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NASTAVAK REFORME SREDNJE STRUČNOG OBRAZOVANJA U SRBIJI
Naša škola je među 21 odabranom

školom u kojima je započeta druga faza
reforme.

Program reforme srednjeg stručnog
obrazovanja, započet krajem 2003, ove
godine je ušao u drugu fazu. Odabrana
je 21 škola iz cele republike, gde će se,
putem punog programa za ogledne
obrazovne profile u okviru 4 područja
rada, sprovoditi nastavak akcione reforme.
Naša, Tehnička škola, jedna je od njih.

U prvoj fazi je evropska agencija za
rekonstrukciju uložila ja najviše za
obnavljanje školskih zgrada, opremanje
škola i obuku nastavnika. U drugoj fazi
programa, a po obavljenom konkursu,
uvršteno je 15 novih škola i zadržano
svega šest dosadašnjih učesnica, među
kojima su čak dve subotičke - Tehnička
i Politehnička škola, što je doživljeno
kao potvrda našeg uspešnog rada.

Tekuća školska godina biće vrlo značajna
za nastavak nekoliko paralelnih aktivnosti

unutar reformi, o čemu Aleksandra
Dobanović, pomoćnik direktora kaže: 

- U toku je pisanje nastavnih planova za
nova zanimanja, budući da se novi nastavni pro-
grami uvode već od naredne, 2007/2008.
školske godine. Za te aktivnosti iz naše škole
angažovana je Piroška Stanić Molcer.

S nestrpljenjem očekujemo skorašnje opre-
manje škole savremenim stručnim nastavnim
sredstvima i učilima, predviđenim za obrazo-
vanje budućih tehničara telekomunikacija, 

što će, takođe, finansirati Evropska agencija
za rekonstrukciju.

- U pogledu edukacija tzv. trenera,
Vas kao internog i profesora  Lajoša
Božika kao eksternog, šta je aktuelno?

-I kolega Lajoš i ja smo, u tom svojstvu,
odslušali seminar u trajanju od 4 dana, na
kojem smo uvežbavali mnoštvo novih metoda
rada u nastavi. Očekuje nas još 25 dana obuke.
Nakon toga će školski tim, zajedno sa našim
predavačima, edukovati odabrane nastavnike,

za primenu tih novih nastavnih programa.
-Da li je predviđena i skorašnja obuka

za rukovodioce škole?
-Direktorica Ivanović je u prvoj fazi reforme

obučena, te će Grgo Stantić, pomoćnik direkto-
ra, sa direktorima novouključenih škola u refor-
mi, proći tu obuku iz oblasti upravljanja.

- Da li se vaši planovi tiču, možda, i
nekih mogućnosti uspostavljanja part-
nerstva sa sličnom školom iz inostranstva ?

-Da, o toj mogućnosti ozbiljno razmišljamo.
Po okončanju svih navedenih sadržaja, pred-
videli smo za najneposrednije učesnike reforme
stručnu posetu Nemačkoj, a upravo s tim ciljem.

Sa sticanjem novih znanja i iskusta-
va, uporedo će ići i novi pristupi prezen-
tovanja savremenih programa za tek
uvrštena zanimanja. Takođe će se
budućim srednjoškolcima predožiti i
nove metode i obezbediti im kvalitetno
znanje.   prof. Ljiljana Stjepović

SISTEM OBEZBEĐENJA KVALITETA RADA ŠKOLE
Samovrednovanje je jedan od postu-

paka unapređivanja rada škole. U tom
cilju, polovinom oktobra meseca formi-
ran je tim za samovrednovanje rada
škole. Članovi ovog tima su : Ivan Bajić,
nastavnik mašinskih stručnih predmeta,
Srboljub Đurić, elektro-struka, Irena Nađ,
ekonomika,  Svetlana Kulić , nastavnik
srpskog jezika i književnosti i Vladimir
Marković, fizičko vaspitanje. Zadatak
tima je da izradi Akcioni plan, da
sprovede  samovrednovanje i  predloži
mere za unapređenje rada škole.

Tim je odabrao sledeće ključne oblasti za
samovrednovanje u šk.2006/07. godini ::

1.Školski i Godišnji programrada, sa
istoimenim područjima vrednovanja  

2. ETOS sa područjima vrednovanja :
Ugled i promocija škole, Atmosfera i
međuljudski odnosi i Partnerstvo sa
roditeljima, Školskim odborom i
lokalnom zajednicom.

U toku je izrada  Akcionog plana za
samovrednovanje koji predviđa sledeće
aktivnosti : izrada plana za samovredno-
vanje, sprovođenje postupka samovred-
novanja, obrada i analiza dobijenih
podataka i izrada izveštaja za odabranu
ključnu oblast sa predlogom mera za
poboljšanje kvaliteta rada škole.
Prezentacija izveštaja Nastavničkom
veću obaviće se do kraja juna 2007.
godine. prof.  Ivan Bajić

KABINET ZA TV TEHNIKU

Od ove őkolske godine dobili smo novi kabinet koji se
nalazi  u podrumskoj prostoriji P03 godine. Profesori Balaž
Lener i Danijel Mandić u ovom kabinetu drže vežbe učenicima
profila elektrotehničar radio i video tehnike. Za početak je
nabavljen  komplet potrebnih alata  ali nedostaju osciloskopi
i vobleri za ispitivanje TV prijemnika i drugi instrumenti.
Učenici (ET-35) kažu da bi se posebno radovali klima uređa-
ju jer im je toplo i zagušljivo u kabinetu. ( ?!?! )

ZLATARI U SVOM KABINETU

Kabinet za hemiju nalazi se takođe u podrumu škole, P07,
a koriste ga učenici obrazovnog profila obrađivač plemenitih
metala, ili jednostavno- zlatari ( MG-11) .Tek upisani u školu
ovi učenici su zajedno sa profesoricom Danijelom Mlađan Ilić
sređivali prostoriju da bi je osposobili za časove hemije
(2+2). Hemikalije i pribor su preneli iz potkrovlja, smestili  u
odgovarajući nameštaj a dodatnu opremu za vežbe nabavlja-
ju uz rad.  

