz templomot és
persze az Akropokiszt. Jártam a Likavitosz hegyen, ahonnan egész
Athént belátni, valamint a Pireusz kikötőt is jól látszik. 
Megara és Elefszina mellett utazván megtekinthettem a
korinthuszi csatornát is. Ezen az útszakaszon természeti
látványosság tárul az utazó elé: az út egyik oldalát a tenger szegé-
lyezi, a másikat pedig egy édesvizű tó. 
A Peloponézosz-félszigetre is kirándultam egy napra, mely felej-
thetetlen élmény volt számomra. Az egyik fő láványosság,
Epidaurusz, a tökéletes akusztikájáról ismert ókori színház egy
óriási narancsültetvény mellől tűnt föl. A színház akusztikája
egyirányú, ugyanis a tenger felől fújó szél  a hangot a part felé viszi,
így bárhol ül az ember a nézőtéren (kb. 10000 ülőhely van), egyfor-
mán jól hall. A tudósok már évek óta fogalkoznak ennek az
egyedülálló jelenségnek a megfejtésével.
Ha másik helybeli nevezeteségből, Mükéné városból a tenger felé
nézünk, egy óriási hegyet látunk, amely a fekvő Agamemnon kirá-
lyt formázza. Nagyon életszerű az egész: a tájból kibontakozik a
király feje, a göndör haja és szakálla – egyszerűen látni lehet az
egész „embert”. Kampos Szilvia, tanár

KANADA, AMELYRŐL ÁLMODOZUNK
Barátnőmnek köszönve két hetet tölthettem egy Torontó melletti
kis városkában, Guelphben. 
Már az utazás is nagy élmény volt számomra, mivel először ültem
repülőn.  820 km/h sebességgel, 11000 m magasan (Palics-
Szabadka közötti távolság) repült a vasmadár.
A légi kisasszonyok maximálisan az utasok kedvébe jártak, így a
kilenc órás út nem is tűnt olyan hosszúnak. A hat órás időkülönb-
séget nehéz volt megszokni, de mindazt, amit láttam és tapasztal-
tam, kárpótolta a fáradságot.
Sikerült eljutnom Niagara-vízeséshez, lenyűgöző a látvány. Torontó
10 millió lakosú, a városba vezető út 24 sávos, minden olyan hatal-
mas. Torontóban a CN Towert néztük meg. Ez a torony 553 m
magas, leírhatatlan élmény 355 m magasban üvegpadlón sétálni.
Az állatkert fantasztikus, saját autóval megy be az ember, az álla-
tok pedig körülötted szabadon járkálnak. 
Kétszer jártam az Ameriakai Egyesült Államokban, először Buffaelót,
majd az autó- és repülőiparáról  híres Detroitot láthattam. 
12 éves korban a fiatalok már dolgozhatnak, ki pénzért, ki önkén-
tesen teszi ezt. 16 évesen már autót vezethetnek. Ami a lényeg:
nincs osztályfőnöki, igazgatói megrovó. Viszont, ha a tanuló rossz,
kizárják egy-két napra az iskolából. Öt nap kizárás után iskolát kell
változtatni. A hógolyózásért egy nap kizárás jár.
Sok nemzetiségű ember él Kanadában, jugoszlávok, ázsiaiak, afrika-
iak, eszkimók, indiánok és amisok. Mindenki saját anyanyelvén
beszél, de az angol mellett ajánlatos a francia nyelvet is elsajátítani,
mivel Kanadában ez a két nyelv a hivatatlos. A városnevek arról
árulkodnak, hogy az a sok bevándorló nép nem felejtette el, honnan
jött, ugyanis London, Párizs, Woodstock, Delhi, Waterloo,
Cambridge, Oxford nevet adtak az új hazában a városoknak.
Gyorsan eltelt ez a két hét, fantasztikus élményekkel gazdagodva tértem
haza, merem remélni, hogy újból ellátogathatok ebbe a országba, amelyről
sokan álmodozunk. Sztarek Lilla, tanár

POSLE PUTA U PORTUGAL

Koji je bio Vaš motiv odlaska u Lisabon?
* Glavni motiv odlaska bio je da se barem delimično promeni okruženje i
svakodnevnica.Takođe, želeo sam da se u ulozi animatora  dokažem  u organizovanju i upoz-
navanju mladih iz različtih zemalja Evrope. 
Šta je u ovoj situaciji animator?
* Uloga animatora na susretima ove vrste je da se grupa mladih iz različitih zemalja, različitih
konfesija (vere) okupi, druži i da se uz pomoć unapred pripremljenih pitanja razvije komu-
nikacija o različtim biblijskim a i svetovnim temama.
Koja je bila glavna maršruta?
* Išli smo preko Hrvatske, Slovenije, Đenove, Barselone (noćenje), Saragose da bismo stigli u
Lisabon ( boravili 4 dana). U povratku smo išli preko Fatime(mesto ukazanja Bogorodice),
Madrida i Monte Karla (bili u kockarnici)
Zašto je ovo privlačno za mlade?
*Odlika ovog putovanja je ekumenske prirode – što bi značilo da su verske razlike, tj. verska
pripadnost (katolička, pravoslavna, protestantska) potpuno nebitne. Pored ovog religioznog
dela putovanja mladi mogu, pod veoma povoljnim okolnostima, da upoznaju jednu drugu
zemlju, grad, kulturu, narod. 
Šta je na vas ostavilo najjači utisak?
* Svakako  ljubaznost domaćina koji su bili IZUZETNO predusretljivi – pravi domaćini. Za
vreme boravka u Lisabonu bili smo smešteni u porodicama, u organizaciji tamošnje župe.
Pored toga, arhitektura Lisabona, Fatime, kockarnice Monte Karla su nezaboravni.
Da li se zna sledeći Teze (sastanak za Novu godinu) ?
* Čuju se glasine da će biti Brisel, ali otom-potom.   

Razgovor s prof. MIROSLAVOM JELAČIĆEM vodio Petar Krasić, SD- 41

prof. MIROSLAV JELAČDejan Lazić u Gaudi parku

A Niagara-vízesésnél



12 LITERARNE TEME...
MOJ BEG OD STVARNOSTI

Kao da tonem. Svaki zvuk postepeno postaje tiši.Kao kroz tunel odjekuju
prigušeni tonovi.Slike nestaju, svetlost drugačije dodiruje površinu predmeta koji
me okružuju. Boje tamne. Zatvaram oči, gubim svaki kontakt sa stvarnošcu.
Odjednom, čitav niz tek novostvorenih pokreta i boja lebdi.

Jasno se čuje žamor žena koje na tezgi raspakuju svoju robu. Romska deca me hvataju za rukav
i gladnim pogledom dodiruju moj sendvič. Neka žena na ćosku prosi. Ispružila je hrapavi dlan,
kao da nije deo tela, kao neka tudja ruka koja traži pomoć. Prolazim pored raskošnih izloga,
zamišljam miris novih patika .Neki muški glas opisuje ispravnost i kvalitet svog auta.
Video sam je kako korača prema meni. Nije opazila da joj se približavam.Obuzeta svojim mis-
lima gledala je u krošnje drveća.Ne znam kako nije zapela o pločnik ili zakačila rame pro-
lazniku. Ah, da, ovo je ipak moja igra, ja odredjujem ko će zapeti a ko ne. Mogu da zamislim
kako me uporno posmatra, kako me proganja svojim pogledom. Ali ja sam tu osvajač a osva-
jači treba da, naravno, osvajaju.
Da, stao sam kod krošnji. Upravo joj je otpali list sleteo na kosu. Nije ga primetila - ona niko-

ga ne primećuje. Ne bi me čudilo i da u baricu zakorači, ali toliko surov ’’režiser’’ baš nisam.
Usporio sam korak, hteo sam da produžim ovaj susret. Mogao sam velikim da ga napravim,
ali miris koji je dopirao iz mamine kuhinje me je opominjao da to, ipak, neću učiniti. Potrudio
sam se da joj pogledom obuhvatim čitavu figuru i da zapazim svaki detalj. Pripremao sam se
da je učtivo upozorim na list, smišljao u muci kakav žargonizam da upotrebim pa da čujem
njeno gugutanje. Mogao sam da budem i dasa, ali nisam hteo. Znam ja nju, šmekerku... Video
sam kako joj iz torbe viri ’’Lepota i zdravlje’’. - Bože, zar i ona?  Zar ne može jednostavno sama
da  upravlja svojim životom?...
Odvezala joj se pertla. E, sad ću stvarno morati da se umešam!
I dok sam tonuo u plavetnilo njenih zenica, izgovorivši uz vetar upozorenje o listu i
pertli, „presekao“ me je zvuk lude mašine na dva točka.

