




Dok le  se  s t ig lo  u  re fo rmi  s red -
n joško lskog vasp i tan ja  i  obra -
zovan ja  u  našo j  ško l i ,  govore
za  naše  nov i ne  pomoćn i c i
d i rek to ra  Aleksandra Dobanović
i Remzi  Č i radž i ja .

“  P o z na t o  j e  d a  j e  Re f o rma
započe la  u  decembru 2003.god ine
u z  f i n a n s i j s k u  p od ršku Evropske
unije i delom Min is t ar s t va  Repub l ike
Srb i je .Ona se odv i ja  u  t r i  segmen -
t a :  obna v l j an j e  š ko l s k i h  zg r ada ,
opreman je  ško la  i  obuka nas t avn ika
za  pr imenu novih nastavnih progra -
ma .Naša ško la  je  za  pro tek lo  vreme
obav i la  pr i l i čno s lo žene ak t i vnos t i
ko je  su već da le  v id l j i v e  r ezu l t a t e ,
a l i  sv i  t i  pos lo v i  su  još  uvek u
toku .”

Obuka nas t avn ika posebno je
znača jan  segment  re fo rme .U
tom c i l j u  u  ško l i  su  određena

na ša  g r upa  n a s t a v n i k a  ,  p o s l e
odrađen ih  sa t i  obuke ,  ne samo da
je  pr ih va t i l a  zada tke već se t okom
vremena kod n j ih  promen io  pr i s tup ,
nač in  r ada -  sves t  o  neophodnos t i
promene ,  r e f ormi .  Og ledn i  časov i  i z
matemat ike ,  i s tor i j e ,  s rpskog jez i -
k a  i  maš i n s k e  g r upe  p r e dme t a
pokaza l i  su  da su i  učen ic i  pr ih -
v a t i l i  i novac i je  u  nas t av i  j e r  je
č i t a v  p r i s t up  f l eks ib i l n i j i  i  zan -
im l j i v i j i  sa  upoznavan jem raz l i č i t i h
s t i l o v a  u č en j a .  Na r a v no  d a  t o
zah teva vr lo  ob imnu pr ipremu nas -
t a vn ika ,  a l i  kada se “uđe” u  log iku
nove  me todo log i j e  onda  sve  i de
lakše . In t eresan tno je  pomenu t i   da
smo na obukama  mog l i  sazna t i
kako  š t o  r ac iona ln i j e  organ izova t i
r adno vrem,  a l i  i  u  sv im os t a l im
pos lov ima .
Pos to j e  i  v annas t avne
akt ivnos t i  ko j ima se  rea l i zu ju
c i l j e v i  p rog r ama  r e fo rme .Tu
spada promoc i ja  ško le  u  sub -
o t i č k im  osnovn im  ško l ama
ko ju  sprovod imo već  če tv r tu
god inu ,  o  čemu su  se  pohva l -
no  i z raz i l i  i  učen ic i  u  n j ihov i
rod i te l j i .  Sa jmove obrazovan ja
pok r enu l a  j e  p ro š l e  god i ne
naša  ško l a ,  u z  pod r šku
loka lne  samouprave ,  s  c i l j em
da se  š to  bo l je  p reds tav imo
buduć im učen ic ima i  van  naše
opš t ine .Učen ičk i  dan i   “Neš to
v iše”  ove  god ine   će  naša
ško la  t reć i  pu t  o rgan izovat i  i
okup i t i  učen ike  i z  loka lne  i
d rug ih  s red ina  da  se  takmiče
u razn im s t ručn im,  spor tsk im
ob l a s t ima ,  p r i k a žu  s vo j e
radove i posete ku l tu rne , i s to r i -
j ske  i  p r i rodne znamen i tos t i
g rada i  oko l ine .  Inače ,  pos to j i
i  s ta lna  saradn ja  sa  s t ručn im
ško l ama  i z  zem l j e  i  i n o s -
t rans tva  kada se  razmen ju ju
iskus tva ,  rad i  na  za jedn ičk im
projektima, međusobno pomaže u
opremanju škola. Stručne
ekskurzije  su veoma dobar način
da  naši učenici upoznaju iskust-
va svojih vršnjaka iz drugih škola
(Trstenik, Kragujevac, Segedin,
Sekešfehervar )
Eks te rn i  nos i lac  p romena u  

dva  t r ene r a ,  i n t e r n i  - p ro f .
A l eksand r a  Dobanov i ć  i
e k s te r n i ,  p ro f .  Remz i
Č i radž i j a .  N j i hov  zada tak  j e
š i ren je  obuke ko ju  su  proš l i
na  nas tavn ike  u  ško l i .On i  su
se  obučava l i  na  kursev ima u
Beog r adu  i  Novom Sadu  u
per iodu od  decembra  2003.
do avgus ta  2005.  za  š ta  su
dob i l i  se r t i f i ka te  za  uspešno
os tvarene zadatke  kao nos io -
c i  p romena u  svo j im s red ina -
ma.T i  zadac i   su  obuhvat i l i :
p romoc i ju  re fo rme,  razvo j  p ro -
j eka ta   i  uvođen je   inovac i ja ,
unap ređen j e  nas t avnog  p ro -
g r ama ,  s t r a t e ško  i  k r a t ko -
ročno p lan i ran je  i  i zveš tavan -
je ,  s tud i j ske  posete  i  os igura -
van je  kva l i te ta  us luga ško le .

Kada je  šk .  2004/
05.o fo rml jeno “p i lo t  ode l jen -
j e ”  z a  ope r a t e r e  maš i n ske
obrade ,određen je  koord ina -
to r  p ro f .Grgo S tant ić  ko j i  j e
t akođe  p ro šao  obuku  z a
i z r adu  nas tavn ih  ma te r i j a l a ,
kao i  obuku za  upot rebu CNC
maš i na  (  s a  p ro f .  Be l om
Pol jakom) .  Naravno da  je  t re -
ba lo  i spoš tova t i   r e fo rmske
zahteve  da  d i rek tor i  budu na
če lu  sv ih  t ih  ak t ivnos t i . ,  za
š ta  su  po  is teku obuke i  on i
dob i l i  se r t i f i ka te ,  a  ško la  p r i z -
nan je  za  v iš i  n ivo  uprav l jan ja .

Od  ok tob r a  2004 . god i ne
odr žano je  27 sa t i  obuke za
p r imenu  nov i h  nas t avn i h
metodo log i ja  ko j ima je  p r i s -
us tvova lo  oko 30 nas tavn ika
naše ško le ,  s t im š to  je  za  p re -
davače ko j i  rade  u  og lednom
ode l j e n j u  deo  obuke  b i o
obavezan .  Obuku je pripremala
i vodila profesor  A .Dobanov ić
ko ja  u  vez i  s  t im kaže :
“  U poče tku ,  kao š t o  t o  b i va  kada
se uvod i  neka nov ina ,  b i l o  je  vr lo
mnogo  r e z e r v e  i  s kep s e ,   j e r
ko lege pamte r an i je  r e f orme ko je
su unos i le  dos t a  kon fuz i j e  i  n i su
da le  neke poz i t i vne rezu l t a t e .  Ova

REFORMA – ŠTA JE TO ?

tilo je ove godine  prvi put savremeni kabinet za programiranje na CNC strugu i CNC glodali-
ci. U završnoj godini učenici su imali mogućnost da se opredele za jednu od tri ponuđene speci-
jalnosti- strugar, glodač ili brusač. U našoj školi od ukupno 14 učenika za strugare se opre-
delilo 9 a za glodače 5 učenika. Školi nedostaje CNC brusilica za potrebe kompletnog obrazo-
vanja brusača , pa ih zato i nema opredeljenih za ovo zanimanje. 

- Novina je i u polaganju završnog ispita koji se čini prilično ozbiljan u odno-
su na profile 3. stepena .U čemu se on sastoji ?

Za završni ispit učenik izvlači radni zadatak iz dva dela- prvi izvodi na klasičnoj mašini alat-
ki a drugi na CNC mašini. Za pismeni deo ispita učenici dobijaju mentora koji ih priprema. Sam
završni ispit polažu pred tročlanom komisijom koju čine 2 nastavnika iz škole ( ne mogu biti
njihovi predavači  iz stručnih predmeta) i jedan predstavnik Privredne komore. U toku rada
se boduju : urednost odeće, obuće, primena  mera zaštite, pripreme radnog mesta i posle
obavljenog zadatka; sama izrada radnog zadatka; vreme izrade; tačnost mera, oblika, položaja
i kvalitet . Učenik može da ostvari po 100 bodova za svaki radni zadatak.

- Kakva je perspektiva ,po vašoj oceni, za ove svršene učenike naše škole ?
Imajući u vidu kontakte sa partnerima iz privrede uveren sam da su učenici mnogo sprem-

niji za uključivanje u proizvodni proces od bilo kojih drugih koje obrazujemo u školi. Oni su
osposobljeni za pripremne radove, podešavanje mašina, izradu proizvoda, merenje i kontrolu
izrade, što se naročito traži kod privatnih preduzetnika. Posebno bih istakao pohvale stručnja-
ka iz „ Severa „ na sadržaje iz stručnih predmeta- tehnologije i praktične nastave, jer su  zain-
teresovani za zanimanje glodača . 

Na kraju, preostaje nam da poželimo našim operaterima uspeh na završnom
ispitu i što skorije zaposlenje.

Pripremila: Mirjana Krstić

OPERATERI PRED PRVOM PROVEROM

ško l i ,  p ro f . Remz i  Č i r ad ž i j a ,
izneo je svoja iskustva:

“ S u š t i n a  r e f o r m e  u  s t r u č n i m
š k o l a m a  j e  u  s m a n j e n j u
f o n d a  č a s o v a  i z  o p š t e o b r a -
z o v n i h  p r e d m e t a  i  p o v e ć a n j u
f o n d a  č a s o v a  s t r u č n i h  p r e d -
m e t a  i  p r a k t i č n e  n a s t a v e .
K o d  n a s  j e  o v o   p r i m e n j e n o
k o d  o p e r a t e r a  m a š i n s k e
o b r a d e  v e ć  t r e ć u  g o d i n u .  N a š
š k o l s k i  t i m  z a  f u n k c i o n i s a n j e
“ p i l o t  o d e l j e n j a ”  r a d i o  j e
m n o g o  i  u  s i t u a c i j i  s m o  d a
p r e d  k r a j  š k o l o v a n j a  p r v e
g e n e r a c i j e  u č e n i k a  s t r u g a r a
i  g l o d a č a  s a g l e d a m o  r e z u -
l a t e .  Z a d a t a k  r e f o r m e ,  a  m o j
k a o  e k s t e r n o g  n o s i o c a  p r o m e -
n a  j e ,  d a  k r o z  s a r a d n j u  s a
p r i v r e d o m  s a g l e d a m
m o g u ć n o s t i  š t o  e f i k a s n i j e g
u k l j u č i v a n j a  n a š i h  u č e n i k a  u
p r o i z v o d n i  p r o c e s .  A n k e t i r a n j e m
p r e d u z e ć a  z a  n j i h o v e  p o t r e b e
d o š l i  s m o  d o  s a z n a n j a  d a  u
o v o m  t r e n u t k u  t r a n z i c i j e
d r u š t v e n i h  f i r m i  j o š  u v e k
n e m a  j a s n i h   s t r a t e g i j a
r a z v o j a ,  d o k  s e  k o d  p r i v a t n i -
k a  i p a k  l a k š e  s a g l e d a v a j u
p o t r e b e .  K r o z  s a r a d n j u  s a
p r i v r e d o m  t r e b a  o r g a n i z o v a t i
d o k v a l i f i k a c i j u ,  p r e k v a l i f i k a c i j u
r a d n i k a  z a  k o n k r e t n e  p o t r e b e
f i r m i ,  š t o  j e  u  d i r e k t n o m
i n t e r e s u  š k o l e ,  j e r  n e  ž e l i m o
d a  š k o l u j e m o  d e c u  d a   p o s l e
z a v r š e  n a  u l i c i .  N a  o v a j  n a č i n
p r e c i z n i j e  m o ž e  d a  s e  p r e d v i d i
v i z i j a  r a z v o j a ,  k r a t k o r o č n o  i
d u g o r o č n o ,  u  m i k r o  i  m a k r o  s r e -
d i n a m a  i  d a  š k o l u j e m o  d e c u ,  n e
z a  t r ž i š t e ,  v e ć  z a  p r o i z v o d n j u . ”

Jedan od tih vidljivih rezultata iz
CARDS programa za rekonstrukciju su
164 nova prozora u učionicama ( radovi
trajali od septembra 2004. do marta
2005. godine), a uz dodatna sopstvena
sredstva i nekoiko balkonskih vrata i pro-
zora ( zbornica, društvena sala ).

Opremanje škole značajno  je unapredi-
lo kvalitet nastave jer smo iz istog, CARDS
programa dobili 18 kompjutera i 1 server,
2 lap topa, video rekorder, 3 štampača,
skener, digitalnu kameru, fotokopir
mašinu sa opremom za koričenje, 5 belih
i 5 flip čart tabli, 2 projektora, 2 grafos-
kopa i dosta potrošnog materijala, a za
ogledno odeljenje opremu sa  2 CNC
mašine i devet računara sa simulatorima.

Bliži se kraj školovanja prve gen-
eracije učenika  - operateri  mašinske
obrade koji je novi obrazovni profil na
području rada Mašinstvo i obrada
metala. Ovo zanimanje, uvedeno u
skladu sa reformom srednjoškolskog
obrazovanja pre tri godine, realizuje
se po novom nastavnom  planu i pro-
gramu kao ogled. Koordinatoru škol-
skog tima za ogled, mašinskom
inženjeru  Grgi  Stantiću, obratili smo
se sa željom da saznamo kakva su njegova iskustva u ovom, nimalo lakom
poduhvatu. 

„Pre svega trebalo je realizovati ciljeve ogleda koji polaze od opšte definicije prema refor-
mi.One se sastoje u izvođenju nastavnih sadržaja u četiri grupe predmeta- opštih, opštesručnih,
stručnih i izbornih.Novine su u temeljnim pripremama nastavnika, posebno opštestručnih i
stručnih predmeta, za izvođenje nastave i ocenjivanje. Zatim, pokazni časovi iz stručnih pred-
meta koji su se održavali u pojedinim školama, uz diskusije, analize i razmenu iskustava u cilju
unapređenja nastave.Tako se pokazalo da treba „u hodu“  ponešto menjati kao, recimo, nas-
tavni sadržaji i fond časova tehničkog crtanja i tehničke mehanike.

- Kakva su iskustva na vežbama i praktičnoj nastavi ?
U ogledno odeljenje se upisuje 20 učenika, stim da se na vežbama i praktičnoj nastavi  dele

u dve grupe od po 10 učenika. Naša škola ima sve uslove za obrazovanje učenika ovog profi-
la- kabinete za vežbe iz opštestručnih predmeta, radionice za ručnu  i mašinsku obradu sa 8
strugova, 4 glodalice, dve brusilice. Zahvaljujući CADRDS donaciji odeljenje 3. razreda koris-
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Na početku sastanka ( održan 02. februara 2006. ) razgovor je vodila direk-
torica škole Eržebet Ivanović i navela da su članovi Saveta roditelja tražili promenu
smene, a sada kad je to učinjeno učenici pišu peticiju da se vrati prvobitno stan-
je. Zamolila nas je za malo razumevanja da prihvatimo činjenicu da se ne može
svima ugoditi i da uvek nekome ne odgovara  postojeći raspored. 

Na sastanku je bilo reči o učenicima koji se neadekvatno ponašaju u radu
Parlamenta.”Dolaze kako ne bi bili na času!”- ali zato ne prenose informacije sa
Parlamenta, tako da one ostaju samo među najaktivnijim članovima.  

Članovi Predsedništva nedavno su prisustvovali sednici Nastavničkog veća
gde im je obećana  pomoć u radu i mnogo više prostora da kažu sve što treba
da se kaže. Pedagog Gorjanka Botić je naglasila kako ta nota javnosti za
Parlament mnogo znači jer će se o njemu ubuduće mnogo više govoriti.

Dosadašnji predsednik Darko Maksić ( SŽ-41 ) podneo je neopozivu ostavku,
obrazlažući je razočarenjem što nije imao dovoljno snage da za svog dosadašn-
jeg mandata učini nešto u Parlamentu, „da nije video sebe u tome“. Osim toga,
smatra da mora da se skoncentriše na maturu koja je za tri meseca. On misli da
bi novi predsednik Prlamenta trebalo da bude iz trećeg razreda kako bi mogao
efikasnije nešto da postigne a ne da funkcioniše samo na papiru.

Nakon glasanja za novog predsednika izabran je Ivan Sedlak ( ET-33 ) ,  sa 35
glasova. On se zahvalio na poverenju, iako je, po njemu, bilo boljih kandidata.
Predložio je da Maksa bude na svom mestu predsednika dok ne završii školu, a
da će mu on pomagati u svemu i nastaviti rad posle njegovog odlaska. Na
Ivanovo razočarenje Maksa je odbio da i dalje bude predsednik, jer se on defin-
itivno odlučio da odustane od funkcije u kojoj „ne vidi sebe“.

Po izboru predsednika sastanak je završen u žurbi učenika koji su nestrpljivo
želeli da što pre izađu iz prostorije. Da li na čas, kući ili ...(???)

Grupa učenika i nekoliko profesora sa
direktorkom pošla je školskim kombijem i
automobilom 13.marta u Kragujevac, da bi
prisustvovali proslavi 152.godišnjice
tamošnje Tehničke škole.

Hladno, snežno jutro je u nama izazvalo
samo strah. Teško proho-dni i klizavi pute-
vi za iskusnog vo-zača, profesora Marka,
nisu bili ne-savladiva prepreka. Polako
smo napredovali ka Šumadiji, slušali mu-
ziku, pričali anegdote i viceve... Brzo nam
je prošlo vreme i već smo oko 17 sati bili
u toploj zbornici gde smo upoznali naše
domaćine. Pored super kragujevačke
ekipe, pored nas gosti su bili iz Make-
donije i Italije. Prvo veče, nakon što smo
se lepo smestili kod učenika domaćina,
imali smo zajedničku večeru. Usposta-
vljanje kontakta sa našim vršnjacima nije
bilo teško jer su oni vrlo komunikativni.
Umor nas nije sprečavao, zabavljali smo
se do kasno u noć jer smo polako postali
svesni da će nepuna tri dana proći vrlo 
brzo. 

Sledeće jutro, pomalo komirani, ali
nikako istrošeni uputili smo se ka njihovoj
školi. Obišli smo dva muzeja koja su nas
impresionirali. Kasnije smo otišli svi zajed-
no u kafić i prepričavali svoje utiske. Naj-
zanimljivije je bilo to što smo se sa Ita-
lijanima sporazumevali na engleskom je-
ziku, koji ne znaju svi tako dobro, jer su
mnogi govorili malo srpski, malo engleski.
Mi, Vojvođani smo ovde pokazali svoju
sposobnost komunikacije sa ljudima sa
drugih prostora, koja je, naravno s la-
koćom savladana.