ŠTA   JE  NOVO  U  ŠKOLI

KABINET ZA HIDRAULIKU, PNEUMATIKU I AUTOMATIZACIJU

Smešten je u podrumskoj prostoriji PO2 ( prema banci) a
za njega ja zadužen profesor Laslo Lisak da realizuje vežbe iz
automatizacije i robotike sa mašinskim tehničarima za kom-
pjutersko konstruisanje, kao i sekciju za pneumatiku i
hidrauliku. On je pokazao da kabinet trenutno ima postavl-
jenu pneumatsku instalaciju  ali da nedostaju radni stolovi sa
elementima gde bi učenici  praktično primenili teoretsko
znanje.U toku je izrada učila za vežbe iz robotike a velika
želja je da se nabavi ROBOT RUKA za programiranje raznih
operacija.  (košta oko 30.000 evra)
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ŠTA SE DEŠAVA U ŠKOLSKOM PARLAMENTU
Prvom ovogodišnjem sastanku

đačkog parlamenta, održanom 21.
septembra, prisustvovalo je 78 učeni-
ka. Gotovo jednoglasno parlamentarci
su se složili da predsednik i dalje
bude  Ivan Sedlak. Predsedništvu se
pridružilo deset novih članova, tako
da ih sada ima  15. Planira se da sas-
tanak u novembru bude posvećen
Konvenciji o pravima deteta. Več je
realizovano planirano predavanje o
narkomaniji udruženja „Raskršće“ iz
Novog Sada . Kao i uvek, na kraju
polugodišta biće analiziran uspeh i
vladanje učenika.

Akcija renoviranja prostorije za
potrebe parlamentaraca uspešno je
obavljena, iako je prisustvovalo samo
osam učenika. Postojao je dobar

razlog za masovnije učešće - jedan
opravdan školski dan, ali... 

Konstatovano je da je nepotrebno
organizovanje dežurstvo za prijem
učenika, stoga,  sa predlozima,
pritužbama, sugestijama treba  se
obratiti predsedniku, članu predsed-
ništva ili pedagogu.

Kada se došlo do teme „RAZNO“
razvila se diskusija o načinu preda-
vanja na nekim časovima. Naravno,
izraženo je veliko nezadovoljstvo poje-
dinih učenika koji misle da se ništa
neće promeniti i da problemi ostaju.
Dogovoreno je da  internet prezentaci-
ju škole treba dopuniti informacijama
o parlamentu.  

Pohvaljeni su učenici koji su radili
na postavljanju ograde u školskom

dvorištu. 
Kasnije se javilo nekoliko učenika

nezadovoljnih sadašnjim načinom
rada školskog razglasa,  koji su izložili
svoje ideje o emitovanju muzike na
odmorima.Videćemo kako će se
situacija dalje razvijati.

Za kraj je ostavljena tema KRAĐE

koje su se dogodile u odeljenjima SD-
14 i MT-21. Istaknuto je da učenici
moraju čuvati svoje stvari jer škola ne
odgovara za njihov nestanak, niti
nadoknađuje štetu ove vrste. Stoga,
budite oprezni!

Dušica Vojnić Kortmiš, ET-31 

Dani zdravlja ove godine obeleženi su
predavanjima o prevenciji bolesti zavis-
nosti - narkomanija, za sve učenike prvih
razreda. Program je realizovalo Udruženje
za pomoć zavisnicima Raskršće iz Novog
Sada u periodu od 11-13.10.2006. godine.
Po dva jednočasovna predavanja dnevno
održali su Mihajlo Petrović i Nebojša Vučenović
od kojih smo saznali da ovo udruženje ima
svoja dva rehabilitaciona centra za lečenje n ar k o
m a n a,  po j ed a n ž ens ki i m uš ki.

Prvi deo predavanja je bio posvečen
narkomaniji uopšte: o mogućim i
najčešćim razlozima ulaska u svet narko-
manije, a odvijao se kroz razgovor sa
učenicima. U drugom delu učenici su
pogledali film o životu bivših zavisnika, o
tegobama sa kojima se svakodnevno
suočavaju i razgovoru sa roditeljima umr-
lih narkomana (mogle su se čuti potresne
priče da su se neki od njih svesno predozi-
rali, neki nisu to želeli, ali im se desilo,
neki su uzeli drogu koja nije bila čista...)

Predavanje je odslušalo oko 500 učeni-
ka, uz obezbeđen simultani prevod. na
mađarski  jezik. Šteta što je u sva tri dana,
u svim terminima bio prisuran samo manji
broj zainteresovanih profesora! 

Učenici su izložili prigodne crteže, tek-
stove, poruke na panou u hodniku škole.
Psiholog škole je pripremila uputstva za
samoodbranu dece, kome i kako se mogu
obratiti za pomoć. 

Gorjanka Botić, pedagog

Tradicionalni kros na Gradskom hipodromu Godišnjica “Mesečine”

"MESEČINA" - drugi dom
Nakon nedavno obeležene godišnjice

od otvaranja prvog kluba ''Mesečina'' u
Subotici, koji se nalazi u prostorijama
Tehničke škole, razgovarali smo sa nje-
goviim pokretačem, gospodinom Kiš
Dežeom, koji nam je rado odgovorio na
nekoliko pitanja tim povodom.

N T : Da li možete nešto da nam kažete
o radu kluba ''Mesečina'' preko letnjeg raspusta?

D K : Klub je bio otvoren preko čitavog leta.
Sada se sastav posetilaca obnovio. Neki su se
zaposlili u ''Mesečini'',uglavnom oni što su išli u
četvrti razred, bilo u Tehničkoj ili nekoj drugoj
školi.Od starog sastava su ostali osnovci dok ostali
ponekad navrate, provire, ali svoju energiju čuva-
ju za izlaske subotom.

Organizovali smo izlete na kojima su deca imala
prilike da se ceo dan zabavljaju, kupaju i provode.

Sa grupom članova kluba ''Mesečina'', bili
smo u Sent Andreji, 20 i 21.oktobra.Tamo smo

učestvovali u  spomen-takmičenje u vezi sa revolu-
cijom 1956. godine, što je obeleženo i sa 1956
minuta sporta. Noć između 20 i 21. igrali smo
stoni tenis i od šest klubova, koliko je učestvova-
lo na takmičenju, mi smo bili najuspešniji.Naime,
osvojili smo tri prva, jedno drugo i jedno treće mesto..

N T: Da li se nešto promenilo u odnosu
na prošlu godinu?

D K: Mnogo toga se nije promenilo, imamo
jedan stalan kolektiv koji je svakog petka u isto
vreme ovde. Ovo im je kao drugi dom. Nama je
drago što su oni ovde. Uvek bude nešto za popiti
i pojesti,organizujemo razne tombole. Za nas su
se čak zainteresovali i ekonomisti iz Beograda.
Zvali su nas pre neki dan i izrazili želju da nam pomognu.

NT: Nešto više o novoj sezoni?
DT: Sezonu smo otvorili turnirom, održanim na

dan Tehničke škole, 30.09.2006.Gostovali su
sportski klubovi iz Mađarske, kao i članovi kluba
''Mesečina'' iz Bajše, gde takođe postoji klub

''Mesečina''. Održana je izložba slikara Ivana
Šarčevića,a gost nam je bio i predsednik udruženja
sportskih klubova Mađarske, gospodin Peter Jakab.