Dopustio sam mu da je poveze. Ovoga puta. 
- Slušaj, druškane, ja sam fer igrač ali, zapamti, sledeći put ja dobijam !
Trgli su me mamini koraci. Nosila je u ruci tople kroasane. Nisam mogao da odolim. 
Ipak, srešćemo se mi opet, u nekom drugom vremenu, na nekom drugom mestu...možda
stvarnom... Damir Išpanović, ET-21

ŠKOLSKA LEKTIRA U KRIVOM OGLEDALU

Epske pesme – Ovde se pojavljuju likovi koji su uvek u pravu, najhrabriji, najmudriji,
najpošteniji, najlepši… protiv obavezno NAJ na suprotnoj strani. Non- stop se neko svađa i
voli, jedan hoće da prikolje drugog, pa se pomire, zajedno oleše i onda sve Jovo-nanovo. Baš
kao u španskim serijama.
Likovi – Recimo, Banović Strahinja –  epski junak pre kosovskog pokolja , brkati vitez u
oklopu, ogromne čelenke , smrknuta pogleda, na đogatu sa zavitlanim buzdovanom , razliko-
vao se od svojih savremenika po tome što nije voleo da linčuje žene kao njegovi veseli šogori
Jugovići. Jednom rečju, junak golubijeg srca.
Jakšići – Dmitar i Bogdan, dva sumanuto tvrdoglava i  alava tipa, koji su u stanju da se poubi-
jaju zbog neke ptice i konja ! Dozvole da ih pređe jedna sasvim o. k . riba  Anđa , i to u
mračnom srednjem veku .
Uskok Janković Stojan je odrobovao skoro deset godina u Stambolu i kad mu je dojadilo,
maznuo je ključeve od buvare , nešto blaga i odjahao kući. Možda mu se nisu dopali turski
običaji, šta li ? Stiže na prag svoje kuće, sasvim slučajno, baš u zadnji čas -  samo što mu ljubu
neki drznik nije odveo. Ali, jok, ne da on ljubu nikome, bolje svoju sestru, kada ju je već tako
zdušno čuvala od napasti.
E, sad, što je starica majka od frke bacila kašiku …
Kraljević Marko je za narod bio junačina a po istoriji običan turski vazal. Imao je vernog saput-
nika, konja Šarca, alkoholičara  koji je ljuštio isključivo crveno vino. Kad bi se Marko  iznervi-
rao orao je drumove, bacao Turke na sve strane, zajedno s ralom i volovima. Pravo je čudo
kako Turci pre nisu šturnuli iz Evrope. VIKTORIJA TOT,  S – 11

ODNOS PROSTORA I VREMENA U
ISTOIMENOJ PRIČI “ENCIKLOPEDIJA

MRTVIH”, DANILA KIŠA 
Naporno je putovanje kroz prostor i vreme proze Danila Kiša jer su
gotovo neuhvatljive sve dimenzije njegovog promišljanja i pripove-
danja. Ako tome dodamo i piščevu tematsku širinu, napredovanje
kroz paradigme i analogije biće još teže, ali i izazovnije. Danilo Kiš,
koji je, pre svega, erudita uspeva da o večnom pitanju smrti i čove-
kovom strahu pred njom progovori na nov i neobičan način.
Delo Danila Kiša, pa i pripovetka “Enciklopedija mrtvih“, svevre-
menska je i opšteprostorna simbioza znanja, iskustva i imaginacije.
Dok je u biblioteci beležila podatke o svom ocu, junakinja ove priče
utešena je jer “još ima na svetu ljudi koji beleže i vrednuju svaki
život, svaku patnju, svako ljudsko trajanje“. I, kao što je ona u tim
trenucima zaboravila na vreme i mesto, tako se i čitalac može
“izgubiti“ u tim kategorijama čitajući pripovetku Danila Kiša. Na
momenat ga zbuni vremenska i prostorna rasutost zbivanja, ali ga
pripovedna forma “knjiga u knjizi“, posle svih brodoloma u buri i
oluji, ipak dovede u luku Post skriptuma, bez koje bi ova avantura
kroz prozu Danila Kiša bila gotovo nemoguća.
Pripovetka “Enciklopedija mrtvih“  ili “mali romani“ sadrži čitav
život jednog običnog čoveka. Tematski, rekli bismo, ništa novo, ali
je forma pripovedanja čudo koje zanosi i postaje zamka za čitaoca.
Narator, intelektualka i teatrolog, na poziv Instituta za pozorišna
istraživanja iz Stokholma, boravi u Švedskoj deset dana. Gospođa
Kristina Johanson je njen vodič i instruktor i brine da joj pokaže
sve što bi joj moglo biti zanimljivo. Jedrenjak Vasa, predstave –
Čekajući Godoa i Sonate duhova , Kraljevska biblioteka i portir
koji podseća na Kerbera, kao i činjenica da je sve ovo videla i
doživela dva meseca nakon očeve smrti, samo su nagoveštaji čudne
i zanimljive priče. U njoj će se ispreplesti java i san, dokumen-
tarnost i mašta, biografija sa autobiografijom, fragmentarnost i
celovitost. Boravkom u biblioteci oko ponoći i pronicanjem u
Enciklopediju mrtvih, gde je pronašla biografiju svog oca, junakin-
ja pripovetke pomeriće granice sadašnjosti i zaroniće u prošlost, u
vreme od 1789. godine. U stvari, ona je zainteresovana za beleške
o njenom ocu, geometru i život koji je trajao od 1910. do 1979.
godine. Zajedno sa naratorom, čitalac iz jednog vremena prelazi u
drugo, sa njemu bliskog prostora u nepoznat. Zaranja sve dublje
otkrivajući niz detalja od kojih je sastavljen ljudski život, a granice
vremena i prostora sve se više pomeraju. Iz perspektive sadašnjosti
narator vodi čitaoca u prošlost... I upravo u trenutku kada mu se
čini da dobro pliva, čitalac iznenada “izranja“ u snu junakinje. -
“Probudila sam se u goloj vodi. Tada sam zapisala sve što sam
zapamtila iz tog sna. I, evo šta je od svega ostalo...“
Priča završava saznanjem naratora o čudnoj sličnosti cvetnih moti-
va očevog slikanja sa razlogom njegove smrti.
Doživljaji desetodnevnog boravka u Švedskoj, tj. san devojke kao
deo priče o mrtvom ocu već je sadržan u jednom od mikrofilmova
čudesnog arhiva u Stenovitim planinama SAD-a.
Tako se čitaočevo “selenje“ iz jednog vremena u drugo, iz poznatog
prostora u neznani i obrnuto, objedinjuje završnicom priče u Post
skriptumu. Ako je konačno izronio i našao se u toj luci spasa,
možda će ponovo osetiti zebnju odaja pomenute biblioteke...
Ako strese sa sebe prašinu vremena kroz koje je “prošao“ i ukloni
paučinu pred očima, možda će se razabrati u čudesno privlačnom
pletivu proze Danila Kiša. Bojana Papac, SD-41

Učenica je dobila III nagradu
na literarnom konkursu
Društva za srpski jezik i
književnost Republike Srbije i
Ministarstva prosvete i sporta,
koji je raspisan povodom 70
godina od rođenja Danila Kiša
(u konkurenciji je bilo 96
radova)

Kraljević Marko Dioba Jakšića
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CSIPKE RÓZSIKA ÉS A TÖBBIEK