Posle ovoga bili smo slobodni da se psi-
hički i fizički pripremimo za ono glavno -
prezentaciju Subotice i naše škole. Svi
smo bili dobro uvežbani i nama taj deo nije
predstavljao problem. Kada je došao
trenutak prezentacije, domaćini su nas
podržali i iz publike nas bodrili. Zaista smo
bili najbolji i dobili smo puno pohvala od
stručnih lica i naših vršnjaka. Bilo bi dobro
da smo to popodne mogli da obiđemo
Kragujevac i da šetamo, ali nas je sprečio
sneg koji je zatrpao ceo grad. Glavno pre-
vozno sredstvo nam je bio taksi, koji je
znatno jeftiniji nego u Subotici! Vreme
provedeno kod domaćina uvek će me aso-
cirati na gostoljubivu porodicu. Topla
atmosfera u jednom srećnom domu će mi
ostati u sećanju. Ostalo nam je samo da
se opustimo i da uživamo u provodu
poslednje većeri. Mnogi su tom prilikom
izrazili tajne simpatije, neki prema
domaćinima, neki prema gostima. Noć
puna uzbuđenja i izazova... Završilo se vrlo
tužno jer je dođao kraj našem druženju.
Ipak, ostaju nam u sećanju samo lepi 
trenuci.

Sledećeg jutra smo svi zajedno sedeli u
zbornici. U 10 sati je zazvonilo školsko
zvono. Na mene je ono delovalo poput
budilnika koji je, nažalost, označio kraj 
predivnom i kratkom snu. 

Razmenili smo e-mailove, adrese, bro-
jeve telefona i nadam se da ćemo ostati u
kontaktu. Seli smo u kombi, na putu ka
ravnici probudila se nostalgija u nama. 
Vojvodina je, ipak, naš dom. 

Dušica Vojnić Kortmiš, ET21

Šta se dešava u  ĐAČKOM  PARLAMENTU

APEL NA OZBILJNOST

Izbor za predsednika Parlamenta bio je povod da se upoznamo i malo
popričamo sa Ivanom sedlakom. Odmah smo shvatile da je on  veoma šar-

mantan i veliki džentlmen? Razgovor sa njim protekao je u prijatnom
rasploženju.

- Koliko ti znači što si izabran na ovu funkciju?
- Velika je odgovornost biti na čelu organizacije u školi sa 1600 učenika, to vam je kao da

imate malu četu vojnika iza sebe! Pa, možete i sami da pretpostavite da mi  to mnogo znači.
-  Koje su prve značajne promene koje želiš da uvedeš u Parlament?
- Prvo što želim, malo više ozbiljnosti i odgovornosti .Smatram da svaki učenik koji pris-

ustvuje sastanku mora da se potpiše na početku i obavezan je da ostane do kraja. Učenik koji
izostane više od tri puta sa sastanaka nema više pravo prisustva. 

- Koliko si siguran da ćeš u tome uspeti ?
- Siguran sam da ću da uspem zajedno sa predsedništvom koje je izuzetno.U Parlamentu

ima dosta onih koji veoma pametno razmišljaju i znaju kako to da  prenesu drugima. 
- Šta bi nam rekao za kraj ?
- Pa, vidimo se na sledećem sastanku koji će biti uskoro... Nadam se da ću tada uspeti da

svoje osnovne zamisli prenesem na druge.
- Hvala ti što si razgovarao sa nama. Želimo ti uspeha na novoj funkciji i u školi.

Tamara Antunović, Tajana Perčić, MT-11 i Sanja Sukara, ET-13

Darko Maksić
dosadašnji predsednik

Ivan Sedlak
novoizabrani predsednik

Naši učenici sa svojim domaćinima u Kragujevcu

Vesti sa takmičenja

Matematika - Tomislav Takač iz ET-43 učestvovao je na Republičkom takmičenju u
Vrnjačkoj Banji.

Računarstvo i informatika - Tihomir Turzai, ET-42 i Nenad Kožul, ET-31 plasirali su
se na Republičko takmičenje u Novom Sadu.

Fizika - Davor Rapić, ET-11 na okružnom takmičenju osvojio prvo mesto.
Engleski jezik - Julije Prelčec, MT-42, 2.mesto na Opštinskom i plasman na

Republičko takm.; Nemački j.-Boban Dragić, ET-43 3.mesto na Opštinskom t.
Srpski jezik - Arsen Kuntić i Nebojša H. Cinger, ET-31 učestvovali su na opštinskom

takmičenju.
Mašinstvo i obrada metala - Dalibor Došlo i Slobodan Štetak, MT-31, učestvovali su

na Regionalnom takmičenju u Adi.
Za treći stepen, automehaničari i bravari, bili su na Regionalnom takmičenju u

Pančevu.
Ostala takmičenja iz struke slede u aprilu i maju. 



IZ NAŠE STRUKE
DVE AUTO ŠKOLE

U Tehničkoj školi postoje dve auto škole- za učenike saobraćajne struke i za
treća lica ( ostale učenike naše škole i građanstvo ).

Učenici saobraćajne truke- vozači motornih vozila polažu za dozvole PSP(
mali motor ), B, C i E kategorije.

Tehničari drumskog saobraćaja ( 4. stepen ) mogu da polažu za PSP i B kategoriju.
Uslov za polaganje PSP stiče se sa navršenih 14 godina, dakle već učenici

prvih razreda.
Da bi stekli pravo polaganja za ostale kategorije svi moraju da polože prvo

PSP, fotokopiraju dozvolu, pribave lekarsko uverenje u Higijenskom
zavodu,fotokopiraju ličnu kartu i prijave se kod referenta za učenička pitanja u
školi.Najbolje je da sve to imaju pripremljeno  pre navršenih 18 godina. Za sve
učenike obuka je besplatna, kao i prvo polaganje. Savetuje se svim učenicima
da polažu ove ispite dok su redovni učenici, jer će  inače posle morati da plate
deo obuke.Izuzetak su učenici koji u toku školovanja ne navrše 18 godina, ali će
i oni moći polagati besplatno kada postanu punoletni. Dosadašnje iskustvo
pokazalo je da roditelji učenika nisu na vreme upoznati s ovim pogodnostima,
pa se dešava da učenici propuste rokove i posle plaćaju znatno višu cenu u pri-
vatnim auto školama. Ovim putem apelujemo da se odeljenjske starešine ovih
odeljenja više angažuju na ovim pitanjima i kod učenika i kod njihovih roditelja.

Kategorije C i E se polažu tek posle dobijene B kategorije.
Ispiti su svake dve nedelje ( petkom u 12 sati ) a sastoje se iz dva dela:
- teorijski deo ( test za datu kategoriju )
- praktični deo  ( vožnja datom kategorijom )
Članovi ispitne komisije su instruktor i nastavnici saobraćajne grupe predmeta.
Auto škola za treća lica je zanimljiva za sve naše ostale đake jer imaju

popust od 10 odsto, dok za građane važi određeni cenovnik.Kandidati mogu da
biraju da odmah polažu za B kategoriju sa 40 časova obuke ili da prvo polažu
PSP, pa zatim B kategoriju , kada je obuka  samo 20 časova. Jeftinija je druga varijanta.

Ispit se satoji isto iz dva dela:
1 teorijski ( testovi )
2 praktični ( poligon u školskom dvorištu i gradska vožnja )
Ispitnu komisiju čine: predsednik  školske komisije, instruktor i predstavnik

MUP-a.
Za  Aktiv saobraćajne grupe predmeta prof. Gordana Leovac

A sada - o automobilima ...
... zabeležili jedan od svojih uobičajenih razgovora: VIKTOR PEIĆ,DRAŽEN

TREŠNJIĆ i PREDRAG MARGARETIĆ, automehaničari (M-11 )
Prošle su neke devojke kraj nas toga dana Bio je veliki odmor i mi smo, kao

i obično, pričali o automobilima koje sanjamo Jedini se Dražen lako osvrnuo za
njima, dok smo Predrag i ja zaneto razmenjivali podatke o dva fenomenalna
automobila.

- MA, VOZIĆU JA TAJ AUTO, ČOVEČE, KAD-TAD !- reče Predrag i poče da opisuje
MASERATI MC 12 ...ZAMISLI SEBE ZA VOLANOM AUTOMOBILA ČIJIH 12 CILINDARA URLA,
DOK OBRTOMER ZA SEKUNDU U TREĆOJ BRZINI POKAZUJE PODELJAK OD 7700 OBRTAJA !
KAPIRAŠ LI ,ČOVEČE, 240 KM/H ZA PAR SEKUNDI – PA, TO JE SVEMIRSKI BROD !

U tom trenutku nam se i Dražen pridružio sa svojom toliko puta pričanom pričom ...
- EJ, NE PADAJU VAM DEVOJKE NA TE SVEMIRSKE BRZINE ... ONE VOLE SIGURNE I UDOB-

NE AUTIĆE KAO ŠTO JE ... 
Prekinuli smo ga nestrpljivo: 
- DA, ZNAMO: OPEL ASTRA OPC ... BLA, BLA, BLA ...
- E, BAŠ TAJ ... PAZI OVO: ANATOMSKI OBLIKOVANA «REKARO» SEDIŠTA, TROKRAKI KOŽNI

VOLAN, MOTOR 240 KS, MAKSIMALNA BRZINA NEŠTO SLABIJA OD ONE KOD TVOG MASER-
ATIJA, PREDRAŽE, ALI TO I NIJE NAJVAŽNIJE  – E, TO ĆU DA VOZIM JEDNOG DANA, NE ZVAO SE
JA DRAŽEN !

Morao sam da mu kažem:
- TAKVIM AUTOMOBILOM NIKADA NEĆEŠ STIĆI DO VELIKIH TRKAČKIH STAZA U DAJTONU,

LE MANU ILI SEBRINGU ... A JA ĆU SVOJIM FORDOM GT-40 SIGURNO VOZITI TE TRKE
IZDRŽLJIVOSTI JEDNOGA DANA – 505 KONJSKIH SNAGA, OBRTNI MOMENT 678 Nm PRI
3250 o/min ... MENJAČ SA ŠESTOSTEPENIM PRENOSOM ... DRAŽENE, TO SE ZOVE AUTOMOBIL ! 

Predrag na to zajedljivo ubaci :
- VIKTORE, ČOVEČE, OK, CENIM JA SVE NJEGOVE KVALITETE, POSEBNO MAKSIMALNU

BRZINU OD 380 KM/H, ALI RUŽAN JE ONAKO ŽUT ... POGLEDAJ ONU BELU ELEGANCIJU MOG
MASERATIJA – IZRADILI SU SAMO 50 PRIMERAKA – VIDEĆEŠ, JEDAN ĆE BITI MOJ !

Dražen poče da se smeje:
- PEĐA, NARAVNO DA ĆE BITI TVOJ ČIM NABAVIŠ 720.000 EVRIĆA, ŠTO JE SITNICA !
Predrag mu ljutito odbrusi:
- A TI ĆEŠ, KAO, NABAVITI NOVAC ZA ONAJ TVOJ SMEŠNI OPELČIĆ !
`ALO, PEĐA, NE VREĐAJ – PAZI  ŠTA PRIČAŠ !
Počeo sam da ih smirujem:
- ČEKAJTE VAS DVOJICA! ... ZNATE ŠTA MISLIM DA JE DALEKO REALNIJE? ...  ZA KOJU

GODINU I MI ĆEMO UMETI TAKVE AUTOMOBILČIĆE DA POPRAVLJAMO – PA, MI SMO BUDUĆI
AUTOMEHANIČARI !

Dražen se seti nečega i gotovo viknu:
- A, ZAMISLI NAS TROJICU KAO ORTAKE U ZAJEDNIČKOJ RADIONICI ?! ...
Predrag poče da se smeje:
-  SA TOBOM ? NI LUD ! MA, ŠALIM SE ! HAJDE DA SE ODMAH DOGOVORIMO KO ĆE BITI GLAVNI 
- TI, NARAVNO – ubaci se Dražen !
- MA, NE – PA, VIKTOR JE NAJODGOVORNIJI – JA ĆU BITI ZADUŽEN ZA REKLAMU – ZNAŠ

DA SAM NEODOLJIV KADA SE SMEJEM ! EVO, GLEDAJ!
Baš tada hodnikom su prošle tri slatke devojčice ... Pogledale su nas kratko i

produžile dalje ... Dražen reče:
- MA, DRŽIMO SE MI NAŠIH AUTOMOBILA – DEVOJKE SU PREVIŠE KOMPLIKOVANE !
Dakle, da ponovimo! Razmislite i odaberite – o ceni ne razmišljajte!

CENOVNIK AUTO ŠKOLE  od 1.januara 2006. godine

1. Ispit za PSP ( mali motor )                    1.ooo dinara  ( 10 % poust   – 900 )
2. Obuka B kategorije sa 40 časova             18.000                        „             16.200  
3. Obuka B kategorije sa 20 časova             10.000                        „               9.000
4. Ispit B kategorije – test + vožnja              1.200 + 1.200         „              1.080
5. Obuka B – 1 čas vožnje                                 500                         „                  450
6. Obuka C – 10 časova vožnje                     13.000                         „             11.700
7. Ispit C kategorije - test + vožnja                 1.500 + 1.500           „              1.350
8. Obuka C kategorije – 1 čas                        1.300                         „               1.170
9. Obuka E kategorije  -  4 časa                      7.000                         „               6.300
10.Ispit E kategorije – vožnja                      2.000                     „             1.800
Popust od 10 % važi za redovne učenike škole, za članove kolektiva i njihovu užu porodicu.

Za početak - dobar je i Fića

OBUKA U NIŠU
Na Elektronskom fakultetu u Nišu je od 13 - 17. februara

2006.godine bio održan petodnevni kurs u organizaciji Microsofta pod
nazivom “ Microsoft Official Course 2272C - Implementing and
Supporting Microsoft Windows XP Professional” kojem su prisustvo-
vali  i profesori naše škole Piroška Stanić Molcer i Lajoš Božik.Teme
su, između ostalih, bile o automatizaciji instalacije, konfiguraciji hard-
vera,  TCP/IP adresa, o podršci udaljenih korisnika i o nadgledanju
resursa i performansi. Teoretski deo predavanja je bio praćen adek-
vatnim vežbama na računaru, uz udžbenik na engleskom jeziku, te se
ponovo pokazalo koliko je za stručno usavršavanje potrebno poznavati
ovaj jezik.

Posebno su bile zanimljive vežbe na virtualnim mašinama, koje će
moći da se realizuju i u našoj školi iz predmeta “računari“, ukoliko se
uspeju obezbediti mašine sa 16B RAM-a.

Kurs je bio zanimljiv i koristan i nadamo se nastavku obuke u ovom
pravcu. 

Prof. P.Stantić Molcer
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RAZGOVOR SA UČENICIMA IZ M 33 - “ PILOT ODELjENjE “
Bliži se kraj  vašeg školovanja u “pilot” odeljenju. Kakav je to osećaj ?
Aljoša Kačar: Hvala Bogu da završavamo! Oseća se kraj.

- Da li ste sami izabrali ovo zanimanje ?
Aljoša : Ja sam izabrao ovo zanimanje i apsolutno sam zadovoljan.
Ivan Tumbas: Ja sam prvo pošao u “Lazar Nešić”, tamo mi nije uspelo pa sam

otišao na more a kada sam se vratio roditelji su me upisali na ovaj smer. Odmah
sam zavoleo društvo a potom i zanimanje

.- Je li bilo problema na časovima, praksi ?
Obojica: Stručni predmeti i praksa su OK , uglavnom opšti predmeti smaraju.

Da nisu toliko dosadni ne bi bilo problema. Bilo je “gustih” situacija, zbog vladan-
ja. Ne možemo da se pohvalimo disciplinom. Teško je bilo kad smo dobili ukore
. Mi smo i dalje pravili gluposti,ali je  naš razredni starešina Lazar Kujunđžić
uvek imao strpljenja za nas. Ima i važnijih stvari, napr. DrUšTvO, SpOrT,
ŽENSKE, IZLASCi …  Jednom smo mladi…  Niko od nas neće reći da nam je bilo
dosadno, lepo smo se proveli u ovoj školi. Ludo i nezaboravno !

- Kako očekujete da će se završiti vaše školovanje ?
Ivan ; Ako profesori budu realni u ocenjivanju pola nas neće završiti. Mada bih

voleo da svi završe jer nema upisa u naredne dve godine. Neki imaju problem u
praksi zato što ne shvataju osnove i pored odličnih tehničkih uslova. 

Da li vas plaši matura pošto niko pre vas nije imao ovakva iskustva?  A u komisiji vas neće
ispitivati vaši profesori.

Aljoša : Jednom delu razreda to neće predstavljati problem a drugima hoće. Biti
sam sa tri nepoznata profesora,hm... Za sada se samo tremaroši plaše a kasni-
je ćemo svi.

Šta posle škole ?
Aljoša: Ja bih vandrendno upisao višu školu i ako budem radio u struci neće

biti teško,Voleo bih da radim na CNC mašinama, za standardne sam previsok.
Ali mi je, ipak, na prvom mestu viša škola. Ako bih mogao na fakultet, otišao
bih u Beograd.

Ivan : Išao bih na višu ako drugi budu išli, a ako ne, ne želim ni ja. Ako ne
uspem na prijemnom zaposliću se. Kažu da je prijemni težak, ali uz dodatne
časove ne bi trebalo  da bude problem, samo ako budem  imao dovoljno volje.

Zabeležili:  Erika Lalić i Bojan Bašić, ET-21

Aljoša Kačar - strugar Ivan Tumbas - glodač

UVOD U AUTO HI-FI
Dakle krećemo od izvora signala tj.

cd uređaja ili kasetofona. Može se reći
i "Head Units", s tim da ne znači da je
to glavni uređaj u sistemu već samo
prvi medju jednakima. Oko ovog ure-
đaja kao i kod ostalih, ne sme se
štedeti i zakidati ukoliko zelite maksi-
mum. Naravno,vi sami znate koji je
vaš cilj-da li je to da slušate muziku u
kolima ili da vas čuju na trećem ćošku
ili da pobedite na takmičenju? Shodno
tome treba pravilno da izaberete
”Head Units”.

Sledeća stvar u muzičkom sistemu
su zvučnici.Kažem da je to jedna od
bitnijih karika u lancu i da se tu može
mnogo dobiti ali i izgubiti.