Naime,kako počinje nova sezona,sve se više
može videti da je stoni tenis zimski sport, jer,teže
je zadržati mlade u zatvorenom prostoru leti nego zimi.

Planiramo za 20. nobembar otvaranje još
jednog kluba ''Mesečina'' u O.Š Kizur Ištvan.To je
treći klub u Subotici,a četvrti uopšte .

NT: Za kraj, kakav je pogled ostalih
građana na ''Mesečinu'' danas?

DK: Građani sa simpatijama gledaju na
''Mesečinu'' a i roditeljima je lakše jer znaju da
su im deca na toplom i sigurnom.Često i roditelji
dolaze ovamo, sede tu i navijaju ili igraju stoni
tenis sa svojom decom.

Sve u svemu, program ''Mesečina'' se
omasovljava , čemu će se težiti i ubuduće, jer je
to ono što je prihvaćeno, što ide u korist dece.

Nebojša Tomašković, ET-35

Taj petak, 16.10.2006. godine za mene je bio veoma interesantan. Deo
novinarske sekcije naše škole prvi put se susreo sa ekipom pravih novinara.
Cilj posete  novoj redakciji Subotičkih bio je bolje upoznavanje sa proce-
som izrade novina i novinarskim poslom. Sitnice koje su nama amaterima
pravile poteškoće rešili smo savetima iz prve ruke. 

Prilikom posete mogli smo da vidimo kako se priprema 16. broj novih
Subotičkih. To je jedan složen proces. Novinari moraju da prikupe infor-
macije do srede, najkasnije do četvrtka. One se predaju glavnom uredniku

koji pregleda tekstove i planira raspored po stranama novog broja novina, a zatim
sledi tehnički prelom. Po završetku tehničke obrade još jednom se pregleda i otk-
lanjaju greške. Nakon prolaska kroz ceo ovaj ciklus, preko *pdf* fajla se šalje u
štampariju u Beograd, gde se preko noći odštampa naručeni broj i sutra ujutro su
Subotičke na kioscima.

Zahvaljujemo se redakciji Subotičkih na gostoprimstvu i korisnim savetima.
Ovu posetu, sa svim novim saznanjima i širenjem vidika mogu  da ocenim čistom
peticom.                                    Toni Manhart, ET- 43

DANI ZDRAVLJA
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Danas mladi žive u "virtuelnom"svetu misleći da mogu sve i svašta. Igrajući kompjuterske igre u kojima je veći-
nom zastupljeno ubijanje i rušenje objekata, mladi svesno ili nesvesno prenose nasilje u stvaran svet. Kako su sve
više nezinteresovani za školovanje , za učenje gradiva koje im nije baš potrebno u životu , opredeljuju se za život
na ulici , gde vlada zakon jačeg, agresivnijeg i lošeg. U ranim godinama neki mladi moraju da se "bore"za život ,
da izdržavaju ili pomažu roditeljima koji su bolesini i da pri tom idu u školu. Agresija je prisutna i među ljudima
različite vere. Iako jedni drugima nisu ništa loše učinili oni se vređaju i prepiru bez razloga .Na njih utiču politički
odnosi među državama , neizmireni računi , ratovi o kojima slušaju u vestima i od starijih . Poseban uticaj ima i
zapad , Amerika . Njihov način života je pun rasizma i loše muzike, poput metala u kojoj se peva o nasilju , o
bolesnim idejama ..Ta muzika podstiče mlade da menjaju način života, da se okrenu drogama, da zamišljaju svet
savršenim sve dok ne dotaknu dno dna .Agresija se ne može promeniti za noć već je potrebno da se svi angažuju,
a posebno mladi jer na njima svet ostaje.

Dalibor Delić, ET-33

NASILJE VIŠE NIJE TABU
Okrugli sto sa temom o vršnjačkom nasilju, odnosno nasilju među adolescen-

tima, održan je u svečanoj sali naše škole 25. oktobra. Inicijativa za ovakvo oku-
pljanje potekla je od građanskog udruženja Otvorene perspektive i Verone Molnar kao
koordinatora ovog, i još nekih projekata kojima je zajednički imenitelj - težiti životu
i duhu tolerancije. Naša se škola našla u ulozi domaćina.

Neuobičajno toplo jesenje popodne je, možebiti, pre mamilo na neke aktivnos-
ti u prirodi - šetnja, basket sa društvom - ali sam se po zadatku, i na sreću, našao
u ulozi izveštača za školski list. Veliki broj gostiju, oko 30 neposrednih učesni-
ka diskusije i još toliko zainteresovanih slušalaca, počeo je da pristiže nešto pre
17 sati i, videvši sve te psihologe, pedagoge, profesore iz nekoliko subotičkih
osnovnih i srednjih škola, roditelje učenika MEŠC-a, predstavnika subotičkog
SUP-a, našu direktoricu, direktora hemijske škole, pomislih: Crni Mitre, jesi li
dorastao ovom zadatku ?!

No, sve ono što vam ne budu dočarale moje reči, a što su moji utisci o celom događaju,
upotpuniće fotografije moga druga Ivana Devića koji je to veče bio u ulozi fotoreportera.

Direktor Hemijske škole,  Franjo Horvat je uzroke povećanoj stopi nasilja tražio
u činjenici da smo siromašno društvo bremenito problemima sa kojima ni odrasli
ne uspevaju da se  nose, a deca nalaze izlaz u alkoholizmu, agresiji, narkomaniji...

Pedagog Politehničke škole, Svetlana Beljanski, govorila je o zastarelim i pre-
opširnim nastavnim planovima i programima zbog kojih deca ne vole školu i nas-
toje da izbegavaju svoje obaveze, pa sve više vremena provode na ulici. „ Reč je
o tome što nastavni programi vrše intelektualno nasilje nad našim učenicima, pa mi moramo
da učimo koliko Zambija ima kokošaka a oni iz Zambije ni ne znaju da postoji naša država.
Ovo je nečuveno, trebalo bi smanjiti opširnost gradiva.”

Po podacima Ministarstva prosvete 73% učenika voli školu, na šta je S.
Beljanski  reagovala – „ Ako je to tačno, zašto onda 30% učenika beži sa nastave a čak
20% ne završi školu? Matematika tu škripi! “

Zdenka Vojnić Tunić, pedagog Hemijske škole, osvrnula se na ulogu nastavnika
koji moraju stručno, ali i sa ljubavlju koju učenici odmah prepoznaju,  da obav-
ljaju svoj posao. 

Prosvetni inspektor, Eržebet Gereg, iznela je mišljenje da nešto nije u redu u
načinju kažnjavanja učenika - prestupnika i da se sankcije moraju približavati
savremenim trendovima u vaspitavanju mladih, što je podržala naša pedagogi-
ca G.Botić rekavši da će sankcija dati rezultat samo ako se nakon toga tim dete-
tom budu instinski bavili svi relativni činioci njegovog odrastanja, roditelji i nas-
tavnici u prvom redu. 

