




tro-mašinskim i hemijsko-tehnološkim
u istoj zgradi. Sledila je nova reorgani-
zacija škola pri kojoj je elektro-mašin-
ski smer premešten u Pančevo
školske 1949/50. godine. Zatim, fuzi-
ja dotadašnjih tehničkih škola u novu
instituciju -Tehnička srednja škola,
školske 1952/ 53. godine. Konačno,
odlukom Narodnog odbora Subotice
28. septembra 1961. godine osniva
se  nova tehnička škola sa danas pos-
tojećim smerovima. Nažalost , ona
nije imala svoju zgradu , već se nasta-
va izvodila u više objekata. Tek 1978.
godine naša Tehnička škola dobija na
korišćenje zgradu na Trgu Lazara
Nešića 9, koja je izgrađena početkom
2o. veka za potrebe ugarske
željeznice. U njoj je bila i štamparija
direkcije državnih železnica, pa čak i
vojni odsek.  Tu se nalazila i Železnič-
ka industrijska škola, popularni ŽIŠ,
ali i  "Birografika".

Od osnivanja do danas škola je više
puta menjala nazive. Od mnoštva
imena zadržala se skraćenica MEŠC,
od Mašinsko-elektrotehničkog škol-
skog centra, iako je njen zvanični
naziv od 1999. ponovo Tehnička
škola. U njoj se školuje oko 1700
učenika u 63 odeljenja, na četiri
područja rada - mašinskom, elek-
trotehničkom , saobraćajnom i meta-
lurgiji . Kolektiv škole čini 157 nas-
tavnika i 23 spoljna saradnika a
osobenost je obrazovanje učenika na
vanrednom odseku, kao i rad
autoškole, kako za učenike tako i za
građanstvo.

Izuzetni napori učenika i radnika ,
uz znatna ulaganja šire društvene
zajednice, rezultirali su dobro uređe-
nim kabinetima, radionicama, kao i
stručnim kadrovima, što sve doprinosi
kvalitetnijem radu. 

U okviru reforme srednjeg stručnog
obrazovanja, započete 2002. godine
škola je uvrštena u projekat Evropske
agencije za rekonstrukciju i razvoj i
Ministarstva prosvete i sporta
Republike Srbije.

IZ PRVE RUKE

Gordana Čučković, profesor istorije,
čitav svoj radni vek - 41 godinu, pro-
vela je u Tehničkoj školi.Seća se svo-
jih početaka ,septembra 1961. godine
u tek formiranoj školi sa mašinskim i
elektrotehničkim odsekom,u zgradi
današnje Politehničke škole.

" Tek što sam primljena ukida se predmet
istorija i ja predložim mom direktoru A.
Dirneru da predajem matematiku za koju nije
bilo profesora. Zamislite kako smo bili defici-
tarni kada smo morali da predajemo čak i
predmete koji nisu umali veze sa našom
diplomom. Strahovito mnogo sam se spre-
mala za časove, deca su tek mnogo kasnije
saznala da nisam matematičar.Već sledeće
godine vraća se istorija u Tehničku školu i od
tada, pa nadalje, predavala sam pored ovog
predmeta i političku ekonomiju, društveno
uređenje, sociologiju, marksizam, filozofiju.
Radilo se mnogo, požrtvovano, maratonske
sednice zborova radnih ljudi, sindikata,
Partije trajale su do duboko u noć. Preživela
sam bezbroj reformi, spajanja, razdvajanja
škole, selidbe, promenila sedam direktora…"

Ispratila je mnoge generacije , seća
se imena većine  bivših učenika, gde
i šta rade. Prošle godine, zajedno sa
prvim maturantima Tehničke škole
proslavila je 40.godišnjicu. I danas,
vrlo vitalna, vedra,uvek raspoložena
za priču sa svima. Jedna je od retkih
penzionera koji rado navraća u svoj
bivši kolektiv, pa ni ovaj, 60.rođendan
Škole nije propustila.

Diplomirani građevinski inženjer Laslo
Bala, seća se svog početka u stvaranju
uslova za rad Tehničke škole
1947.godine kada ga je Ministarstvo
građevine imenovalo za direktora.
Njegov dolazak usledio je nakon odluke
Ministarstva prosvete da se  odeljenja
elektro i mašinskog odseka, oformljena
neposredno posle rata u Subotici, prese-
le u Pančevo.Ono što je započeo prvi
direktor ove ustanove doktor Konstantin
Petrović, sada nastavlja inženjer Bala:

"Bitku smo vodili i za profesore i za đake,
za lokaciju škole, internat, radionice.Sećam se
da sam jedne godine angažovao starije učenike
da obiđu završne razrede osnovnih škola po
Vojvodini, da načine popis adresa njihovih
roditelja. Potom smo poslali nekoliko stotina
pisama s pozivom na upis u našu školu i rezul-
tat je bio fantastičan - na 120 mesta prijavilo
se 400 svršenih osnovaca pa smo mogli da
napravimo dobru selekciju. Posle smo vodili
brigu o svakom učeniku, njihove roditelje smo
pozivali na roditeljske sastanke koje smo držali
nedeljom u podne u internatu škole, uz bespla-
tan ručak, sa svakim posle  posebno porazgo-
varali i tako smo na kraju dobili 39 maturana-
ta kojima je ponuđeno 140 radnih mesta u
privredi.Takva šansa mladima neće se kod nas
pružiti još dugo, dugo… "

Inženjer Bala, na svečanosti
povodom 6o.godišnjice od osnivanja
Tehničke škole u Subotici primio je
Zahvalnicu za dugogodišnju saradnju i
nesebičnu pomoć u organizovanju
života i rada naših škola. Tom prilikom
je rekao da je na poslednjoj proslavi
mature njegov najmlađi učenik imao 75
godina.

Doktor Boško Kovačević, politikolog,
jedan je od učenika prve generacije
mašinskih tehničara, maturirao je
1964.godine.Radose seća svojih sred-
njoškolskih dana, profesora i drugova.

- "Biti učenik te generacije bila je
u početku izvesna povlašćenost, jer je svima
bilo u interesu da budemo primerni i
uspešni.Grad je tih godina doživljavao veliku
privrednu ekspanziju pa se ukazala nasušna
potrebna za kadrovima tehničarskog profila.
Tadašnji direktor Aleksandar Dirner, a kasni-
je Ladislav Francišković, angažovali su

birane kadrove iz privrede da bi škola
postigla što bolju reputaciju.Naš razredni
starešina Stevan Segedinčev, kome smo mi
bili prva generacija u prosvetarskoj karijeri,
imao je izuzetan sluh za te zahteve pa nas je
vaspitao kao svoju rođenu decu, da budemo
odgovorni i uspešni ljudi. Moji drugovi Đura
Fejsov, Steva Firstner, Đula Mešter, Zvonko
Dulić i mnogi drugi ostvarili su dobre profe-
sionalne rezultate u zemlji i vani. I danas se
privatno rado družimo."

-Dr Kovačević je danas vanredni
profesor sociologije Fakulteta za
poslovnu informatiku SINGIDUNUM
koji u Subotici ima oko 100 studena-
ta. Posle niza godina bavljenja poli-
tikom i vitalnim pitanjima od značaja
za naš grad, našao se u ulozi pre-
davača mladim ljudima koji jurišaju u
svet biznisa.Upitali smo ga kako iz
svoje sadašnje pozicije gleda na nji-
hovu budućnost , motivaciju...

-" Savremeno obrazovanje podrazumeva u
startu raspolaganje veštinama - informatikom
i jezicima, nasuprot korpusu znanja koje je
ranije bilo primarno. Danas se traži specijali-
zovana primena znanja a opšte znanje se
podrazumeva, kao i veština kominiciranja,
reputacija u profesionalnom angažmanu. U
društvu u kojem je takvo haotično stanje da
ne postoji pozitivni sistem vrednosti, gde rad
nije pokretač kreacija, gde je egzistencija
pojedinca krajnje  neizvesna, teško je očeki-
vati napredak preko noći. Intelektualna elita
mora da nosi zastavu modernizacije, civilizo-
vanja ljudi koji treba da žive sa različitosti-
ma, poštujući individualna prava i slobodu.
Mlada generacija mora da traži uzroke svih
pojava u društvu da bi ih pozitivno rešavala."

-
Pripremili: J. Kojić i M. Krstić, profesori
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Aleksandar Dirner, doktor tehničkih
nauka, bio je na čelu ove ustanove
svega jednu školsku godinu -
1961/62, ali  čuva upečatljive utiske:

"Moja generacija, opterećena ratom,
umela je da ceni blagodeti koje nam je druš-
tvo pružalo. Izvršiti direktivu da se napusti
posao u privredi da bi se pomoglo
unapređenju školstva bila je čast.Tako sam
se i ja kao inženjer projektanskog preduzeća
našao pred zadatkom da animiram struč-
njake da predaju u školi posle svog radnog
vremena, u popodnevnim časovima. Tadašnji
učenici su s velikim entuzijazmom prihvatali
novu školu imajući svest o tome da će im
stečeno znanje pomoći u kasnijem radu."

A kako vidi današnju generaciju
učenika… 

" Nedavno sam bio pozvan na godišnjicu
mature mojih učenika iz pomenute generaci-
je i obradovao se kada su mi rekli koliko je
mnogo uloženo u opremu škole, kabinete,
radionice, nove prozore…Ali, bio sam poma-
lo razočaran izgledom dvorišnih zidova
prekrivenih morem grafita i poruka. Po meni,
to je jedna vrsta negativnog dokazivanja,
prisutna svuda u svetu. No, ja znam  da
danas ima mnogo talentovane dece i njima
treba pokloniti posebnu pažnju. Svaka država
ima pravo da se nada boljitku onoliko koliko
uloži u mladu generaciju…"

Posle ovih reči gospodina Dirnera
usledio je gest pažnje - poklonio nam
je poslednju jesenju belu ružu iz
svoga vrta za naš svečani jubilej.



Želeći da budu opet originalni profesorka
Jasmina Marić Berta sa učenicima priredila
je 25.oktobra ROMANTIČNO JESENJE VEČE
U JEDNOJ MUŠKOJ ŠKOLI (dakle, našoj ).
Govorilo se o tome kako više ne umemo da
budemo romantični, kako smo,besomučno
jurcajući za nekim materijalnim KVAZI- vred-
nostima, zaboravili da dajemo i primamo
pravu ljubav - a možda više ne umemo ni da
je prepoznamo?! Ako je suditi po sastavu
publike koja je pratila ovaj događaj, i ako
izuzmemo gošće iz drugih srednjih škola,
reklo bi se da naše devojke nisu bile prete-
rano zainteresovane za razgovor sa psiholo-
gom Dijanom Mirković David, te da ih čak ni
najavljena modna revija u kojoj su crvenim
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AKTUELNO

Dan škole - 30.septembar
Osvanuo je sasvim obeshrabrujući

sumorni dan, sa teškim kišnim
oblacima koji su onemogućili
održavanje tradicionalnog učeničkog
krosa na Hipodromu. Poneki učenik i
profesor došao da proveri da li će se
možda održati… Nije imalo smisla.
…Ali, popodnevne sportske mani-
festacije nagovestile su više sreće
zbog prestanka kiše. Susret
košarkaških ekipa iz tehničkih škola u
Kragujevcu, Segedinu i domaćina tre-
balo je da bude atraktivan  jer se tak-
mičilo u bacanju trojki i "Street Ball-u,
ali mogli smo na prste izbrojati naše
učenike , dok smo u jednom trenutku
na terenu registrovali čak 25 profeso-
ra. Izgleda da su naši đaci "blagosi-
ljali" nebo jer im je omogućilo lep
produženi vikend.

Nešto više sreće imali su organiza-

tori svečanog otvaranja noćnog kluba
"Mesečina" jer se pojavilo mnogo
gostiju, a nije manjkalo ni predstavni-
ka iz nekoliko medija.Naime, naš
nekadašnji pedagog Deže KiŠ pokre-
tač je ovog jedinstvenog kluba u nas
koji ima za cilj da u večernjim časovi-
ma okupi što više učenika iz naše i
drugih škola kako bi se, umesto u
zadimljenim kafićima družili oko stolo-
va za stoni tenis. Ideja je već ostvare-
na u susednoj Mađarskoj a kod nas
su je podržali gradonačelnik Subotice
Geza Kučera, koji je otvorio adaptirani
prostor u suterenu škole, kao i pred-
stavnici školskih organa, mnogi poz-
nati sportisti grada, bivši učenici naše
škole, sponzori i, naravno,učenici.