Nem vagyok egy csodabogár, igaz furcsa dolgokkal szoktam tölteni a szabadidőm.
Kedvenc időtöltésem a családfák kutatása, igy jött az az ötlet, hogy miért ne
kutathatnám fel a mesékben lévő szereplők családjait is.Ezúton jutottam hozzá
néhány igazán megdöbbentő információhoz. Mindenki ismeri szegény Csipke
Rózsika történetét, de nem mindenki tudja azt, hogy honnan is származik ez a
név.Valószínűleg a szüleitől. Vagyis akkor a Csipke családnév, és a szülei lehettek a
Csipke Géza és Csipke Júlia, de ez nem bizonyított tény, mert nem igazán maradtak
róluk írásos emlékek. 
És most vegyünk egy valóban nagy egyéniséget: Hüvelyk Matyit, akit majd csak
akkor fognak komolyan venni, ha felnő, hiszen akkor már Mutató Mátyásnak fogják
hívni. Feleségének pedig még pöttöm korában Pöttöm Pannát választotta.Az biztos,
hogy ők ketten a kis dolgokban megértették egymást. Hamu Pipőkének, még a neve
is arra utal, hogy nem sok minden maradt belőle. Pedig a meséből nem tudni sem-
mit halálának okáról, talán a herceg megcsalta és öngyilkos lett? 
De miért kapták ezek a mesehősök ezeket a neveket? Hamu Pipőke talán azért, mert
a kiadók azt gondolták, hogy az emberek azt hiszik erről a névvel, ez egy komoly hor-
ror, és több könyv fog elkelni. De nem hinném, hogy ez a válasz pontos, mert akkor
nem négyéves koromban kaptam volna meg a könyvet. Sajnos van még néhány
sajnálatra méltó szereplő is. Aladin, aki arra se volt méltó, hogy teljes nevén említ-
sék, vagy az is lehetséges, hogy arab származása miatt furcsa névvel jár, szerették
volna megkönnyiteni a mese olvasását, és ezért nevezték csak Aladinnak..E mellett
a fiú még függő is volt. Amikor megtalálta a lámpást megdörzsölte, és a róla felszál-
ló kokain a szervezetébe került, aminek következtében állítólag egy dzsint látott, aki
minden kivánságát teljesítette. Mivel már abban az időben se tűrték a kábítósz-
erélvezőket, elvonókúrára küldték, ahol megismerkedett Jázminnal, akinek a valódi
neve Mákvirág volt.. Összeházasodtak, és utódaik még manapság is folytatják a
családi hagyományokat. A kis termetűek csoportjának van a legtöbb tagja. A törpök
a bőrszíne igazán furcsa, talán elrontották a gyomrukat, vagy a földközeli levegő tette
őket kékké? Ez nem valószínű, mert akkor a gumimacik is kékek lennének. Nekik
más furcsa tulajdonságuk van: gumibogyóból készült italt isznak, amitől le-föl ugrál-
nak, talán azért, mert nem szeretnék aluról szagolni az ibolyát. Az állatmesék között
is léteznek tanulságos történetek: Dagobert bácsi kincskereséssel próbálta leplezni
törvénytelen ügyeit, amiből a nagy vagyona származott. Micimackó már nem volt
ennyire furfangos, pénze se volt, és csak kisebb lopásokat követett el, amikor elfogy-
ott a méze.
Rájöttem, hogy a felnőttek már kiskorunkban próbálnak megrontani bennünket,
több kevesebb sikerrel. De az is lehet, hogy mindez csak kitaláció, és jobb lenne új
hóbort után néznem.

Ónozó Viktor, ET-42

MORGOLÓDÁS A HÁZI OLVAS-
MÁNYOKRÓL 

Az irodalomórán a tanár föladja, a diák elbaktat az isko-
lakönyvtárba és kiveszi – ennyi biztos, és azután? Érdekes vála-
szokat kapok erre a kérdésre, hiszen könyvtáros és magyartanár is
vagyok. Könyvtárosként látom, hogy gyakran szinte kiolvasatlanul
kerülnek vissza a polcra kikölcsönzött könyvek. Vagy csak néhány
oldalt olvasnak a tanulók, vagy csupán az előszót – azt néha ki is
tépik. A lehetséges házi olvasmányt kikerülő út az internet és a
filmek, amennyiben az adott olvasmányt megfilmesítették. 
Magyartanárként pedig hallottam már anyuka, nagymama vagy barátő
által elolvasott-elmesélt könyvről, de azt is mondták már, hogy egyes
„aktív” tanulók az oldalszámok nagysága szerint díjaztatják saját
munkájukat - értsd: minél vastagabb a könyv, annál drgább az
„elmondása-átírása”.
Kell-e egyáltalán a kötelező olvasmány, és főleg kinek? A tanulók
szerint a tanár „hepp”-je, amivel a nebulót nyúzza! A pedagógus
pedig naivan azt reméli, hogy azért akad olyan diák, aki elolvassa.
Szóval marad minden a régiben, mi kiosztjuk, a tanulók pedig
keresik a kibúvokat... 
A végeredmény pedig felemás, s a számonkérés módszerétől is
függ, hogyan fog a diák legközelebb „olvasni”. Az MT-22-ben az
ősszel Vörösmarty Mihály Csongor ésTündéje földolgozásakor
még karikaturák is sikeredtek!

Szikora Judit tanár&könyvtáros

BÚCSÚAKORD

Gondolatom az éjbe suhan,
Érzi,hogy még mindig keresem utam.

Árnyékom nyúlik a házakon,
Vak öntudat ez, bizony tudom

Felettem száll, és megáll,
a felismerés akordja ez..

Elhalkul és újra feldereng,
a  sötét éjszaka, az ősi rengeteg.

Ha szívemben őrizném a titkot,
A messzeség feleletét, a nagy visszhangot.

Gondolatom szállna az égen, zordan,
Egy régfeledett búcsú akordban.

De mivel eltünnek versemből a hangsorok,
Mint a régmúltban,a sötét, hosszú korok.

Érzem, hogy ez az utolsó szólam,
És végleg elkopik a tollam.

Vágner Ferenc  ET-34

TŰZCSÓVA AZ ÉJBEN

Elborítja a falut a  füst,
Nem látszik a holdfény-ezüst.

Figyelnek a csillag-szemek,
Félelmükben fényük remeg.

Szép fohászok mind elégnek,
Holnap a nap sírva ébred!

Recsgve izzik a gally,
Röpköd a sok parázs-raj.

Mintha a pokol forrna,
Menetel a nagy tűzcsoda.
Mező helyett itt legelnek,

Friss fű híján házat nyelnek.

A menekülők sorra halnak,
És égbeszálló gyászdalnak

Hallatszik a fájó ének,
Könyörgés a süket éjnek.

Juhász Endre    ET-32crtež: Maja Simeunović, SŽ-21
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14.ÔÅÁÐÓÀÐ – ÑÂ. ÒÐÈÔÓÍ È ÑÂ. ÂÀËÅÍÒÈÍ

Íà äàí, 14.ôåáðóàða ñóñðåëà ñó ñå äâà âåëèêà ñâåöà, ïðàâîñëàâíè
è êàòîëè÷êè. Ñâåòè Òðèôóí è Ñâåòè Âàëåíòèí. Ãðîæ•å è ñðöå.
Âèíî è šóáàâ.
Ñâåòè ìó÷åíèê Òðèôóí ðî•åí ¼å ó Êàìñàäè ó Ôðèãè¼è, âåëèêî¼
îáëàñòè Ìàëå Àçè¼å. Æèâåî ¼å ó ñèðîìàøòâó ó ñåšà÷êî¼, àëè âåîìà
ïîáîæíî¼ ïîðîäèöè. Ó äåòèœñòâó ¼å ÷óâàî ãóñêå, àëè ¼å ó ñåáè
íîñèî âåëèêó áëàãîäàò áîæè¼ó, ¼åð ¼å ìîãàî èñöåšèâàòè áîëåñòè,
íàðî÷èòî äóøåâíå è èñòåðèâàòè çëå äóõîâå.
Êàî âåîìà ìëàä èçëå÷èî ¼å îä äóøåâíå áîëåñòè  •åðêó ðèìñêîã
öàðà Ãàðäè¼àíà. Áèî ¼å áîãàòî íàãðà•åí. Íî, îí ¼å ñâå äîáè¼åíî
áîãàòñòâî ðàçäåëèî ñèðîìàñèìà è íàñòàâèî äà æèâè ñêðîìíî è
ïîáîæíî, êàî è ðàíè¼å.
Çà âðåìå ïðîãîíà õðèø•àíà îñó•åí ¼å ïðåä ñóäîì ó Íèêå¼è íà
âåëèêå ìóêå, àëè ñå íè¼å îäðåêàî ñâî¼å âåðå, âå• ¼å íåïðåêèäíî
ïîíàâšàî:
Î, êàäà áè ñå ìîãàî óäîñòî¼èòè  äà îãœåì è
ìóêàìà ñêîí÷àì ó èìå Èñóñà Õðèñòà, Ãîñïîäà è Áîãà ìîãà.
Ìó÷èòåšè ñó ãà óáèëè 14. ôåáðóàðà 250. ãîäèíå îäñåêàâøè ìó
ãëàâó.
Äàí ñâåòîã Òðèôóíà ¼å íåêàä ñëàâšåí êàî ïðàçíèê âåçàí çà
îäðå•åíå ðàäœå ó âåçè ñà ãóñêàìà, ¼åð ¼å câ.Òðèôóí êàî ìëàä
÷óâàî ãóñêå, ïà ¼å òàêî ïðåäñòàâšåí ó íàðîäíî¼ èêîíîãðàôè¼è.
Äàíàñ ¼å îâà¼ äàí ïðàçíèê âåçàí çà âèíîãðàäàðå.Îíè câåòîãà
Òðèôóíà ñìàòðà¼ó ñâî¼èì çàøòèòíèêîì.Òðàäèöèîíàëíî
,14.ôåáðóàðà îäëàçè ñå ó âèíîãðàä, îðåçó¼å ÷îêîò à çàòèì ãà
çàëèâà âèíîì äà áè âèíîãðàä áîšå ðîäèî. Ïðàçíèê ïðîñëàâšà¼ó
îðãàíèçó¼ó•è âèíè¼àäå íà êî¼èìà ñå óç ìóçèêó è âåñåšå äåãóñòèðà
âèíî, à èñêóñíè æèðè îöåœó¼å œèõîâ êâàëèòåò è íà¼áîšå