Svoja iskustva u suzbijanju nasilja među adolescentima, izneo je i policijski
inspektor Janoš Čik, smatrajući da uz modernu i efikasnu školu  i zdravu porodi-
cu, bavljenje sportom može doprineti smanjenju agresivnosti među učenicima.

Čulo se i mišljenje gospođe Žeželj da treba organizovano edukovati  i nas-
tavnike i roditelje, suočavati ih u cilju rešenja problema nasilja između dece.

Učenicima - predstavnicima škole je nakon dvočasovnog razgovora data  pri-
lika za završnu reč. Tako je učenik iz jezičke gimnazije “Kostolanji Deže” rekao
da je  ovaj razgovor  za njega “prazna priča” kojom neće biti učinjen nikakav pomak.

Učenica Hemijske škole je rekla da nosi pozitivne utiske u svoju školu i da će
se rado odazvati i naredni put sličnom pozivu. Za Nikolu Ćirića , ET-43 ključna reč
u celoj priči bila je tolerancija - ne čini ono što ne želiš da čine tebi, a Ivan Sedlak je
istakao da prvi put ima osećaj da odrasli zaista brinu o tome šta misle ili rade
mladi ljudi. -Svaka Čast!- iz usta predsednika našeg Đačkog parlamenta, zvučalo
je kao istinska pohvala organizatorima okruglog stola.

Uz izvesne zamerke da je razgovor trajao predugo (pa su neki počele da prave
aviončiće umesto da slušaju), da je problem nasilja tretiran preširoko, ali sa
željom da se slični razgovori nastave, učesnici su se razišli, a ja ,evo, uz pomoć
prof. Jasmine napisah ovaj tekst pa vi čitajte i sudite, a sledeći put dođite da
vidite i čujete!                                prof. Jasmina Marić Berta i Mitar Škoro,ET-11

Početak je bio uzbudljivo protivrečan - prvo su se videle sekvence snimljene
koji dan ranije, tokom razgovora sa grupom učenika prvih razreda naše škole (tu
sam bio i ja),o nasilju, koji je vodila prof. Jasmina Marić Berta. Naša još uvek deči-
ja lica bila su strašno ozbiljna, koliko i tema o kojoj smo razgovarali. U pozadini
se čula dobro odabrana urbana muzika,  bio je to neki hip-hop zvuk (koji su
odlično tehnički obradili Darko Mesaroš, ET-41 i Bojan Bašić, ET-31). Kontrast ovome
bila je video prezentacija na kojoj su se videla lica antičkih heroja kako savla-
davaju prepotopska čudovišta i golim rukama se bore protiv storukih džinova,
sve to uz muziku K. Orfa (Karmina burana) od koje vas prolaze žmarci. Tekst
koji je bio pun aluzija na grčku mitologiju inspirisao je učesnike razgovora da se
odmah otvore i vrlo stručno, ali i emotivno govore o nasilju.

Među učesnicima razgovora bili su i učenici, predstavnici naše i nekoliko sred-
njih škola iz Subotice. Primetno najhrabriji i vrlo otvoren u razgovoru sa odrasli-
ma bio je predsednik našeg đačkog parlamenta Ivan Sedlak (ET-43) koji smatra
da ponašanje mladih u velikoj meri zavisi od stanja u porodici , ne libivši se da
kaže da je “čvrsta ruka“ najefikasniji vid vaspitanja dece. „Napravili smo debilnu
decu, treba izdavati dozvolu za roditelje, napraviti nekakav test, inače je moguće da će jednog
dana sva deca postati debilna jer ih se roditelji plaše i  nisu odgovorni da se brinu o njima.”

Psiholog Ekonomske škole, Igor Bem, osvrnuo se na problem poremećenog
sistema vrednosti koji postoji u glavama adolescenata i pogrešne uzore kojima
naši vršnjaci streme, a koji su uglavnom iz sveta sporta, estrade i tzv. jet-set-a.
U 90% slučajeva učenicima nisu idoli profesori, roditelji, naučnici ili istraživači -
većinom su to Rambo ili Ajs. 
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Ištvan Lukači okićen srebrom i zlatom
Sajam elektronike i računara u Novom Sadu od 5. do 10. oktobra protekao  je

u znaku obeležavanja 150 godišnjice rođenja Nikole Tesle i 60 godina Narodne
tehnike u Vojvodini. Naš učenik Ištvan Lukači pozvan je da kao  zlatni pobednik
Teslafesta ( 15.oktobra , takođe u  Novom Sadu ) i dobitnik i srebrne medalje
od mađarskih pronalazača GENIUS izloži  svoj rad SISTEM OZVUČENJA  7.3.  Za
ovu inovaciju naš mladi genije je ponovo osvojio prvo mesto ,  na oduševljenje
naših učenika i profesora koji su toga dana posetili Sajam, a svoje zadovoljstvo
kao njegov mentor nije krio ni profesor Deneš Tot.

Nagrađeni sistem ozvučenja ima 10 zvučnika snage 1.000 W na 4 oma, a
zvučnicima se upravlja pomoću računara. Ovo je za sada  moderniji sistem od
7.1. koji je trend na Zapadu. Treba samo uskladiti muzički materijal za slušanje
na ovom sistemu, pošto kod nas idu na 5.1

Iskoristili  smo priliku da ga pitamo kako je došao na ideju za svoj rad.
- Sada, u trečem razredu hteo sam da napravim nešto ozbiljnije, jer sam u prvoj godini  bio

treći a drugoj  drugi na školskom takmičenju konstruktora “ Nešto više“. Kad se završavao let-
nji raspust, rekao mi je profesor Deneš da požurim da napravim svoj novi rad, jer je u okto-
bru Teslafest. Potrudio sam se i srećan sam što  rezultat nije izostao.

- Je li bilo teško?
- Teško bi bilo onome ko se uopšte ne razume u tehniku, ali u svakom slučaju je trebalo

mnogo živaca i truda.
- Koliko te je ovo koštalo?
- Ne znam zašto me svi ovo pitaju! Preko 1000 evra me je sve koštalo! Elektronika je bila

oko 600, a zvučnici oko 400.
- Da li planiraš neki novi projekat za ubuduće?
- Želim da proširim ovaj moj novi rad, ali šta će to biti, neću vam reci...to će biti tajna :)
- Mala digresija – Zašto ne bi iznajmljivao sistem za žuraje?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Može, može, može...