Greška koju pravi 95% kupaca
zvučnika su WAT-i. Čim potencijalni
kupac uzme zvučnik u ruke,sleduje
pitanje koliko ima WAT-i I što je naj-
gore, neupućeni prodavac mu pročita
najveću cifru na kutiji.Pa tako ispadne
da zvučnik od 10 cm prečnika mem-
brane ima 1800W. To sa velikim WAT-
ima je trik koji koriste prozvođači.Da
to ne bi bila prevara već samo jedna
od informacija oni napišu koliko taj
zvučnik ima stvarnih wati tj RMS ali
sitnim slovima i skoro uvek na bočn-
im ili zadnjim stranama kutije,tako da
se jedva vide.Mnogo važniji podatak
je koliko zvučnik ima decibela odnos-
no kolika mu je osetljivost.Što više
decibela imate u zvučnicima to je više
muzike sa istim pojačalom. Zato vam
savetujem da dobro čitate šta piše na
kutijama a još bolje je ako je prodavac
upućen u akustiku i ako su mu namere
čiste,tj. ako vam da ispravan savet.

Pored ove dve jedinice “head
units”-a i zvučnika u sistemu ima još

delova koji nisu ništa manje važni a
veoma su zapostavljeni.To su akumu-
lator i kablovi.

Sama reč akukulator kaže da je
nešto akumulirano,tj. sakupljeno i
sačuvano.Što akumalator može više
da primi i zadrži  električne energije to
Akumulatori običnog  tipa  od 55Ah
imaju od 170 do 400A a specijalni
akumulatori mogu da imaju 1200A ili
2500A ili čak neverovatnih 3500A
kakve u svojoj ponudi ima nemačka
firma Ground Zero. To su bili neki mali
a ipak jako važni pokazatelji koje treba
obavezno gledati prilikom kupovine.

Kablovi su takodje važni u ovom
lancu i oni čine jednu celinu. Kablovi
za napajanje električnom energijom
vašeg CD-a ili pojačala su vrlo često
manje kvadrature nego što bi trebalo
a samim tim su i gubici veći što su
kablovi tanji. Dakle na kvadraturu
kablova za napajanje najviše utiče
razdaljina izmedju potrošača i izvora
električne energije i količina struje
koju potrošac zahteva za svoj maxi-
mum.Skoro ista pravila važe i za
zvučnike stim da ipak postoji razlika.

Takodje je važno od kakvog su
materijala sami provodnici i izolacija.
za kraj da ne zaboravimo osigurače.

Ukoliko koristite kablove od 10,16
ili 20mm kvadratnih a nemate osigu-
rač na njima rizikujete da izgubite
auto ili ne daj bože život.

Zato upamtite: ako menjate kablove ili
postavljate sasvim nove obavezno stavljajte
odgovarajuće osigurače.

Još jednom vas podsećam da
kupujete samo kod prodavaca koji
vam mogu dati ispravan savet kao što
je, na primer koliko zvučnik ima deci-
bela ili koliki treba kabel za neko
pojačalo a ne KUPI OVO,OVO RAZBIJA  !!!

Danijel Plećaš, ET-23

MTA (MERENjE TEMPERATURE AMBIJENTA)
MTA projekat je sastavljen iz hardverskog i softverskog dela. Hardverski deo

se sastoji: od senzora Ds18s20 i LedPanel-a. Ds18s20 je temperaturni senzor
firme Dallas. Ima opseg merenja od -55şC do +125 şC. Najveca prednost ovog
senzora je što ima 1-wire komunikaciju tj. unikatni 1-Linijski interfejs sa samo
jednim port pinom za komunikaciju. Komunikacija se vrši preko serijskog porta
racunara.

LedPanel je skup cetiri 7-segmentna pojedinacna displeja. Ima funkciju da
prikaže trenutno ocitanu temperaturu. Podatak se prikazuje u vremenskom mul-
tipleks modu, što znaci da se ispis cifara na pojedinacnim displejima vrši veoma
brzo i imamo utisak da vidimo sve cetiri cifre. Komunikacija se vrši preko para-
lelnog porta racunara .

Softverski deo se sastoji od programa napisanog u Visual Basicu u okviru
Excel-a. Sam program se sastoji od korisnickog i grafickog interfejsa, koji
omogucava izvršavanje citanje temperature, njegovog prikaza i obradu podataka.

Zakljucak: Ovaj projekat se može iskoristiti za razne nacine korišcenja u indus-
triji, privredi, hidrometeorologiji itd.. gde god je potrebno merenje temperature i
prikazivanje temperaturne krive u odredjenim intervalima, sa mogucnošcu
automatskog rada programa i memorisanja podataka. Narocito je interesantno
tamo gde su merenja dugotrajna i cesta. Moguce je automatski ocitane podatke
ili prosecne temperature automatski slati i ažurirati na sajt koji prikazuje meteo-
rološke podatke , itd...

Sa ovim radom učenik Robert Stojanović iz ET-13 pobedio je na republičkom takmičenju
iz informatike u Kragujevcu, maja 2005. godine (u konkurenciji osnovnih škola).



IZ PRVE RUKE

TUK NA UTUK
To je to! Otvoreno - “otrovno,

pakosno, kritizerski”, kako sama
karakteriše svoj osvrt prof.Vasić.Zna
ona da je prirodno da  dečije bolesti
mogu da potraju čak i do godina
zrelosti, pa se stoga svi  možemo
nadati da još ima vremena da ih
naše NOVINE(ili preciznije - List
učenika i profesora Tehničke škole )
prebole, bile one i  nedonošče, ali
samo da izađe iz inkubatora. Da
zakorači u našu muško-žensku
stvarnost, sa svim mirisima, bojama,
pogledima, može i s bakljama,
motorima, od X KS… Ali, čemu s
mašnicom upakovanim psovkama ?
Provocirati  postojeće ili nepostojeće
“pevanje i mišljenje”nije teško samo
treba imati šta reći i - svoj stav. Kako
to postići kroz ovakav vid komu-
nikacije  grupice učenika, i ponešto
profesora, sa čitaocima?Tu dotičemo
suštinu pitanja - Šta su drugo novine
nego prepričana stvarnost? Da,
samo nije svejedno ni kako gledamo,
ni da li je prepoznajemo, osetimo,
imamo li dovoljno veštine i hrabrosti
da je saopštimo drugima.Učenici od
14 - 19 godina vrlo lako i originalno
komuniciraju međusobno usmeno,
mobilnim i  ostalim elektronskim izu-
mima, ali kada treba da nešto
saopšte auditorijumu ta njihova
sočnost gubi dah pred barijerom -
javnost reči. Pa, da li smo i  mi stariji
tome doprineli? Treba da ih ohrabri-
mo i pomognemo im da se iskažu na
svoj način, ali za to treba
vremena.Oni koji su učestovali u ovoj
raboti, bilo po sopstvenoj inicijativi ili …
znaju samo donekle šta znači biti
saradnik školskih novina.Sve ostalo
je dobra volja da se dogode novine,
ali svakako NE -“ lična ambicija i svo-
jevrsna narcisoidnost”( M.Vasić)
.Koliko smisla ima uopšte uveravati?
Skromno, koliko to mi svi zajedno,
kao puki amateri umemo, poštujući
uzajamne probleme( u pitanju su
redakcije na dva jezika) ponekad, s
razlogom, kasnimo, što zbog tehničk-
ih zavrzlama, koje naši vešti učenici
SAMI rešavaju , što zbog dizajna ili
sadržajnosti, ali zbog konkurencije
VOG- u sigurno ( još) ne.O tiražu
brinu drugi, mi smo  za sada zado-
voljni onim od 800 primeraka,
svakom drugom učeniku i profesoru.
Nismo, niti ćemo se bombastično
reklamirati. Ali, uveravamo, biće
bolje, dolaze nova vremena i običaji,
pa i ljudi. Neće, valjda, uvek ostati po
onom starom HOMO HOMINI LUPUS
EST, kako tvrdi uvažena koleginica
Vasić.

Urednik

IN MEDIAS (P)RES
Dogodilo se, najzad , posle četiri

broja naših novina, da nam se neko
obrati pismeno u vidu konstruktivnog
priloga ( predloga).Ne krijemo da
bismo više voleli da je to neko od
naših učenika ali, izgleda da je jedna
profesorka, ipak, imala više dobre
volje od drugih da se oglasi , pa
objavljujemo izvode iz njenog
podužeg eseja( neka nam ne zameri,
ali koristimo pravo uredništva). Dakle,
prof. Milica Vasić, između ostalog ,kaže: 

“Poslednji broj našeg časopisa ( za sada
još samo novine- primedba ur.) samo mi je
potvrdio da naše nedonošče još uvek pati od
deijih bolesti…Dobili smo prepričanu
stvarnost iz već doživljenih, prepričanih,
opričanih uglova gledanja.Ovaj dugo najavlji-
vani i bombastično reklamirani broj nije
dostigao ni tiraž, ni dizajn, ni sadržajnost, ni
renome VOGUE-a (???) Samo je ličio na
prethodne brojeve i svoje autor(k)e.”

Obraćajući se “đuvegijama” svih
generacija u našoj školi prof. Vasić
dalje negoduje:” Nedostajete vi, muškarci,
zbog čvrstine, logike, hajdučkog gledanja na
stvarnost, zbog suprotnosti liht-roze bojama i
cvetnim venčićima. Nedostaju mi prilozi koji
mirišu na mašinsko ulje, liče na matematičke
formule, gore snagom i mladošću kao navi-
jačke baklje, čuju se kao motori od mnogo
stotina KS...Znam da vi to možete, dragi
dečaci iz MEŠC-a …niste naivni da znate i
najjaču mušku psovku lukavo upakovati,,jer ,
jasno je da MEŠC PRESS papir ne trpi baš
sve…Naprosto smatram da Mešc Press treba
da bude slatki mali časopis svih nas ( opet
insistiranje na časopisu! ) Možda smo i
sami krivi, lenji, inertni, bezidejni. Sigurno bi
bilo lakše i uredniku i lektoru da objektivno
ostanu po strani kada bi imali šansu da bira-
ju najbolje od 1800 priloga.Toliko nas je u
školi…Napišite i potpišite, priložite. Dokažite
da imate šta reći, javiti, prokomentarisati…Svi vi
koji osećate da pripadate našoj školi, pera se
la t i t e ,  pr i l oge svo je  da j t e ,  bud i t e
VOX POPULI  …”
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KRITIKE

EKONOMSKI FAKULTET

Novi studijski planovi i programi EF u Subotici
sigurno su atraktivni i privlačni zbog reformskih
načela Bolonjske i Lisabonske deklaracije.Veliki broj
usmerenja pružaju studentima širok izbor ali i
usku specijalizaciju, kao i sticanje diplome
akademskog nivoa nakon tri godine, specijalis-
tičkog nivoa za četiri ili master nivoa za pet
godine studija. Za naše maturante evo i pregleda
usmerenja koji će im možda pomoći u razmišl-
janju , ukoliko zaključe da neće ili ne mogu da
nastave školovanje na nekoj od tehničkih struka.
To su : Agrarna ekonomija i agrobiznis ;
Evropska ekonomija i biznis; Finansije, bankarst-
vo i osiguranje; Kvantitativna ekonomija;
Marketing; Menadžment; Poslovni i informacioni
sistemi; Računovodstvo i revizija; Trgovina.

Prema Pravilniku svi prijavljeni kandidati na
Konkursu polažu prijemni ispit iz DVAod sledećih
predmeta, po slobodnom izboru : Osnovi
ekonomije, Poslovna ekonomija, Matematika,
Filozofija s logikom i Informatika.Prijemni ispit se
može polagati na srpskom ili mađarskom jeziku
u obliku  pismenog testa sa ukupno 20 pitanja,
po 10 iz svakog predmeta.Tačan odgovor na
svako pitanje vrednuje se sa tri poena, dok mak-
simalan broj može biti 60 poena. Uspeh iz
prethodnog školovanja vrednuje se sa maks. 40
bodova.Ukoliko je kandidat kao uč. IV razreda
srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta na
republičkom takmičenju Ministarstva prosvete,
odnosno saveznom ili međunarodnom tak-
mičenju iz predmeta iz kojeg polaže prijemni ispit,
oslobađa se polaganja iz tog predmeta  i vredu-
je maksimalnim brojem bodova.

Da bi se što bolje pripremili za prijemni ispit,
kandidati mogu da kupe na EF Informativni bil-
ten sa originalnim zadacima iz svih predmeta sa
prijemnog ispita iz 2005. godine ( na oba jezika),
kao i da se upoznaju sa ostalim detaljima.

Broj studenata koji će se finansirati iz budžeta
je 400, a samofinansirajućih se planira 800, od
kojih 100 za studije »na daljinu«.  Uskoro  se
očekuje i konkurs, koji će se svakako naći i u našoj
školi na oglasnim tablama.

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

VTŠ u Subotici i ove godine spremna je da
upiše studente na tri područja: Elektrotehnika - za
automatičare i elektroničare, po 60 na budžet i po 40
za samofinansiranje.

Mašinstvo–  Razvoj proizvoda sa mehatronikom 
Termotehnika sa ekologijom, za po 45 kandidata na

budžet i 25 za samofinansiranje.
Informatika -Tehnička informatika
Poslovna informatika; na oba smera nije

predviđeno budžetsko već samo 130 samofi-
nansirajućih studenata.

Inače,  predviđeno je da se ukupno upiše 6oo
studenata, od kojih 210 na budžet  i 390 samo-
finansirajućih koji će morati da plate 40.000
dinara za godišnju školarinu.

Na prva dva profila polagaće se prijemni
ispit iz matematike, a na trećem iz
informatike.Predviđen je i  dvonedeljni
pripremni kurs na oba jezika krajem juna.
Inače, obećali su nam iz ove ustanove da će
svakako posle objavljivanja konkursa doći u
našu školu na promociju svojih zanimanja,
pa će budući kandidati moći detaljnije da se
upoznaju sa onim što ih zanima.

Kuda posle srednje škole

HALO, OVDE MEŠC, IZVOLITE !

U  zanimljivom razgovoru sa čika
Gezom Nimčevićem, portirom naše škole,
povodom njegovog odlaska u penzi-
ju,saznajemo nešto više o njemu..

- Čika Geza, koliko dugo radite na portir-
nici naše škole?

Četvrt veka (25 godina) sam radio na por-
tirnici.

- Da li je vaš posao opasan? Jeste li ikad
bili u situaciji da se uplašite nekih čudnih
školskih zvukova?...Kako izgledaju hodnici
Mešc-a noću?

Škola je najnebezbednija zgrada u gradu!
Bilo je neprijatnih situacija. Kad su neki

nepoznati momci zapalili vrata fiskulturne
sale izbio je požar koji je, srećom, brzo bio
ugašen, ali moglo je biti svašta. Ili, kada su
jedne noći upala tri mladića u školu kroz pro-
zor od wc-a, no, nije se ništa dogodilo jer,
kad su me primetili, pobegli su..

- Kakvi su učenici naše škole
danas, a kakvi su bili nekada?

- Deca su jednaka. Ranije su učenici
završavali neke od zanata pa su išli da rade
a sada je to malo drugačije. Čak bih rekao da
su deca bolja danas. Nemam primedbe i
nikad nisam imao ni jedan konflikt sa njima.

- Koga se posebno rado sećate među
ljudima u školi, ko vam je bio/jeste posebno
draga osoba?

Radni kolega Zoltan Petar posebno mi je
draga osoba, jer sam sa njim počeo da radim.
Možda sam nekada i pogrešio, ali namera mi
je uvek bila dobra,greši samo onaj ko radi..

- Da li je bilo tokom svih ovih godi-
na i ružnih događaja?

Pamtim štrajkove koji nisu bili krivica
zaposlenih. Na neugodna pitanja roditelja
odgovarali smo mi, portiri, a ne glavni u školi
(vređanja, psovke , sav bes iskaljen je na
nas).

- Da li ste se nekada osećali -

poniženi, nagrađeni...?
Pa...mlađi profesori su me uvek sa većim

poštovanjem gledali nego stariji! Verbalne
pohvale sam dobijao, ali materijalne nikada.

- Čime ćete se baviti kada odete u
penziju ?

Pošto mi se ćerka udaje voleo bih da dobi-
jem unuče (postanem deda) koje će mi biti
zabava, ali uvek će biti i sporednih poslova.

Na kraju ovog prijatnog razgovora
čika Geza nam je ispričao anegdotu
koja mu se nedavno dogodila,ali sada
nećemo o tome.

Prijatan dan!

Snežana Masaušić i Nemanja Kužić,  SD-21

Geza Nimčević - portir



Pisali su pismene zadatke i
ovako razmišljali u ET-43

Mnogo puta sam razmišljao o razlici u idealima

naših očeva i moje generacije i pitam se da li je ona

zaista tolika ili pokušavaju da nas inspirišu time što će

nas omaložavati . 

Ja nisam bio u njegovom vremenu i ne znam kako

je to bilo, ali sam mnogo puta čuo priče kako je njima

bilo  sve super. Kako su ljudi bili normalni i vredni, jedni

drugima pomagali u nevolji i nikada nikome odmagali.

Kaže moj tata, imalo se para i za more i za pozorište.

Svi su bili članovi Partije i gledali u Tita kao u jedinu

stvar na svetu. A pogledajte mene, nemam ništa u

životu, sve što uradim ili ne valja ili ne vredi. Niko od

mojih drugova, pa ni ja, nema nikakvu ideju o životu.

Ali, zaista ne znam da li je problem u nama ili u našem

okruženju. Možda mi, kao novi naraštaji, treba sami da

izgradimo pozitivnu atmosferu. Čini mi se da mi jednos-

tavno nemamo snage za to. Živimo dan za

danom i čekamo da se nešto desi. Idem u ovu

školu a iskreno ne znam zbog čega. Verovatno

zato što nisam imao neku drugu ideju za neku

drugu školu. Pa kako onda moji i ideali naših

roditelja mogu biti isti? Velika je razlika u nji-

hovom i mom vremenu. Ništa nije isto, muzika,

oblačenje, moda, govor... Ali, ipak, mi je jedna

stvar jako draga, a to je što ne živimo u komu-

nizmu. Mogu slobodno slavu da slavim i da

kažem šta mi je na umu, pa makar ja živeo u

državi gde ne znamo šta nas sutra čeka. Svi

ljudi koji su bili najveći komunisti sada se po TV

vodaju i sve najcrnje o njemu pričaju. Kada se

desilo to što se desilo, sada su svi pametni

kako to nisu bila dobra vremena i šta su ta vre-

mena donela. Mnogo se nerviram kada moj tata

počne priču kako Tito nije valjao, ali isto tako

znam da mu je Tito dao kuću koju nikada nije

otplatio. Sada, kada mu je rat srušio tu kuću,

niko ne valja. Znam da ću ja morati otplatiti sve

te dugove koje je ta država napravila ali, nema

veze, ja sam čovek bez ičega u životu, ali isto

tako čovek dosledan sebi.

Saša Stojanović

Bolje je ne gledati u daleku budućnost već se pre-

pustiti dešavanjima, pa, kako ispadne. Zato se mi radu-

jemo malim stvarima i činimo sve što možemo da

bude, makar sada, koliko-toliko lepo.