Lepo zvuči podatak da iz petka u
petak,kada je klub otvoren uz dežurst-
vo profesora i vojnika, učenici dolaze
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Poslednjih dana prošle školske

godine imali smo tu "privilegiju" da pri-
sustvujemo sastanku Saveta roditelja
gde je naš školski policajac Ilija Ilić,
nakon što je pokazao svoju značku kao
agenti u američkim filmovima, podneo
izveštaj o radu ( čitaj - "zločine" učeni-
ka  u školi ).

Po njegovim rečima, samo u dva
slučaja evidentirano je korišćenje
lakših droga sa kasnijim posledicama.
Tuča, po njemu, bilo  je vrlo malo, ali
nijedna nije prouzrokovana nesuglasi-
cama na nacionalnoj osnovi.

A šta je sa ostalim porocima ?
Pretpostavlja se da je ma maturskoj
večeri, zbog korišćenja alkohola, razbi-
jeno :160 flaša, 60 čaša i jedna glava.
Zbog toga su roditelji predložili da se
ubuduće zabrani konzumiranje alkoho-
la na tim svečanostima, spreči dolazak
trubača ( što je u većini škola preraslo
u tradiciju), kao i da se ne dozvoli
proslava poslednjeg dana nastave u
školskom dvorištu, sa čime se mi, kao
predstavnici učenika na tom sastanku,
ni malo nismo složili.Takodje je pred-
loženo, zbog svih navedenih devijant-
nih ponašanja, da se zabrani ulazak u
školsko dvorište u večernjim satima.
Kada smo zatražili objašnjenje za
ovakav potez jedan od profesora nas je
"lepo zamolio" da napustimo salu, "jer
smo sakupili dovoljno materijala".
Kulturno smo napustili prostoriju, ne
saznavši dalji tok priče.

P.S. Danas se može videti da je
dvorište ograđeno, sa bezbroj rupa kroz
koje uporni učenici (i ostali) mogu slo-
bodno da ulaze na teren kad god hoće.

Zoran Dinčić i Nenad Margaretić, ET- 43
U okviru proslave 60. godina postojanja  Tehničke škole, 4.novembra 2005.godine, predstavnici par-

lamenata iz Segedina, Pečuja, Kragujevca, Trstenika, Politehničke i naše škole organizovali su okrugli
stol da predstave svoje škole. Diskusije su bile interesantne i konstruktivne.

Droga je mnogima promenila život
pa je tako prošao i jedan moj drug. Od
dana kada se počeo drogirati sve mu
je krenulo nizbrdo. Jedva je završio
školovanje, počeo je da krade. Sada,
zbog svega toga teško pronalazi
posao, a ima tek dvadesetak godina. 

Kako je sve počelo?
- Počelo je sa novim društvom u

kome smo imali druga koji je sve
mogao da nabavi. Počeli smo, nara-
vno, sa travom a kada nam je to
postalo slabo prelazili smo na sve
jače droge. Tako smo stigli i do hero-
ina. Sve se odvijalo na jednj žurci.
Drug je doneo heroin, prvo nam nije
hteo reći šta je ali bilo nam je jasno.
Kada smo se drogirali sve je postalo
super ali odjednom je drugu počela da
ide krv na nos. Brzo smo zvali hitnu
pomoć svesni da je to od droge.

Da li si uspeo da odoliš sledeći put?
-Ne, ali smo znali da moramo da

prestanemo. Zato smo se vratili slabi-
jim narkoticima i tako, malo po malo,
uz pomoć najbližih, uspeli da se odvo-
jimo od ove opake zavisnosti.

Šta ti se promenilo u životu?
-Sve. Odnos sa roditeljima, starim

prijateljima. Uplitao sam se i u sitnu
krađu, pa čak i krao od roditelja zlato
i prodavao ga. Upropastio sam  telo i
ceo život. Nikada neće biti isto...

Kako sada gledaš na prošlost?
Sve to još uvek boli. Samo seća-

nje na sve što smo radili drogirani je
sam pakao.

Kako misliš da se okreneš  budućnosti?
- Najviše što je potrebno to je volja,

upornost i ljubav prema životu. U
svemu  morate imati veliku pomoć
roditelja i prijatelja.

Šta bi poručio mladima, pa i starijima koji
još nisu uspeli da se "skinu"?

-Nikada, ama baš nikada nemojte
probati, bilo iz radoznalosti ili pod pri-
tiskom društva. Ako ste se već upleli
sigurno znate šta to donosi tako da se
klonite svega, nađite novo društvo.
Svaka nesmotrenost se dugo i skupo
plaća.

Razgovor vodio - Nebojša Gal, ET-43

Život  u "ružičastom "
Nemanja Miočin, E-33

tepihom u svečanoj sali prošetali neki od
najzgodnijih momaka u MEŠC-u, nije uspela
animirati ... Pa, dobro, devojke, šta je to sa
vama?

Dan kasnije, o prevenciji i borbi protiv
pušenja,koje u razvijenom svetu sve više
dobija etiketu prevaziđenog i gotovo isko-
renjenog poroka, našim je učenicima govo-
rila  dr Nada Kosić Bibić, ali smo stekli
utisak da ihnije uspela uveriti usve one štetne
posledice pušenja o kojima je govorila. Čuli
smo jednog učenika kako je po završetku raz-
govora rekao: - Šta da se radi, MEŠC je to !?

Sledećeg dana učenici Atila Etveš i Roland
Pap iz MT/12 priredili su  video prezentaci-
ju o istorijatu duvana.

Pitamo se, da li nastaviti "borbu sa
vetrenjačama" i istrajati u održavanju ove
manifestacije i dalje ?!

"Dani zdravlja" u
našoj školi - po treći put

u sve većem broju a profesorka
Radmila Kiš ih rado ponudi ponekim
osveženjem uz sokove i slatko-slani
zalogaj. Ko još nije navraćao slobodno
neka se pridruži momcima i devojka-
ma koji nameravaju da održe turnire,
spremaju se i neke nagrade…
PING-PONG!



Automobili. Motori. Kamioni.
Autobusi. Sjaj felni. "Vrele" gume.
Veliki točkovi.

Na Sajmu je stvarno bilo dobrih
automobila, ali sve je to bilo u senci
prelepih promoterki! Pretpostavljam
da mnogim muškarcima to nije pro-
maklo.

Po samom dolasku na Sajam,
delovalo mi je dosadno. Planirao
sam da sednem i "odkuliram" do
povratka. Međutim, iznenada mi je
sinulo: Pa ne moram da gledam
automobile, tu su i devojke! I sve je
postalo lepše i zanimljivije.

Koliko smo moji prijatelji i ja mogli
da primetimo, nije bilo onih "koje
smo mogli negativno okarakterisa-
ti ". Sve su imale odličnu liniju, kosu,
lice, oči, usne... Ma bile su bez
mane! Sigurno su manekenke!

Šteta što Sajam nije bio još veći,
više bismo uživali! Ali i ovo je bilo
dovoljno.

Kada je ovakav sajam u Novom
Sadu baš me interesuje kakav je u
Beogradu ili u Frankfurtu.

Nebojša Džakula, S-11

Kazaa lite

Mali MEŠC bogatiji mašinama 
iz Evropske fondacije

CNC glodalica

AUTO - ŠOU U NOVOM SADU

Učenici naše škole su i ove godine posetili
Sajam automobila u Novom Sadu, peti po redu, po
pularno nazvan "Auto šou"! 

Uživali smo u ekskluzivnim i atraktivnim modeli-
ma najpoznatijih svetskih proizvođača vozila: audi,
BMW,  ševrolet, sitroen, dačija, ford, hjudai, KIA,
lada, mazda, mercedes, nisan, opel, pežo, reno,
seat, suzuki, tojota, folksvagen, škoda...

Verovatno se pitate: gde su stali ti silni automo-
bili? E, pa, trebalo je imati kondicije  pa obići čak
četiri hale, ali, nama, budućim vozačima ,to je bilo
pravo zadovoljstvo. Videli smo sebe za volanom u
svakom od njih! No, na sreću, bilo nam je dozvoljeno
i da, doduše na kratko, sednemo na mesto vozača u
nekim vozilima. Kakav doživljaj! Jedino nam je bilo
žao što se nije smelo sesti ni na jedan motor. Bili su
zaista moćni !

Ali, to nije sve! U halama 3 i 4 bio je izložen pro-
gram opreme za automobilsku industriju, rezervni
delovi, auto-kozmetika, pneumatika, auto-gas, ulja i
maziva.

I na kraju, ono najzanimljivije! U hali 6 održana
je izložba old tajmera koju priređuju dva novosad
ska kluba "Veteran" i "Oldtajmer". Bilo je tu auto-
mobila sa  početka  pa do onih 70-ih godina 20.
veka. Bilo je i motora.

Da ne zaboravimo izložbu teretnih vozila i auto-
busa koji su bili izloženi na otvorenom prostoru. I to
je vredelo pogledati! Ko zna, možda čekaju nekoga
od nas!

Novica Nedić, Pal Borić i Zoran Milošević, S-11

Provodite sate vremena na internetu
kako biste našli neku pesmu, sliku, film,
dokumenat ili igricu? Muci je došao kraj!
Ovaj softver će vam omogućiti da fajlove
koje ste tražili satima nađete za svega
nekoliko minuta! Da, neverovatno ali istini-
to! Kazaa Lite je izuzetno lak za upotrebu i
velik je svega nekoliko Mb u zavisnosti od
verzije koju koristite! Koristi P2P (peer-to-
peer) tehnologiju. To je najnoviji način
razmene muzičkih fajlova koji se preuzima-
ju direktno sa drugog kompjutera, a ne sa
nekog velikog servera! Radi se o tzv.
FastTrack mreži koja ne poseduje nikakve
servere već korisnici podatke razmenjuju
direktno među sobom, što omogućuje
mnogo veću brzinu skidanja! Kada kažemo
server mislimo na jedan kompjuter u kome
je gomila fajlova. Zamislite sada da sa tog

servera hiljade internet korisika skidaju
jedan ili više fajlova!!! Naravno da će doći
do preopterećenja, za razliku od P2P
tehnologije koju koristi Kazaa Lite gde su
šanse za preopterećenje nezamislivo
male! Kazaa Lite, pored ove izuzetne opci-
je za skidanje (download) fajlova posedu-
je još i svoj Internet Explorer, Theater za
gledanje filmova, kao i mnogo dodatnih
opcija koje će iskusnijim korisnicima
itekako biti od značaja. Kazaa Lite softver
možete preuzeti sa adrese: 

http://k-l itepro.com/download/K-
LitePro.exe;

dok je adresa oficijelnog Kazaa Lite
sajta:

http://www.kazaalite.pl

Igor Kozma, ET-43

Šta više vredi - devojka ili “Maybach” ?

SJAJ AUTOMOBILA
ULEPŠALE DEVOJKE 

Evropska fondacija je opremila
jedanaest mašinskih škola u Srbiji
najsavremenijim mašinskim kabineti-
ma u vrednosti od 100000 evra.
Naravno, tu se našla i naša škola
zbog obrazovnog profila operater
mašinske obrade ( M-33 ). Osim njega
od početka ove školske godine tu se
obrazuju i odeljenja MT-41 i MT-42 ,
tehničari za numeričko upravljenje
mašina, rekao nam je prof. G. Stantić.
Donacija se sastoji od velikog broja
mernih instrumenata i pribora
potrebnog za rad, dve CNC mašine
(CNC glodalica i CNC strug, kojima
upravlja računar), u prvom kabinetu i
u drugom kabinetu devet računara sa

simulatorima. Učenici će prvo raditi
na računarima sa simulatorima i
izrađivati programe, a zatim će preći
u drugi kabinet gde će upravljati
mašinama. CNC mašine su vrlo slič-
ne industrijskim, samo što na njima
postoji 3D simulacija. One služe da
učenicima prikažu na monitoru
obradu predmeta. Kada savlada pre-
davanje učenik je apsolutno spre-
man za praktičan rad u fabrici.
Profesori veruju da će ovi kabineti
zainteresovati učenike i da će im
sigurno pomoći da lakše savladaju
gradivo.

Dušica Vojnic Kortmiš,   ET-21

CNC strug

Mašinci u Kragujevcu i
Trsteniku

Trodnevna stručna ekskurzija 46
učenika mašinske struke nastavila je
tradiciju prethodnih generacija i ove
jeseni realizovala posetu Trsteniku i
Kragujevcu.Obišli su proizvodne pogo-
ne za izradu elemenata automobilskih
karoserija, videli prezentaciju istorija-
ta škole, kabinete i radionice za prak-
tičnu nastavu u kragujevačkoj Mašin-
skoj školi, prezentaciju rada mašina
za reciklažu plastičnih boca.