Vladimir Kuktin i Darko Mijatović, ET-35
Višestruko nagradjeno Ištvanovo pojačalo 7.3

UČENIK I PROFESOR NA ISTOM ŠTANDU
Na 16 kvadrata izložbenog prostora

Novosadskog sajma elektronike našli
su se zajedno učenik i profesor- Ištvan
Lukači i Deneš Tot. Profesor Deneš u
ulozi izlagača prikazao je svoja tri
merna instrumenta: univerzalni izvor
struje sa naponsko strujnom regu-
lacijom, generator funkcija sa XR
22o6 i merač frekvencije  sa genera-
torom funkcija i meračem kapaciteta.
Za ove konstrukcije i on je dobio prvo
mesto.

Posle svega profesor Deneš ima
puna razloga za ponos.Njegovi učeni-
ci osvojili su pet diploma i na taj način
potvrdili da se u našoj školi radi i na
inovacijama u duhu naučnih ideja
našeg velikana Nikole Tesle.  

Atila Porkolab, Andrea Kuti i Akoš Odri sa dodele priznanaja u Loznici (s desna nalevo)

NA TESLINOM PUTU

Koliko ambicija pojedinih naših učenika
može da skrene pažnju kompetentnih ljudi
i van škole dokazalo se kada su na mađu-
narodnom konkursu TESLA I ŠKOLA njih
troje- Andrea Kuti i Akoš Odri iz ET-32 i Atila
Porkolab iz ET-42 nagrađeni drugim
mestom ( prvo nije dodeljeno) za svoj
grupni projekat o primeni Teslinih
dostignuća u školi. Nagradu časopisa
Porodična pedagogija i Kluba mladih

matematičara  Arhimedes  iz Beograda, iz
oblasti pedagoških radova, učenici su
primili  8.novembra 2006. na Četvrtom
Vukovom pedagoškom saboru u Loznici.

Treba istaći da ovi naši učenici pohađa-
ju nastavu na mađarskom jeziku a da su
svoj rad napisali na srpskom , čime su
dokazali da jezik nije i ne može biti bari-
jera u sticanju i širenju znanja ni na polju
nauke.   

Naši učenici na demonstraciji zvuka sa Lukačijevog pojačala na Sajmu 
elektronike u Novom Sadu, 9. novembra 2006. godine
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Igra kao beg iz stvarnog sveta
World of Warcraft, jedna je od prvih MMORPG (massive multiplayer online

role playing game) igara koja je ikad napravljena. Izdavačka kuća Blizzard, koja
je izdala još mnogo poznatih imena poput serijala Diablo, Starcraft i Warcraft
napravila je i ovo potpuno ostvarenje svih snova mnogih strastvenih igrača, poput mene. 

Ova igra, kako i sam naslov kaže, u stvari je jedan potpuno novi svet u koji
se igrači mogu povući kada im ovaj stvaran postane preopterećen, pun briga i
obaveza. Taj potpuno novi svet je veoma realan, ne na način na koji će mnogi
da pomisle da je u potpunosti realan. Do sada nisam igrao igru (ne računajući
ovu) u kojoj dve suprotne strane ne mogu čak ni da komuniciraju, jer ne pozna-
ju jezik onih drugih, morate priznati da je to prilično realno. Igra je potpuno zaraz-
na jer se blizzard potrudio da sve organizuje potpuno izluđujuće za sve igrače,
a posebno za ljubitelje serijala Warcraft. Igra se nadovezuje na priču Warcraft III
Frozen Throne-a, ali dalje ima svoj tok koji je potpuno nov u svakom pogledu,
počevši od toga da je Warcraft strateška a World of Warcraft RPG igra, pa sve
do sitnih detalja kao što su profesije koje igranje čine još zabavnijim. Iz ličnog
iskustva znam da ko počne da igra i pomalo odmakne, veoma će teško moći da
prestane. Štaviše, moj savet vam je da ako ne mislite da je igrate večno nemojte ni počin-
jati, pošto je kao droga, veoma teška se ostavlja, ne postoji fizička ali je psihička zavisnost
ogromna.

Kažem večno, zato što je igra napravljena tako da nema kraja, prosto se ne
može završiti.

Igrač će morati da na početku izabere server na kojem želi da igra sa preko
10000 igrača širom sveta, potom da napravi svoj lik sa jedinstvenim imenom i
da izabere jednu od 8 grupa - Ljudi, Vilenjaci, Gnomovi, Patuljci na strani alijanse
i Orci, Trolovi, Taureni i Undeadi kod horde. Svaka rasa ima više klasa - Ratnik,
Mag, Lovac, Monah, Druid, Paladin, Warlock, Šaman i Lopov. Posle pravljenja
lika počinje svet avantura u kojima ćete se moći udružiti u grupe da biste rešili
različite zadatke, ili se učlaniti u gilde i rešavati neke od velikih i teških svetskih
instanci. Moći ćete se baviti raznim poslovima, od pravljena napitaka, preko kro-
jenja i izrade kože do kovača... Takođe ćete morati da štedite zarađene pare za
raznu skupu opremu (poput adidasa i legenda u stvarnom svetu), možete se
baviti čak i pecanjem, kuvanjem ili, pak, da se bavite preprodajom u aukcijskoj
kući. Prosto, igra je do sada neprevaziđena a igra je preko 2 milijona ljudi u
svetu. Nemojte nasedati na priče i komentare društva kako je to dosadna igra
ili kako je izvesni Guild Wars bolji. Probao sam, igrao sam, video sam. World of
Warcraft je jedinstveni svet, meni,u mnogo načina zanimljiviji i bolji od pravog...

Mitar Škoro, ET-11

Nas 40 učenika u pratnji od 5 profesora naše škole imali smo privilegiju da posetimo
jedan veliki pogon za proizvodnji električne energije koji se nalazi u Pakšu (Madarska),
nešto južnije od Budimpešte, uz samu obalu Dunava. Ogromne bazene (u obliku dimnja-
ka) koji služe za rahlađivanje reaktora nismo videli, jer se u te svrhe koristi voda iz
Dunava. U ovom postrojenju ima 4 reaktora u kojima se odvija cepanje atoma uranijuma
- kao što znamo, nukleon je elemenat atoma i nalazi se u jezgru istog, veoma je malen,
ali može da proizvede ogromnu količinu energije. Toplotna energija zagreva bazen sa
vodom i pretvara se u vodenu paru koja se pod pritiskom usmerava na turbine direktno
povezanim s generatorom, koji okretanjem proizvodi električnu energiju. Proizvodnja za-
visi od trenutne potrošnje, jer se električna energije ne može čuvati u akumulatorima.
Energiju koju je proizvodila nuklearna elektrana u toku naše posete iznosila je 505[MV]
50Hz. Zanimljivo je poređenje koje smo tamo čuli o količinama potrebnih energenata da
bi se  proizvela električna energija za jedno domaćinstvo : 40 tona uglja, 7 hektolitara
nafte, 900 kubnih metara zemnog gasa ili 8 grama uran-dioxida. Inače, elektrana u Pakši
snabdeva električnom energijom 40 %  Mađarske. Verujem da bi svaki elektrotehničar u
ovim pogonima našao zanimljiv posao. Posetom  nuklearki postali smo svakako bogatiji
informacijom o savremenim mogućnostima proizvodnje energije.