Milovan Stanković
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LITERARNE TEME
Na svetosavskoj svečanosti zaposleni

Škole bili su nagrađeni za deset,
dvadeset i trideset godina rada.
Zabeležili smo tom prilikom reči profe-
sorke srpskog jezika i književnosti
LjILjANE STJEPOVIĆ:

"U ovakvim ili sličnim situacijama, kada
sagledavamo neki duži period iza sebe, vidi-
mo da su nam sve te godine činili dani
ispisani crvenim, ali i crnim. Kao u crkven-
om kalendaru. Tako i treba  i mora da bude
jer to naš rad i naše življenje čini smisleni-
jim.

Najvažnije je da se uspemo sačuvati onih
sivih, bezličnih dana u svom kalendaru,
zvanom ŽIVOT."

SAN  LETNJE NOĆI
Bila je kao vila,
još uvek pamtim korak njen,
duga kosa kao svila,
ja postao njen sam plen.

Divna je ona bila,
osmeh kao izmišljen.
Bila bi moja mila,
ja bio bih dragi njen.

Lice je svoje krila
videh je samo na tren.
Više se nismo sreli,
al ostao je osmeh njen.

Kada bi moja bila,
makar na jedan dan.
Više se nismo sreli
jer sve je to bio samo san.

Aleksandar Vidić, MT-21

Crtež: Zinka Piuković, ET-11

Samo osvrt...

... jer se poetske večeri NE
PREPRIČAVAJU! Ili jeste bili prisutni -
ili budite sigurni da ste propustili
nešto značajno!

Postoje reči koje se kao melem na
dušu privijaju... Potrebna vam je vešti-
na da ih čitate, ali uvek postoji
mogućnost da vam ih kazuju oni koji
to umeju, a vi se samo prepustite
osećanjima...

Ono što je nedavno moglo biti vest
u rubrici ‘’Verovali ili ne’’, postaje
divna praksa u našoj školi... Poetske
večeri, večeri posvećene lepoti, muzi-

ci, ljubavi - u MEŠC-u! Postaju običaj
na koji se navikavaju svi: učenici, pro-
fesori, naš grad...

Te prolećne večeri, 22.marta, škol-
skim hodnicima se širio miris zumbu-
la, damama su deljene visibabe, a
gospodi srcolike ceduljice sa poruka-
ma o ljubavi... Dame i gospoda na
sceni, dame i gospoda u publici!

Bravo profesorice Martinov, bravo
kolege i učenici - okrepili ste nas u
času kada smo mislili da melanholija
u nama nadvladava otpor duše željne
svega, Sunca ponajviše !

Bravo MEŠC !
Redakcija

TRAG ZEMLJE NA DLANOVIMA ILI TRENUTAK OPRAŠTANJA
Dušku Trifunoviću

Tvoj je udes;
tamo gde nisi živeo,
dugo ćeš biti mrtav.

Moja je uteha;
gledaćeš me očima nezemaljskim
i umesto rečima, gorditi pismenima.

‘’To je sve, debeli’’- ni začuđena ni
pomirena, zamišljam Tvoju poslednju
rečenicu, u trenutku dok posipam
šaku prhke ravničarske zemlje po
drvenom poklopcu, trudeći se da te
ne dotaknem strašnim zvukom. Još
trenutak pre, stojeći među inim ljudi-
ma, igrala sam se živim sećanjem. Po-

novo si me zasmejavao, a tek sam
prizvala samo delićke naših susreta u
sadašnjim i bivšim životima, kako
obično ljudi koferaši, naš soj, dele
vreme sadašnje od vremena prošlog.

Više slavan, nego srećan, i to
rekoše za Tebe, oni slavni što Te peva-
ju. Možda je stvarno muzika večnija
od poezije, ako postoji uopšte večnost
u rečima. Neozbiljno je pisati poeziju,
koliko i biti živ nagnut nad tebe, već
spuštenog na dubinu u kojoj stanuju
mrtvi. Zato idem, opraću ruke, kako
nalaže običaj i ko zna kad opet doko-
račati na ovo mesto. Znam da ću kao
i sad, evo, često recitovati Tebe, šta
bih drugo, ovako, kao da čitam u sebi,
ovim novim, naučenim nam, jezikom: 

‘’Umešan u ovaj život ko mrav u pogaču
u ovom komfornom grobu
nalazim smisao velji
u želji
da se izmigoljim nekako iz svega

Upućen na način prosti
ovako spregnut
puštam da me proguta domaćin i gosti
gadljivi da me ne primeti svet
i njima ništa
a meni gotovo’’.

(Šok soba)

Snježana Rončević (nedavno 
preminulom pesniku, prijatelju)



SPORTSKE VESTI
I ove zime naši ODBOJKAŠI,

KOŠARKAŠI i RUKOMETAŠI bili su
izuzetno dobri. Na opštinskom takmi-
cenju iz odbojke osvojili smo 2 mesto,
igrale su svih sedam škola iz
Subotici.Na okružnom takmicenju iz
odbojke osvojili smo 1 mesto a igrale
su Gimnazija iz Backe Topole,
Gradevinska škola iz Subotice i naša
škola iz Subotice.Utakmice su odi-
grane 07.02.2006 godine. I na
meduokružnom takmicenju iz odbojke
osvojili smo 3 mesto, a igrale su
Gimnazija iz Sombora, Tehnicka škola
iz Kikinde, Tehnicka škola iz Novog
Sada i naša škola iz Subotice, utak-
mice su odigrane 14.02.2006
godine.S obzirom na uslove naše
škole naši odbojkaši nisu mogli da
vežbaju u sali škole, pa su zato imali
nekoliko treninga u Gimnaziji. 

Na takmicenju iz košarke muška
ekipa osvojila je na opštinskom prven-
stvu 3 mesto, a ženska ekipa osvojila
je 2 mesto na opštinskom prvenstvu,
a cetvrto na okružnom. 

Na rukometnom takmicenju 1
mesto osvojeno je na opštinskom tak-
micenju, 1 mesto na okružnom i 3
mesto na meduokružnom takmicenju.
Takmicili su se samo ucenici prvog i
drugog razreda srednjih škola.

IVKOVIC SLOBODAN (M-31) na
republickom takmicenju iz plivanja
osvojio je CETVRTO mesto 100m
ledno.

Ocekujemo takmicenja iz atletike,
malog fudbala i gimnastike.

SUKARA SANJA ET-13
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Jednoga petka gost Kluba MESEČINA
bio je naš nekadašnji učenik,danas
akademski slikar Emil Kadrić. Želeli smo
da malo porazgovaramo s njim.

Kada i kako si završio Tehničku školu? 
Emil – „Pa ovako…završio sam sao-

bracajni smer u Tehnickoj školi 1995. …
hvala bogu SRETNO! Po disciplini sam
bio vrlo loš dak I bio sam, na neki nacin,
voda u razredu.U školi sam prolazio
teško, ali nikada nisam išao na popravni.
Jedanput sam imao osam jedinica na
polugodištu, ali sam se uvek „provlacio’’.
Jedino što sam dobro radio je crtanje, ali
me nisu mnogo mazili zbog toga.
Planirao sam da upišem neki saobracajni
fakultet ,ali sam se na vreme predomislio
i upisao Likovnu kademiju.Tamo je
procvetalo…bio sam privilegovan ucenik
i medu najboljima. Ali opet, drago mi je
što sam išao u MEŠC, kada smo ucili o
asfaltima, parkingzima, putevima, onda
zezancije itd.“

Kad si primetio da imaš talenta?
Emil – „Uvek sam voleo sam da crtam!

Zapravo je trebao neko da me usmeri ka tome, jer
nisam primecivao svoj talenat. Uveren sam da
sam pogrešio školu, ali mi nije žao što sam išao
u MEŠC. Da sam išao u neke druge škole, verovat-
no ne bi nikad uvideo svoj talenat jer su profesori
u MEŠC-u „opušteniji“, tako da sam imao vreme-
na i da crtam!

Da li si upisao Akademiju čisto da bi
nešto upisao, ili da bi ti bilo lakše da se
školuješ?

Emil – „Zapravo, nisam ni znao da se može
živeti od crtanja! Ali uvek sam crtao I mnogi su
primetili moj talenat, ali isto tako nisam razumeo
koncept umetnosti. Isto tako je moja sestra
primetila da sam talentovan, te me je ubedila da
upišem Akademiju. Cak se i u školi primetilo da
dobro crtam jer je moj sto uvek bio ižvrljan, dok
su ostali bili izglancani. Razredi iz druge se nisu
žalili zbog stola, pa ni spremacice. Recimo profe-
sor Perme voleo je kako crtam automobile I tražio
je da mu crtam na tabli, I mnogo me je cenio zbog
toga, a ja nisam ni primetio. 

Šta si do sada cuo o „Mesecini“ i šta si
zakljucio prema tome?

Emil – „Jedna od najboljih ideja koje sam cuo!
Stvarno genijalno i kreativno! Imam takvo mišljen-

je jer je toga u moje vreme bilo zaista malo i bili
smo vrlo unazadeni i

izolirani od takve razonode i zabave. Ovaj peri-
od života cu pamtiti kao veoma dramatican i baš
nam je nešto ovakvo nedostajalo. MEŠC je skola
puna...cudne dece i stvarno je velika hrabrost
upisati takvu školu. Verujem da ovaj klub okuplja
ekstremnu decu da se zabavljaju sportski ili
reakreativno, bez „kafanske“ atmosfere, jer ovde,
nema alkohola, cigara, droge i nema štetnih utica-
ja. Cuo sam da se ovde okupljaju deca iz drugih
škola, što je jedan plus za ovu školu, jer MEŠC
glasi kao neka „kaubojska“ škola,  i ovo je pred-
stavlja u nekom boljem svetlu. Ovde ce uvek biti
druženja i zabave, jer je to nama jako nedostaja-
lo. Bili smo slabi što se tice ekskurzija, ali opet,
to su bila takva vremena i nikako ne krivim školu
jer nam je pružila maksimalno , koliko je mogla!“

Koja ti je najbolja slika koju si nacrtao i
odakle ti inspiracija?

Emil – „U početku sam se bavio  školskim
temama jer sam najviše u njima uživao. Te su mi
slike bile najdraže dok nisam ukapirao koncept
umetnosti. Ja nemam neku svoju omiljenu sliku,
ali imam slike nekih super-junaka iz stripova, a
sada radim samo ozbiljne slike. Inspiraciju najviše
dobijem od devojaka tj. lica devojaka. Znaci, uvek
dobijem inspiraciju kada vidim neku prelepu devo-
jku, i prosto dobijem neku želju da je predstavim
na platnu.“

Posle razgovora sa Emilom MEŠC nam,
ipak ne izgleda tako loša škola kao što se
nekima čini. Naša „Mesecina“, posle 6
meseci rada, izgleda kao pravi noćni klub
i mesto za izlaske. Posetioci iz naše i
idrugih škola su uvek veseli i oduševljeni
što im je pruženo nešto opuštajuce...i
zdravo, na kraju krajeva. Iako nisu imali
želje da nam kažu svoje utiske, po priča-
ma bi se moglo reći da „Mesecinu“ vredi
posetiti. 

Darko Mijatovic & Damjan Kapor ET-25Emil Kadirić (u sredini) sa svojim domaćinima u Klubu Mesečina

Deže Kiš, koordinator programa i profesor
pedagogije u penziji: 

“Udruženje za pozitivnu komunikaciju
“Klub 21” pomoglo je osnivanje “Sekcije
nocnog sporta za mlade”. Ova ideja  je
dobro prihvacena  medju mladima, prven-
stveno u Školi i društvenoj zajednici. Nakon
nepuna tri meseca aktivnosti Kluba
“Mesecina” Balkanski fond za podršku
lokalnim inicijativama ( BCIF ) ocenio je
putem konkursa naše civilno udruženje
uspešnim i dodelio mu dodatne mogućnos-
ti za razonodu – dva stona fudbala.

Posle šest meseci aktivnosti  Kluba
za mlade “Mesečina (od 30. 9. 2005),
upitali smo Radmilu Kiš, profesorku
fizičkog vaspitanja i predsednika za
njeno mišljenje o ovoj korisnoj novini
u našoj školi. 

“ Prvobitna ideja je bila da se
obezbedi prostor za razonodu učeni-
ka, što su podržali donatori darujući
školi dva stola za stoni tenis,
obezbeđeni su i treneri. Odnedavno u
Klubu se povećao broj zabavnih igara
sa dva  stona fudbala i pikadom. U
pauzi se mogu igrati šah i domine.
Time raste interesovanje za ovu vrstu
druženja u večernjim satima, te
pored učenika Tehničke škole  Klub
okuplja i omladinu iz drugih škola. Na

samom početku posluženje je bilo
skromno: hleb s mašću i paprikom,
hleb sa džemom od šljiva a sada, uz
podršku novih donatora, taj asorti-
man se znatno proširio. Naime, ono
što druženje čini posebno zabavnim i
uopšte motivom da se igra stoni tenis
jesu nagrade najuspešnijim tak-
mičarima. Nagrade su: pica iz
“VENTO” picerije, desert iz “PELIV-
AN” poslastičarnice, trenerke, dukse-
vi i majice sa obeležjem Kluba
“Mesečina”.Uveli smo i tombole,pa
je tako do sada podeljeno 10 pernatih
jakni a fair-play nagradu dobio je
učenik gimnazije za fer gest. Svi
praznici su proslavljeni zajedno - oba
Božića, obe Nove godi-ne, pa i Sveti
Sava, kada je bila najbogatija trpeza
do sada, kaže profesorka Radmila Kiš

Podršku “Mesečini” redovito daju i:-
Stonoteniski klub Spartak, Bolnica,
Crveni krst,  do sada oko 19 donatora.

Darko Mijatović i Željko Maleš, ET-25

Emil Kadirić - slikar s reketom na “Mesečini”
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ZABAVA

IGRICE
Mnogi ljudi kažu da igre uništavaju

mozak. E, neki put pružaju nam i
edukaciju. Za taj primer možemo uzeti
igru Cesar III. U tekstu igre nalazi se
isti deo teksta kao i u knjizi, samo što
je, naravno, na engleskom. Ali, igra
koja je, može se slobodno reći, totalno
zaludela svet i čiji koreni potiču iz
1994. jeste World Of Warcraft. Mala
firma (Blizzard interactive) 1994.
godine napravila je igru poznatiju pod
imenom Warcraft. Igra je bila jako
popularna i tako su nastali Warcraft II
i Warcraft III i posle toga dolazi njiho-
vo remek delo World Of Warcraft. To
je MMORPG (massive multiplayer
online role-playing game), što bi kod
nas značilo igra preko internet mreže.
Do sada u Evropi igru je kupilo čak
1,500,000 ljudi, što uopšte nije mala
cifra. Igra ima samo jedan cilj a to je
zabava. Radnja se odvija u zamišl-
jenom svetu Azeroth koji se deli na
dva kontinenta. Fanovima Warcraft III

igre trebalo bi da su poznati, a to su
Kalimdor i Eastern Kingdoms. Kada
se u Srbiji i Crnoj Gori igra pojavila
sve je bilo rasprodato za jedno pre-
podne. Čak ima i korisnika iz naše
škole (nećemo poreći da smo jedni od
njih). U igri postoje dve zaraćene
strane tako da nikada nije dosadno.
Uvek ima neka bitka u kojoj možete
da učestvujete. Likovi se rangiraju po
tzv. nivoima od kojih je najveći
mogući 60. nivo. U igri takodje posto-
je i zajednice (guild) sastavljene od
više igrača širom Evrope ili može da
bude iz samo jedne države. Ima čestih
slučajeva da neprijateljski igrači orga-
nizuju i napadnu u grupi od 40 ljudi ili
se naši organizuju pa napadnu njih. Ili,
još bolje je da se uđe u borbeno polje
gde ide 10 vs10 ili 15 vs15 ljudi i to
je onda, uglavnom- udri šta god se
pomiče. Niko ne može ni da zamisli
koliko ljudi u Subotici igra, a tek u
celoj Srbiji. 

Ukoliko želite da saznate nešto više
o igri i pojedinim detaljima idite na
ofcijalni sajt www.wow-europe.com ili
ako nekome nešto nije jasno neka nas
pita o igri (Stefco , Dammy ,
Mousekiller) pomoći ćemo, koliko god
budemo mogli.

ET-21
Stefan Petrović (Stefco)

Danilo Jurić (Dammy)
Patrik Kiš (Mousekiller)

Rebus - Mile Dragaš ET-23

PUTOVANJA

ISO PLANIĆ NA KROVU
SVETA

Nedavno smo u našoj školi imali
nesvakidašnju posetu.Čovek, tačnije
heroj, po imenu Iso

Planić, inače profesor geografije u
Politehničkoj školi, verovali ili ne,
popeo se na Krov sveta i u jednom
komadu vratio se kući, u Suboticu.
Naravno, reč je o Mont Everestu, sanu
svakog ambicioznijeg alpiniste.On je
drugi čovek iz Srbije kome je uspelo
da ostvari ovaj, vredan divljenja, podvig. 

“Pripreme su trajale više godina: preko
Barunce-a, Kilimandžara i Šiša Pagmu-a.
Ekipa se sastojala od sedam članova:
Miodrag Jovović, Hoselito Bite, Milivoj
Erdeljan, Duško Momić, Goran Ferlan, Andor
Luhović i moja malenkost. Ja sam imao sreću
da jedini izdržim do poslednjeg staništa -
Crnog Diva iliti Mont Everesta.Ostatak
posade je izostao iz vrlo opravdanih razloga:
temperature od - 40, smrtonosnog zračenja
sunca, vetra od 140 km/h... Do vrha se išlo
u više navrata, sa više odmarališta - kampo-
va.Uspon je bio više nego naporan, sa
ograničenim kiseonikom (koga nema dovoljno
na tolikoj visini).Usput smo susretali leševe

nesrećno okončanih alpinista. Put bi bio
nemoguć da nije Šerpasa.To je jedan narod
koji živi na nadmorskoj visini od oko 4000
m. Rođeni su planinari. Niski su, imaju više
krvi od ostalih ljudi i ne znaju za svađu. Kad
im je teško - pevaju! Pa, šta će,ljudi...“-
pričao nam je sa osmehom naš
gost,uz obilje audiovizuelnih ilustracija.

Konačno, profesor Planić  uspeo je
da se domogne dugosanjanog cilja sa
Šerpasom - vernim pratiocem. Iako 

je bilo mnogo poteškoća, uspeo je.
Povratak je bio jednako težak - što
zbog terena, što zbog isrpljenosti.
Interesantno je to da na visini od
8800 čovek razmišlja na nivou deteta
od nekih osam godina, zbog manjka
kiseonika (15% od normalno
potrebnog).

I za kraj, ne preostaje nam ništa
drugo no da čestitamo alpinistima
Spartaka i poželimo im sreću u daljim
ekspedicijama. Kako nam reče prof.
Planić ,sledeće ciljne kote ovoga leta
su u Pakistanu na delu Himalaja - K2,
gde planiraju osvajanje 8035 i 8061
metar.