íàãðà•ó¼å ìåäàšîì .
Âåðó¼å ñå äà äî äàíà câ.
Òðèôóíà òðåáà ïîñå¼àòè æèòî à
ïîñëå íå.
Êàæó: Ñâ.Òðèôóí çàáàäà
óãàðàê ó çåìšó. Çíà÷è,
íàñòóïà¼ó òîïëè¼è äàíè.
Ïî ïðåäàœó, àêî ¼å îáëà÷íî 
äàí Ñâ. Òðèôóíà ãîäèíà •å
áèòè ðîäíà.

O SVETOSAVSKOJ
SVEČANOSTI  

U  NAŠOJ  ŠKOLI 
Poštujući tradiciju staru više od 150
godina i ustanovljenu još za vlade
knjaza Miloša, sve škole u Srbiji, pa
i naša, i ove su godine obeležile Dan
Svetog Save kao školsku slavu .Na
dan 27. januara, kada se 1235.
godine, u bugarskom Trnovu, Sava
upokojio, učenici i profesori

Tehničke škole, u prisustvu brojnih zvanica i sveštenih lica, priredili
su dostojanstvenu svečanu akademiju i podsetili na to da smo pred
Bogom i istorijom u obavezi da sledimo put velikog veroučitelja i
prosvetitelja, te da je delo Svetog Save ispred svakog vremena, pa i
našeg . Zato, ako vam luča kakva treba, u SVETOSAVLJU je
potražite, bila je poruka učesnika programa i njihovih mentora,
prof. Kojić i prof. Kulić. Čin rezanja slavskog kolača, sa učenicima
i radnicima naše škole, izveli su đakon Aleksandar Ignjatov i
prezviter Đorđe Dimić, uz nadahnuto pojanje bogoslova Dalibora
Duvnjaka . Koristeći ovu svečanu priliku, direktorica škole, g-đa
Ivanović je nagradila profesore i osoblje škole koji su ovom kolek-
tivu verni, već duži niz godina . Potom su svi prisutni, kako i pril-
iči, prišli bogatoj slavskoj trpezi. Redakcija

SUBOTICA -  MOJ GRAD

. Šta bi se dogodilo kada bi vam na ulici prišla nepoznata osoba koja bi vam se predstavila kao
neko ko je na proputovanju kroz naš grad i ko je radoznao da u nekoliko crtica sazna osnovne
podatke iz prošlosti Subotice, očekujući, dakako, da joj baš vi u tome pomognete ? Zašto baš VI od
svih mogućih prolaznika ? ... 
Zbilja, šta biste nekom takvom radoznalcu odgovorili? Da li biste ga zasuli podacima o starosti

grada i najznačajnijim subotičkim građevinama, ili biste ... Odbijam da poverujem da bi većina vas
odmahnula rukom i nastavila dalje svojim putem, ostavljajući zabezeknutog turistu da stoji pred
spomenikom caru Jovanu Nenadu, pitajući se hoće li mu taj nemi mramorni kip pre umeti nešto
reći o ovome gradu, no ogromna većina njegovih stanovnika, čudno ravnodušnih prema sopstvenoj
prošlost. 
Budući da sam profesor istorije po zanimanju  uzimam sebi pomalo pravo da se ovde oglašavam

u nadi da će neko nešto od svega napisanog i zapamtiti ! 
Dakle, na mestu gde se danas varoš Subotica nalazi, bivalo je ljudi još u ona vremena o kojima
pisanih tragova nema, ali arheološka nalazišta u okolini grada (Hinga, Nosa ...) to svakako
potvrđuju ! Neka od njih čuvaju nalaze još iz kamenog doba, iako većina datira iz onih mračnih,
kataklizmičkih vremena velike seobe naroda (od kraja 4. do kraja 9. veka). Po svemu sudeći, nasel-
je koje će se u kasnijim pisanim izvorima pominjati pod raznim imenima (SUBOČKA, SUBOŠKA,
ZABATKA, ZABOTKA, SOBOTIČ, SZABADKA, SENT MARIA ...), nastalo je sredinom 13. veka,
u vreme kada je Mađarskom vladao kralj Bela IV . O ovom Arpadoviću bi se dalo što- šta napisati,
da svi njegovi vladarski potezi nisu ostali u senci  najezde Mongola u Evropu 1241.godine, katas-
trofalne po Mađarsku. Pošto su se Mongoli povukli na istok, opustošena Mađarska se zadugo nije
oporavila, ali kada se izbeglo stanovništvo najzad počelo vraćati u porušena naselja, bude i ovaj
prostor ponovo naseljen i to SLOBODNIM SELJACIMA (dakle, to nisu bili kmetovi!). Za te slo-
bodne seljake je u ono vreme korišten izraz SZABADJOBBAGYOK (ili slobodnjaci). Neki kažu da
je Subotica upravo po njima dobila ime. Naprotiv, franjevac Paškal Cvekan tvrdi da ime našeg
grada treba dovesti u vezu sa rečju ZABAT, što znači završetak kuće, njen gornji deo, pod samim
krovom . Drugi su, pak, pričali da je Subotica ime dobila po SUBOTI VRLIĆU, vrlom palatinu i
savetniku zagonetnog «CRNOG VITEZA» ili samozvanog cara JOVANA NENADA koji je dvade-
setih godina 16. veka uspeo da okupi oko sebe i vojnički ustroji oko 30 hiljada Srba i ostalog sloven-
skog življa, te da se hrabro suprotstavi kako Turcima koji behu sila u usponu, tako i ostacima
mađarskog srednjevekovnog plemstva čiji je cvet već bio uništen na Mohačkom polju god. 1526., u
sudaru sa vojskom sultana Sulejmana Veličanstvenog. Tvrđava Jovana Nenada, okružena baruštin-
om koja se tada zvala ROGINA BARA, nalazila se na prostoru između današnje Franjevačke crkve
i pravoslavne crkve Svetog Vaznesenja (okolina Otvorenog univerziteta). To je upravo najstariji deo
našeg grada ili nekadašnje gradsko jezgro. Pomenute dve crkve – Franjevačka i Svetog Vaznesenja
– su ujedno i dve najstarije crkve u Subotici čija je gradnja počela približno u isto vreme, negde oko
1729. godine. Međutim, dok je Franjevačka crkva završena 1736. god., izgradnja pravoslavne crkve
se otegla i trajala je s prekidima kroz čitav 18. vek . 
U narednom broju MEŠC-PRESS-a čitaćete nastavak priče o istoriji Subotice, a ovoga puta, za
kraj, evo nekoliko zanimljivih podataka  o zaslužnim gradjanima u prošlosti. 

Piše : prof. Jasmina Marić Berta

Ñâåòè Âàëåíòèí ¼å áèî õðè•àíñêè ñâåøòåíèê ó Ðèìó ó âðåìå ñâèðåïîã öàðà
Êëàóäè¼à Äðóãîã, ó âðåìå öðêâåíîã ¼åäèíñòâà. Îäáèî ¼å öàðåâå ïî÷àñòè, ¼åð íè¼å æåëåî
äà ñå îäðåêíå Õðèñòà, ïà ¼å òàêî  äîñïåî ó òàìíèöó.Ñòàâšåí ¼å íà âåëèêå ìóêå êî¼å ¼å
õðàáðî ïîäíîñèî.
Íàä ïðåòó÷åíèì è èçìó÷åíèì Âàëåíòèíîì ñàæàëèî ñå è ñàì òàìíè÷àð. Êàñíè¼å ¼å
Âàëåíòèí èçëå÷èî òàìíè÷àðåâó ñëåïó •åðêó, êðñòèî ¼å à îíà ¼å óçåëà èìå Âàëåíòèíà.
Êðñòèî ¼å è òàìíè÷àðà.