Toni Manhart, ET-43

Poseta nuklearnoj elektrani u Pakšu

Nama prvacima ovo je bila prva poseta Sajmu gde smo bili impresionirani
prelepim najnovijim izdanjima audija, mercedesa,sitroena... Zapazili smo da su
naši dečki svoje zadovoljstvo upotpunjavali "bacanjem pogleda" na šarmantne
devojke uz izložene eksponate. I ne samo to, kao, slikali su automobile a uz njih
i lepotice, za uspomenu.

Pri povratku u Suboticu mnogi su komentarisali viđeno, dok su drugi maštali
kako bi lepo bilo da neka od tih mašina pripada njima. Ovaj događaj ostaće nam
u lepom sećanju jer se tako nešto ne viđa svaki dan. 

Tijana Kekenj i Nevena Ristić, SD-11

Rotarakt klub obrazuje mlade vozače
Rotarakt klub iz Subotice organizovao je nedavno obrazovnu akciju za sred-

njoškolce s ciljem da pokaže mladima moguće opasnosti neodgovornog po-
našanja na putevima i sprečavanje nesreća. Susretu, koji je ove godine održan
u Segedinu prisustvovali su i subotički srednjoškolci iz Gimnazije, Medicinske i
Tehničke škole - 12  iz SD-42 i 3 iz MT-42 . Na jednom stadionu posmatrali  su
simulaciju saobraćajne nezgode između kombija i putničkog vozila, zatim uviđaj
saobraćajne milicije, intervenciju vatrogasne službe, ambulantnog vozila i
pružanje prve pomoći.

Pored dragocenog iskustva uz bezopasnu simulaciju učenici su za uspomenu
dobili po žutu majicu sa amblemom Rotarakt kluba iz  Subotice.

prof. Josip  Šimić

Bravari iz MS-22 postavljaju tribinu u Politehničkoj školi
Završetak tribine u Politehničkoj školi obuhvatio je postavljanje prednjih limo-

va na sedišta i zaštitnog lima na tribinu sa ulične starane iznad zida. U toku je
izrada četiri zaštitne rešetke za prozore na oglednoj učeonici u dvorištu gde će
biti i postavljene. Radovima rukovode Ištvan Tot i Janoš Erdedi.

Sajam automobila u Novom Sadu

Naše devojke su se lepo zabavile uz maskotu FORD-a



Povodom nedavno objavljene
knjige:“Terminologija kuće i pokućstva
Banjana“, čiji je autor naša profesorica
Jadranka Kojić, zamolila sam je da za
naše novine kaže nešto više o sebi i
svom radu na knjizi. .

DVK :Koliko godina radite u školi?
JK :U prosveti sam od 1992.godine.

U Novom Sadu sam radila prve tri
godine i od tada sam u Subotici.

DVK :  Da li je lakše raditi sa osnovcima
ili sa srednjoškolcima?

JK :Lakše je sa srednjoškolcima jer
su ozbiljniji. Brže pronađem zajednički
jezik sa njima.

DVK : Možete reći kako je nastala vaša knjiga?
JK :Knjiga predstavlja moj magis-

tarski rad. Inspirisana je zavičajem

moga oca i govora sa prostora
Banjana, dela Crne Gore koji se pro-
stire uz reku Trebišnjicu. Ona je rezul-
tat naših zajedničkih terenskih
istraživanja. Sniman je govor pretežno
starijih ljudi koji pamte stare nazive i
tako su prikupljene značajne informacije.

DVK : Koliko dugo ste radili na  knjizi?
JK : Dve, tri godine su trajala teren-

ska istraživanja.
DVK :Vi ste majka dvoje male dece. Kako

uspevate sve da postignete?
JK : Zadovoljstvo mi je raditi sa svo-

jom kao i sa tuđom decom. Najveći
uspeh svake osobe je roditeljstvo, a
kasnije ide karijera.

DVK :Da li mislite dalje da napredujete u struci?
JK : Da, svakako. Prijavila sam se

za doktorsku tezu o temi Govor Banjana.
Dobila sam rok od pet godina da
napišem doktorat, mada se nadam da
ću završiti ranije (smeh).

Zahvalila sam se profesorici na
ovom kratkom razgovoru. Bilo je pri-
jatno imati tako nasmejanog sagov-
ornika.

PS. Zainteresovani knjigu mogu da
iznajme u školskoj biblioteci!

Dušica Vojnić Kortmiš ,ET-31

Impresije iz Beograda
Svi  smo čekali petak jutro,

27.10.2006.  da krenemo put Beograda na
Sajam knjiga. Raspoloženje u busu je bilo
dobro, svi su bili opušteni i uživali.

Sam ulazak u Beograd je malo potrajao
i bio smoren zbog prometne gužve na
gazeli, ali i to je prošlo pa smo konačno
stigli na Sajam. Razišli smo se i u malim
grupama uživali u sajamskoj gužvi, raz-
gledanju i kupovini knjiga. Po isteku pred-
viđenog vremena neki su bili toliko
smotani da nisu mogli da se snađu pa
smo zbog njih izgubili pola sata. Pri
izlasku sa Sajma naš “spretni”vozač se
zaglavio na bankini, pa nas je ljubazno
zamolio da izađemo iz busa. Zatim je
okrznuo retrovizor nekog šlepera a potom

je usledila žučna svađa između vozača,
što je zaustavilo saobraćaj pa je i sao-
braćajac morao da interveniše.U svemu
tome, gotovo mileći, izgubili smo sat ipo
dok smo stigli na Kalemedansku tvrđavu.
Knez Mihajlovu je bila zakrčena šetačima
koji su uživali u prekrasnom oktobarskom
danu( 28 stepeni). Pre predstave smo
odšetali do hrama Svetog Save a potom u
pozorište Slavija gde smo proveli puna dva
sata smejući se gorkim ispovestima Zijaha
Sokolovića u predstavi Kabares, Kabarei .

Put prema Subotici brzo je prošao, tim
pre što su mnogi pozaspali mrtvi umorni
od napornog ali zanimljivog dana. 

Tamara i Tajana, MT-21
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KULTURA
Profesor, pa magistar a jednoga dana i doktor

"Ništa nas ne smije iznenaditi" ni na (u) "Karauli"

American Corner SUBOTICA
On October 12, U.S. Ambassador Michael C.