Učenici MT-21, 31, 41 i 32 u kabinetu za hidrauliku i pneumatiku Tehničke škole u Trsteniku
slušaju predavanja

IZ NAŠE STRUKE

U Trsteniku naši učenici su
posetili proizvodne pogone
Industrijske pneumatike u sklopu
Prve petoljetke a potom Mašinsku
školu i njihove kabinete za
hidrauliku i pneumatiku. Na Višoj
tehničkoj školi prisustvovali su pre-
davanju prof.Gračnera sa demon-
stracijom hidroinstalacija i prikazom
elemenata za avione i naoružanje.

Obilazak Šumarica i manastira
Ljubostinje i Žiče bio je rekreativni
deo ekskurzije.

prof: G. Stantić
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...I uprkos obećanju, ranije datom,
ponovo napisah pismo sopstvenoj
mladosti...

Znam da si ,odlazeći, rekla da je to
zauvek i da se prosto ne možaš vrati-
ti... Znam da sam ti obećala da te
neću uzalud prizivati i da ću razumno
prihvatiti saznanje da sada moraš pri-
padati nekome drugom i da ti neću
više nikada reći kako si mi ostala
dužna još jednu - ili još deset bajki... I
to sam ti na rastanku, jednog ledenog
februarskog dana, obećala... 

... E, pa, ne mogu - to je jače od
mene... Kršim obećanje i proklinjem
te, vrati mi se!!!...Uzmi me k sebi,
makar samo na tren. Pokri me
bezbrižnošću, uspavaj me mojom
omiljenom pričom, nahrani me samo
onim detetu svojstvenim iluzijama...

... Pogledaj u šta se pretvaram!
Nešto mi otima snove - sve ih manje
imam! Prestala sam da verujem kako
čarobno kresivo donosi sreću i blago-
dat, samo ga valja pronaći!... Dobre
vile, čarobni leteći kovčezi, zlatne
čigre koje govore i male sirene opoj-
nog glasa, ne pohode više moje tajno
skrovište u glavi!... O, kako su tamne
postale moje noći!...

...Tu, kao da sam slomljena, izmoždena
sopstvenim godinama, spustih pero kraj har-
tije. Umorna glava mi klonu na sto.
...Najedanput, iz mračnog kutka ledene odaje
u kojoj se ništa sem moga disanja nije čulo,
počeše da se pomaljaju moji stari znanci!
...Devojčica sa kutijom šibica, živa, nasme-
jana, u toplom krznenom kaputiću i crvenim
čizmicama, upali jednu od svojih šibica i
meni pred očima zaigra slika sveta za koji
mišljah da je zauvek iščezao: smeh, vika,
igra, pesma neka čije sam reči znala
naizust... Zaplesah! Dokotrlja se, u to, zlatna
čigra i reče mi: "Zavrti me! Pleši sa
mnom!"... Uzeh je u ruke, ali mi se pred
nogama stvori leteći kovčežić - čuh ga gde
govori:Poželi samo kuda bi pošla i tamo ću te
odneti za tili čas!...Zaustih da mu kažem:Vodi
me    na mesto gde izlazi duga - tamo me
odavno neko čeka!... Ali, odnekud se stvori
ono "ružno" pače, sada divan labud, i reče
mi: "Pazi ! Pređeš li na onu stranu duge,
povratka više nema!" Zastah neodlučna.
Mala sirena me nežno dotače po ramenu:" Ti
znaš da ja verujem kako je ljubav vredna
svake žrtve... Pa, ipak, molim te, razmisli
gde je Tvoje mesto sreće!"

... Na dlanu mi se, najedanput, ko zna
odakle, stvori Palčica... "Bože, kako te dugo
nisam videla", rekoh, te joj jagodicom svoga
kažiprsta dotakoh obraščiće. "Mogu li se
naši svetovi doveka preplitati?", upitah moje
prijatelje. "Mogu li verovati u bajke i sada
kada..." Zagrcnuh se i zaplakah... Pesma nji-
hova u trenu stade! Stajala su ta mila pri-
viđenja preda mnom još neko vreme, u tišini.

Najzad, istupi pred sve njih - i mene - Snežna
kraljica u svojoj kristalnoj pelerini i reče mi:
"Pričaj o nama i spominji nas svakoga dana,
imaš kome, zar ne?... Veruj u naše postoja-
nje i veruj da postoji mesto gde se bajke pre-
taču u stvarnost... Uči druge da veruju u
bajke!... Pevaj o nama i mi ćemo uvek biti
tu!"...

... Utrnu svetlost upaljene šibice...
Nesta svega... Ali, moja odaja više ne
beše tako hladna! Priđoh krevetiću u
kome je sanjala moja plavokosa de-
vojčica, poljubih je u čelo, a njoj
zaigra osmeh na usnulom licu! Bila
sam sigurna da je tog časa na nekoj
livadi kolo igrala sa leptirima, sirena-
ma, vilama i princezama!...

... Pogledah kroz prozor - nadohvat
moje ruke, stajala je duga!

U povodu godišnjice, 
sećajući se H. K. Andersena,
jednog jesenjeg jutra 2005.

prof. Jasmina Marić Berta

ANDERSENOV SAN

Esej

KO SAM JA
Ponekad je teško pisati o sebi.

Možda bi to drugi učinio bolje, ali u
moju dušu mogu zaviriti samo ja.
Ponekad me sretnete namrštenog
kao oblak pred kišu. Nekada šetam
ulicom bez cilja.

Možda hodam gordo i ponosno,
pa pomislite da vas ne primećujem,
ali ne znate da bih u tom trenutku
sve podelio sa vama. Ako sam ljut i
nabusit, možda mi je potrebna vaša
pažnja jer sam tužan.

Kada sam u društvu veseo i zaba-
van, možda to činim da bi vam bilo
ugodno. Kad sam zaista veseo i sre-
tan, možda to ne pokazujem.

Da biste znali ko sam ja i šta
osećam, morali biste da zavirite u
moju dušu, ali to mogu samo ja. To
ne mogu podeliti sa vama.

Darko Vuković, SŽ-21

Crtež: MALA SIRENA
Stefan Stoisavljević, ET-21

I nemoj tražiti
da ne mislim na tebe,
jer jedino, Ljubavi,
BEZ TEBE NE UMEM!

Denis Vavroš, S -11

Crtež: Zinka Piuković, ET-11

Učinio bih sve,
dao bih sve
za jednu noć da budem tvoj
i nikad, ničiji više!

I neka liju olovne kiše,
ići ću za tobom i tamo preko
- nije to daleko!

I svemu ću se suprotstaviti ,
i svoje najdraže ostaviti.
Samo nemoj dopustiti:
da tvoje srce od moga beži.

Bez tebe ne umem

Svakim danom sve ih je više...
Grafiti i razni natpisi  pojavljuju se
preko noći, zato  njihove autore  nazi-
vaju " umetnicima iz senke ".
Tajanstveni crtači dolaze i uzimaju
sve što je njihovo i tudje.Iako većina
ljudi  smatra to čistim vandalizmom
njihova kultura se širila poput zaraze,
čak preko okeana i dalje. Ovu ideju
prvi je realizovao mladić koji je sebe
nazvao "Taki 183", jer je živeo u 183.
ulici u Vašingtonu. Dok se potpisivao
po metrou koji je prolazio kroz ceo
grad, sigurno nije razmišljao o tome
kako će mnogim ljudima promeniti
pogled na svet. Ovakav način
izražavanja je fascinirao masu ljudi i
brzo našao mesto u umetnosti crtanja
po zidu. Sve pristalice ove ideje su
želele ( a i dalje žele ) da svoje poruke
i dela prenesu javnosti. Crtači tvrde
da čovek kada jednom odradi neki "
piece " nikada ne razmišlja da odus-
tane od sledećeg . Suština je u tome
da se odradi brzo, precizno i dobro!
Brzo - zato što je zabranjeno oslikavati
zidove javnih objekata ili onih u privat-
nom posedu, a i radi sopstvene
bezbednosti ! :) Treba imati  na umu
da je to što radite vrlo rizično, ali rizik
čini igru uzbudljivijom! Precizno - da bi

posmatraču bilo što jasnije. Dobro -
zato što je važno da bude dopadljivo i
da zainteresuje. Iako su ukusi različiti
posmatrač nikako ne bi smeo da go-
vori o tome kako se delo moglo bolje
uraditi jer je ovde u pitanju jedan
momenat koji pokazuje trenutno (!)
osećanje crtača. Naravno, ne misli se
na obične potpise za koje je samo
potrebno biti pismen, već na crteže
rađene sa puno mašte, kreativnosti i
sa idejnom porukom.

Da li će nečija inspiracija biti muzi-
ka, ljubav, politika, (s)tripovi, sportski
tim - to sve zavisi od autora.

Za kraj Hamletovska dilema: BITI
ILI NE BITI PRISTALICA GRAFITA? Ja
sam "za", a vama prepuštam da se
sami odlučite!

KRATAK REČNIK OSNOVNIH POJ-
MOVA:

"TAG" - običan potpis sa stilom
"THROW UP" - brzo odrađeno delo

na što većem ilegalnom mestu, bez
neophodne preciznosti 

"DUB" - isto kao "throw up", ali je tu
bitna preciznost

"SILVER" - srebrni i crni sprej, zid i
ti - to je sve što je potrebno

"BURNER" - mural oslikan sprejovi-
ma

"PIECE" - delo
Dušica Vojnić Kortmiš, ET-21

UMETNOST GRAFITA

Prepoznajete li ovaj grafit ?
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ZABAVA PUTOVANJA

...da učenik naše škole, kada dobi-
je na kraju školske godine zaključnu
ocenu nedovoljan (zbir svih ocena u
oba polugodišta, recimo 1,4 ) ide na
popravni u avgustu i kada tročlana
stručna komisija njegovo (ne)znanje
oceni nedovoljnom ocenom ( pismeni
i sva tri usmena odgovora KEC), to
znači da mora da ponavlja razred,
tako je bar oduvek bilo... Ali, dovitljivi
učenik ( roditelj, iliti ...?) tek, doseti se
i požali na zaključnu ocenu ( kome
sve ne?) i posle nekog vremena,
nekim čudnim odlukama,verovatno
strašno važnih ljudi, on se lepo upiše
u sledeći razred, odnosno NE PON-
AVLJA !!!..

Niste znali ? Proverite! Ili..
Pokušajte...

...da je raspored časova u našoj
školi oduvek jedna bolna tačka, niko
neće (ili ne zna) da se sapliće o razne
cake oko smerova, zanimanja, fakul-
tativne nastave, ako i zna, neće jer se,
valjda, malo plaća pa je lakše da to
pravi neko sa strane ( ne vidi se
koliko košta), a onda, kada taj Neko,
stručan, napravi, onako usput, malim
prstom, ojadi i učenike i profesore pa
sede naši prvaci po 9 i 11 časova
dnevno u školi, profe sa sijaset
"rupa" nedeljno, svi gundjaju, bruji
zbornica, hodnici...Kažu neki, treba
interni tender, lepo ponuditi cenu, pa,
možda se neko i javi da ispravi krive
drine. Pa, javite se, još nije kasno !...

...da je neki nestašni maturant
jednoga dana rešio da demonstrira
sprej suzavac, pa 'ladno ušpricao
drugu u oči, malo po učionici - svi
kašlju, kijaju, profesor (šta bi drugo)
otvara prozore, vrata, traži od učenika
hemijsko oružje, ovaj ne da ni za živu
glavu (?), nekim čudom, ipak, uspeva

da mu ga oduzme, ali, đak se doseti,
zgrabi profesoru tašnu, i čik sada da
mu ne da njegov (NATO) sprej!!! Šta
će profa, napušta čas, odlazi da se
žali u upravu i nestaško dospeva na
raport, a posle...Po školi se uveliko
prepričava, ali razredni starešina saz-
naje poslednji  - i to jednu potpuno
bezazlenu varijantu slučaja ( od svog
učenika , naravno), nema veze sa
pričom dotičnog profesora. Učenik
veli, sve je to izmišljeno, "naduvano",
kao i odluka o isključenju iz škole, ko
su oni pa da mu sada uskraćuju pravo
da završi ovu školu...A Kućni red
škole, fizički bol ugroženog mu druga,
nasrtaj i ucena profesora, poricanje
"nestašluka"? Roditelji narečenog
nam učenika, fini i kulturni ljudi, ču-
dom se čude nestašluku svoga sina,
sportiste, sramota ih od starešine,
profesora, učenika, školskog policaj-
ca. …Ne čekaju izvršenje odluke već
ispisuju svog maturanta u drugu
školu, u drugi grad… 

...Ako je i od maturanta, danas-
sutra punoletnog, i još sportiste...