Autori:Pelezinjosi

Crtež: Zinka Piuković, ET-11

Ljubavne SMS-poruke

- Ako me ikada budeš izgubio, potraži
me u vrtlogu vremena, jer sam se
verovatno tamo izgubila tražeći tebe!

- Ako me ikada budeš ostavila, ostavi
me na kiši da ne plačem sam.

- Ako me ikada zaboraviš, ne zaboravi
da zaboravljeni nikada ne zaboravljaju
one koji su ih zaboravili!

- Onoga dana kad prestanete goreti od
ljubavi mnogi će umreti od hladnoće.

- Vreme je predugo za one koji čekaju,
a prekratko za one koji se vole.

Zanimljiva matematika

Rimski problem

Vojnik kreće u rat i ostavlja zavet
svojoj trudnoj dragoj: ako rodiš sina
imovinu podelite on i ti po pola. Ako
rodiš ćerku njoj neka pripadne jedna
trećina a tebi dve trećine imovine.

Život ipak donosi više od pred-
viđenog i majka rodi dvojke, dečaka i
devojčicu. Kako da ispune vojnikov
zavet?

prof. Živa Martinov

Domaćin MEŠC-a Uroš Ilić u razgovoru sa gostom Isom Planićem

Ekskurzije samo uz blagoslov roditelja

Nedavnim predlogom izmena
Uredbe o izvođenju đačkih ekskurzija
Ministarstvo prosvete želi da pooštri
uslove nastojeći da spreči ranije
nepravilnosti. Ubuduće bi presudnu
ulogu u odobravanju putovanja imao
Savet roditelja, i to tek posle niza
prethodno obavljenih priprema. Prvo
će škola morati da raspiše tender za
izbor agencija (sa neto cenom usluge
putovanja), koje nude program i sve
uslove putovanja. Posle izbora agenci-
je program bi se dostavio roditeljima
na pismenu saglasnost koja mora da
sadrži i mišljenje lekara opšte prakse
o zdravstvenoj sposobnosti učenika
za putovanje. Bezbednost dece treba
da se ostvari zabranom putovanja
noću, od 22-05 časova i dokazima o
tehničkoj ispravnosti vozila. Direktor,

koji sklapa ugovor sa agencijom o
pojedinačnoj i ukupnoj ceni, načinu
plaćanja dužan je da 48 sati pre polas-
ka obavesti nadležni organ o pre-
vozniku, mestu i vremenu polaska,
kao i o broju đaka i nastavnom
osoblju koji učestvuju u putovanju. Za
srednjoškolce ekskurzije mogu da
traju od dva do osam dana, a na put u
inostranstvo mogu da računaju samo
učenici trećih i četvrtih razreda.
Pravila ponašanja predviđaju zabranu
korišćenja alkohola i ostanak van
hotela posle 24 sata. Ministar kaže da
će nastavnici biti adekvatno plaćeni i
motivisani za brigu o deci (baš smo
znatiželjni šta će to značiti u praksi).
Koliko je poznato, u našoj školi ovo i
nije neka novina, jedino nismo sigurni
koliko učenici iskreno uvažavaju pro-
grame koji nisu uvek po njihovoj volji.
E, ovo nam izgleda po principu -

UZMI ILI OSTAVI.
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ELSŐ KÉZBŐL

Néhány szó az iskolareformról
A szerbiai oktatás és nevelés reformját már évek óta tervezik és

kivitelezik. Hol megtorpan, hol pedig újabb lendületet kap. A középisko-
lai reformokról beszéltek lapunknak iskolánk igazgatóhelyettesei,
Aleksandra Dobanović és Remzi Čiradžija.

Megtudtuk tőlük, hogy a reform 2003 decemberében indult, az
Európai Unió és a Szerb Kösztársaság Minisztériumainak anyagi támo-
gatásával. A reformnak három fázisa van: 1. az iskolaépületek tataro-
zása, 2. az iskolák felszerelése, 3. a tanárok továbbképzése és új tanter-
vek kidolgozása. A Műszaki Iskola is bekerült azon szerbiai középiskolák
közé, melyek részesei lettek, és lesznek a változásoknak. A reform ered-
ményeképpen iskolánk a CARDS-program keretében 164 új ablakot
kapott, melyeket 2004 szeptembere és 2005 márciusa között építettek
be),  néhányat pedig önerőből cserélt le az iskola.

Az oktatás színvonalát növeli iskolánkban az a 18 számítógép, egy
szerver, 2 laptop, a videolejátszó-berendezés, a 3 nyomtató, a szkenner,
a digitális kamera, a fénymásológép, amely a lapok összefűzésére is
képes, a 2 projektor, 2 grafoszkóp, valamint a kísérleti osztályok által
használt 2 CNC gép és a 9 szimulátorral rendelkező számítógép, melyet
a CARDS-program támogatásával vásároltunk.

A tanárok továbbképzése legalább olyan fontos, mint az alapfelsze-
relés bővítése és korszerűsítése. Aleksandra Dobanović és Remzi
Čiradžija 2003. decembere és 2005. szeptembere között résztvettek jó
néhány Belgrádban és Újvidéken megtartott felkészítő kurzusokon,
melyek elvégzése után mentorként ők végezhetik a tanári kar reformokra
való felkészítését a Műszaki Iskolában. Feladatuk, hogy bemutassák a
reformfolyamatot, a projektumokat, a tantervi újítások bevezetése, a tan-
tervek fejlesztése, az oktatás tervezése, valamint minőségbiztosítás az
oktatásban.  

A reform keretében, új szakirányokat is előláttak, így a 2004/05-ös
tanévben iskolánkban szerb nyelven nyílt kísérleti tagozat a gépészeti
szakon. Az új szak megindításához a tanároknak továbbképzésen kellett
résztvenniük. Stantić Grgo és Polyák Béla, iskolánk gépészeti szakos
tanárai többek között a CNC-gépek kezelésével kapcsolatos továbbkép-
zésen vettek részt, mely azért fontos, mert a kísérleti osztály tanulói ilyen
gépeken fognak dolgozni. 2004. októbere óta 27 órányi továbbképzésen
vett részt az a 30 tanár, aki ezekben az osztályokban dolgozik, vagy dol-
gozni fog. A reform lényege, hogy a szakiskolákban, a kísérleti osztályok-
ban a csökkentett óraszámmal tanítják az általános tantárgyakat, a
hangsúly a szaktantárgyakon és a gyakorlati oktatáson van. Az új tan-
terv - mely a kísérleti oszályok részére készült - az általános tárgyak
közül az anyanyelvet, az idegennyelvet,  a testnevelést és a matematikát
tekinti alaptantárgynak, a szaktárgyak száma változatlan, újdonság az
első osztálytól bevezetett gyakorlati oktatás, valamint a választható tan-
tárgyak nagyobb száma (nemcsak a hitoktatás és a polgári nevelés lesz
választható tárgy, de a történelem és földrajz , valamint a zene- és
képzőművészet is.) Ilyen és hasonló változtatások miatt fontos, hogy a
tanárok tájékozódjanak a reformokról.  

Az ősszel magyar nyelven is beidnul a kísérelti osztály fémmeg-
munkáló gépek kezelője szakon (szerb nyelven idén fejezi tanulmányait
az első ilyen szakos generáció). Így magyar nyelven is el kell készülniük
az új tanterveknek.

A reform a tanulók és az iskola oktatáson kivüli tevékenységeit is érin-
tik. Sokkal hatékonyabban kell működnie az iskola minden ele-mének -
ez a célkitűzés. Ennek elérése érdekében kerül sor iskolánkban idén har-
madszor a Valamivel több elnevezésű rendezvény, melyet diákok
szerveznek, s amelyen a gyakorlati órákon készült munkáikat állítják ki,
ahová más iskolák diákjait is meghívják. A Műszaki Iskola tanárai már
negyedik éve "toboroznak" diákok az általános iskolákban bemutatva az
iskola lehetőségeit. A szakmai kirándulások, a szakkiállítások láto-
gatása, a hasonló oktatási profilú iskolákkal (hazai és külföldi) kiépített
kapcsolatok, a diákparlament munkája mind azt a cél szolgálja, hogy
önálló godnolkodású és vállalkozó kedvű fiatalok kerüljenek ki a Műszaki
Iskola padjaiból.

A szerkesztőség

A szakképzés új formája szeptembertől
Ha belelapozunk a Műszaki

Iskola 2006/2007-es tanévre
szóló tájékoztató füzetébe, vál-
tozásokat találunk az előző évek-
hez képest. A villamossági szak-
irányon például távközlési elektro-
technikusokat is képeznek majd,
újítás a közekedési szakirányon a
belső szállítási technikusképzés,
valamint a harmadik fokozaton,
gépészeti szakirányon a fémmeg-
munkáló gépek kezelője szak.
Ezekről az újdonságokról kér-
deztem Kujundžić Lazo tanár
úrat, aki iskolánkban a gyakorlati
okta-tás szervezője.

- Minden tanév hoz valamilyen
változást. Mivel a gazdaság struk-
túrája is folyamatosan változik,
nekünk is alkalmazkodunk kell a
képzésben ehhez. Az új szakokkal
új lehetőségeket biztosítunk a
mostani nyolcadikosoknak. Sze-
retnénk minél változatosabb kí-
nálattal megjelenni a tavaszi ok-
tatási vásáron. Ugyanis a nagy ra-
cionalizálási törekvésben az is-
kolákat diáklétszám alapján
fogják a közeljövőben pénzelni,
ezért kell minél több diákot beír-
nunk. A legnagyobb újdonság a
harmadik fokozaton lesz, szep-
temberben egy eddig még ma-
gyar nyelven nem lévő új osztály

idnul. Ebbe az osztályba húszan
íratkozhatnak be majd, és ők az
iskola elvégzése után fémmeg-
munkáló gépek kezelői lesznek,
és klasszikus CNC-gépeken fog-
nak dolgozni, mint marósok és
esztegályosok. Az előkészületek
javában folynak: készülnek a tan-
tervek, a segédanyagok fordítása
folyamatban van, az eddig már
meglévő M-33 és M-13 szerb osz-
tályok programjai alapján készül-
nek ezek. Igen alapos előkészítő-
munkra van szükség, ugyanis ez
az osztály kísérleti osztály lesz.
Az iskolareform részeként az itt
dolgozó tanárok továbképzéseken
vettek részt, amelyeken felkészí-
tették őket erre a munkára.  A mi-
nisztérium jóváhagyása után pe-
dig kezdődhet a tanítás, 2006.
szeptemberétől. Iskolánk tanárai
szórólapokat osztanak szét az ál-
talános iskolákban, hogy tényleg
megtalálják a tehetséges diáko-
kat, és ezáltal növeljék az érdek-
lődést az új szakma iránt. Ez a
szak egy igazán modern szaknak
ígérkezik, mert iskolánk Matija
Gubec utcai épületének gépésze-
ti szaktantermébe egy-egy új
CNC-esztergáló-gép és -marógép
került a CARDS-Alapítvány jóvol--
ából. Ezen a szakon legfontosab-
bak a gyakorlati órák lesznek,
melyeket okleveles gépészmér-
nökök és ötödik fokozatú mes-
terek fogják megtartani. Egy ilyen
jónak igérkező alappal jobban
hasznosíthatják majd a diákok
a tudásukat a termelésben. 

Bízunk benne, hogy lesz érdek-
lődés az új szak iránt, hiszen a
tanárok és az iskola felkészülten
várják az elsősöket.

Nyomtató Angéla, SD-32

A Diákparlament március 22-i ülésén
vendég volt Ilić Ilija iskolarendőr, aki
beszámolt az iskolában történő
eseményekről, kilengésekről. Mind ő,
mind az iskolapedagógus leszö-
gezték, hogy a diákoknak be kell tara-
niuk a házi rendet, a szabados
viselkedésnek nincs helye az iskol-
ában. Minden tanulónak jogai és kö-
telezettségei is vannak az épületben,
s mindenkinek tiszteletben kell tarta-
nia ezeket. Szó volt még a végzősök
ballagásáról is, mely kapcsán el-
mondták: nincs helye rendbontásnak
és italozásnak. A parlament meg-
szavazta, hogy a 3 alkalommal távol-
maradó képviselők helyett új tagot
kell delegálni az osztályoknak.

Munkában a diákparlament



4

IDŐSZERŰ

Minden évben megszervezik isko-
lánkban a végzős osztályosok véradá-
sát. Idén március 2-án zajlott le e ne-
mes akció. Kevesebben jelentkeztek,
mint a korábbi években, ötvenöten ad-
tak vért, 48 diák és 7 tanár, összesen
24.750 ml-t. A legeredményesebb
osztály az ET-42 volt 13 tanulóval.  

Fekete Árpád (S-32) így vélekedett
első véradásáról:

- Először megvizsgáltak, hogy e-
gészséges vagyok-e, adhatok-e vért.
Eddig nem tudtam, most derült ki,
hogy 0 a vércsoportom, az RH-érté--
ket nem nézték. Ezután lefeküdtem az
ágyra, beszúrták a tűt a karomba, és
elkezdett nagyon szépen folyni a vé-
rem. Néhányan rosszul lettek, majd-
nem elájultak. Az ápolónő engem igen
furcsának tartott, mert egyfolytában
beszéltem. Tapasztalatai szerint a kez-
dő véradók megrettennek, és csend-
ben maradnak, én pedig csak szöveg-
eltem. A véradás után uzsonnát is kap-
tunk, hát én itt is helytálltam: 15 szend-
vicset elfogyasztottam és egy kancsó
üdítőt ittam meg. A két szabadnapot is
gyorsan kihasználtam.

Véradás az iskolában

Csajkás Beatrix fiatal védőnő március-
ban egészségügyi előadásokat tartott
dikjainknak. Az elsősök az ifjúkor
problámiról hallhattak, a másodikosok
a nemi betegségekről, a harmadiko-
sok a dohányzás, az alkohol és a
kábítószerek káros hatásairól, a vég-
zősök pedig a családtervezésről.

A községi nyelvtanversenyen, már-
cius 18-án a Svetozar Marković Gim-
náziumban a Műszaki Iskolát az
elsősök mezőnyében Rozsnyik Emese
(ET-12) és Jezdić Marika (SD-12), a máso-
dikosok csoportját Szügyi Renáta és
Toldi Brigitta (ET-22) a harmadikosokat
Anitics Márta, Dér Szamanta és Németh
Norbert (ET-32) képviselték, a negye-
dikesek közül pedig Kiss Tamás és Lévai
Kálmán (ET-42) versenyeztek. A körzeti
versenyre Rozsnyik Emese, Jezdić
Marika és Kiss Tamás mehetnek.

Rozsnyik Emese, ET-12

Anyanyelvi tudáspróba

Iskolánkban 2006. március 10-én
rendezték meg a harmadikos számí-
tógépes technikusok versenyét. A
megmérettetésen több diák is részt
vett. A verseny a gépészeti alapok és
a Solid Edge programban való kun-
strukciók megtervezésének tudásán
alapult. Az elérhető pontszám 160
volt, a két legmagasabb pontszámot
elérő diák jutott tovább. Idén Dalibor
Došlo és Slobodan Štetak, az MT-31
osztály tanulói érték el a legtöbb pon-
tot (121,2 és 119). A versenyen részt
vettek még: Dejan Bulj, Horváth
Albert, Dejan Matković, Petrás
Krisztián, Cservik Tamás és Szigeti
László. A verseny bírái Sztarek Lilla és
Šimić Dragana tanárnők voltak.

Petrás Krisztián, MT-32

Szakmai verseny

Kezembe veszem a MESC-PRESS
utolsó számát és átlapozom. Egy-két
változtatás: a magyar és a szerb
cikkek külön vannak választva ( nem
kell keresgetni magyar szövegeket)
ez így jó, nekem tetszik. Több színes
lap van, ez is O.K. A cikkek átla-
gosak: fogalmazások, ki hol járt, mi
újság a suliban. Mi írtuk, magunkról, a
mi érzelmeinkkel, gondolatainkkal
van tele, mégsem rólunk szól?! Meg-
lepetten vettem tudomásul, hogy újsá-
gunkról azt mondják, nem rólunk szól,
hogy ez a lap csak a valóság megszé-
pítése. Az igazat megvallva ez a kriti-
ka enyhén szólva feldúlt. Mi nem
szépítünk meg semmit! Hogy nem
tömjük tele az újságot kultúrális
hírekkel, amit a tanulók átlagban el
sem olvasnak el, mert nem érdekli
őket (ez a lap a tanulóknak szól!), és
nem írunk le minden verekedést, ami
nálunk történt, olyan nagy baj? De
feltételezzük, hogy az ilyeneket mind
leírjuk és belerakjuk az újságba.
Akkor majd jön a kritika, hogy milyen
cowboy-iskola ez a műszaki suli, tele
van bunkó fazonokkal, akik nem ta-
nulnak és állandóan zűrt csinálnak.
Megint azt fogják mondani, hogy ez
most nem jó, csináljátok máshogy.
Megmutatják más iskolák jobb újsá-
gait, és azt mondják: látjátok, így kell
ezt! Ha ők meg tudják csinálni, mi
miért nem tudjuk? 

Megint nem jó az újság, megint
változtatnunk kell rajta, és ez így
megy a végtelenségig, mert mindig
fakad egy-két ember, akinek nem fog
tetszeni. Véleményem szerint olyant
írjunk, amit mi is elolvasnánk, ha más
írná! Ez az újság rólunk szól és
nekünk szól! Ha nem tetszik, akkor
csinálják mások, jobban!!!

Egy dühös, de azóta lehiggadt újságíró

Nem rólunk szól?!

Ha az iskolánknak van SAJÁT újsá-
ga, miért nem az iskolában nyomtat-
ják? Vannak már olyan modern
nyomtatók, amelyek A3-as formátban
is nyomtatnak, színesben, magas
minőségben. Miért nem vesz egy
ilyent az iskola vagy keres szponzort
a megvásárlásához? Nem olcsó do-
log, de egy idő múlva megtérül a be-
fektetés. Az ilyen nyomtató fotókat is
nyomtat fotópapíron. Ha ezt az iskola
megvenné, eredetibb lenne az isko-
laújság!!! 

Valaki(k) az SD32 osztályból

Ötlet az újságkészítéshez

Péity Attila (ET-22) karikatúrája

Egészségügyi órán

A községi angolversenyen, melyet
március 18-án tartottak meg a
Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázi-
umban, Prelcsec Julije (MT-42) má-
sodik lett, (a nyelvtani kérdéseket ő
oldotta meg legjobban), és továbbju-
tott a köztársasági versenyre. Fel-
készítőtanára Janjatović Vera tanárnő
volt.