Polt, Subotica Mayor Geza Kucera, and the Director
of the Public Library, Valerija Agoston-Pribila opened
the "American Corner" in Subotica on the
Library`s 110th anniversary. This is also a very
important day in American History - On October
12 in 1492 Christopher Colombo discovered
America thinking that it̀ s the other side of India. 

Actualy, this corner brings a lot of information
about actual and selected American history, cul-
ture, litterature, laws, economy, politics, about the
posibilities of higher learning in America and stu-
dents exchange, and a lot of programs which all
have the purpose of cooperation and friendly
communication between American and Serbian
people. 

Godinama unazad Sajam knjiga je
bio prilika da nabavimo lektiru za škol-
sku biblioteku i nagrade učenicima po
ceni nižoj i za 50 posto. Ove godine
aktiv za srpski jezik je predložio da se
sredstva ulože za nabavku preko 250
udžbenika za  tri obrazovna profila
koji bi poslužili vanrednim učenicima
sve četiri godine i petog stepena obra-
zovanja. Time se želi ublažiti više-
godišnja nepravda prema ovoj kate-
goriji učenika koji za svoje školovanje
plaćaju ne mala sredstva a da često
nisu bili u mogućnosti da se služe
stručnom literaturom.

PUNIJE POLICE ŠKOLSKE 
BIBLIOTEKE

Naši učenici i profesori na Sajmu knjiga u Beogradu, 27. oktobra 2006. godine

Film "Karaula" koji je snimljen početkom ove godine
opisuje život u JNA neposredno pre "smrti" Socijalističke
Federativne Republike Jugoslavije. Mnogi ne znaju (mis-
lim da čak ni na odjavnoj špici ne piše) da je ovaj film
snimljen po knjizi Ante Tomića "Ništa nas ne smije izne-
naditi". Pošto sam pročitao knjigu i pogledao film, mogu
da istaknem momente koji se nikako ne poklapaju, ali,
svakako privlače i zadržavaju našu pažnju.

Kao prvo, kraj knjige i kraj filma nisu čak ni slični, a
kamoli istovetno rešeni. Srećom! Naime, kapetanova žena
Mira na kraju filma biva ubijena, čemu, verovatno, reditelj
pribegava kako bi je kaznio zbog nedozvoljenog ljubavisan-
ja sa vojnikom Sinišom, lekarem. U knjizi se, pak, ona i
mladi Dalmatinac rastaju kao ljudi, a ne uz vruće olovo.
Ovaj trenutak u filmu, barem mene,  poprilično je smorio.
To je taj šablon po kojem se naši filmovi uglavnom snima-
ju: druženje, sreća, preljuba, nevolje, smrt... Ta negativna
gradacija i nije baš toliko interesantna koliko se režiseri-
ma čini!

Na samom kraju knjige Siniša odlazi kući u Zadar i
ubrzo dobija razglednicu iz Monaka, od svog najboljeg
drugara iz vojske, prepotentog Beograđanin Ljube
Vrapčeta (lik ustupljen pristankom D. Mihailovića iz
romana "Kad su cvetale tikve", prim. aut.).

Još jedna razlika koju vredi napomenuti jeste u vezi
sa komadantom karaule. On je u filmu Musliman iz Bosne,
dok je u romanu poznat kao Imre Nađ, Mađar iz našeg
grada.

Ako ste pogledali film, zapazili ste prilično mnogo vul-
garizama. E, ni u knjizi nije ništa drugačije. Ponekad te
psovke i imaju svog opravdanja, ali su češće tu kako bi se
njima podišlo (mlađoj ?) publici.

U filmu, kao i u ovom kraćem romanu ( znam da vas
zanima broj stranica - oko 180 ), preovladava jedna tema:
različitosti , ali u isto vreme i sličnosti likova, karaktera.
Samo šarenilo (najpre uslovljeno nacionalnom pripad-
nošću) tadašnje JNA, doprinosi ilustraciji Jugoslavije
neposredno pred raspad. Prepucavanja između
Beograđanina i Zagorca, mirni Dalmatinac , raspevan
Rom, arogantan komadant (sad, da l' Bosanac ili Mađar),
nežna mlada žena iz Rume - Mira... Opet, sve te različi-
tosti među ljudima  su ono što je i činilo JNA, a i samu
tadašnju Jugoslaviju, posebnom, štaviše i uzbudljivom, a
što je postignuto i prizvano filmom i knjigom.

Dakle, preporuka je: pročitati i pogledati, kako ovu
knjigu i ovaj film, tako i druge, da biste nam javili za neki
novi, čak i interesantniji naslov.

Darko Mesaroš, ET-41

The membership in American Corner in free
and available for all citizens. The only commit-
ment is to filling up the form with basic facts and
interests, signing the compliance of A.C. rules,
and one small-size photography. The members
have rights in bringing their ideas about running
the program of the Corner in compatibility of thier
interest.

Corner has a huge collection of American lit-
terature, books for children, encyclopedias, pro-
fessional books, CD, films and other publications
of USA. Members have access to the for com-
puters for internet surfing, the service of photo-
copy machines and picture scanning for a eco-
nomical price. Corner will come in handy as a
space for playing and projecting the documen-
tary films, fairs, teaching and all kind of different
presentations from American teachers, profes-
sors involved in the Fullbright program, profes-
sors of the English language, Embassy mem-
bers and others. It̀ s open for cooperation with
English teachers and students that were already
involved in some of the exchange programs, and
volunteers that have desires, will and interest in
helping this program.

Working hours : 
08:00-19:00 Monday - Friday

Darko Mijatović, ET-35

Bibliotekarka Marija Kravić ugovara nabavku knjiga
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ZABAVA

TOLERANCIJOM I PRIJATELJSTVOM U EVROPU
Subotička nevladina organizacija „Otvorene perspektive“ za cilj ima da kroz radionice, sas-

tanke, seminare i akcije stvori prijateljske odnose i toleranciju među ljudima, pre svega mladi-
ma, jer  to upravo nedostaje u ovoj multkulturalnoj sredini. Koordinator programa je mr Verona
Molnar, koja uz pomoć psihologa Aurelije Lukač i školskog pedagoga Gorjanke Botić.,  u našem
MEŠC-u  već drugu godinu rukovodi radionicom.