MNOGO JE !!!

...da ima naših učenika drugog
razreda koji ne umeju da adresiraju
jedno obično pismo, kovertu !? - Da li,
možda, zato što je to od njih tražio
odeljenjski starešina kako bi svo-
jeručno obavestili kod kuće o
roditeljskom sastanku? ...Elem,
stradalo tu podosta koverata, jer sred-
njoškolci ne znaju gde ide marka , gde
pošiljalac a gde primalac, kakvim
slovima..? Pitajte ih nešto lakše, kao,
kako poslati poruku mobilnim, mu-
zičku čestitku, fotku, e-mail. Ko se još
danas bavi slanjem pisama koverta-
ma? Zar to još neko treba da zna?

DLNTG (dežurni lovac na tuđe greške)

Karikatura: Nebojša Evetović, S - 21

Da li ste znali ?...

Da naši zaposleni vole da se druže
i van škole pokazali su to na jesenjem
izletu kada su obišli nekoliko lepih
mesta u jugozapadnoj Srbiji.Iz Užica,
gde je bio obezbeđen dvodnevni sme-
štaj, obišli su atraktivan Kusturičin
grad na Mećavniku, vozili se Šargan-
skom osmicom, posetili manastir
Mileševu sa svetski čuvenom freskom
Belog anđela, šetali se raskošnim
šumama Zlatibora i Tare, bili ugošćeni
ukusnim specijalitetima restorana
Zlatarsko jezero uz prijatno i zabavno
veče. Posle takvog vikenda povratak
u školu bio je mnogo lakši.

Ekskurzija bez đaka

Povuci, potegni - složno pobedismo inat profesora i iščupasmo ekskurziju!
Baš nam je bilo cool!!!                          ET-43 ove jeseni u Paraliji

I ove jeseni posetili smo Sajam knjiga i pozorišta -Zvezdara teatar i Jugoslovensko 
dramsko u Beogradu. Na slici: u Zvezdara teatru sa glumcem Aljošom Vučkovićem
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Dan škole na sportskim terenima

SPORT

Levo: Takmičenje u bacanju trojki Gore: Sve tri košarkaške ekipe na okupu Gradonačelnik Geza Kučera izvodi početni
udarac u novootvorenoj školskoj prostoriji za

stoni tenis Noćnog kluba MESEČINA

održanom pojedinačnom prvenstvu
škole za ženske i muške takmičare.
Drugo mesto pripalo je Robertu Paragaiu
iz Segedinske škole Deri Mikša - 9
poena i 57 sekundi, dok su četvrto i
peto mesto podelili Kragujevčanin
Luka Milutinović i Segedinčanin Robert
Feil sa 9 poena i 75 sekundi.

U Street Ball - u Kragujevčani su bili

najbolji, drugi naši momci a treće
mesto pripalo je gostima iz Mađarske.
Oni su nagrađeni peharima i marke-
tinškim proizvodima Sinalka. Pravi
sportski duh i zadovoljstvo u druženju
pokazali su svi takmičari. Šteta što to
nije videlo više naših učenika koji
ovoga puta nisu imali dovoljno navi-
jačkog sluha za svoje drugove.

Samir Memišević na dodeli najvišeg priznanja na Pokrajinskom
prvenstvu, 01.10.2005.godine

KO SU "OLOŠI" U MEŠC-U
S obzirom na to da je navijačka

grupa Tehničke škole OLOŠ MEŠC
privukla veliku pažnju na sebe odlučili
smo da popričamo o ovome sa jednim
od njenih najvatrenijih članova,
Vildanom Nikšićem (S- 31).

Kako i kada su nastali "Ološi"?
U februaru 2005.godine, pred

Opštinsko takmičenje u košarci, nas
četrdesetak učenika došlo je na ideju
da bodrimo školski tim.Uputili smo se
ka Gimnaziji, gde se takmičenje
održavalo.Tada još nismo imali pesme
ali smo bili veoma bučni, što je našim
košarkašima dalo motivaciju, ali je
''viša sila'', odnosno sudija presudio
da izgubimo u poslednjim sekundama
meča.

Kako su sve ovo prihvatili ostali učenici?
Već na sledećoj utakmici fudbalere

je podržavalo više navijača koji su se
kasnije pretvorili u ozbiljnu grupu sa
novim pesmama,transparentima,
majicama i koreografijama.

Zašto baš OLOŠ?

Mi sebe ne smatramo ološima i ne
želimo da kvarimo ugled škole.To ime
su nam nadenuli učenici drugih škola.
Među nama su uglavnom prosečni
učenici. Zar bismo mi, da smo pravi
ološi i da ne volimo svoju školu puto-
vali do Bele Palanke i trošili svoje
vreme i novac.

E, to gostovanje u Beloj Palanci…
Naša ekipa se plasirala na

Republičko takmičenje u malom fud-
balu koje se održavalo u pomenutom
mestu. Nas petnaest smo se u ponoć
dogovrili i rano ujutru, zajedno sa pro-
fesorima i fudbalerima krenuli na
dalek put. Iako smo doživeli neuspeh
nismo se vratili razočarani.Družili smo
se, navijali, pevali i sprijateljili sa navi-
jačima Vojne gimnazije iz
Beograda.Tada smo shvatili šta znači
dati  moralnu podršku svom timu.

Nešto za kraj ?
Puno se govorilo u školi o nama

negativno.Verujem da posle ovog
jesenjeg opštinskog prvenstva u

rukometu zaslužujemo i neke pohvale.
Naime, pokazali smo da je na utakmi-
cama moguće kontrolisati naše navi-
jače i da se nas 150 držalo dogovora
da ne bude nikakvih izgreda već da
nam podrška našoj ekipi bude jedini i
glavni cilj.To su nam priznali i profe-
sori koji su bili sa nama u Hali sporto-
va. Nadam se da će sada biti više

razumevanja kod profesora jer je
prošle godine dosta đaka dobilo ukore
i neopravdane časove zbog navijanja.
Učenicima MEŠC-a bih poručio da
nam se slobodno priključe, a učenici-
ma drugih škola da se organizuju
poput nas, kako bi sve ovo bilo
mnogo interesantnije. 

Nenad Margaretić i Nenad Zejak, ET-43

Naši navijači u Beloj  Palanci

Samir Memišević,
učenik S-11, osvojio je
u oktobru 2005.godine
tri zlatne medalje u
rvanju u kategoriji do
85 kg. Najviše državno
priznanje primio je od
Momira Petkovića,
olimpijskog pobednika
u rvanju u Montrealu
1976.godine, sada tre-
nera reprezentacije
SAD-a.

PRVI USPESI NAŠIH
RUKOMETAŠA 

Ovu sezonu naši momci započeli su
uspešno osvojivši prvo mesto na
Opštinskom prvenstvu u rukometu.
Pobedili su ekipu "Lazara Nešića" sa
29 : 12 a potom i Ekonomsku školu
sa 18 :15 i tako se plasirali na
Međuokružno takmičenje koje će se
održati u Somboru u decembru.

Inače,u decembru slede i opštinska
nadmetanja u odbojci i plivanju, a u
ostalim sportovima na proleće.

Svesni smo da se od grupe navi-
jača "OLOŠ MEŠC", kojoj niko ne
spori odanost našoj školi, ne može
očekivati da se ponašaju kao pozoriš-
na publika.

Ne želimo nikako da se konfronti-
ramo  našim navijačima ali se pitamo:
nije li veća podrška školi, čiji su oni
đaci, PRE SVEGA, ako se opredele
isključivo za SPORT, a da pri pri tom
odbace nedolične uzore i simbole,
počevši od "nametnutog" imena, koje
su, ipak, prihvatili i time kompromito-
vali i sebe i školu. Ko želi školi dobro
mora se odupreti svakoj agresivnosti i
primitivizmu koji podržava psihologija
mase.

Dakle, poruka je: budite svoji, mis-
lite svojim glavama ... Čvrsto veruje-
mo da vi to umete i možete ! 

Redakcija

Dan škole, 3o.septembra obeležili
su susreti učenika iz Segedina,
Kragujevca i naše škole. Prvo su se
nadmetali u bacanju trojki, u čemu su
najuspešniji bili naši učenici Aleksandar
Mirosavljev, sa 16 poena za 67 sekun-
di - prvo mesto i Tatjana Varga sa 9
poena za 68 sekundi - treće mesto.
Oni su bili prvoplasirani na prethodno

Imati stav i sportsko
ponašanje
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ELSŐ KÉZBŐL

A 60. évforduló alkalmából két
emléklapot adtak át a jelelnlegi isko-
laigazgatók, Ivanović Erzsébet és Pavao
Bešlić a Mérnökök és Technikusok Egye-
sületének, és Balla László mérnöknek.
aki olyan életutat tudhat maga mö-
gött, mely kevesenek jutott osztály-
részül. Nyolcvannyolcévesen is vitális,
és szívesen mesél élete folyásáról.
Nagybecskereken fejezte be az álta-
lános iskolát, magyar nyelven, .a gim-
názium viszont már szerbül, mert
megszűnt a magyar tagozat. Majd a
belgrádi Épitészeti Egyetemen folytat-
ta tanulmányait. 1941-ben Budapest-
re ment, s egy újsághírdetés nyomán
mérnöki állást kapott. A diplomálás
után visszatért Jugoszláviába. 1947-
ben kinezeték a szabadkai Építészeti
Iskola igazgató-jává. 

“Mint ahogy mindnen kezdet nehéz, az
enyém is az volt! Nem volt lehetőség tanítani,
nem volt elég hely, sem tanár. Ezeket a dol-
gokat ugye, mind meg kellett oldani. A mai
Vegyészeti Középiskola helyén Hadirok-
kantszálló volt, amelynek első szintjén a
Diákotthon működött. Így hát sürgönyt írtam
Draža Markovićnak, az akkori építőögyi min-
iszternek, és két napon belül már nála vol-
tam, hogy ezekre a problémákra megoldást
talál-junk (...) Az iskola persze fejlődött, és
idővel kisérleti iskolává vált, majd Szerbiában
a legjobbá. (...) Már csak a diákok tájékoz-
tatása hiányzott. Egy újévi szünet alkalmával
megkértem a már itt tanuló vidéki diákokat,
hogy szülőhelyükön osszák szét a tájékoztató
füzetet iskolánkról, amit jómagam állítottam
össze. Ezért az aktivitásért két nappal hossz-
abb lett a szünetük." - idézte föl emlékeit a
mérnök úr az iskola "hőskoráról"      . 

Balla úr részese volt az szabadkai
Műszaki Főiskola megalapításának, a
Diákotthon létrehozásának, ő lett az
első vajdasági nagykövet is, Izraelben
és Iránban képviselte az akkori orszá-
got. 1982-ben vonult nyugdíjba, de
azután is aktív maradt, Mindemellett
spotolt is, úszott, 72 évesen a Hawai-
szigeteken 14 km-es távon korosztlyá-
ban első lett. ” Mindezt biztos családi
háttér nélkül nem valósíthattam volna
meg .”- vallja Balla László, s ezt kíván-
ja a mai diákoknak is: találják meg tár-
sukat és helyüket a társadalomban. 

PoliInfo nyomán

Emléklapok az évforuló
alkalmából

Európában az általános iskolai képzés
a 18. században, a felvilágosodás korá-
ban alapozódott meg. Hamarosan szakis-
kolák (inasiskolák) iránt is igény mutatko-
zott. Az első műszaki jellegű középiskola a
világon Párizsban nyílt meg 1794-ben. 

Középfokú végzettséget biztosító sza-
kiskola Szerbia területén csak Belgrádban
működött 1924-től, és Újvidéken 1929-től.
A szabadkai megnyitását a nagymértékű
szakemberhiány tette sürgőssé. A Mérnö-
kök és Technikusok szakosztálya 1945-
ben javaslatot terjeszt elő a Szabadkai
Kerületi Népbizottsághoz a Műszaki Kö-
zépiskola megalapítása céljából. A Kerü-
leti Tanács április 17-ei határozata alapján
engedélyezte megnyitását. 