Angol verseny

KMV - 2006
Az idén a KMV, azaz a középiskolá-

sok művészeti vetélkedőjének körzeti
döntője március 23-án volt a Diákott-
honban. A diákok önálló műveket (hu-
moreszket, publicisztikai művet, érte-
kező prózát, verset, és novellát), pla-
kátokat küldhettek be, valamint vers-
és prózamondásban versenyezhettek.
A megmérettetésen iskolánk diákjai
írásmunkáikkal jeleskedtek. Humo-
reszk kategóriában Balassa Lajos (ET-42)
és Kiss Tamás (ET-42) jutott tovább. Pub-
licisztikában Gresák Dániel (E-12) vitte
a pálmát. A legszínvonalasabb mű-
fajban, az értekező prózában Deák
Tibor (ET-32) munkáját találták a leg-
jobbnak. A novellák közül Forgó Csaba
(ET-32) műve nyerte el a zsűri tetszését.
Vers kategóriában számunkra nem ter-
mett babér, de így is a kilenc szabadkai
továbbjutóból öt a Műszaki Iskola tanu-
lója. Reméljük, hogy Becsén is hasonló
sikereket érnek el.

Forgács Enikő, ET-32

Verses-zenés tavaszünnep 

hallhatóak voltak. A Lane moje című
zeneszámra egy tanári pár táncolt.
Schmidt Róbert tanár úr egy dalt
gitározott, miközben szerb nyelven
idézték meg a költőket. A hangu-
latos, (hóvirág és játszint) illatú
műsor fo-lyamán kivetítő segítségév-
el szebbnél-szebb képek láthattunk.
Minden fellépő tudása legjavával
járult hozzá az est sikeréhez és a
jókedvhez. A est lezárásaképpen
süteményt, virágokat és szerelmes
üdvözleteket kaptak ajándékba a
résztvevők. Érdemes volt ott lenni! 

Szabó Laura, MT-12

Mindig jó az, ha  tanárok és a di-
ákok közös munkával létrehoznak
valami újat, s megmutatják, hogy
együtt mire képesek. Ilyen volt az a
március 22-én megrendezett rend-
hagyó irodalmi est, mellyel a
Műszaki Iskolába járók és az ott dol-
gozó tanárok az egyre késő tavaszt
próbálták előcsalogatni A verses-
zenés összeállítás egy zongorával
kísért verssel kezdődött. Majd
szerelmes versek hangzottak el több
nyelven. Ezek egyike a legrégebbi
német szerelmes vers volt, valamint
szerb, magyar és angol versek is

Hegedűs Katinka felolvas Forgács Enikő verset mond

A következő számunkban ingyenes
(apró)hírdetéseket közlünk - leadási
hely: iskoakönyvtár, idő: bármikor.

Felhivás
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DIÁK - ÉLET

Tizenegy óra ötven perc. Nagy nyüzsgés a díszterem előtt. A névsort kezdték
olvasni, majd pontosan tizenkettő órakkor elkezdődött a vizsga. A "PSP" és "B"
kategórás tesztek kiosztása után mindenki nekilátott a tesztlapok kitöltéséhez.
Egy és fél óra állt rendelkezésünkre, de senki sem használta ki maximálisan ezt
a lehetőséget. A javítóbizotttság három tagú volt. Ők javították az általunk kidol-
gozott és átadott feladatlapokat, mind magyar, mind szerb nyelven. A tanárok a
hangulat fokozása érdekében még egy kicsit viccelődtek is velünk, majd
elmondták a szomorú/boldogító igazságot, hogy nem mindenki vizsgázott le.
Nekünk a vidám része jutott:  tudásunknak köszönhetően sikerült a viszga. Ez
még nem volt minden, mert még csak ez után következett a gyakorlati része a
vizsgának, a hajtás, amely tizenhárom óra harminc perckor kezdödött. Két autó-
val folyt a viszgáztatás a gyorsabb befejezés érdekében. A vizsgázók saját
oktatójukkal és egy viszgáztató tanárral hajtottak. Az oktató tanár diktálta az
útirányt, ezalatt a vizsgáztató tanár feljegyezte a hibákat. Az autóvezetés
végeztével megtudtuk az eredményeket is, hogy sikeresen levizsgáztunk-e.
Örömünkre ezután már csak az engedélyt kellet hitelesítenünk a rendőrségen.

Szalma Ottó és Nagy Dénes, SD-32  

Az autóvezetői engedély sikeres tulajdonosai

Az autóvizsga nehézségei

Iskolánk első emeletén a 28-as terem-
ben működik diák-szakszolgálat. Blaženka
Vojnić Mijatov és Janković Éva várják azokat a
diákokat, akiknek valamilyen bizonylatra
van szükségük. Iskolába járásról szóló iga-
zolásokat adnak ki a buszjegyhez, diák-
segélyekhez, ösztöndijakhoz. Az ő fela-
datuk, hogy az iskola minden tanulójának
dokumentumai megfelelő helyen legyenek
(osztályok szerinti felosztásban). Tárolják
és megőrzik az iskolai anyakönyveket,
melyekben a diákok összes adata (az
érdemjegyek is) be vannak írva. Ez a leg-
fontosabb iskolai dokumentum, mert ez
alapján adható ki bizonyítvány-másolat,
amennyiben a diák elveszíti az eredetit. 

A magántanulók itt intézhetik a tovább-
tanulással kapcsolatos ügyeiket. Itt tartják
nyilván a vizsgabejelentőiket, állítják össze
számukra a vizsgakérdéseket, szervezik
meg a vizsgákat, és tárolják a vizsgákról
szóló jegyzőkönyveket. A magántanulók-
nak beíratkozáskor egyébként 6000, vizs-
gánként 700, és a záróvizsgáért is hatezer
dinárt kell fizetniük. (Jobb rendes tanuló-
nak lenni, mert munka mellett sokkal
drágább a tanulás!)

A legforgalmasabb iroda

A szakszolgálat munkatársai az V. szak-
képzési fokozatra jelenkezők (szakmán
belüli szakosodás) számára megszervezik
a továbbtképzést. Számontartják a közleke-
dési szakosok autóvizsgáit is, - ők díjmen-
tesen szerezhetik meg az autóvezetói enge-
délyt. A többi tanuló is náluk érdeklődhet
az autóiskola vizsgalehetőségeiről és -
díjairól. 

A diákok reggel nyolc és délután négy
óra között kereshetik fel az irodát ügyes-
bajos dolgaikkal. Ne hétfőn és pénteken
menjenek, mert akkor vannak a legtöbben
- javsolják. Egyébként legtöbb munkájuk
tanévkezdés előtt, augusztus végén, illetve
júniusban van, a záróvizsgák és a
beiratkozások miatt.

Éva 12 éve, Blaženka 23 éve végzi ezt a
munkát, ennyi idő alatt nagyon sok tanuló
adatát dolgozták fel. A jövőben megkön-
nyíti munkájukat majd a kódolvasó, amely
segítségével a tanulókat személyi kár-
tyájuk kódja alapján azonosítja a
számítógép, s ki is nyomtatja a megfelelő
bizonylatot, s így remélhetelőeg kevesebb
munkájuk lesz.

Ledenszki Mónika, MT-12

A középiskolások diákotthonában, a Harambašić utcában 350 diák éli min-
dennapjait. Többségben a lányok laknak ott, magyar és szerb ajkú tanulók
egyaránt. Vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. A legfontosabb: este fél
10-kor takarodó van, ekkor már a szobákban kell tartózkodni. Az étkezések
ideje állandó, és tanuló idő is meg van határozva, délelött 8-tól 11-ig, illetve
délután 3-tól 6-ig kötelező a tanulás. Ilyenkor a nevelők körbejárják a szobákat
ellenőrizvén, hogy a tanulók valóban tanulnak-e és a pontozzák a szobák tisz-
taságát. A kollégiumban mindenhol figyelő szemek kísérik a diákokat, s így a
kamerán keresztül a nevelők észlelik, ha valami baj van. Diáknevén az inti igen
jó körülményeket biztosít a vidéki diákoknak mindennapjaikhoz. Általában van
meleg víz is a tisztálkodáshoz, bár ez nem minden mosdóhelységre jellemző
(azért mégis jobb, mint az albérlet). Több szórakozási lehetőség is van, külön-
böző szakkörök működnek, sőt a díszteremben előadásokat is szoktak tartani.
Van informatikaterem, ahol a diákok játszhatnak vagy a világhálóról szedhetnek
le adatokat, érdekességeket iskolai munkájukhoz vagy szórakozási céllal. A
nevelőkhöz bármilyen problémával fordulhatunk, legyen az személyes vagy tan-
ulási jellegű. De azért sokszor nehezen múlnak az otthontól távolt töltött napok.
E szürke hétköznapokat szobatársaimmal beszélgetássel, nevetgéléssel és
egyéb apróságokkal szoktuk szinesíteni, így kevésbé fájó a honvágy. Segítünk
egymásnak a tanulásban, bár sokszor zavarjuk egymást, mégha akaratlanul is.
Belső ügyeinket, örömünket, bánatunkat is megbeszéljük, persze akadnak kon-
fliktusok, ezek elkerülhetetlenek, főleg, mert öten lakunk egy szobában. A
folyosón zajongókkal már több a gondunk, hisz vannak olyanok, akik tanulóidőt,
takarodót sem tiszteletben tartva buliznak, dáridójukkal megtörik a csendet.

Az ellátás? Hát, az élelem többé-kevésbé fogyaszatható, bár az intisek gyako-
ri vendégei a közeli pékségeknek. Este tea mellett vitatjuk meg a napi
eseményeket: pl. hogy mi történt aznap az iskolában. Összegezve: jó a kollégiu-
mi élet, hiszen sok új barátot lehet szerezni, és majd tanév végén számtalan
élménnyel gazdagabban hagyjuk el az inti kapuját. Emlékeink tárháza pedig
bővelkedni fog a sok huncutsággal, csintalansággal, amit az együtt eltöltött
évek alatt elkövettünk.

Szabó Laura MT-12

A kollégium falain belül

Aki nem saját városába folytatja a
tanulmányait, és utazásra adja a
fejét, az számíthat arra, hogy nem
lesz könnyű dolga. Akár busszal,
akár vonattal utazol, rendkivül
fárasztó lesz, hisz mindig időben kell
az állomáson lenned, ha pedig
lekésted a járműved, legjobb eset-
ben még egy órát kell várakoznod.
Legtöbben eddig a buszozást válasz-
tották, hisz ez kényelmesebb volt.
Mostanában viszont a egyre többen
döntenek a vonat mellett  - már akik
megtehetik, ahol még közlekedik a
vonat, a megnövekedett buszjegy-
árak miatt. Ráadásul, ha délutos
vagy, sokkal nehezebb utazni, mert
rosszabb az összeköttetés. Na meg
a tanárok! Ha nem engednek el az
óra vége előtt 5-perccel, akkor
foghatod a fejed meg a táskád, és
futhatsz a busz után!!! Szerintem,
amennyiben ezeket a problémákat
meg tudja oldani valaki, akkor min-
den O.K. lesz, s az utazók sem
lesznek másodrendű diákok!!!!

Nagygellér Tímea, MT-12

Utazó diákok
Februárban- erre nem volt példa az

utóbbi években - váltást cseréltünk:
a délelőtt járók délutánosak lettek, a
délutánosok pedig délelőtt járnak,
iskolába. Kinek jó ez? Ha jobban
belegondolunk senkinek: aki eddig
sokáig aludt, most korán kell felkel-
nie, és kevesebb ideje lett. A
végzősöket aliha érdekli mindez, ők
úgyis az érettségire meg felvételire
készülnek. Néhányan kiváltságosnak
érzik magukat, mert egy félévvel töb-
bet járnak délután, mint a többi diák.
A harmadikosok másfél évig jártak
délután. Az álomszuszékok nem
alhatják ki magukat. Sokan kényte-
lenek órán aludni, mert megszokták,
hogy minimum kilencig aludjanak. A
másodikosok egy évig voltak délelőt-
tösök, és fél évig délutánosok. Most
megint korán kell kelniük. ők fél év-
vel kevesebbet lesznek délután-sak.
Az elsősök örülnek, hogy más isko-
lába járó kortársaikkal egyszerre
vannak iskolában - szerintem ők jár-
tak jól az egésszel.

A tanárok véleményét nem is-
merem. Remélem, tolerálják majd a
nulladikról való késést!

Forgács Enikő, ET-32

Ez történt

Blaženka Vojnić Mijatov Janković Éva



Nikola Testa 200 éve, 1856-ban
született egy Smilja nevű kis faluban, ő
az egyik legelfeledettebb fizikusok
egyike. A fizikát tanulók csak annyit
tudnak, hogy a mágneses térerősség róla
kapta a nevét. Pedig Tesla volt a
váltóáramú áramellátás, a hozzá tartozó
motorok, dinamók és elosztási rendsz-
erek elsö kigondolója, úttörő szerepe volt
a rádiózásban, a távirányításban, ő
készített először forgólapátok nélküli szi-
vattyút és turbinát. 

Tesla találmányai közül számos még
ma is talány. Pl. az autóját, a Pierce Arrow-t, a korszak luxusautóját, melyben
Tesla 1930-ban 70 évesen szinte hangtalanul suhant végig New Yorkb utcáin,
egy 1800 fordulat/perc maximális fordulatszámú villanymotor hajtotta, áram-
forása nem akkumlátor volt, hanem egy máig ismeretlen működési elvű váku-
umcső. Állítólag, amikor ezt a a műszerfal melletti két 60x25x15 méretű csővet
benyomta, a cső annyi energiát termelt, amennyi a villanymotrot el tudta látni.
Az autó tömeggyártását a világválság megakadályozta.

Tesla bűvészmutatványokra is képes volt, munkássága kiterjedt a fizika
szinte minden ágára. Laboratóriumának ajtajára találó Dante-idézet irt: "Ki itt
belépsz, hagy fel minden reménnyel". Egyik kedvenc mutatványa alkalmával két
fémlapot tett le a helységbe, és a körülvevő levegő nemsokára egyenletes fény-
ben izzott. E jelenség értelmét homály fedi. Másik érdekesség: olyan fényc-
söveket mutatott be, melyek anélkül világítottak, hogy bármilyen vezetékre let-
tek a volna csatlakoztatva; kézbe foghattó, hordozható volt, állandóan fényt sug-
ározott. A fénycső titka ma sem ismert.

Tesla olyan motorokat mutatott be, melyek csak egy dróttal voltak a hálózat-
hoz kötve, a másik vezeték helyett a levegőben terjedt az energia. Ekkor kezdte
emlegetni, hogy olyan motorokat is lehet csinálni, melyekhez egyáltalán nem
kell semmiféle drót, a térben energia van, mely mindenkinek elérhető. "Eljön az
idő, amikor majd nem kell (nagyfrekvenciás váltóáram segítségével) továbbítani
energiát. Egyáltalán nem lesz szükség az energia szállítására. Néhány generá-
ció múlva gépeinket olyan energia fogja hajtani, ami az univerzum minden pont-
jában rendelkezésre áll. A térben mindenütt energia van. Statikus vagy kinetikus
ez az energia? Ha statikus, akkor reményeink hiábavalóak, ha kinetikus, akkor
- és ezt biztosan tudjuk - pusztán idő kérdése, hogy az ember mikor fogja meg-
oldani, hogy gépeit a természet kerekeihez közvetlenül kapcsolja." -mondta.

Tesla a rádiózásban is újított. Már akkor Hertz munkája nyomán tudták, hogy
léteznek rádióhullámok, Hertz készülékei azonban még nem voltak megfelelőek,
Tesla bevezette a földelést, ami jelentősen javította az első szikratávíró haté-
konyságát, nagyobb távolságokból lehetett a jeleket venni, és messzebbre adni.
Egy bemutatón ismertette az első működő rádió távíróját, Marconi, a rádiózás
megteremtője, csak két évvel később ismételte meg Tesla kísérletét.

A távirányítás és robottechnika: Tesla figyelme a rádióhullámok gyakorlati fel-
használására is irányult, a távirányításra, távműködtetésre ill. a robottechnikára.
Működő rádió-távirányítású robotot is készítet, melynek szabadalmi rajza
megtekinthető. Egyéb találmányok is kötődnek nevéhez: az I. világháború idején
egy olyan szerkezetet dolgozott ki, amely rádióhullámok visszaverésével jelezte,
ha valami nagyobb test, például hajó közeledik (ez a radar). 

Úttörő volt a fizika számos területén, sajnos találmányait nem értékelik elég 
Összeálította: az ET-42 osztály 
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SZAKMAI OLDAL

Nikola Tesla, a feltaláló
A nisi Elektronikai Egyetemen feb-

ruár 13-tól öt napos tanfolyamot tar-
tottak a Microsoft szervezésében
"Microsoft Official Course 2272C
Implementing and Supporting Micro-
soft Windows XP Professional" elne-
vezéssel, amelyen résztvettek isko-
lánk tanárai: Bozsik Lajos és Stantić
Molcer Piroska is. A témák: az insta-
lálás automatizációja, a hardver kon-
figurációja, a TCP/IP címek beállítása,
távoli felhasználók támogatása, az
erőforrások és a teljesítmény figye-
lése volt. Az előadásokat megfelelő
gyakorlatok kísérték. Mindez angol
nyelven folyt, ismét bebizonyosodott
ezen nyelv ismeretének fontossága.

Különösen érdekesek voltak a gya-
korlatok a virtuális gépeken, amelye-
ket iskolánk tanulói is elvégezhetnek
a számítógépes órákon, feltéve, hogy
sikerül biztosítani néhány 16B RAM-
mal rendelkező gépet.

A tanfolyam érdekes és hasznos
volt, reméljük, lesz még ilyen  tovább-
tanulási lehetőségünk.

Stantić Molcer Piroska tanár

A Unigraphics (rövidítése: UG)
rendszer egyedülálló reputációja, tel-
jesítőképessége és megbízhatósága
mostanra nálunk is elismertté vált. Az
UG nemzetközi felhasználói például a
General Motors, GE Aircraft Engines,
Pratt & Whitney, Kodak és a Philips,
akik teljes vállalati tervezési folyama-
tokat oldanak meg a szoftverrel. 

Érdemes kiemelni a General Mo-
torst, amely jelenleg már több mint
15.000 munkahellyel a világ legna-
gyobb CAD (Computer Aided Design -
Számítógéppel támogatott tervezés)
installációja, és kizárólag UG ala-
pokon működik már a '80-as évektől. 

A UG első a virtuális termékfejlesz-
tésben (VPD), erejét nemcsak a kom-
plexitás, teljes funkcionalitás, és a
minden mérnöki szakterületre kiterje-
dő modulválasztéka adja, hanem a
teljes iparági folyamatok támogatása
a legmodernebb technológiákkal.
Ezek közé tartozik például az UG So-
lutions nagyvállalati PDM rendszere,
az iMAN, és a napjainkban egyre
inkább tért hódító Internetes üzleti
megoldásokat magába foglaló e-Vis
kollaboratív termékcsalád. Az UG mo-
dellezési képességei az UG Solutions
piacvezető modellező magján, a Para-
solidon alapulnak. mert az UG használ
ki a legtöbbet abból, amit ma a Para-
solid tud. Az olyan CAD alapfeladatok,
mint a parametrikus, alaksajátosság
alapú test- és felületmodellezés vagy
többezres szerelési összeállítások ke-
zelése nem kérdés egy Unigraphics
kategóriájú rendszer számára. Az UG
legfrissebb verzióiban megjelentek a
Predictive Engineering technológia el-
mei. Ennek lényege, hogy az UG ter-
vezési algoritmusait ötvözik az egyes
szakterületek sok éves mérnöki ta-
pasztalatával. Ezáltal az UG-val létre-
hozott gyártmányok és alkatrészek
már a tervezés kezdeti fázisában is
megfelelnek az elvárásoknak, és így a
legrövidebb fejlesztési idő alatt
kialakulhat a hibamentes végtermék. 