Ìå•óòèì, öàð Êëàóäè¼å, ïîøòî ¼å ÷óî çà îâî, íàðåäèî ¼å äà èì ñå 14. ôåáðóàðà îäðóáå
ãëàâå.

Íî, äîê ¼å Ñâåòè Âàëåíòèí ¼îø áèî æèâ ó òàìíèöè, ¼àâèî ñå õðèø•àíèìàíà íà
ñëîáîäè íà âðëî íåîáè÷àí íà÷èí. Êðîç òàìíè÷êè ïðîçîð óñïåî ¼å äà ñà íåêîã ãðìà
äîõâàòè ëèñò êî¼è ¼å áèî ó îáëèêó ñðöà. Íà òîì ëèñòó ¼å óáîäèìà
èãëå íàïèñàî : Ñåòèòå ñå âàøåã Âàëåíòèíà! £åäíà ãîëóáèöà ¼å òî
îäíåëà äî öèšà. È ñëåäå•èõ äàíà ¼å íàñòàâèî äà øàšå ëèñòîâå ñà
ïîðóêàìà  Âîëèì âàñ! ïèñàíèì íà èñòè íà÷èí.
Ëåãåíäà êàæå äà ñå Ñâåòè ìó÷åíèê Âàëåíòèí çàšóáèî ó
òàìíè÷àðåâó •åðêó è œî¼ ñëàî ëèñòîâå ñà ïîòïèñîì 

Òâî¼ Âàëåíòèí!
Îáè÷à¼ ¼å äà ñå íà îâà¼ äàí øàšó ðå÷è šóáàâè ó ïîðóêàìà âîšå-
íèìà, à íåðåòêî ñå è äàðó¼ó. Íî, èìà ëè ëåïøåã äàðà îä šóáàâè?
È, åòî, èãðîì ñëó÷à¼à- Ñâåòè Òðèôóí è Ñâåòè Âàëåíòèí ñëàâå ñå
èñòîã   äàíà, 14. ôåáðóàðà! Âåðîâàòíî ñó ñå òàêî ñóñðåëè

âèíî è ñðöå
ó èçðåöè  : 

ÏÈ£ÀÍ ÎÄ ŠÓÁÀÂÈ

KULTURA...

Ïðèïðåìèëà: ïðîô. £àäðàíêà Êî¼èž
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MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

2004. november 18-án iskolánkban is megtartották az általános
műveltségi vetlkedő elődöntőjét. A tesztet kvíz formájában bonyolí-
tották le, és minden évfolyamból 4 tanuló mérhette össze tudását.
A kérdéseket különféle témakörökből válogatták. Az elsősök közül
Ozsvár Róbert (SD-12), a másodikosok közül Pópity Tamás (MT-
22), a harmadikosok közül Kiss Tamás (ET-32), a negyedikesek
közül pedig Plohl Ádám (MT-42) jutott tovább az iskolák közti
döntőre. Kiss Tamás, ET-32

A SORSTALANSÁG CÍMŰ MOZI ELINDULT HÓDÍTÓ ÚTJÁRA

Váratlanul érte a magyar olvasók többségét, de talán magát Kertész Imrét is
a könyvéért kapott Nobel-díj. Megoszlottak és megoszlanak a vélemények a
körül, hogy valóban ez az a magyar regény, amely kiérdemelhette ezt az elis-
merést. A megírt történet egyszerre megrázó és elgondolkodtató: egy átlagos
sorsú zsidó kamaszfiút Budapesten, 1944-ben nem sokkal apja munkaszol-
gálatra vitele után elfognak, majd bevagoníroznak. Előbb Auschwitzba,
onnan pedig Buchenwaldba szállítják őt csupán származása miatt. A fiú nem
lázad sorsa ellen, nem lepődik meg, nem keres kiutat. Átmeneti barátságokra
tesz szert, felnőttekkel és gyerekekkel, akik között akadnak flegmák és rémül-
tek, alkalmazkodók és vagányok, mint bármely más „normális” közösségben.
Ő pedig csak van, és megfigyel; egész addig, míg sok véletlennek és szerenc-
sés vagy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően haza nem kerül. Hisz nincs
olyan képtelenség, amit ne élhetnénk túl természetesen... 
Kertész Imre önéletrajzi regénye először 1975-ben látott napvilágot. Számos
egyéb műve mellett a Sorstalanság is csak az 1989-es rendszerváltás után vált
szélesebb körben ismertté. Nagy sikert arattak művei német nyelvterületen is.
Persze a Nobel-díj csak emeli olvasottságát, ennek köszönheti a filmesek
érdeklődését is. 
Egy megfilmesített regény nekem legtöbbször csalódást okoz, mert nem
adhatja vissza az olvasás minden ízét-hangulatát. De újabb dimenzióit is
megmutatja a történetnek, hiszen a film több érzékszervünket mozgósítja,
mint könyv.  Koltai Lajos rendező mindent megtett annak érdekében, hogy
ez így legyen. A filmzenét nem mástól, mint a Ennio Morriconétól „ren-
delte” meg. A színészgárda sem utolsó, a főszerepben filmen most bemu-
tatkozó Nagy Marcellen kívül a többi név igen ismerős: Bán János, Schell
Judit, Benedek Miklós, Rajhona Ádám, Haumann Péter stb.
A történetből adódóan csakis lineáris vonalvezetésű film készülhetett, mely-
ben ügyelnie kellett a rendezőnek arra, hogy ne a már ismert Holocaust-ábrá-
zolások sokadik variációja legyen ez a mozi. Pontos és hiteles ábrázolásra
törekedtek a filmesek, mert Koltai úgy nyilatkozott egyszer, hogyha
valamiről nem tudunk eleget, azt inkább nem is ábrázoljuk, mert felmerül a
veszélye annak, hogy nem egyezik a valósággal. S éppen ez az erőssége a
filmnek: a hitelességre való törekvés. A színek „megvonása” is az élet-
szerűséget szolgálja. Nemcsak a helyszínábrázolás precíz, de a  táborlakók
külső és belső átalakulása is élethű. Főként a címszereplő, Köves Gyuri
(Nagy Marcell) „átváltozása” igen szembetűnő – mégiscsak egy kamasz-
fiúról van szó – aki csupán szerepében fogoly.
A vásznon pergő Köves Gyuri történetétében nem sorsának körülményei a
lényegesek, hanem a kíváncsisága, amellyel a világot szemléli, és az, ahogyan
megéli a rosszat. Mert ez a film azt mutatja meg, hogy a mai világban bármi,
bármikor megtörténhet az emberrel: bárkit, bármikor le lehet szállítani egy
buszról; bárkit, bármikor arra lehet kényszeríteni, hogy mástól féljen. 
Tanulságos és lélekemelő ennek a műnek akár olvasása, akár filmen való
megtekintése! Szikora Judit, tanár

SZÍNÉSZEKKEL BESZÉLGETTÜNK 

November 19-én, pénteken vendégszerepelt nálunk, a Műszaki Középiskolában a Népszínház két neves
színésze: Vicei Natália és Káló Béla. Amikor a magyartanárom bejelentette, hogy ez a két tehetséges
színész ellátogat az iskolánkba egy beszélgetésre, nagyon megörültem a hírnek. Mivel már kicsi korom
óta érdekelt a színészet, ezért fontosnak tartottam, hogy megjelenjek ezen a beszélgetésen.
Vicei Natália zentai származású színésznő, aki ma már a színészet mellett családanya is.Az eddigi tel-
jesítménye alapján a szabadkai magyar színtársulat primadonnájának is nevezik.Véleményem szerint ki
is érdemelte ezt a címet. Kedvességével, határozottságával és a színház iránti lelkesedésével nagyon
megragadott.A történeteit, érzelmeit, (melyek néha női jellegűek voltak) nem szégyelte elmondani,
elmesélni a „közönségnek”. Nagy buzgósággal hívta a nézőket a színházi előadásokra, hogy mi, diákok
időben megismerjük a színház rejtelmeit, varázsát, persze csak, ha érdekel bennünket.

Káló Béla szabadkai szár-
mazású színész. A mi
iskolánkba járt négy évig,
és ma már ő is csodálkozik
azon, hogy végül a színészi
pályát választotta. Érdekes
történeteivel megnevettette
a diákokat, és azt is
elmesélte, hogy végül is
hogyan jött rá arra, hogy ő
színész akart lenni, ma már
Pataki Gyűrű Díjas
színésszé „nőtte ki ”magát.