Az új iskola anyagi föltételeit a Vajda-
sági AT Képviselőházának június 8-án kelt
döntése biztosította. A Műszaki Közép-
iskola iskolaépülete a Wilson (ma Maksim
Gorkij) utca 38-as szám alatti, a volt pol-
gári iskola épület lett. Tanfolyam indult a
középiskola alsó osztályaival nem rendel-
kező diákoknak. A 280 hallgató oktatását
a Mérnökök és Technikusok szakosztályá-
nak tagjai végezték díjmentesen, munka-
idő után, 17-től 21 óráig. Végül 1945
november 4-én, vasárnap délután három
órakor a szabadkai Műszaki Középisko-
lában, négy szakon (építészeti, földmérő,
gépészeti és villamosipari), két nyelven

(szerb-horvát és magyar) 257 tanulóval
kezdődött meg a tanítás. Ekkor 6 tante-
rem, 2 rajzterem, 4 mun-katerem, egy-egy
vegytani laboratórium, modell-szertár, gé-
pészeti-, lakatos- és  villamossági műhely,
3 iroda, 1 tanári szoba, 1 kisebb diák-
munkaterem és 2 kisebb raktár állt a tanu-
lók és tanáraik rendelkezésére.

Az oktatás nehéz körülmények között
folyt, a tanulók tudása hiányos volt. A hi-
ányzó tankönyveket a tanárok által írt
jegyzetekkel pótolták. Iskolakönyvtár is
működött, melyben kezdetben 1000
könyv volt. Az első nemzedék tanulói szí-
vesen látogatták a Népegyetem és az If-
júsági Tribün előadásait. Az iskola ker-
retében is volt lehetőségük művelődésre.
A város műszaki osztálya két régi néma-
film-vetítő gépet adott az iskolának. A

tanárok az egyiket alkalmassá tették
hangos film lejátszására. Így tudomá-
nyos és játékfilmeket is nézhettek a diá-
kok. Rádió-leadó készüléket is készítet-
tek a tanárok és diákok, mely kísérleti és
oktatási célokra is szolgált. Ez volt egy-
ben a gyenge-áramú villamosipari műhe-
ly is (később levitték Újvidékre az lead-
ót). A tanév végén a tanulók kötelező
szakmai gyakorlatra mentek. Az 1946-
os tanévben a földmérő szakot Újvidékre

helyezték, s helyette vegyészeti-techno-
lógiai szakot nyitottak. A technikuskép-
zés hároméves lett.

Az 1947/48-as tanévben Műszaki
Középiskola ketté vált: az építészeti szak
évfolyamaiból létrejött Építészeti Közép-
iskola, A Műszaki Középiskolában meg-
maradt a villamosipari-gépészeti és ve-
gyészeti szak. A legnagyobb gondot ek-
koriban a tanerőhiány jelentette. 

A következő tanévben az első generá-
ciós technikusok közül néhányan sza-
koktatóként kezdtek dolgozni az iskolá-
ban a Belgrád-ban elvégezett pedagó-
giai tanfolyam után. 

Az 1949/50-es tanévre már tervsze-
rűen készültek a pedagógusok, előadá-
sokat tartottak Vajdaság-szerte a tech-
nikusképzés fontosságáról. "Hírlevele-
ket" küldtek szét, újsághirdetésekben,
plakátokon "reklámoztak" és toboroztak.
A sokrétű hírverés eredményeképpen
238 leendő építésztechnikus és 144
elsős vegyész kezdte meg a tanévet.
Igen nagy volt a tanulók lemorzsolódása,
sokan az ösztöndíj hiánya miatt, beteg-
ség, esetleg rossz tanulmányi eredmény,
vagy magaviselet miatt hagyták abba
tanulmányaikat. A villamosipari szakot
Pancsovára helyezték. A technikuskép-
zés négy éves lett. 

1952 őszén újabb átszervezés tör-
tént, egyesítették az eddigi technikumo-
kat. 1956-ban a legnagyobb gondot a
javítóvizsgára utalt diákok nagy száma
jelentette (a diákság 40%). A záróvizs-
gákon viszont jól szerepeltek a

Múltidézés - hatvan
éves a technikusképzés

Szabadkán

végzősök, s a számukra kijelölt munkahe-
lyeken is helytálltak. 

Már a negyvenes évek közepétől fogva
az iskola keretében diákotthon műk-ödött a
vidéki tanulók részre. A diákok az iskola
épületében kialakított szobákban laktak,
eleinte ágy híjján szalmazsákon aludtak. Az
1957/58-as tanévre összegyűlt az az alap-
tőke, melyen meg lehetett kezdeni a Mű-
szaki Középiskola Diákotthonának építését.
1959-re elkészült a 180 férőhelyes diákszál-
lás, mely a korábbiaknál kényelmesebb tan-
ulási és lakhatási körülményeket bizosított a
tanulni vágyó nem szabadkai ifjúságnak. 

A szabadkai Népbizottság 1961. szep-
tember 28-án egy újabb műszaki jellegű kö-
zépiskolát hozott létre, immár azokkal a sza-
kokkal, melyek ma is léteznek iskolánkban.
Ennek a tanintézménynek nem volt saját
iskolaépülete, csak 1978-ban költözik
Lazar Nesic tér 9. szám alá. Ezt az épületet
a huszadik század elején a MÁV dél-ma-
gyarországi igazgatósága számára építették
irodaháznak. Később a vasúti nyomda mű-
ködött benne, laktanyaként is használták.

A Műszaki Középiskola nemcsak épü-
letet, nevet is váltott, hiszen csak 1999-től
nevezik ismét így, a hetvenes-nyolcvanas-
kilencvenes években MESC-nek vagyis gé-
pészeti, elektrotechnikai iskolaközpontnak
hívták, bár ez a név olyannyira rajtaragadt,
hogy még az iskolaújságunkat is MESC-
PRESS-re kereszteltük.

Ma az iskola villamossági, gépészeti és
közlekedési szakán harmadik és negyedik
fokozatú képzésre, 63 osztályba közel 1700
tanuló jár. Ezenkívül távhallgatók számára is
biztosít tovább- és átképzési lehetőséget.
Intézményünkben 157 tanár és 23 szak-
munkatárs és szakoktató biztosítja az
oktatás színvonalát. 

"Az  a komolyság, amellyel az iskola min-
den tényezője a reája háruló feladatokat ke-
zeli, az előadók állandó törekvése, hogy
elmélyítsék és gyarapítsák tudásukat, a tan-
ulók iránti szeretetük és megértésük, vala-
mint a diákoknak tanáraik iránt tanúsított
tisztelete, mind megannyi ékesszóló bizo-
nyítéka ezen oktató-nevelő intézmény szín-
vonalának, és legjobb biztosítéka további
fejlődésének." - mondta Balla László mér-
nök l961-ben a 15. évfordulón. Most sem
tudunk többet ígérni, csak azt, hogy ehhez
híven fogunk mi is a jövőben tevékenyked-
ni. 

Elhangzott az ünnepi műsoron, 2005. nov. 4-én.



IZ PRVE RUKE ELSŐ KÉZBŐLIDŐSZERŰ

A cigaretta az egyik legelterjed-
tebb káros szenvedély a világon. A
dohányzó fiatalok száma évrőlévre
növekszik. A egészségügyi világnapra
prezentáció készült Az egészség a
legfőbb érték?!  címmel.

Egy kis dohánytörténelem: ezt a ká-
ros szenvedélyt már az indiánok is űz-
ték Kolumbusz Kristóf szeme láttára.
A sevillai koldusok 1614-ben “feltalál-
ták” a cigarettát. 1655-ben a nagy
pestisjárvány idején a dohányzást vé-
dőhatásúnak gondolták. A 18. század-
ban az európai arisztokrácia köréban
a tubákolás, a 19. században Ameri-
kában a dohány rágása terjdet el.
1881-ben szabadalmaztatták az első
cigarettagyártó gépet. A 20. század
első felében a dohányzás kiterjedése
világszintű. Az 1990-es évektől az
USA-ban betiltják reklámozását, s az
amerikai dohánygyárak Közép és
Kelet-Európa országai veszik célba.
Máshol a nemdohányzás a divat, ná-
lunk pedig még mindig a cigizés.

Célunk: a LESZOKÁS!!! Számoltad
már, mennyit költesz a füstölésre?
Eredmény: 365 nap x 1 doboz cigi x
40 din=14600 din. Döntsünk! Egy
karcsú, fehér, füstös rudacska irányít-
ja-e a sorsunkat, vagy mi magunk? A
leszokásra tuti recept nincs, de kezdd
el még ma! 

Ötvös Attila, MT-12

A dohányzás

A hatvanadik évfordulót ünneplő két középiskola - a műszaki és a politechnikai
- beszélgetésre és ismerkedésre hívta meg a vednégiskolák diákönkörmányza-
tainak képviselőit 2005 november 4-én. A hangulat igen jó volt már az elején is,
habár a kerekasztal-beszélgetés egy órás késéssel kezdődött meg iskolánk dis-
zteremben. Botic Gorjanka iskolapedagógus bevezetője után mindegyik küldött-
ség prezentálta saját iskoláját. 

A kragujeváci Műszaki Iskola diákjai bemutatójuk elején iskolájuk történetét
mesélték el, majd a következő adatokat közölték: 2000 diák és 140 tanár  tevéke-
ny-kedik intézményükben 65 tagozon. Iskolakönyvtárukban 30 000 könyv van. A
vezetői engedély megszerzéséhez a tanulóknak gépkocsik és kamion áll ren-
delkezésükre. Tanulmányi versenyeken vesznek részt, és alkalmanként elektron-
ikai termékbemutatót tartanak.

A következő bemutatót a szegedi Verdes István Építőipari Szakközépiskola
tanulói tartották. Színes képekkel ismertették Szeged nevezetességeit és iskolá-
jukat.

A belgrádi Közlekedési Iskola képviselői nagyon röviden foglalták össze iskolá-
juk adatait. Szóltak iskolájuk fölszereltségéről és diákparlamentjuk tevékenysé-
géről.

A pécsi Műszaki Szakközépiskola prezentációja is "városnézéssel" kezdődött,
ezután megtudtuk, hogy iskolájuknak 1088 diákja van, akik építészeti, földmérői,
vegyészeti szakra járnak. Az alapképzés mellett létezik érettségire felkészítő, két-
nyelvű, felnőttképzés stb. Szakkörök, sportcsapatok működnek az intézményben,
valamint diákotthonnal is rendelkeznek.

A Politechnikai Iskola két nyelvű rövid iskolatörténetét a legújabb adatok ismer-
tetése követte:  az építészeti, földérői, erdészeti és nyomdaipari szakokon 3 illetve
4 éves képzés folyik. Szolgáltatásokat is végeznek: szobafestést, kőműves mun-
kákat, faipari termékek készítését, nyomtatást és fényképezést is vállalnak.   

Házigazdaként a műszakisok - mi - is szóltunk az iskolánk szerkezetéről, tanár-
és diáklétszámról, a fő hangsúly azonban iskolánk diákparlamentjének tevékeny-
ségének ismertetésén volt. Parlamentereink szóltak még a szakmai kirándulások-
ról, tanulmányi versenyekről, diákjaink munkáinak kiállításáról és sportredménye-
inkről is. Hangulatos délutánt töltöttek együtt a határontúli és a hazai középiskolá-
sok. Racsmány Rita, S-32

Diákönkormányzati kerekasztal

A megbeszélés résztvevői

2005. szept. 30-án volt iskolánk
napja. Reggel 8 órára kellett bemen-
ni a suliba és egy osztályfőnöki óra
lett megtartva. Ezután futás
következett (volna). Délelőtt 9
órakor indultuk a lóversenypályára,
és ekkor érkezett az iskolába a
délutáni váltás is, akik egy órával
később indultak útnak. Mivel előző
éjjel és reggel is esett az eső, a
pálya teljesen fölázott, így puha por
és apró kövek helyett, bokáig érő sár
várt ránk. Hideg volt, fújt a szél és az
eső is kezdett cseperegni. Közel egy
óra telt el várakozással ilyen
időjárási viszonyok között. Ekkor
végre megszületett a döntés: nem
lesz futás. Mindenki örült a hírnek és
annak, hogy egy hosszú sétával
megúszta ezt a napot. Felmerült az
is, hogy valamelyik szombati napon
fogjuk bepótolni az elmaradt futóver-
senyt, de ez végül mégsem lett így.
A lóversenypályáról visszafelé me-
net találkoztunk a délutáni váltással,
akik nagy örömmel fogadták a hírt.

A délutáni programoknak jobban
kedvezett az idő, a hármasdobások
idejére már nem esett az eső, vala-
mint a "Street-ball"-versenyt is meg-
tarhatták a kragujevaci, a szegedi
vendégiskolák és iskolánk csapata
között.