Összeállította: Pék Zoltán tanár

A UNIGRAPHICS termékek

Az idén is megrendezték a tavaszi
autókiállítást Belgrádban. Iskolánk 2.,
3. és 4. osztályos közúti közlekedési
technikusai március 16-án reggel 7.30-
kor indultak az iskola előtti buszmegál-
lóból megnézni a járműcsodákat. 11
óra körül értünk a fővárosba. Egy kis
gyaloglás után megérkeztünk a kiál-
lításra, ahol sok érdekesség várt min-
ket. Az első pavilonban motorok voltak
kiállítva, a legismertebb cégek, a
Yamaha, KTM, BMW, Cagiva, Aprilia,
Honda remekei. Ezek után következtek
az autó-különlegességek. Legelőször is
tuning-autók, utánuk pedig a leghíre-
sebb cégek: a Nissan 350Z Roadster,
a Toyota Land Cruiser autói, majd a
sokak által kedvelt JEEP, a Citroen C6-
os, s a számomra kihagyhatatlan
BMW-k:  630i, A 630xi, 116i, 730d,
320d, 330xi és még sorolhatnám.
Rajtuk kívül még aláthatók voltak
Mercedes autói, a Chryslerek, a
Hondák, a Zastava, az egyke Alfa Ro-
meo GT, a Saab, a KIA termékei, majd
a kiállítás fénypontjaként, a legenda-
ként emlegetett Nissan-csoda, a 350Z
(nitro meghajtású). Figyelemre méltó
volt még a : Peugeot 307 cabrio, Maz-
da MX5, Isuzu terepjárók, Lancia Y,
stb. Az autókon és motrokon kívül még
voltak hajók, jahtok is. Számomra ez a
kiállítás felejthetetlen élményt nyújtott:
a hangulat, a társaság és a járművek
révén (az benzinimádók a hátsó
borítón szemlélődhetnek tovább).

Nyomtató Angéla, SD32

Továbbképzés Nisben

Autókiállítás

Az autókat és motrokat megcsodáló
SD-32 osztály

Kuti Andrea és Ódry Ákos budapesti sikere
Tóth Dénes tanár úr ET-22-

es diákjai március 4-én
Budapesten, a Magyar Tudo-
mányos Akadémián átvehet-
ték 3. helyért járó díjukat és
oklevelüket. Az elismerést a
szabadkai diákok Az akku-
mulátortöltők a mi jövőnk
című, kutatómunkájukat ösz-
szegző dolgozatukért kapták.

Ötvös Attila MT-12 
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Pintér Ervin (ET-34), iskolánk
kiemelkedő tanulója, az elektros tan-
tárgyakból elért kiváló tanulmányi
eredmenyei alapján pályázhatott Pet-
nicára, ahol bővíthette ismereteit elek-
trotechnikárol. Őt kérdeztem arról, mi-
lyen volt az élet a Szabadkától 260
km-re lévő helységben.

- Mikor kezdődött ez a továbbkép-
zés, ki segítette az odakerülésedet?

- Egy hétig voltam ott, 2006. március
6-tól, Tóth Dénes tanár úr segített, aki
írásbeli jellemzést írt rólam és a tanul-
mányomról, továbbá az iskola pszicholó-
gusa, Juriga Zsuzsanna, akivel néhány

Petnicai tanulmányút intelligenciatesztet tőltöttem ki, és ezeket
elküldtük Petnicara. Ott egy négy tagú
bizottság döntött arról, hogy ered-
ményeim alapjá utazhatom-e vagy nem,
mert a kriterium ott igen magas.

- Milyen volt a hely és az ellátás?
- Az épület kivül-belül tiszta és szép

volt,a kaja nagyon finom volt, és a
személyzet pedig kedves.

- Milyen képzésen vettél részt?
- Nagy tempóban dolgoztunk, emelt-

szintű matekot, elektronikát, fizikát, és
az elektrotechnika alapjait tanultuk,
pihenni nem nagyon volt időnk. Előadást
tartott nekünk többek közt egy belgrádi
fejlesztőmernök, aki a nanotech-
nológiáról beszélt, egy másik mérnök
sajat robotját mutatta be, amit blue-
toothon keresztül komputerrel irányított.

-  Mi a véleményed minderről?
- Nagyon érdekes  volt, jól jön majd ez

a tudás később. Végülis nem pihenni
mentem, hanem tanulni, emelett sok új
barátot szereztem.

További jó tanulást kívánok, mert
abból csak hasznod lehet.

Dobó Krisztián, ET-34

Hegedűs Katinkát kérdeztük, aki
iskolánk tanári karának új németsza-
kos tanárnője.

- Hol végezte iskoláit?
- A középsikolába Szabadkára jár-

tam, a Svetozar Markovic Gimná-
ziumba. Majd Szegeden elvégeztem a
teológiát, majd a némettanári dip-
lomát is szereztem.

- Miért pont ezeket a szakokat
választotta?

- A teológiát azért, mert ez volt a
nagy szerelem, és a német nyelvet
meg azért, mert kellett egy diploma,
hogy valamiből meg tudjak élni.

- Milyen elvárásai vannak a
diákokkal szemben?

- Hogy tudjanak viselkedni, ismer-
jék a határokat, de azért azt az alap-
tudást, amit kérek, azt teljesítsék -
tanulják meg a tanayagot.

- Nem volt kezdetben furcsa ennyi
fiút tanítani?

- A fiúkkal való munkát már meg-
szoktam a cserkészetben. 

- Eddigi tapaszalatai?
- Mondjuk azt, hogy mindenféle, jó

is, meg rossz is.
Nyomtató Angéla, SD-32

Pék Zoltán gépészmérnököt fag-
gatuk munájáról 

- Hol végezte a tanulmányai? - 
- MESC-es voltam, ide jártam gépész-

technikusi szakra, majd az újvidéki
Műszaki Egyetem gépészeti szakán tanul-
tam tovább, gépgyártás-technológia sza-
kon diplomáltam. 

- A diploma megszerzése után
rögtön iskolába került?

- Nem, előtte a Chemosban dolgoztam
hat évig. 2003-tól külmunkatársként dol-
goztam itt, gyakorlatot tartottam a gé-
pésztechnikusoknak, 2005 szeptembe-
rétől tanítok itt teljes munkaidővel.

- Miért váltott munkahelyet?
- A gazdaságban egyre rosszabbak a

munka- és egyéb körülmények, ezért tér-
tem vissza egykori iskolámba tanárként.

- Mi a véleménye a mai műszakis
diákokról?

- A mostani diákok szabadabban
viselkednek, kevésbé fegyelmezettek. A
leginkább zavaró tényező náluk, hogy
nincsenek munkaszokásaik - tisztelet a
kivételnek -, s ez megnehezíti a tanár
munkáját. Sokkal többre lennének képe-
sek, ha valamivel többet tanulnának.

Ledenszki Mónika, MT-12

Új arcok az iskolában II.

A végzősöknek fontos kérdés, hol
tanulhatnak tovább, főiskolán vagy
egyetemen, itthon-e vagy külföldön,
kell-e fizetni tandíjat, mennyibe kerül
az albérlet... Egy 2002-es felmérés
szerint a vidékünkön élő középiskolát
végzett magyar diákok közül 2800-
3000 tanul tovább, 25%-uk Magyar-
országon, az ittmaradók többsége
Újvidéken, a kisebb hányada pedig
Szabadkán. Az utóbbi években a
azonban mindtöbb a Szabadkán tanul-
ni vágyók száma, ezért szükség lenne
a szabadkai egyetem megnyitására. 

A bolognai és a lisszaboni  deklará-

Aladár magyar nyelven akarja folytat-
ni tanumányait, itt a Délvidéken...

Tanulmányainak befejezése
után Aladár itt, a Délvidéken akar

érvényesülni....

Minél jobb anyagi körülmények
közözz akar élni, mert Aladár 3-4

gyermeket akar vállalni...

Aladár ragaszkodik nyelvéhez és
kultúrájához, és gyermekeit is ilyen

szellemben akarja nevelni...

Ezért Aladár 2007-től az önálló
magyar egyetemre jár

Aladár nem szereti, ha hitegetik, ha
hazudnak neki!

ció nyomán a szabadkai felsőoktatási
intézmények közül a Közgazdasági és
Építászeti Egyetemen és a Műszaki
Főiskolán már áttértek a háromszintű
képzésre (alapképzés + mesterkép-
zés + postgraduális képzés). Mindhá-
rom intézményben tanulhatnak ma-
gyar nyelven is a hallgatók. A költség-
mentes egyetemi helyek száma idén
is csökken, az éves tandíj negyven-
ezer dinártól kezdődik. Vannak kihe-
lyezett tagozatai különféle szerbiai
egyetemeknek Szabadkán, vannak
magánegyetemek is. A választék van,
csak pénz kell hozzá!

Legnagyobb változás  a Tanítóképő
Egyetemen lesz, amely októbertől
Szabadkai Egyetem néven fog mű-
ködni. Ahogy Gábrityné Molnár Irén,
az alapítóbizottság tagja nyilatkozta,
egyenlőre az Újvidéki Egyetemhez fog
jogilag tartozni, ugyanis az önálló
egyetemhez 3 szak megnyitása kelle-
ne, ám jelenleg csak a tanítóképzésre
kapott az Oktatási Minisztériumtól
akkreditációt. A zombori pedagógiai
fakultás magyarajkú hallgatói (140-
en) átkerülnek ide - újra Szabadka
lesz a magyar tanítóképzés központja.
30 diák íratkozhat majd be őszre az

első évfolyamra: 20 állami + 10 ön-
költségen. (Fölmerül a kérdés: szük-
ség van-e ennyi tanítóra, mikor egyre
kisebb a gyermeklétszám?) 

A továbbtanulók közül mindtöbben
választják az itthon egyetemeket (nyil-
ván a külföldi tanulmányok magas
költségeit nagyon kevés itteni szülő
tudja kifizetni), tehát többen marad-
nak idehaza, nagyobb lesz a magyarul
tanulni vágyok aránya, s a Szabadkai
Egyetemen is újabb karokat lehet és
kell majd megnyitni. Reméljük, a zen-
tai Civil Mozgalom Aladájra sem fog
csalódni...

Hova tovább középiskola után?
A gépésztechnikusok Solid Edge programban rajzolt mukái
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MŰVELŐDÉS

Érdekes beszélgetésen vettünk részt február 24-én pénteken a díszteremben,
Ágoston Pribilla Valéria, a Városi Könyvtár igazgatónője mesélt a könyvtárról.

Közsimert, hogy a XXI. század digitalizált világában nagyon kevesen olvassák
el a kötelező olvasmányokat is, nemhogy más könyvet. Az igazgatónőtől meg-
tudhattuk, hogy a könyvtárban főleg magyar- és szerb nyelű könyvek vannak,
de akad német, angol és francia nyelvű kötet is. A nyelvi könyvek mellett talál-
hatóak még: kötelező olvasmányok, tankönyvek, szótárak, napilapok, hetilapok,
gyermekkönyvek, életrajzok, régi és ritka könyek (ide tartoznak a kódexek is,
melyeknek néhány darabja kb az 1400-as évekből valóak)stb. Ebből kifolyólag
mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt, miközben kedve szerint válogathat. A
Városi Könyvtár teljes könyvállománya kb 300 000 kötet, melyet folyamatosan
próbálnak újitani, évente kb 7000-7500 kötetre lenne szükség a fejlődés szem-
pontjából, de csak kb 2500-zal bővül az állomány. Az adatok elhangzása után
megtudhattuk, hogy sok diák jár a könyvtár olvasótermeibe tanulni, hivatkozva
arra, hogy otthon nem tudnak a tv, a rádió, a számítógép tudata miatt tanulni.

A találkozás tanulsága: többet kell(ene) olvasni mindannyiunknak!
Nyomtató Angéla, SD-32

az orosz seregeket.
A nyár folyamán a honvédek a túle-

rővel szemben egyre több ütközetet
elveszítettek. A honvédek fegyverek,
lőpor és élelem nélkül maradtak. E-
gyedüli lehetőség a megadás volt, s
Görgey augusztus 19-én Világosnál
letette a fegyvert. Petőfi elesett, Kos-
suth száműzetésbe került és kivég-
eztek 13 jeles tisztet (aradi vértanúk).

A szabadság harc törekvései 1867-
es kiegyekéskor valósultak meg - de
csak részben.

Forgács Enikő, ET-32

hogy elegendő a választójog meg-
adása minden lakos számára. Attól
tartottak, hogy a nemzeti kisebbsé-
gek mozgalmai megbontják az állam
egységét. A bécsi udvar a magyarelle-
nességéről hírhedt Jelasicsot nevezte
ki horvát bánná, mert neki tekintélyes
serege volt. Kossuth 200 000 újjonc
behívását kérte az országgyűléstől,
amit a képviselők megszavaztak. A
szakítás az uralkodó és a magyarok
között így elkerülhetetlenné vált.
1848 szeptember utolsó napjaiban
úgy tűnt, hogy a forradalom ügye
elveszett, mert a horvát csapatok
megállíthatatlanul törtek előre. Pá-
kozdnál szeptember 29-én ütközött
meg a honvédsereg Jelasics hadával.
A honvédek lelkesedése pótolta felsz-
erelésük hiányosságát, s a hont vé-
dők csaknem fényes győzelmet arat-
tak. Ezek után nehezedett a dolguk,
ugyanis Windischgrätz osztrák főpa-
rancsnok seregeivel kerültek szembe,
s október 30-án Schwechatnál a ma-
gyarok csatát vesztettek. Ekkor lett
honvéd-főparancsnok Görgey Artúrt.
December a Habsburg-házban levál-
tották V. Ferdinándot, és helyére a 18
éves Ferenc József került. A magyar
országgyűlés nem fogadta el őt ural-
kodónak, ezért hatalmas osztrák
sereg zúdult Magyarországra. Bem
József tábornok csapata 3 hónap
alatt elérte, hogy a császári seregek
kivonuljanak Erdélyből.

A 1949-es tavaszi hadjáratban
Görgey seregeivel lassan visszafoglal-
ta az országot. Már csak Buda maradt
hátra, végül május 21-én ezt is sikerül
visszafoglalni. Közben Debrecenben
összeült az országgyűlés, és kimond-
ták a Habsburg-ház tronfosztását. Fe-
renc József midnezek után a kegyet-
lenségéről hirhedt Haynaut tette meg
főparancsoknak, és segítségül hívta

szabadság, egyesülési és gyülekezeti
szabadság, Erdély Magyarországhoz
csatolása, közteherviselés, a törvény
előtti egyenlőség, a nép választójogá-
nak bevezetése voltak (azonosak a
12 ponttal).

1848 tavasza igen "forrónak" igér-
kezett. Amikor a március 14-én este
Pestre befutó bécsi hajó meghozta a
hírt: kitört a bécsi forradalom, a Pilvax
kávéházba tartózkodó Petőfi és társai
úgy döntöttek, hogy másnap csele-
kedni fognak. Március 15-én a Nem-
zeti Múzeum kertjében csaknem 15
ezer ember előtt szavalta el Petőfi a
Nemzeti dalt, és olvasta fel a már ki-
nyomtatott 12 pontot. A Nemzeti Mú-
zeumtól a nép a budai Várba vonult,
hogy kiszabadítsa az ott raboskodó
Táncsics Mihályt. Közben Pesten, a
városháza előtt szintén gyülekezők
határozthatározaot hoztak a Nemzet-
őrség megszervezéséről. Március 17-
én Batthyányi Lajos megbízást kapott
a kormányalakításra, április 7-én meg-
alakult az első független magyar kor-
mány, amelyben Kossuth Lajos lett a
pénzügyminiszter. A kormány első
komoly fellépése az Áprilisi törvények
megfogalmazása volt, melyben köve-
telték többek között a jobbágyok fel-
szabadítását, népképviselők megvá-
lasztását. Az uralkodó eleget tett  a
követeléseknek, a katolikus főpapok
pedig önként lemondtak az egyházi
tizedről.

Batthyányi miniszterelnök legfon-
tosabbnak a béke megőrzését tartot-
ta. Ezt különösen a nemzetiségek
mozgolódása veszélyeztette. A fordu-
lat '48 szeptemberében következett
be, amikor a Magyarországon élő
szerbek, szlovákok, románok és hor-
vátok ugyanazokat a jogokat kö-
vetelték maguknak, mint a magya-
rok. Kossuth és társai úgy gondolták,

Nemzeti színű lobogó, kokárda, Pe-
tőfi Sándor, Tizenkét pont, Nemzeti
Dal, 1848, forradalom és szabadság-
harc. Március 15-e a magyar szabad-
ságharc ünnepe, ez a nap a szabad-
ságszeretet, szabadság utáni vágy
jelképévé lett.

Abban az időben a Magyar Király-
ság és az Osztrák Császárság együtt
alkotta a Habsburg-birodalmat. Az
uralkodó a Habsburg-házból került ki,
a magyar országgyűlés a nyelve is
német volt. A magyar rendek hiába tö-
rekedtek az önállóságra, az osztrák
uralkodók nem engedtek. 1825-ben
hosszú idő után összeült az ország-
gyűlés Pozsonyban, döntés született
a Magyar Tudományos Akadémia fel-
állításáról, melyhez gróf Széchenyi
István egy éves jövedelmét ajánlotta
fel.

Az egyre erősödő reformmozgal-
mat az uralkodó, V. Ferdinánd nem
nézte jó szemmel, de meggátolni nem
tudta. Az 1847 nyarán megalakuló az
ellenzéki párt, amelynek elnöke gróf
Batthyány Lajos lett, kihírdette az el-
lenzéki nyilatkozatot (Deák Ferenc
fogalmazta meg). Követeléseik: a
független magyar kormány, a sajtó-

A Városi Könyvtár régi és ritka
könyvállománya számos kincset rejt.
Fleisz Rita könyvtáros igen érdekes
előadást tartott az MT-12 osztályos
diákoknak a könyvtár ősnyomtat-
ványairól, és reneszánszkori
köteteiről.