Bíró Tímea, SD-12

A KULISSZÁK MÖGÖTT

A Képes Ifjúság szervezésében iskolánk tanulói részt vehettek egy színházi körsétán a szabad-
kai Népszínházban. Megismerhették annak történelmét, titkait, gondjait. A nagy hideg
ellenére nagyon sokan – több mint százan - jelentek meg. A gyülekező a Soltis Stúdió feletti
Színház-klubb folyosóján volt. Ide szoktak fejönni a színészek pihenni, beszélgetni, kávézni.
Kovács Frigyes a magyar társulat igazgatója köszöntötte a diákokat, majd átadta a szót Mess
Attilának. Első megállónk a színház épületének udvara volt. Itt Attila tartalmas beszámolót
tartott a színház történetéről. Megtudtuk, hogy az első vándorszínészek a 19. század elején jár-
tak Szabadkán, kőszínházat a város 1854-ben kapott, melyet l905-ben tűzeset miatt fel kellett
újítani. A didergő társaság ezután a régi nagytermet nézte meg. Mai diák ebben a teremben
nem láthatott előadást, mer rég lezárták. Most többnyire raktárnak használják A tető beázott,
a padló itt-ott beszakadt, a terem életveszélyes. Egykor e terem Európa egyik legszebb, tech-
nikailag legfölszereltebb színházterme volt: forgószínpad, zenészárok, majd félezer férőhely –
ma  egy romhalmaz csupán. Megtekintetük a régi báltermet, a színtársulat öltözőjét, a
könyvtárat. is. Közben vezetőnk fájó szívvel mesélte, hogyan ment tönkre a szabadkai színház:
hova tűnt a díszlet java, mi lett a híres csillárral, illetve hová került a nagyszínpadot
megvílágító 140 reflektor. 
Sétánk végén még néhány kérdést válaszolt meg kísérőnk, majd  a hidegnek köszönhetően elég
hamar szészéledtünk. Mindenki számára hatalmas élmény volt ez a délelőtt.

Erdudác Dániel ET-42

A NÉPTÁNC SZEREPE ÉLETÜNKBEN

A gombosi Arany János M.K.E. tánccsoportja 1936-ban
alakult meg. A  Gyöngyösbokréta nevű hagyományőrző
tánccsoportunk azóta is működik.
Én nyolc évesen léptem fel először a tánccsoporttal, mint
az iskolai csoport tagja.
Tizenhárom éves koromtól, tehát 2000-től az ifjúsági cso-
portban táncolok. Évente 15-16 rendezvényen veszünk
részt. Szerepelünk a községi szemléken, a vajdasági szintű
rendezvényeken, mint például a Durindó és
Gyöngyösbokréta, amely a Vajdasági  Magyar Egyesületek
néptáncszemléje.
Külföldre is eljutott már tánccsoportunk. Három ízben
szerepeltünk Horvátországban. Magyarország egyes tájain
is ismertek vagyunk, főleg Budapesten. A  legszebb
élményünk a 2004. júniusi  németországi vendégszereplés
volt. Ulmban a Duna-menti országok találkozójának
képviselőjeként utaztunk. Nagy Róbert, ET-32

A gombosi népviselet

Az est közreműküdői
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Profesorske meditacije
- Zdravo, kolega. Šta kažeš na govorkanja o novom zakonu, kad ćemo mi u
penziju?
- Ne znam, kolega, sve mi se čini da nam se gadno piše.Kako stvari stoje više
ni 63 godine nam neće pomoći da se penzionišemo. Pa, vidim ja, doći će vreme
kada će nas, profesore, skupljati školski autobus po kućama i dovoziti u
školu.Tu će nas lepo dočekivati učenici, voditi uz stepenice do učionica
i…«Izvolite, ovo je vaša učionica, ovo su vaši đaci, danas ćete predavati…«
Hm, da…Ako nas pre toga  »funeroši« ne odnesu…

Meditirao:  prof .Zvonko Janečić

O SMARANJU: SMORITELJI  I  SMORENI
Danas je očigledno hit smoriti nekoga. Neki ljudi kao da su završili školu za
smoritelje.
Dok si u školi, profesori te smaraju nekim nebitnim stvarima koje ti verovat-
no u životu nikada neće trebati. To još nekako može da se odsluša. Međutim,
najveći smoritelji su političari. Iz dana u dan slušaš jedno te isto, samo što te
govore drže uvek drugi ljudi. Od njih ne može ništa da se gleda a ni sluša, jer
se uvek ubacuju sa svojim takozvanim važnim vestima, i dok ne objasne ono
što su uradili smore ceo narod. Njihove priče su totalno sulude jer nikoga ne
iteresuju, svi su već navikli da  samo pričaju i ništa ne rade. Dok gledaš
zasedanje Skupštine imaš neki utisak da je to jeftini humoristički holivudski
film. Samo, što umesto glumaca gledaš političare koji se svađaju oko toga ko
je više uzeo para i gde ih je potrošio. Zbog svega toga narod je smorena masa
koja tumara ulicama i ne zna šta radi. Gde god da se okrene vidi stranačke
plakate koji poručuju u suštini isto: “Glasajte za nas, da sada mi malo
smaramo vas“. Očigledno je da su svi, uporedo sa svojim fakultetima završili
još jedan - smarački. Kab bi se u našoj zemlji dodeljivale medalje za smara-
nje, svi naši političari bi se definitivno okitili zlatnom medaljom.
A šta je onda sa smorenima? Pa, i njima obavezno sleduju zlatne medalje za
stpljenje u nepodnošljivoj lakoći smaranja. Tako, okićeni zlatom, svi zado-
voljn i- i SMORITELJI i SMORENI. Šta lepše od toga?

Bojan Spahić, ET-33

KO SE VOLI U NAŠOJ ŠKOLI?

SABRINA KADRIĆ (SŽ-21)  I IVAN RAJČIĆ (SŽ-31) O SEBI

JESTE LI ZNALI DA STE NAJSLAĐI I NAJDUGOVEČNIJI ZALJUBLJENI PAR U MEŠCU?
S-I: Dele isto mišljenje, jednoglasno odogvaraju:“ NE“
KOLIKO STE ZAJEDNO?
S: Dve godine i četiri meseca
GDE STE SE UPOZNALI, KAKAV JE TO BIO SUSRET?
I: Preko njene bivše drugarice koju sam upoznao na internetu. Sreli smo se kod Jadrana a
posle dve nedelje smo definitivno postali par.
ŠTA TE JE, IVANE, PRIVUKLO  SABRINI?
I:Prvo fizički izgled, bila je nekako slatko ćutljiva, bila je posebna i još uvek je!
SABRINA , ŠTA JE ONO ŠTO JE, KADA JE IVAN U PITANJU, NEODOLJIVO, NAJLEPŠE...?
S:To što poseduje svoje „JA“, što je iskren, zreo za svoje godine i, naravno, fizički 
izgled!
GDE SE VIĐATE, KAKO PROVODITE VREME KADA STE ZAJEDNO?
I:Uglavnom se nalazimo kod Jadrana, šetamo gradom, idemo kod naših zajedničkih drugova
i, naravno, viđamo se u školi.
IMATE LI VREMENA ZA DRUŠTVO ILI STE ISUVIŠE ZAOKUPLJENI JEDNO DRUGIM?
I:Imamo vremena za društvo i za svakodnevne aktivnosti,  i za nas!
UTIČE LI VAŠA  LJUBAV NA ŠKOLU I OCENE, DA LI NEKADA UČITE ZAJEDNO?
S:Naša veza ne utiče mnogo na ocene, do sada nismo učili zajedno mada,  ko zna?!!!
DA LI STE U DOSADAŠNJEM ZABAVLJANJU IMALI KRIZU, ČIME JE BILA IZAZVANA?
S:Bili smo u krizi, to jest naša veza, zbog moje bivše drugarice, ali smo to prevazišli.
KOJI STE HOROSKOPSKI ZNAKOVI, DA LI JE TO UOPŠTE BITNO?
Sabrina je lav, a Ivan je riba. Ne osvrćemo se previše na značenje našeg horoskopa.
JESTE LI LJIBOMORNI?
S-I:Da, pomalo, ali u granicama normale.
DAJTE SAVET DRUGIMA! KOJA JE TAJNA FORMULA USPEŠNE VEZE?
S-I:Naravno da treba biti zaljubljen, u ljubavi se može naći sve što je potrebno u životu.
NAJLEPŠI POKLON JE...?