Este pedig megnyilt a Kiss Dezső
iskolapedagógus által kezdemé-
nyezett Holdsugár asztali tenisz
klub. A magyarországi ötletet a vá-
rosi vezetők támogatásával sikerül
"honosítani". A kávézók helyett pén-
tek esténként nyolctól éjfélig tanári
felügyelet mellett ütögethetik itt a
kis fehér labdát a középiskolások.
Az iskola alagsorában igen nagy
nyil-ánosság mellett Kucsera Géza
polgármester nyitotta meg a klubot. 

Kúti Michele, ET-14

Iskolanapunkról

Az egészségügyi világnap alkal-
mából füstmentes napot tartottak a
tanárok és diákok október 26-án,
valamint előadást hallgathattak a
dohányzás károsságáról.

Egészségügyi világnap

Szakmai tovább-
képzésen vettek
részt iskolánk pe-
dagógusai, 2005.
november 17-én.
Az előadók Čiradži-
ja Remzi, Dobano-
vić Aleksandra és
Sztarek Lilla taná-
rok voltak. Téma:
Osztályzás a sza-
középiskolában

Megnyitotta kapuit a Holdsugár asztali
tenisz klub
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Ervin  Power
A szabadkai Műszaki Iskola és a

Politechnikai Iskola november 3-án
és 4 -én ünnepelte 60-dik születés-
napját. Ebből az alkalomból kiállítást
rendeztek a szabadkai régi város-
háza előcsarnokában, melyen a két
iskola tanulói kiállították saját munk-
áikat. Pintér Ervin (ET-34), iskolánk
"erősítőgyárosa" ismét bizonyitotta
tehetségét, egy nagy teljesítményű
Quad tipusú erősítővel, melyet ő
maga ké-szített, és amely 2 x 600 W
teljesitményt ad le. Ez az erősítő jó
hangmi-nőséget biztosít, és elké-
szítése sok fejtörést okozott Ervin-
nek, mert olyan védelmet építtett a
szerkezetbe, amely megvédi a hang-
szórókat az erősítő működése köz-
ben keletkező esetleges hibáktól (ami
kizárt dolog). A kiállításon még jelen
volt Pap Andrej is (Et-34) a mixpultjá-
val és JBL hangszóróival. Kucor
Csaba ( ET-34) és én segítettünk
Ervinnek munkája felügyeletében,
mert nagy felelősség ekkora értékre
vigyázni.  Ezenkívül nekünk jutott az
a megtiszteltetés, hogy zenével a
helyszínre csábítsuk a látogatókat. A
gond csak az volt, hogy nem engedé-
lyezték a hangos zenét, mivel a
városháza nem diszkó.

Dobó Krisztián, ET-34

Működik ez az erősítő?!

Trsteniki jegyzet

2005.11.10. csütörtök
5:30-kor gyülekezettt a szakmai

kirándulásra induló csapat (MT-41,
MT-32, M-33). Útközben kétszer áll-
tunk meg: a Fruška Gorán, majd a
Beograd-Niš autópályán. Kragujeva-
con hazánk egyetlen autógyárát, a
Zastavát látogattuk meg. Itt sajnos
nem lehetett fényképezni, de a lát-
vány kárpótolt bennünket. A követ-
kező megálló a II. világháború áldo-
zatainak emlékművénél volt, majd a
kragujevaci testvériskolába men-
tünk, ahol megvendégeltek bennün-
ket, és körbevezettek az iskolájuk-
ban. Az indulásig fennmaradó egy
órában szétnézhettünk a városban.

Vrnjačka Banján, vacsora után
szabad program volt, de legtöbben a
hotelban maradtak pihenés céljából.-
ez nem sikerült nekik, mert a "be-
szélgetések" a késő estébe nyúltak.

Megújult a gépészeti szakterem
Iskolánk Matija Gubec utcai épületének gépészeti szaktanteremébe egy új

CNC- esztergáló gép, egy CNC-marógép és tíz 3D-s szimulátor érkezett a tanév
elején a CARDS Alapítvány adományaként. Ez az európai alapítvány 11 szerbiai
szakközépiskolát támogatott idén kb. százezer euró értékben. Az ajándékba
kapott gépeket a gyakorlati órákon a negyedikes gépésztethnikusok (MT-41 és
MT-42 osztály), valamint az egyetlen kísérleti tanterv szerint tanuló osztály, az
M-33 (ők fémmegmunkáló gépek kezelői lesznek) tagjai használják majd.

CNC-marógép CNC- esztergáló gép

RÓLUNK

Andrási Melindát, az új fizikatanárnőt, kér-
deztük új munkahelyéről.

- Hol végezte el az iskoláit?
- Palicsi vagyok, így az általános iskolát

ott fejeztem, középiskolába a szabadkai
Svetozar Markovic Gimnáziumba jártam, ter-
mészettudományi tagozatra. Ezután az
újvidéki Természettudományi-Matematikai
Karra íratkoztam, s ott diplomáztam idén
fizika szakon.

- Miért éppen a fizikát választotta?
- Mert a fizikát minden pillanatban, akár-

hogy érzem magam, mindig szeretem. Álta-
lában a röngensugárról vagy az izotópokról
elmélkedem.

- Hogyan került ide, a Műszaki Iskolába?
- Munkát kerestem, és itt találtam.
- Milyen elvárásai vannak az iskolával, a

diákokkal szemben?
- A diákoktól az, hogy odafigyeljenek az

óráimon, az iskolától pedig megfelelő mun-
körülményeket biztosítson.

- Eddigi tapasztaltai?
- A gyerekeket nem érdekli semmi, leg-

kevésbé a fizika...- feleli a tanárnő röviden.
Reméljük idővel változik majd a tanárnő
véleménye!                  Varga Dániel, ET-14

Új arcok az iskolában

2005.11.11. péntek
A fél nyolcas reggeli után indultunk

Trstenikre, ahol először a főiskolát,
majd a Műszaki Iskolát tekintettük meg.
Az iskola több szakteremmel ren-
delkzik, ahol érdekes és látványos
előadásokat hallgathattunk. Az ebédet
az iskolához közeli hid-raulika-gyárban
fogyasztottuk el. A gyárnak még a felét
sem jártuk be, de a látottak lenyűgöz-
tek bennünket. Vacsora előtt megláto-
gattuk a Ljubostinja kolostort és
Trstenik nevezetességeit. Este volt, aki
szobájában szórakozott, a többiek
Vrnjačka Banjai éjszakával ismerkedtek

Búcsú Ottó elektromérnök szeptember
óta tagja iskolánk tanári karának.

-Tanár úr hol járt iskolába?
- A középiskolát a szabadkai gimnázi-

um természettudomány-matematikai sza-
kán végeztem, majd az Úvidéki Egyetem
Műszaki Tudományok Karán (FTN) villam-
osérnöki szakon diplomáltam.

-Miért pont az elektrotechnikát választotta?
-Már gyermekkoromban is érdeklődést

mutattam az elektronika és a komputerek
iránt. Sokszor szétszedtem játékokat, órá-
kat, kíváncsi voltam, mi működteti őket.

-Hogyan került a Műszaki Iskolába?
-Ez az első tanári állásom, idáig az ipar-

ban dolgoztam. Egy ismerős ajánlotta ezt
a munkát.

-Milyen az ideális elektrotechnika óra?
-A diákok érdeklődnek a tananyag

iránt, magolás helyett logikusan gondo-
lkodnak. Sajnos nálunk az oktatás inkább
az információk megtanulását jelenti, és
nem azok alkalmazását. Célom, hogy
növeljem a diákok kreativitását, hogy
minél jobban alkalmazni tudják a meg-
szerzett tudást.

-Vannak-e már rossz tapasztalatai is?
- Az órán sok idő elmegy a rendfenntar-

tásra, s nehezemre esik rossz jegyet adni.
-Állítsa párhuzamba az iskolapadot és a való

világot!
-Elég nagy a kontraszt azon köve-

telmények között, melyek az iskolában
vannak, és amit később az ember a
munka világában tapsztal. Törekszem
arra, hogy diákjaimat rászoktassam a
kemény munkára, mert ma csak így van
esélyük arra, hogy munkához jussanak.

Kuti Michele, ET-14
Cikk hiányában a közlekedésiekre is gondoltunk.

Nekik ajánljuk ezt a képet!!! :-)

2005.11.12. szombat
A reggeli után még maradt egy kis

idő az indulásig, hogy aki akart az
vehetett magának valamilyen emlék-
tárgyat erről a csodálatos helyről. Ti-
zenegy órakor elhagytuk a szálláshe-
lyünket és a Žica kolostor meg-tekin-
tése  után megindultunk haza.

A vacsorát mindenki otthon fo-
gyaszthatta el. Csak az a dolga ma-
radt, hogy kipihenje a kirándulás fára-
dalmait, és rendezze magában ennek
a szakmai tapasztalattal és élménnyel
teli kirándulásnak emlékeit.

Fontányi Andor, MT-32

A kraguljevaci iskola “Mikrobija”
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IRODALMI TÉMÁK

Egyes vallások szerint örökké
élünk. Vannak olyanok, akik azt
mondják hogy halálunk után valami-
lyen állattá változunk. Ha "rossz"
emberek voltunk patkány, ha "jó" em-
berek, akkor oroszlán is lehet belő-
lünk. Olyanról is hallottam már, hogy
ha csak ez az élet van, és ha meg-
halunk, nem születünk újra vagy ke-
rülünk más világba, hanem egysze-
rűen megszűnünk létezni. Nem érzünk
többé fájdalmat, kínt, de gyönyört és
örömöt sem. A legelterjedtebb az az
eszme, hogy halálunk után vagy a
pokol mélyére kerülünk, vagy a felhők
fölé, a menyországba.

A vallások nagy része erkölcsi út-
mutatóul szolgál az élethez. Az Idő-
höz, amit ebben a világban töltünk,
amit Istentől vagy a gólyától kaptunk.
Az időhöz, amely egyesek szerint rö-
vid, mások szerint hosszú, és vannak,
akiknek annyira hosszú, hogy lerövi-
dítik egy kötél, kút, orvosságos doboz
vagy egy éles tárgy segítségével. Az
utóbbi gondolkodásmódot sosem ér-
tettem. Talán túl fiatal vagyok ahhoz,
hogy megértsem. 

Nem vagyok híve az örök életnek,
de az öngyilkosságot elítélem. Meg
kell elégednünk annyi idővel, amenny-
it kiszabnak az égiek, vagy amennyi
fonalat gombolyít le a három párka.
Az a fontos, hogy ne legyünk telhetet-
lenek, de túl szerények se.

Az Időt élvezni kell. Ennek több

módja van. Csáth Géza (Brenner
József) az ópiumban látta az élet
értelmét. Teréz anya annak örült, ha
mások örültek, ha segíthetett az
éhezőkön, a bajba jutottakon. Én az
élet apró örömeiben próbálom meg-
lelni a boldogságot. Van, aki számá-
ra apró öröm egy szál cigaretta, egy
pohár pálinka vagy 1 mg ópium. Ők
az öngyilkosokhoz hasonlítanak.
Szerintem az az apró öröm, ha egy
új barátra lelünk, vagy ismerősünk
megtalálja élete párját, új taggal bő-
vül a családunk, ötöst kapunk egy
nehéz tantárgyból, nyer a kedvenc
focicsapatunk, jó zenét hallunk a
rádióban....Ha nem tudunk mások-
kal együtt örülni vagy sírni, akkor az
Idő nagyon hosszú lesz. Sokak sze-
rint pénzzel még az Időre is ha-tás-
sal lehetünk. Ők rosszul járnak, mert
az Idő hosszabb vagy rövidebb lesz,
mint amilyet szeretnénk. Az Időt
nem lehet, nem is szabad befolyá-
solni.

Akadnak olyanok, akik tudni sze-
retnék, mekkora az Idő számunkra,
és jósokhoz fordulnak. Szerintem
ezt nem kell előre tudni. Az Idő el-
dönti, mennyi jár nekünk.

Remélem, annyit fogok élni,
amenynyit szeretnék, és élni fogok
nem csak lézengeni a többi ember
között egy szürke világban, arra vár-
va, hogy végre elszakadjon a ne-
kem szánt "fonál". Az lenne a leg-
jobb, ha mindenki boldogan élne, és
senki sem próbálná átvenni az Idő
feladatát.

Forgács Enikő, ET-32

Az élet ajándék, s
csak kis időre a miénk

Sokak életében ez a pillanat megha-
tározó, amire szüntelenül várnak. Őket
lehet, megvátoztatja az a tudat, hogy
nagykorúak, "felnőttek" lettek, másokat
pedig nem. Én az utóbbiak közé tarto-
zom. Úgy érzem, nekem nem a kalen-
dáriumi dátum hozta meg azt a válto-
zást, amely minden ember életében el-
jő, valaki előbb, valaki utóbb komolyo-
dik meg. 