Ledenszki Mónika, MT-12

Bartók Béla, 1881. III. 25-én szü-letett
Nagyszentmiklóson. Első zenetanára
Pozsonyban Erkel Lászó volt, majd
Budape-ten, a Zeneakadémián tanult
tovább. 1907-től már zongora-
tanárként dolgozott az Akadémián.
Kodály Zoltánnal együtt foglalkoztak
a magyar népzenével. 1917-ben mu-
tatták be első zeneművét, A fából fara-
gott királyfi c. táncjátékot az Opera-
házban, 1918-ban pedig a Kékszakállú
herceg vára c. opráját ugyanott. Sike-
rei eredményeként kinevezték a Zene-
akadémia helyettes igazgatójává. A
huszas években világszerte nagy sik-
errel hangversenyezett, de a tanítást
sem hanyagolta el, számos híres ze-
nész vallhatta őt tanárának. Ekkor
komponálta a Cantata profana c. híres
művét. Zeneelmélettel is foglalkozott,
s népzenét is gyűjtött. Nemcsak a
magyar, de más népek zenéje is von-
zotta, ezért a 30-as években Kis-
Ázsiában járt, a török és afriaki népek
zenéjét kutatta. 1940-ben a fasizmus
elől az USÁ-ba ment. New Yorkban
halt meg honvággyal küszködve
hosszú betegség után 1945. IX. 26-án. 

Kovács Gergely Balázs, MT-12

Boccaccio Dekameronjának egyik példánya

125 éve született Bartók
Béla

Történelmi visszatekintő: 1848. március 15.

Vendégünk volt a Városi könyvtár igazgatónője
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SZÓRAKOZÁS

Az együttesünk neve Quintal, öt tagot számlál. Ez magába foglal egy gitárost
(Tómó Árpád), basszusgitárost (Szecsei Szabolcs), dobost (Roncsák Marcell),
egy énekesnőt (Sándr Kornélia) és engem, a billentyűst (Glimber Attila). 2004
májusában álltunk össze. A sok kitartó munka meghozta eredményét. Fellép-
tünk a szabadkai diákotthonban többször is, a zentai ifjúsági játékokon, később
pedig a Mini klubban, és a városnapi ünnepségen is. Legutóbb a Népkörben ját-
szottunk a színitanodások előadásán, ugyanis felkértek minket, hogy hangsze-
reljük és zenével tegyük szinesebbé darabjukat, Arisztophanész A nők ünnepe
c. művét. A darab zenei anyaga csak részben felel meg ízlésünknek, de ennek
ellenére szivesen elvállaltuk és játszottuk a számokat. Eredetileg rockzenét ját-
szunk, és annak minden típusát. Ami a jövőt illeti, az biztos, hogy maradunk a
színjászókkal, és továbbra is fellépünk különböző rendezvényeken.

Glimber Attila, ET-44

Fiatal zenészek a színpadon
Darko Tumbas "DFNDR" és barátja,

Adam Vukmanov 1999-ben megalakí-
tották a 'Speed Progress' formációt.
Akkor még csak kisebb rendezvénye-
ket szerveztek, és a környező rádiók-
ban voltak halhatók. A DFNDR első
társaiIvan Pivarcik "Peewee" és
Horvát Árpád "Hori" voltak. Rövid idő
alatt a Speed Progress sok rajongóra

Speed Progress (Kibz & DFNDR)

A tévézés elterjedt szórakozásforma.
Bekapcsoljuk, s már ontja a különféle
műsorokat. Következzék néhány idézet
diákjaim tévézési szokásiaról. 

“A tévézés: kikapcsolódás, szóra-
kozás, elbújás a világ elől. A show-
műsorokat kedvelem, tartalmuktól füg-
gően, a fiatalokról szóló sorozatokat, a
kvíz-műsorokat. A külföldi zenecsa-
tornákat is szeretem, ilyenkor elég csak
hallgani, nem kell folyamatosan a
képernyőre tapadni. A tévézés nálam
mindennapos dolog, de nem bámulom
egész nap. Ha belegondolok, régen nem
volt tévé, mégis jól megvoltak emberek,
s nyugodtabbak éltek. A TV-műsor kihat
az emberek viselkedésére. Az agresz-
szív filmek befolyásolják a gyerekek
gondolkodását. A korhatár képernyőre
való kiírása nem akadály számukra, ak-
kor is nézik. Jó a televizió, el se tudnám
képzelni nélküle a napjaimat. Bár jobb
lenne a kedvenc műsorom helyett egy
izgalmas könyvet olvasni.”

“A sorozatok nem gyerekeknek
valók, annyi félelmetes dolog van ben-
nük." 

"Nem sokra becsülöm a tévét. Régen
a Disney-rajzfilmeket szerettem. Néha
megnézem az Aktívot meg az Áll az
alkut a TV2-n.” 

"Valahogy rabul ejt a tévé. A doku-
mentum- és ismeretterjesztő filmeket
nézem, a romantikus-nyálas filmeket
nem bírom. Legjobban a vígjátékok von-
zanak, latin-amerikai szappano-perákat
ki nem állhatom." 

"Megvagyok tévé nélkül. Folyton
ugyanazokat a műsorokat ismétlik - ez

unalmas. A legszörnyűbb, hogy
gyerekek is látják a gyilkosságról, dro-
gról, szexről szóló filmeket." 

"A tévében csak a focimeccseket
nézem, este 11 után B-92-esen és az
Eurosporton . 

"Sokat tévézek, sorozatokat nézek,
mert azok izgalmasak (kivéve a latin-
amerikai sorozatokat). Az akciófilmek
és a vígjátékok is nyerők nálam." 

"Egyik legnagyobb időveszteségem
a tévénézés. Este leülök zajláda elé
akciófilmeket és vigjátékokat nézni.
Legjobban a horrorfilmeket imádom.
Kevesebbet kellene tévézne, de..." 

"Este számítógépezek, ha tévézek,
akkor, az Áll az alkut, illetve a Barátok
közt c. sorozatot nézem." 

"A zene világa vonz, a TV arra szol-
gál, hogy a hírek eljussanak hozzám. A
tv unalmas, folyton ismétlik a régi mű-
sorokat, a Colombo még a kőkorszakból
származik,.A legnagyobb hibája: a sok
reklám." 

"Nem nézek tévét, a Megasztárba
tekintek bele, a kishegyesi versenyző
miatt, különben unalmas..."

"A tévézés kikapcsolódás, ekkor
pihenem ki az iskola fáradalmait. Szinte
“mindenevő” vagyok, de a természet-
és az akciófilmeket kedvelem. Nézem a
Legyen Ön is milliomos-t és a Barátok
közt c. adásokat. Ha nem lenne tévé,
akkor talán olvasnék.

Látjuk, hellyel-közzel midnenki
tévézik, ha a reklámokat "nyomatják",
ha akciót vagy sorozatokat akkor is.
Hogy hová vezet ez?

Lejegyezte: Szikora Judit

A szülők főleg a gyerekek miatt vesznek számítógépet, hogy a lúrkók a
játékokon keresztül elsajátítsák használatát. Nincs minden csalában PC, így a
srácok különböző számító-gépes játéktermekben hódolnak szenvedélyeiknek. A
gyerekek rájöttek: egymás között sokkal érdekesebb játszani. Így készültek el a
"csak" hálózatban (LAN-Local Area Network) játszható játékok. Néhány év
leforgása alatt világméreteket öltött az effajta szórakozás. Manapság kisebb-na-
gyobb versenyket, sőt világbajnokságokat is rendeznek az egyes játékokból.

Ezek közül a DotA még a frissebb játékok közé tartozik, de már szinte mind-
egyik PC-n megtalálhatunk. Stratégiai játék, lényege: a hőst vagy válasszuk
(AP) vagy kapjunk (AR), különböző chat-kódok segitségével. Majd fejleszteni
kell hőseinket, hogy minél több pontot érjenek (HP) - ütési gyorsaság, páncélzat
(ARMOR ) és  (manában mért) inteligencia. A cél:  legyőzni az ellenfeleket.
Sokan játszák, mindenki törekszik a legeredményesebb taktikát kidolgozni a
jobb helyezés érdekében. Nem tudom, mit élveznek ebben .... de én is imádom!

Búr Arnold, ET--34

tett szert. Sok sikeres fellépés után Kibz és DFNDR rezidens lett. A LIFKÁBAN
sok elismert Dj-vel mixeltek. 2005. elején társult hozzájuk Serfőző Kornél
"Shirfy", kinek segítségével megalakult a SPEED PROGRESS RECORDS..

Bozsinovszki Bojan "Kibz" karrierje 2000-ben kezdődött. Megihlették őt
Stacey Pulen, Dave Clarke, Richie  Hawtin és más híres dj-k. Még abban az
évben Kibz társult Dj AngelBoy-jal  megalapítva a"DJ AT WORK" formációt,
amely minden fontosabb rendez-vényen ott volt. Köszönve tehetségé-nek a legk-
eresetebb dj lett. Idővel továbbfejlesztette tudását, és áttért két lemezről három
lemezre. 2004-ben Kibz társult Tumbas Darkoval 'DFNDR', és ezzel társult a
'Speed Progress' formációhoz is, ami nagy sikerekhez vezetett és ezzel rezi-
densek lettek SCG egyik legjobbnak tartott diszkójában.(-Club LIFKA---
(www.lifka.co.yu) Kibz nagy nevekkel zenélt együtt: Umek, Misjah, Monolink,
HardCell. Marco Carola, LADIDA, Luke Slater, The Advent, Slobodan...Kibznek
hamar híre ment a szabadkai klubokban. Luke Slater szerint nagy jövő vár rá!

Vidity Oszkár, E-24

A játék hatalma

Családi kör - részlet
(Arany János után "szabadon")

Este van, este van: elpihen a világ!
Tévé előtt gunnyaszt az egész család.
Villog a képernyő, rombolja az elmét,
Sokan ebben lelik életük értelmét.
Csapong a hülyeség, az eget sodorván:
Horror-krimi, thriller az összes csatornán.
Frankenstein, Dracula, örülnek a kölykök,
A mama kedvence: nyafka Golden Girlök.

(...)Háziasszony nem főz, nincs helye a
panasznak

Wrilgley gumit rágnak, rája Colát isznak.
Zúg a rock-pop zene, ártalmas a fülnek,
Hónapról-hónapra egyre csak hülyülnek.
Gyereket nevelni? Eszükbe sem szökik,
Sokkal egyszerűbb, ha tévé elé lökik.
Ott aztán fejlődnek, egyre okosodnak,
Sokan nemhogy írni, olvasni sem tudnak.

Véres vajaskenyér a temető falán,
Batman, ET-kukac jönnek egymás után.
Reggeltől estelig örömüket lelik,
Ahogy a gengszterek egymást ütik-verik.
Étkezés helyett is a Supermant nézik,
Még a "dolgukat" is bilin végzik.
A képernyő elől el nem mozdulnának,
Napfényt, fákat, mezőt nem is látnak.

Egyik gyerek titkon apja zsebébe nyúlt,
Hátha aka benne: alma, netán kisnyúl.
Egyiket sem leli, helyettük a halál:
Csőre töltve nehéz belga pisztolyt talál.
Fegyver nélkül járni életveszélyes máma,
Hálával gondolnak "Nagy Amerikára"!

Hogy ez hová vezet, leírni is félek,
Ettől "nemesedik" a gyermeki lélek!
Pisztoly, bicska, bomba, egy rozsdás

bökő?,
Így ragyog előttünk egy új és szebb jövő! 

Ez a való világ?!

Mindennapi butítónk: a TV
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A Műszaki Iskola kézilabda-, a ko-
sárlabda- és a röplapdacsapata sike-
resen szerepelt az elmúlt hónapokban. 

A röplapdázók a községi versenyen
2. helyezést értek el. A körzeti
versenyen elsők lettek, maguk mögött
hagyva a topolyai gimiseket és a sza-
badkai építészeti középiskolásokat. A
körzetközi versenyen viszont a harma-
diak voltak, akkor a zombori gimna-
zistákkal, valamint a kikindai és az
újvidéki műszaki középiskolásokkal
mérköztek meg. Ez igen szép ered-
mény tekintettel a felkészülési kö-
rülmények "lehetetlenségére" (a csa-
pat a gimnázium tornatermében edz-
hetett néhányszor, saját tornatermé-
ben egyszer sem). 

A kosaras fiúk a községi versenyen
3., a lányok pedig 2. helyezést értek el.
A lányok a körzeti versenyen negye-
dikek lettek. 

A kézilabdázók községi és körzeti
versenyen az első, a körzetközin pedig
a 3. helyen végeztek. Csak az első és
második oszályosok versnyeztek.
Ivković Slobodan (M-31) a köztársasá-
gi úszóversenyen 100 m-es hátúszás-
ban 4 helyezést ért el. Tavaszra
atlétikai, foci- és gimnasztika-versenye-
ken szerepelnek majd sportolóink.

Sporthírek - röviden

Fuss, Sztánkó!
Sztánkó Árpád (ET-22) a spotban

folyamatosan kemelkedő ered-
ményeket ér el. Legsikeresebb az
atlétika terén, azon belül is a 100 m-
es síkfutásban. Ő tartja az országos
csúcsot, ugyanis a 100 m-t mindösz-
sze 11,20 másodperc alatt futotta le.
A tavalyi számtalan versenyen vett
részt. Ezek közül számottevő volt: az
olaszországi Európa Bajnokság, a
görögországi Balkán Bajnokság, és a
Nemzetközi Miting. Több edzőtábor-
ban is volt, idén már két hetet töltött
táborban.

2006-ban még csak négy Buda-
pesten megtartott versenyen szere-
pelt. A Budapest Nemzetközi Bajnok-
ságon első lett 200 méteren, és
második a 60 méteres távon.

A sport hasznos és jó, méginkább
akkor, ha valaki annyi éremmel büsz-
kélkedhet, mint Árpád. Kisebb-nagy-
obb hátrányt jelent a szabadidő
hiánya és a fáradtság. Viszont ha
valaki a sportnak él, akkor hajrá! Még
sok verseny áll Árpád előtt, és ebben
sok sikert kívánok neki.

Toldi Brigitta, ET-22

...még mindig az élen...

Osztályunk sportolója, Balázs Lehel
(ET-34) újabb érmekkel tért vissza.
Egy arannyal, mint vajdasági bajnok
az ifiknél, és egy ezüsttel a felnőttek
korosztályában. A jó formában lévő
birkozó egy vállsérüléssel is “gaz-
dagabb” lett, de ez a verseny így is
meghozta számára a sikert.

További jó szereplést Lehel, re-
méljük, folytatod szenzációs menete-
lésedet az országos bajnokságon is.

Búr Arnold, ET-34

Az 5. számban közreműködtek

Tanárok: Bozsik Lajos, Fekete Lujza, Sztarek Lilla, Udvardi Eszter
Diákok: Búr Arnold ET-34, Dobó Krisztián ET34, Forgács Enikő ET-32, Glimber Attila ET-44, Kovács Gergely Balázs MT-12, Ledenszki Mónika MT-12, Nagy
Dénes SD-32, Nagygellér Tímea MT-12, Nyomtató Angéla SD-32, Ötvös Attila MT-12, Papajcsik Gabriella ET-32, Szabó Laura MT-12, Szalma Ottó SD-32,

Toldi Brigitta ET-22 és Vidity Oszkár E-24

Műszaki munkatársak: Porkoláb Attila ET-32, Forgó Csaba ET-32
A magyar szövegek szerkesztője: Szikora Judit

A sebesség érzése
Helfrich Ádám (ET-22) a szabadkai

Spartak rövidpályás gyorskor-csolya-
klub tagja. Januárban a hattagú csa-
pat sikeresen szerepelt a szegedi
Tisza-kupán. Öt ország (Magyar-
ország, Lettország, Horvát-ország,
Nagy-Brittania és Szerbia-Monte-
negró) hetven versenyzője közül
Ádám bizonyult a legeredménye-
sebbnek. Az ifjúsági  B kategória
összesített futamában első helyen
végzett, (egy arany és egy bronz
érmet szerzett).

Nyáron a klub versenyzői görkor-
csolya-versenyekre járnak, a belgrá-
di Rolerijada rendszeres vendégei, és
onnan évről-évre szép eredmé-
nyekkel térnek haza. Ádámnak eddig
egyéniben két aranyat és egy ezüs-
töt sikerül nyernie. Sajnos Szabad-
kán gyorskorcsolyázás nem túl nép-
szerű, az egyesületben pillanatnyilag
tizenhárman edzenek, de remélik,
hamarosan többen lesznek. 

Toldi Brigitta, ET-22

Helfrich Ádám szegedii aranya

Pistike benyit a háloszobába és látja,
hogy a szülei szerelmeskednek. 

-Mit csináltok apuci? 
-Kistestvérkét, Pistike! 
-Hagyjátok abba, nekem nem kell

kistestvér, nekem kiskutya kell. 

Móricka szülei már régóta szeretnének
szeretkezni, de Móricka állandoan velük
van. Egyszer csak az apu megszólal: 

-Erigy, fiam ki a balkonra és tájékoztas
minket, hogy odakinn mi történik! 

Móricka ki is megy, majd elkezdi a beszá-
molót: 

-Piri néni teríti a ruháit, Sanyi bacsi
kutyája macskát kerget, Rozi néni kihajolt az
elsőről és kiesett. - Majd egy kis csend,
végül újra megszolal: Gretchenék
szeretkeznek. 

Erre Moricka szülei felfigyelnek és
megkérdik: 

-Honnan tudod kisfiam? 
-Kint van Pistike a balkonon. 

Pistike megkérdezi: 
-Mond, papa, miért vetted te pont a

mamát feleségül? 
A papa diadalittasan fordul nejéhez: 
-Látod, már a gyerek is csodálkozik rajta! 

-Mondd csak, Móricka! -mondja a tanárnő
az iskolában - Miben külömbözik a nő a fér-
fitól? 

-Nem is tudom. Hátulról teljesen egyfor-
mák, előről meg jól összepasszolnak. 

Pistike éppen a helyesírást tanulja, és
mindenre rákérdez amit nem tud. Az apja
mondja: 

-A hétvégén vikkendezni megyünk! 
-Két k-val? 
-Nem anyáddal! 

Móricka egy nagy táblával sétál a láger-
ben. Odamegy Adolf Hitle, és megkérdi: 

-Miért tetted fiam azt a táblát egy nagy
kettessel rárajzolva a nyakadba? 

-Mert úgy hallottam, egyeseket kinyirnak! 

Pistike a nagyanyjával sétál az utcán.
Hirtelen meglátnak két szeretkező kutyát. 

-Nagyi, mit csinálnak? -kérdi ártatlan arc-
cal Pistike. 

A nagyi zavarban van: 
-Tudod Pistike, az egyik kutya beteg lett,

nem tud járni, a másik most ellökdösi az
állatorvoshoz. 

-Milyen praktikus! -lelkendezik Pistike-
Közben még szeretkeznek is egy jót! 

Pistike elöször lát pávát: 
-Nézd anyu, virágzik a tyúk! 

(Ha tudtok jobbak, küldjétek vagy hozzá-
tok be a szerkesztőségbe - nagyon várjuk).

VICCEK

Vass Gergely ET-34 rajzai