S-I:Zlatne pločice sa našim imenima
koje smo poklonoli jedno drugom.
ANEGDOTA IZ VAŠE VEZE?
Ivan je poslao Sabrini poruku:“Zašto
više ne ideš na aerobik?“ Poruka koju
je Sabrina poslala :“Zato što mi je
glupo!“ je kasnila, a u međuvremenu
stigla je druga ivanova poruka:“Zašto
mi ne odgovaraš?“ , a na ovu poruku
odgovor je, nažalost ,bila poruka koja
je kasnila. UPS!!

Sanja Štetak i Emina Garić, SŽ-41

YOUTH FEST 2004

Prvi “Youth Fest” ili omladinski festival.držan je u Subotici od 21-
22. decembra 2004.godine. Ovu manifestaciju organizovale su
grupe mladih ljudi uz pomoć Youth Cluba i švedske organizacije
“SIDA” (swedish international development agency).Festival je
nastao  tako što smo se prijavili na objavljen konkurs za mlade  sa
idejom kako da utrošimo namenski dobijena sredstva  omladinskog
kluba (youth cluba-a). I uspeli smo.. 
Prvoga dana , u prostoriji Mesne  zajednice Mali Bajmok  nastupili
su subotički rock i heavy metal bendovi : Jumping da sky,Wreck
stuff youth, The rocks, LUS i Neverhood. 
Drugi dan  je bio ispunjen  malo” mirnijim” sadržajima  u prostori-
jama Youth Cluba-a. Tu su bili prikazani  razni amterski i polupro-
fesionalni filmovi.Bilo je i žive svirke  članova Youth Cluba-a iz

Subotice i Kikinde,
a nastupili su  i
članovi Su skate
crew-a. Dan se
završio modnom
revijom.
Tokom celog festi-
vala bilo je zabra-
njeno konzumira-
nje alkohola , što je
bio jedan od uslova

glavnog pokrovitelja, organizacije “SIDA”.Buduće aktivnosti i festi-
vali su takođe u opciji , pa postoji mogućnost održavanja jednog
festivala već u maju mesecu. Opširnije o tome zainteresovani  mogu
da se raspitaju  u Youth Clubu  koji se nalazi preko puta Kerske
crkve  u Subotici.

Zoran Dinčić,ET -33 i Lazar Gajodi, IV razred „Lazar Nešić“

PROFESORSKI BISERI
Ja ne znam da li sam ušla… / Neka se javi ko je odsutan ! / Sedi tamo na mesto i dođi da odgovaraš !
Uradićemo zadatak pod brojem A . / U većim dubinama je mala količina vode… / Ne, voda se ne crta tako !
Šta će ti tamo taj jon ? / Bazilike su četvorougaone građevine koje su četvrtaste. / Nemoj da mi žvaćeš tamo !
‘Oćete da pričate ili da vas izbacim napolje? / Treći puta vas opominjem ! / Prosto je komično koliko je smešno!

Tajno beležio ( ispod klupe ) : Vedran Majer, E-13 

ZABAVA...
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3,5 MHZ HULLÁMHOSSZON

Iskolánk tanulói sokféle hobbinak hódolnak szabadidejükben.
Kucor Csaba, az ET-24 tanulója rádióamatőr.
- Mit jelent rádióamatőrnek lenni? – faggattam Csabát
- Ez feljogosít arra, hogy alacsony frekvenciákon (3,5 MHz)
rádiózhatok kedvemre.
- Hol történik a folyamat?
- A Moravicai Rádióklubban megszereztem a C és F kategóriát, 
mellyel amatőködhetem. A szombat és vasárnap estéket a klubban
töltöm, mivel nagyon érdekes számomra ez a hobbi. Különböző
országokkal léphetek kapcsolatba, magánszemélyekkel és klubbokkal
is, sőt versenyezhetek is. A jövőben szeretnék még komolyabban
foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Dobó Krisztián ET–22

A ZENE AZ ÉLETEM RÉSZE

Úgy érzem, a zene nagyon fontos része az ember életének. Számomra kikapcsolodást és
unaloműzést jelent. Hetedikes koromban kezdtem el zongoraórára járni, előtte saját magamat
’’képeztem’’. A szüleim figyeltek fel arra, hogy tehetségem van a zenéléshez, ezért irattak be
zeneiskolába. Ekkor indult el zenei pályafutásom. Most már egy kisebb együttesben játszom.
Ez a zenekar  egy basszusgitárosból, egy szólógitárosból, egy dobosból és egy zongoristából
(belőlem) áll. Többfajta zenei stílusban otthon érezzük magunkat, de főleg  a rockzenét és az
örökzöld számokat kedveljük. Nemrégiben volt egy fellépésünk a szabadkai diákotthonban.
Úgy érzem, elég jól sikerült. Legközelebb áprilisban lesz jelenésünk ugyanitt.

Glimber Attila  ET 34

KI VAN A MÁSIK OLDALON?
Kipp, kopp.
Ki kopog?

Én vagyok az, te!
Én? Az képtelenség, én itt vagyok ezen az oldalon.

Nem, tévedsz, Én.
Ugyan hogyan tévedhetnék, hiszen csak tudom magamról,

hogy melyik oldalon vagyok.
Persze, hogy tudod! Ezen az oldaon vagy, a vasajtó másik

oldalán.
Ha valóban Te vagy Én. Akkor mondd meg mikor szület-

tem!
Egy napon.

Valóban. És vajon azt is tudod, ki szült engem?
Egy asszony, az az asszony, aki idehozott.

Igen. És ha már ilyen jól elbeszélgetünk, kérlek mondd
meg, miért vagyok itt?

Azért mert bolond vagy, azért mert bolondok vagyunk.
Pópity Tamás MT-22

MÁR HAT ÉVE EGYÜTT SZÓRAKOZUNK
(BALI DISZKÓ)

Iskolánk tanulói nagyon nagy részének a hétvégi programjához tartozik a zentai Bali diszkó
meglátogatása. Kevés az olyan ember, aki ne hallott volna erről a helyről. 2004. november 6-
án ünnepelte fennállásának hatodik évfordulóját. Az idén is, mint minden évben nagy
eseménynek számított ez az ünnepség. Az estét egy híres olasz lemezlovas, Danilo Vigorito
tette hangulatossá. A diszkót belülről lufikkal diszítették, és szerencsésnek érezhette magát az,
aki az elsők között jutott be, hiszen néhány csinos hölgy pezsgőt és tortát kinálgatott a bulizni
vágyó fiataloknak. Az idén a szülinapi partin kisebb volt a tömeg, mint tavaly, hiszen akkor
kb. egy óráig tartott, mire bejutottunk. Ebből is láthatjuk hogy a Bali diszkó nem kis nép-
szerüségnek örvend, hiszen a Zenta környéki fiatalság általában itt szórakozik, és itt feledi el
hétköznapi problémáit. Sok helyről van buszjárat is a diszkóba. A szórakozóhely színpadán
igen sok DJ és együttes szerepelt már. Fellépett itt pl. Brenda Russel, Johan Bacto, Felipe,
Nicola Bacher, Ryan Riviera, Corvin Dalek, miss La Di Da, hazaiak közül Marko Nastić, Aron
B, stb. Az alaphangulatról mindig a rezidentek gondoskodnak: DJ Maxy, Cino és Choo-Choo.
A kedvelt szórakozóhely emellett étteremmel is rendelkezik, amely a hét minden napján várja
a látogatókat. Nagyon reméljük, hogy a hétvégétek részét jelenti a Bali, és továbbra is oda jár-
tok majd bulizni, mint eddig. Cirok Norbert, ET-32

SZÓRAKOZÁS...

Hány lába van az elefántnak??? Aki megszámolja, díjat kap.