Tulajdonképpen néha elgodolkodom
azon, hogy mennyit is változtam az
elmúlt években. 

Visszagondolok arra, milyen gyere-
kes dolgokat csináltam azelőtt, melye-
ket időnként meg is bántam, van ami
még a mai napig lelkiismeret furdalást
okoz. Ezeknek egy része szerelmi
vonatkozású, s ebben az a rossz, hogy
nem csak magamnak ártottam vele, de
mást is megbántottam. A változás
nálam is hirtelen állt be, szinte az egyik
napról a másikra. Valójában nem is tu-
dom, hogyan történt, olyan két éve
kezdtem el "más szemmel látni a vilá-
got". Sokat gondoltam arra, hogy men-
nyi mindent másképp csináltam volna,
de sajnos már nem lehet. 

A felfogásom és a dolgokhoz való
viszonyulásom szinte gyökeres változá-
son ment keresztül, egy teljessen más
gondolkodásmód tört felszínre bennem. 

Igazság szerint nem nagyon tudom
szavakba önteni miként is ment végbe
ez bennem. Olyan volt, mintha tudat
alatt azt mondtam volna magamnak:
"Ideje, hogy felnőj végre, légy egy kicsit
komolyabb!". Ennek a belső hangnak
nem lehetett, és tulajdonképpen nem is
akartam ellentmondani. Valóban ideje
volt, hogy elkezdjek kicsit bölcsebben
gondolkodni, hogy tudjak különbséget

tenni a között, hogy amit teszek, az jó-
e vagy sem, rám és másokra nézve
egyaránt. Az élet terén ennyi előnyre
tettem szert, ha már fizikailag viszony-
lag később érek hasonló korú társaim-
nál, szellemileg úgymond "behoztam a
lemaradást". Sokan még ennyi idősen
is nagyon gyerekes felfogásúak, nem
érdekli őket, hogy ideje már kicsit
megkomolyodniuk. Úgy érzem jót tett
nekem ez a változás, és időben is jött.
Egyesek azt mondták: "Túl komoly
vagy, mosolyogj már egy kicsit!". Ez
nem jelentette azt, hogy teljesen kizár-
tam magamból a vidámságot, hanem
tudtam magamban örülni, s nekem ez
elég is volt. Vannak pillanatok, mikor
felesleges is ezt kimutatni. Májusban,
pontosabban a 18. születésnapom,
szin-te észre sem vettem, hogy hirte-
len nagykorú lettem. Annyi változás
állt be az életemben pár éve, hogy fel
sem tűnt, hogy most lettem "felnőtt".
Biztos több kötelezettséggel, s még
több gonddal jár életem nemrég
kezdődő szakasza, de úgy érzem,
bizonyos szinten már felkészültem rá
egy ideje, már ami a gondolkodáso-
mat illeti. A többi ember nem tulaj-
donít nagy felelősséget annak, hogy
már papíron is "felnőttem", nem kezel-
nek másképpen. Ezt főleg a szülőkre
igaz, kiknek még mindig az aranyos
pici fiuk vagyok, s ez még így marad
egy darabig.

Befejezésül még azt jegyezném
meg, hogy a "felnőttség" fogalma
sokkal tágabb annál, mint amit én em-
lítettem. Az ember nem akkor nő fel
igazán, mikor betöltötte a 18. életévét,
vagy mikor úgy érzi, hanem jópár
évvel később, mikor családot alapít, s
már teljeskörű tapasztalattal rendel-
kezik az életben.

Muhi Kornél, ET-42

Nagykorú lettem...

1.
Minden amiben hittem
Köddé vállott
Minden amit reméltem
Szerte szállott
Minden amit hiszek s remélek
Szeretem
Minden mit gondolok
Leírom neked
2.
Vörös a vér 
Vörös a vérben fürdött éj
Vörös tűzben izzik a bánat
Vörös tűzben égnek a vágyak
Vörös szívem szerelme
Vörös szívem minden zöreje
Vörös minden mit észlelek
Vörös mind mit ismerek

3.
Züllöttség az én műfajom
Művelődni nehéz nagyon
életem nem szánom
züllött - szánalom
Züllött életem nem árthat
Minden ember szánhat
Züllöttségem foka hatalmas
Minden lény unalmas
4.
Az óperencián túl  
Szívemben az élet csatája dúl
Nem ismerem a boldogságot 
a sivár valóságot
Becstelen életem mindenki szánja
Pedig létem csak a bosszúk vágya.
Egyetlen dolog mit szeretek
Bosszút állani mindenki felet.
Eletem romlottsága 
Minden tettem boldogsága.

Vers-félék és variációk az
S-32-ben

Hazai festők világszintű művei
A nemrég felújított Reichl-

palotában most két festő képeit is
megnézheti az érdeklődő. A földszin-
ti galériában Torok Melinda portréit,
az emeletiben pedig Emerik Fejes
világvárosokat ábrázoló képeit
tekinthetjük meg.

Torok Melinda, a nemrég Belgrád-
ban diplomázott festőnő, Torok
Sándor szabadkai festő lányának
munkái, bár nálunk készültek, más-
más európai és Európán kivüli kul-
túrákra asszociálnak. Az emberi arc
köré tömörülnek a megoldások,
eltérőek a technikák (festés, rajz,
fametszet, varrás, ragasztás stb.), a
stílusok (pintilizmus, ipresszioniz-
mus, pop art, etno stb.), a méretek
(kis és nagy méretű képek) és az
alkotási folyamatok is változatosak.
Ez a cask portréból álló képsorozat
azért is különleges, mert minden
alkotás a művésznőt ábrázolja, tehát
önarckép. A képek önálló véle-
ményről és álláspontról tanúskod-

nak, belső érzelmeket ábrázolnak. 
Emerik Fejes különböző városok

híres épületeit ábrázolja egyféle
technikával. A tömérdek vonal és
téglalap azt fejezi ki, hogy minden
épület doboz vagy kalitka. Érde-
kessé teszi képeit a gazdag szín-
világ, az aprólékos kidolgozottság.

Maradandó élmény nyújt mindkét
alkotó a tárlatlátogatóknak.

FORGÁCS ENIKŐ, ET-32

Torok Melinda: Önarckép



Könyvvásáron voltunk

A színház fogalma nekem mindig is élmény forrását nyújtotta. Sajnos azonban ritkán
adódik alkalom, hogy el is jussak egy-egy előadásra. Október 17-én megnézhettem a
Záróra című darabot a szabadkai Népszínház társulatának előadásában.

Időben érkeztünk a helyszínre, a tömeg lassan tódult befelé a kapukon, jelezve, hogy
az eladás hamarosan kezdődik. 

Pisztolydörrenés. Mindenki tágra nyílt szemekkel, értetlenül nézte, mi durrant. A lám-
pák elsötétültek, és mire világosság töltötte el a színpadot, színészek hada várt kez-
désre készen egy jazzklubnak berendezett helységben. A történet filmbe illő volt. Négy
zenész, akik már hat éve játszanak a klubban, jó barátok, különböző természetű em-
berek. A hű szerelmes, a cinikus, a szerencsejátékos, és anyuci kicsi fiacskája, ki fel-
nőttként is ragaszkodik anyjához... mások, mégis barátok. Archie, a bártulajdonos apa-
ként vigyázott a négy zenészre, mintha a fiai lettek volna, ugyanakkor titok van a
múltjában, miről senkinek nem beszél. Szerepet kapott még egy nő, akiről semmit nem
tudtak. Részeges volt, alkoholista. Szakadt ruhákban járt, sapkáját/kalapját a fejébe
húzva viselte, nem is látta soha senki az arcát. A fiúk gúnyolták, Hamupipőkének
nevezték, nevetségessé tették. Csak Archie állt ki mellette, ételt adott neki. Nem feled-
kezhetünk meg a Hollandról sem, a rettegett hírű maffiózóról. Mindenki félt tőle.

A mű az idő síkját vette alapul. Bepillanthattunk a múltba. Képet kaptunk arról, mikor
Isabelle, a gyönyörű énekesnő csodás hangja töltötte be a klub füstös helyiségeit.
Kiderült, hogy ő volt Archie felesége, hogy kapcsolatuk a Holland miatt romlott meg.
Előbb-utóbb kiderült, hogy mindenkinek a társaságból volt valamilyen zűrös esete a
maffiózóval. Roy szerelmes volt Isabelle-be, Archie és Isabelle elváltak, Isabelle nem
feledte Archie iránti érzelmeit… így bonyolódtak a szálak. Az események csattanója,
nagy meglepetést okozva, hogy Isabelle és Hamupipőke személye egy és ugyanaz.

A klub befejezte a pályafutását. Archie hazaküldte a fiúkat, elmosogatott. És
megérkeztünk a színdarab kezdő momentumához: Archie előveszi a Tommytól elkob-
zott pisztolyt, leoltja a villanyt és… 

A színdarab vége nyitott. Nem kapott egyértelmű befejezést, de aki látta, az tudja mi
a vége. Vastaps követte az előadást, majd lassan megindultunk hazafelé. Élmény a
színház. Egy hús-vér tévéműsor, a színészek karnyújtásnyira tőlünk játsszák el a
szerepüket. Élménydús estben volt részünk.

Pivarcsik László, MT-32

Élmény a színház
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MŰVELŐDÉS

Nyári Ifjúsági Játékok
ötödször

Immáron ötödik alkalommal
került sor a zentai Nyári Ifjúsági
Játékok megrendezére. A plakátot
látva nagyon megörültünk,  mikor
láttuk. hogy jónéhány népszerű
magyarországi zenekar lesz ott a
rendezvényen. A nyári játékok na-
gyon sokoldalú rendezvény, hiszen
nem csak a rockzene kedvelők jár-
hatnak jobbnál jobb koncertekre,
hanem a technó és a Drum 'n base
szerelmesi is megtalálják a he-
lyüket. Naponta több ezer látogatót
vonzottak a koncertek, amelyek éle-
tre szóló élményt jelentettek a jelen-
lévőknek. Az idei rendezvény csúc-
spontja a Moby Dick koncert volt.

FORGÓ CSABA & ZABOS ÁKOS, ET-32

Kirándulni voltunk
Iskolánkban minden évben megszer-

vezik a végzős osztályok kirándulását,
így mi is eljutottunk Görögországba. Az
iskolánkból 2 autóbusznyi diák indult
útnak szeptember 29-én, majd október
4-én a reggeli órákban érkeztünk Sza-
badkára. Uticélunk Paralia Katerini volt
(ami magyarul Katerini város strandja),
de e mellett még más nevezetessé-
geket is megtekintettünk. Érkezésünk
után a helyi tengerpartra sétáltunk ki,
az esteli órákban pedig bevásároltunk.
Másnap Katerini városába látogattunk
el, ahol egy szép, szökőkutakkal teli
parkban is gyönyörködhettünk. Harma-
dik nap uticélunk a Meteórák voltak, út-
közben kolostorokat és egy ikonkészí-
tő műhelyt is megnéztünk. A hazafelé
Thessaloniki városában tettünk egy
sétát és emléktárgyakat, ajándékokat
vásároltunk szeretteinknek. Mind-
annyian nagyon élveztük ezt néhány
napot.

Muhi Kornél, ET-42

Mátyás király nyomán
Történelemtanárunk, Király Árpád biztatására vettünk részt a "Mátyás kora"

című versenyen társaimmal, Csincsák Norberttel (ET-22), Ódry Ákossal (ET-22)
és Szabó Gáborral (ET-22). A felkészülés igen nehéz feladatnak bizonyult, egy
halom kérdésre kellett választ keresnünk, meg kellet tanulni egy népmondát  és
a pannót is készítettünk. Izgatottan vártuk a versenyt. A megmérettetést egy
októberi szombaton tartották Szabadkán. Huszonhárom csapat nevezett be, ebből
tizenhárom álltalános iskolás, és tíz középiskolás csapat mérte össze tudását. A
középiskolások írásbeli, a kisebbek villámkérdéseket kaptak. Ezt követte a
mondák előadása és a pannók bemutatása. Dél körül izletes ebédet kaptunk,
majd  folytatódott a verseny. Mire minden csapat bemutatta munkáját, 17 órát
mutatott az óra. Észre sem vettük, hogy így elszállt az idő, hiszen mindenkitől
valami érdekeset, figyelemre- méltót tudott meg az ember. A verseny végeztével
mindenki kapott egy bögrét, és egy könyvet, valamint közös jutalmként kirán-
dulást Visegrádra.