A HACKEREKRŐL
A hacker az, aki a számítógépes hálózatokba betör lokálisan, vagy az interneten
keresztül. A hackereket, persze több csoportba lehet osztani tevékenységüktől füg-
gően. Vannak, akik saját maguk írnak programokat a kódok feltöréséhez, vannak,
akik a mások által elkészített és közzétett programokkal dolgoznak, de a többség ve-
gyesösszetételű – írnak is, másét is haszálják. A legfontosabb különbség a hackerek
között az, hogy miért csinálják az egészet. 
Mégis mi az, ami miatt csinálják?
Elsősorban az érzés miatt, amiatt, hogy XY helyre sikerül betörniük. Mert ahhoz,
hogy az ember valahova betörjön, programokra, technikára, logikára és ügyességre
van szükség. Nem kis nehézség megcsinálni úgy, hogy ne csípjék el őket. Kockázatos
játék, ahol néha a gyors döntésen múlik minden. Ki kell játszani a rendszer védelmét.
Ez körülbelül olyan érzés, mint egy biztonságosnak hitt börtönből megszökni.
Bennük van a virtus: „Azért is megcsináljuk!”
A hackerkedést világszerte büntetik, ha valaki mégis úgy dönt, hogy csatlakozik hozzájuk, csak
a saját felelőségére tegye azt! Muhi Kornél, ET-32



GYEPHOKI – SAJNOS MÉG GYEREKCIPŐBEN
Országunkban elég ismeretlen sport a gyephoki, ezért gyenge
feltételeink vannak az edzések megtartására.A szabadkai Trikoteks
ifjúsági csapata országunk legjobbja. Sokkal jobb eredményeket is
elérhetnénk, ha lennének támogatóink. Ez a sport sok türelmet,
kitartást és még több gyakorlást, edzést igényel. Tavaly december-
ben harmadik helyezést értünk el a Balkán-bajnokságon. Sokkal
eredményesebbek lennénk, ha eljuthatnánk több olyan helyszínre,
ahol nagyobb bajnokságok zajlanak. Ez a sportág néhány hónapja
kezd teret hódítani az iskolások körében, ezzel talán vissza tudjuk
hozni a gyephokit saját megéredemelt szintjére.

Takács Zsolt ET-34

JÉGKORONG VB-N
A téli szünidő kezdetén tíz napos felkészülésen vettem részt
Belgrádban a SCG jégkorongválogatottal. Az edzőtáborban kezdet-
ben 35-en voltunk, a Szerbiában létező 5 csapat mindegyikéből. Tíz
nap kemény edzés után megkaptuk a játékosok végső listáját, amely
2 kapusból és 18 játékosból állt. Ezzel az összetétellel indultunk
január 2-án Bukarestbe, a másodosztályú A csoportos jégkorong-
világbajnokságra. A tornán 6 csapat vett részt: Románia,
Hollandia, Kína, Japán, Litvánia és mi. Szoros meccsek során dőlt
el a legjobb helyezések sorsa. Az első Japán csapata lett. Mi
Litvánia elleni egyetlen győzelmünkkel az ötödik helyet foglaltuk
el, ami ilyen erős mezőnyben nem is olyan rossz eredmény.

Fehérvári Ákos ET-42

KLADIONICE- MESTA ZA ZABAVU ILI
LAKO STICANJE NOVCA

U poslednje vreme u našoj zemlji sportske kladionice „ niču kao
pečurke posle kiše”. Dojučerašnje prodavnice preko noći  pretvara-
ju se  u mesta gde se svakodnevno okuplja veliki broj ljudi sa tike-
tima i ujedno obrće veliki novac .Jednostavno, neki ljudi su „ukapi-
rali” da je to vrlo unosan posao.Po mojoj slobodnoj proceni samo
u našem gradu ih ima nekoliko desetina, uglavnom na prometnim
mestima , ali i u kafićima i u širem centru grada. .
Ko zalazi na ova mesta ? Najšarolikija publika – osobe raznog
uzrasta, zanimanja,  oba pola.
Postavlja se pitanje – da li su kladionice  svojevrsne kockarnice ili
mesta za dobru zabavu, hobi ili nešto treće ? Pre svega  kladionice
treba podeliti u dve grupe, shodno mentalitetu njihovih korisnika.
Jedan broj ljudi bavi se sportskom prognozom iz razonode, ulažu
minimum i uz sreću očekuju dobitak. Drugi  su potpuno
„zaraženi”, sve znaju najbolje i ostavljaju ogroman novac, posle
čega odlaze kući praznih džepova.
Kakve su šanse za dobitak u kladionicama? Ako se uzme u obzir da
u jeku sportske sezone na kladioničarskim listama bude i do 400
sportskih događaja, čini se jako lako sastaviti dobitnu kombinaciju.
Iako su zastupljeni razlićiti sportovi, pa čak i predsednički izbori i
razne „izmišljene” igre, ipak je teško pronaći opcije koje dobijaju U
ponudama  naših kladionica  uglavnom  su najjače lige Evrope i
sveta . Ako se „desi” neki Milan, Roma, Real, Bajern, Ajaks ili Juve
kladionice nestrpljivo trljaju ruke. Dozvoljene su sve vrste klađenja
, bez obzira na tzv. kladioničarski minimum (uslov). Ljudi su kod
nas  nedovoljno upoznati sa funkcionisanjem kladionica pa je ustal-
jeno mišljenje da su to kockarnice gde je igrač predodređen da
gubi. Treba znati da je ovde potrebno i znanje , ne samo sreća. U
svakoj kladionici je vidno istaknut natpis : Zbaranjeno je klađenje
osobama mlađim od 18 godina ! Ali ko to poštuje ? Priredjivačima
je veći  interes novac nego starost učesnika u igri. Primiće svačiju
uplatu ali kada dođe do isplate za veći dobitak, bude povuci-poteg-
ni i njihov uobičajeni izgovor. „ Sačekajte koji dan, trenutno nema
novca ...”
Uopšteno gledano, mišljenja sam da kladionice predstavljaju mesto
za dobru zabavu dotle dok  igra ne pređe u opsesiju. Ko sebe može
da pronađe  u ovome neka proba , uz iskreni savet – PAŽLJIVO !!!   

BOJAN NIKOLIĆ, ET-43
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KILOMÉTEREKBEN MÉRT CSODA
A Spartakus Vet. Zavod kerékpárklub egyik kíváló egyénisége Jovanovity Szebasztián, aki igen
fiatalon elismerésre méltó eredményeket ért el. Továbbra is arra törekszik, hogy a dobogó
legfelső fokán állhasson. Számos kupával büszkélkedhet, erről és további terveiről kérdeztem.
- Hogyan jött az ötlet, hogy a sporteszközöd egy kerékpár legyen?
- Egyik barátom, aki akkor már kerékpározott azt javasolta, nézzem meg, milyen ez a sport. Én
elmentem, megtetszett, és most lesz hatodik éve kerékpározom. 
- Több versenyen is nagy sikereket értél el. Bizonyára ez sok lemondással jár.
- Nagyon kevés szabadidőm van. Hetente hat edzés van, amely 60-200 km távot foglal magá-
ba.
- Milyen kategóriában versenyzel?
- Most Junior kategóriában versenyzek.
- Melyek az eddig elért eredményeid?
- Kétszeres Szerbia, háromszoros Jugoszláv bajnok, többszörös szerbiai kupa bajnok vagyok,
és több nemzetközi szintű versenyen szerzett első helyezésem van. De legbüszkébb mégis arra
vagyok, hogy egy díjátadás során találkozhattam Alexandar Karađorđević trónörökössel.

- Célkitűzéseid az idei évre?
- Az idei cél az Európa- és Világbajnokságon való részvétel elérése.
- Hogyan tervezed el jövődet, a kerékpározásból szeretnél megélni?
- Igen, a kerékpározással szeretnék továbbra is foglalkozni, de a profi sporthoz szükséges
elvégezni a középiskolát.
-Köszönöm a beszélgetést Szebasztián, és további sok sikert kívánok!

Gregus Róbert ET-34

USPEH NAŠIH ŠAHISTA U  KRAGUJEVCU
Na memorijalnom šahovskom turniru „Slavko i Raća”, održanom 11.decembra 2004.godine u
Kragujevcu naši učenici Miroslav Petrekanović( ET-31), Kajdoči Laslo (ET-32 ) ,Gužvanj
Arpad ( MT-12) i Braun Tibor ( ET -14) zauzeli su prvo mesto medju ekipama iz Aranđelovca,
Paraćina, Smederevske  Palanke i domaćina. Njihovi profesori Dragan Ilijin, Koras Jožef ,Živa
Martinov i Zvonko Janečić našli su se na petoj poziciji. Ekipno, naši takmičari su ipak zauzeli
prvo mesto i zasluženo osvojili pehar, a učenici i medalje.
Bravo majstori! Čestitamo !

Karadža i Lazić, MT-41

SAKKVERSENY KRAGUJEVÁCON
2004. december 11-én tartották meg Kragujevácon a középiskolák közti sakkversenyt, amelyen
iskolánk elsöprő győzelmet aratott. Iskolánk csapatát Petrekanović Miroslav  (csapatkapitány),
Guzsvány Árpád, Kajdocsi László, Braun Tibor képezte. A Dragan Ilijin, Korász Jozsef , Živa
Martinov és Zvonko Janečić tanárokból összeálló pedagógus-csapat  pedig ötödik lett.

SPORT... SPORT...