Egy hét múlva, szombaton hajnalba indultunk erre a kirándulásra. Először
Budapestre mentünk, megnéztük a budai várat, mely gyönyörü, látszik rajta,
hogy rengeteg titkot és évet tudhat maga mögött. A szemerkélő eső sem zavart
meg bennünket a városnézésben. Este az egyik "plázában" szórakoztunk, majd a
buli a szálláshelyünkön, a kollégiumban folytatódott. Másnap reggel Visegrádra
idnultunk, ott megnéztük Mátyás király egykori birodalmát, a várat. Nagyon élethű
volt a "díszlet", a szobrok mintha éltek volna. Ezután felmentünk a fellegvárba is.
Utána gokártoztunk egy kicsit, majd pedig Esztergomba vezetett az utunk. Itt a
Bakócz-kápolnát tekintettük meg. Ez a hely tele volt gazdagon diszített éksz-
erekkel, gyönyörű kereszteket, kelyheket, palástokat láttunk. Nekem ez tetszett a
legjobban. Ezután hazaindultunk. A buszon a jókedv uralkodott, sokkal jobb volt
a kedvünk mint odafelé, mert már összeszokott a társaság. Örülök, hogy eljuthat-
tam ide, hiszen sok gyermek vágyik utazni, mégis keveseknek adatik meg!

Katona Klaudia, MT-22

Adán jártunk
Az idén októberben is megredezték

Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Na-
pokat. A rendezvény keretein belül a kö-
zépiskolásoknál ismét a prózamondás volt
a feladatuk. A verseny első felében a 37
versenyző a szabadon választott, két perc-
nyi prózáját mondta el. Igen tehetséges
előadókat is láthattunk, de a zsűri egy
kissé elégedetlen volt néhány tanulóval,
hiszen néhányan a szövegnemtudás terén
"jeleskedtek". A második részében a ver-
senynek egy ismeretlen, ott kézhezkapott
szöveget kellett a versenyzőknek értel-
mezniük. Iskolánkat Forgács Enikő (ET-
32 ) és Cirok Norbert (ET-42) képviselték
Adán, ahonnan sok élménnyel és számos
tapasztalattal tértek vissza. 

Cirok Norbert, ET-42

A Városi Könyvtár titkai
A közelmúltban a szabadkai Városi

Könyvtárban jártunk megalapításának
115 évfordulója alkalmából. Osztá-
lyunk megtekinthette a könyvtár min-
den részlegét. Először a gyermekosz-
tályon jártunk, majd a felnőttosztályt
néztük meg. A könyvkötés rejtelme-
ibe is beavattak bennünket. A régi és
ritka könyvek közül két kódexet lát-
tunk, melyek 1491-ből származnak.
Meglátogattuk a helytörténeti részle-
get, ahol Szabadka és környéke neve-
zetességeiről hallottunk. Ebben a
gyűjteményben kb. tízezer könyv és
egyéb publikáció van, a könyvtár tel-
jes állománya pedig 300.000 kötet. 

Gregus Róbert, ET-44

Ősz van és hideg. Ilyenkor minden-
ki szívesen ül bent a meleg szobában
forró tea mellett egy érdekes könyvet
olvasva. Talán ezért tartják minden
évben ilyentájt, októberben a könyv-
vásárt Belgrádban.

A Diákotthon október 26-án kirán-
dulást szervezett a kiállításra. Aki volt
és körülnézett, az látta, hogy mekkora
a kínálat. Találkozhattunk a tudomá-
nyos könyvektől kezdve a regényeken
és a szótárakon át asztrológiai és sza-
kácskönyvvekkel. A kedvező árak
mindenki számára lehetővé tették a
könyvvásárlását. Magyar nyelvű kiad-
ványokat csupán egy újvidéki kiadó
mutatott be. Ennek ellenére azonban
sok érdekes könyvet láttunk, vettünk.

Papajcsik Gabriella, ET-32

Görögországi tájkép hegyekkel
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Kovács Krisztiánt, az S-32 osztály tan-
ulóját idei sportsikereiről kérdeztük.

- Miért választottad ezt az iskolát, ezt a
szakmát?

- Valójában nem választottam, így hozta a
sors. Amikor  az iratkozási papírokat kellett
kitölteni, akkor ez tűnt a legkönnyebbnek. 

- Gépjárművezetőként szeretnél a suli után
dolgozni?

-Hát...a tanulás mellett sportolok is, ezért
sporttal szeretnék foglalkozni, de ez nálunk
nehéz lesz. 

- Mit sportolsz? Miért választottad pont
ezt?

- Nehézatlétikával, pontosabban gerelyha-
jítással és diszkoszvetéssel foglalkozom.
Súlylökéssel kezdtem két éve. Első hónapok
után az edzőm javaslolta a diszkoszt és a
gerelyt.

- Mennyi időre volt szükséged, hogy ered-
ményeket érj el?

- Öt hónap után pionír kategóriában ge-
relyhajításban is, és diszkoszvetésben is or-
szágos bajnok lettem. Igen rövid idő alatt
szép sikereket értem el.

a görögországi ifjúsági Balkán-bajnokság
Tripoliszban, itt diszkoszvetésben első, ge-
relyhajításbanben pedig második lettem. Az
egyik szegedi versenyen a 700 g-os gerellyel
ismét rekordot javítottam 68,02 méterrel.
Eddigi legnagyobb sportsikeremet a junior
Balkán-bajnokságon értem el. Kateriniben én
voltam a legfiatalabb versenyző, s jónéhány
Európa-bajnokkal kellett megküzdenem,
mégis a 800 grammos gerelyt 66,25
méterre hajítottam, ezzel a dobogó harmadik
fokára állhattam. Ez igen reményteljes ered-
mény, mert a 2006-os junior VB-re, melyet
Pekingben rendeznek meg, a norma 66,50
méter, így nekem csak 25 cm hiányzik ah-
hoz, hogy résztvevője lehessek ennek a ver-
senynek. Természetesen a külföldi verse-
nyekre csak úgy juthattam ki, hogy az idén
országos bajnok lettem mindhárom
sportágamban (súlylökés, gerely, diszkosz)
mind az ifi, mind a junior kategóriában. 

Igen tartalmas és sikeres hónapokat tud-
hat maga mögött az ifjú atlét., Reméljük to-
vábbra is ilyen remekül fog teljesíteni az
iskolában és a sport terén is. Csak így to-
vább, Krisztián! 

Racsmány Rita, S-32

-Melyiket sortágadat "szereted" a
legjobban?

- A gerelyhajítást, mert testhezállóbb
nekem. Diszkoszvetésben is megvolt a VB-
normám, ám hátsérülésem miatt nem
utazhattam a marokkói Világbajnokságra.

- Ez a sérülés kihatott a sportkarriered-
re?

- Az eredményeimen nemigazán hagyott

nyomot, mivel a rehabilitáció után két héttel a
Zentán megtartott ifjúsági versenyen 700
grammos gerellyel országos csúcsot döntöt-
tem. Az addigi legjobb eredmény 64,07 m volt,
amit én 66,51 méterre javítottam. Edzés köz-
ben, s utána is fájni szokott a derekam.

- Milyen jelentős versenyeken vettél az idén
még részt?

- Említésre méltóak a következő versenyek:

Sikerek halmozása

Balog Szabó Zsolttal (ET-14) beszél-
gettem sportolói pályafutásáról. 

-Mikor kezdtél sportolni?
-- Alsóban, negyedikben kezdtem

el focizni a Széchenyi István Álta-
lános Iskola csapatában, és hetedik
óta bírkózom. Az első focimeccsem
Szegeden volt, ezt megnyertük, de a
versenyen csak harmadikak lettünk.
Az idén nem lesznek birkózóver-
senyek a korombelieknek, de én
edzek, hogy formában maradjak. Jö-
vőre már más korcsoportban indulha-
tok. Várom már, mert a birkózás az
életem fontos része. A fociszezonnak
is vége, tavaszra majd újra kezdődik.

-Miért sportolsz?
--Kíváncsiságból, szeretném tudni,

mennyit tudok teljesíteni, és szeret-
ném megismerni ezen sportágaknak
a titkait. És  be akarom járni a világot.

-Elégedett vagy eddigi eredményeiddel?
-Számos községi, vajdasági és

országos versenyen vettem részt,
különféle diplomákat, érmeket és díja-
kat nyertem. Elégedett vagyok, de
még szeretnék sikeresebb lenni. Azért
eddzek, hogy fejlesszem a tech-
nikám.Több edzéssel, tudom, jobb
eredményekre leszek képes. 

-A sportolás mellett marad időd a tanulás-
ra is?

--Nem a sportolás, hanem a lustasá-
gom veszi el a tanulástól az időt.

-- Miz üzensz az olvasóknak?
--Azt, hogy sportoljanak, mert sport

nélkül szürke az élet!!!
Muskovity Fábián, ET-14

Beszélgetés egy sportolóval

2005. szeptember 25. Junior Balkán Bajnokság, harmadik helyezett Kovács Krisztián S-32

Idén nyáron sok évi munka gyümöl-
cseként részt vehettem az Albániában
megtartott női birkózó Európabajnok-
ságon. Hosszú utat kellett megtennem
ehhez. A zombori edzőtáborban még
nem is sejtettem, mi vár rám. Ott tartot-
ták meg a női mezőny országos válo-
gató meccseit. Nekem mindössze két
mérkőzésem volt, melyet megnyertem,
így országos válogatott lettem az 56 kg-
os súlycsoportban.

Végül július 13-án csoportunkból hár-
man vághattunk neki az albániai útnak.
Nagyon izgatottak voltunk, számtalan
városban megálltunk útközben, de
sajnos csak rövid időre. Az éjszakát a
Podgoricától néhány km-re, a Moracsa-
kanyon mellett egy hotelban tölöttük.
Nagyon fáradtak voltunk, nem virgonc-
kodtunk, hanem aludtunk, mint a "tej".

Másnap reggel hatkor indultunk to-
vább. Az albán határon, a határőrök
csodálkozva figyelték fonott és színesre
festett hajunkat. A határtól Tiranáig, a
verseny színhelyéig mégr két és fél órát
utaztunk.Útközben figyeltük a szokatlan
tájat és népet. Az albán közlekedés tisz-
ta káosz, semmilyen szabály sincs. Ti-
ranában, a fővárosban mindössze négy
szemafor van, amiből egy nem is mű-
ködik. A polgármester pedig az egész
várost bemeszeltette, így most Tirana
papagájszínekben pompázhat. A hely-
beliek igen különösnek és érdekesnek
találtak bennünket.

Eltévedtünk, és másfél óránkba telt,
mire megtaláltuk a sportcsarnokot. Még
aznap meg is volt a mérlegelés. A Kali-

fornia  hotelben szálltunk meg. Gyor-
san kicsomagoltunk, s rohantunk az
étterembe, mert farkaséhesek vol-
tunk. Ezután a sportcsarnokban meg-
néztük a zárómeccseket. Másnap fél
tízkor kezdődött a verseny. Lázasan
készülődtünk, izgultunk. Én a középső
szönyegen bírkóztam, nem figyeltem a
bírákat és a pontozást. Végül hideg-
zuhanyként ért a hír: ellenfelem, a tö-
rök versenyző nyert. Mérges voltam
és sírtam, de aztán már kicsit büszke
is voltam magamra, hiszen a török
hamadik lett, én pedig bejutottam az
első nyolc közé. A verseny után meg-
néztük a várost. A három Tiranában
eltöltött nap alatt jó bulikat szerveztek
számunkra  Két napig fürdöhettünk az
albán tengerparton is. Mondhatom:
patyolattiszta és gyönyörű! 

Felejtehtetlen élmény volt számom-
ra egy közeli, mégis idegen országot
megismerni, új barátokat és tapaszta-
latokat szereztem a sport révén. 

Lengyel Csilla, S-32

Egy reményteli utazás

A Holdsugár-klub vár rátok péntek
esténként, ne habozzatok, inkább 

ütögessetek!

Sakkverseny az iskolában

Novemberben lezajlott az iskolai 
sakkverseny, mely igen népes

volt.  Végül a kövekezőképpen
alakult a rangsor:

1.  Petrekanović Miroslav (ET-41) 
2. Guzsvány Árpád (E-22), 
3.  Braun Tibor (ET-24)  
4. Kajdócsi László (ET-42)
5. Borić Pavle (S-11)
Az első négy versenzyő decem-

berben Kragujevácra utazhat, isko-
lánk sakk-csapatént.

A győzelemhez vezető út

A győztes átveszi a megérdemelt díjat