Kao aktivnom članu ove radionice pripala mi je čast da sa još nekoliko svojih  prijatelja iz
Subotice  i članovima „Dečije Radosti“ iz Zaječara krenem  27. avgusta na  "legendarni put“
u Švajcarsku. To je bio poklon  švajcarske organizacije „Pestallozzi“, koja nam je omogućila
boravak u ovom luksuznom  kampu  skijaškog i sportskog centra Krans Montana. Vodiči u
kampu su bili  iz   Engleske, Španije, Kanade, Novog Zelanda. Među mnogima imali smo pri-
like da porazgovaramo sa jednim 23-godišnjim šašavim Špancem, Huanom, koji nam je
ispričao :

- Ovaj kamp je opremljen svim mogućim sportskim  rekvizitima, opremom i terenima da bi deca iz drugih
zemalja i kontinenata međusobno mogla da se druže i komuniciraju.  Možete da igrate fudbal, košarku, odbo-
jku, tenis, da plivate...Bilo je i malko drukčijih aktivnosti, kao cirkus, trampolina, muzika i najbolje od svega -
disko!“

Tokom boravka u Montani organizovane su mnoge ekskurzije, kao put u Aqua Park, park
s najvećim vodenim toboganima, bazenima i đakuzijima, onda put na žičare, gde smo se
pentrali po planinama do 3500 metara, pa glečer, gde je bilo ’ ladno, boli glava, a izgoreli
smo kao u pećnici. Možda se najviše pamti odlazak u Lozan, u Olimpijski muzej, gde se čuva-
ju opreme i lopte pobednika Olimpijada. Tu smo našli i dres i loptu našeg košarkaša Vlade
Divca.

Naša grupa iz Srbije i deca iz Švajcarske su se 2. septembra oprostili sa ljudima iz
Montane uz lavinu emocija i suza i krenula na put za Trogen.

Trogen je dečije selo osnovano s ciljem da se pomogne deci  iz zemalja u krizi koja su bila
zlostavljana, ostavljena bez staranja i  koja ovde dobijaju smeštaj, obrazovanje i pre svega –
brigu! Našoj grupi se ubrzo pridružila ekipa iz Kaljingrada (Rusija) s kojom smo imali radio-
nice zabavnog tipa -  morali smo zajedno da smišljamo pozorišne komade, da se takmičimo
u nekom sportu, da se udvaramo...(u detalje već ne idemo), bez obzira na jezičke barijere.

Kao i u Montani išli smo na ekskurzije po celoj Švajcarskoj! Srpska grupa je za dva dana
autobusom obišla „svaki božji ćošak“ u Švajcarskoj, od Lozane do Berna, od Sent Galena
do Ciriha, pa i do mesta blizu granice s Nemačkom, gde smo posetili srpski klub „Sveti
Sava“. 

Tehnorama je mesto gde su se priređivali eksperimenti iz elektrotehnike, fizike, ogledi sa
optičkim varkama, biološke pojave i dr. Ppak, svi su bili najviše zagrejani za fabriku čokolade,
odakle su  poneli na kile, one prave , švajcarske poslastice.

Naša  grupa se 12. septembra oprašta sa ruskom decom s puno poljubaca i ,između osta-

log, razmenom brojeva mobilnih telefona, kućnih  i e-mail adresa. 
Moji saputnici iz Švajcarske -iz MEŠC-a, Gimnazije i Politehničke škole sada pripadaju

Omladinskom klubu i planiraju akcije i mnogo ozbiljnije aktivnosti od radionica, kao promo-
visanje i obučavanje mlađih članova.. Ova organizacija je vidno napredovala, jer je uspešno
vodila već tri generacije dece. Nadajmo se da će još više napredovati i da će se sve više
mladih hteti priključiti.     Darko Mijatovic ET- 35

Subotička grupa u Krans Montani na 3500 m - Švajcarska

Profesor Danijel Mandić nekada je bio
učenik naše škole, a po završetku
Tehničkog fakulteta u Novom Sadu ponovo
se vratio u naše zdanje kako bi sada, kao
profesor elektrotehnike, svoje znanje pre-
neo mlađoj generaciji.U zanimljivom razgo-
voru sa njim pitali smo ga.

- Saznajemo da ste radili na sastavljanju
rasporeda časova u školi.

- Da.Ove godine sam počeo da pomažem u izra-
di rasporeda zajedno sa profesorom Goranom
Malavrazićem, ali, nažalost, on odlazi iz škole pa će
mi neko drugi morati ubuduće  pomagati.

- Sa obzirom da ima puno odeljenja, da li
Vam je bilo teško da sastavite raspored?

- Raspored za našu školu je veoma složen, treba
voditi računa da i učenici i profesori budu
zadovaljni, što je veoma teško. Mnogo je obrazovnih

Raspored časova - ni po babu, ni po stričevima 
profila, struka, teoretska i praktična nastava, dve
smene, dvojezična škola, strani jezici... tako da za
sada još uvek učim kako se to radi .

- Koliko Vam je vremena bilo potrebno da
sastavite raspored?

-Ja sam uložio oko 60 radnih sati. Ali to je samo
deo vremena koji je bio potreban da bi se valjano
napravio.

- Ove godine ste prvi put postali odeljenj-
ski starešina. Možete nam nešto reći o
tome?

-To je dosta odgovoran posao, mora se voditi
računa o deci. Kako se ponašaju, kako uče. Svaki
starešina ima mnogo posla oko toga. 

- Kakvi su učenici danas a kakvi su bili
nekada?

-Nekada su učenici bili disciplinovaniji, ali, ni
danas nisu loši.

- Šta biste preporučili našoj generaciji?
- Preporučio bih da učite, budete uspešni, na

kraju se svako znanje isplati. I pored toga svakako
da proživite lepu i sretnu mladost. 

Na kraju ovog prijatnog razgovora ostalo
je samo da poželimo profesoru Mandiću
puno uspeha i sreće u daljnjem radu.

Milana Vučković i Aleksandar Mutnjaković, ET-25

Na času OET-a

Profesorica: Što je gromobran na višem mestu i što je veći,  to veću površinu može da
pokriva. Zbog ovoga se gromobrani stavljaju na vrhove visokih zgrada.

Učenik: Profesorice, da li to znači - kad bi na vrh Himalaja stavili dovoljno velik gromo-
bran, da  bi on pokrio ceo svet??? ( Smeh celog razreda)

Profesorica: Jaoj, bože, gde sad da se toga setiš!  Pa, naravno da ne bi. Ako je oblak sa
druge strane planete  ne može da se isprazni u taj gromobran!!!

Učenik: Dobro, a šta kada bi na vrh tog gromobrana stavili ogroman prsten koji bi obgr-
lio čitavu planetu. Da li bi onda svaki grom udario u taj univerzalni gromobran??? 

Profesorica: Ma, sedi na mesto i ćuti, daću ja tebi jedan veliki gromobran u dnevnik...
Mitar Škoro, ET-11

Oktobarski vikend profesora naše škole - izlet u Soko Grad

Za taj vikend, 14. i 15. oktobra, bilo je
više mogućnosti – da pregledam domaće i
smorim se, da organizujem veliko spremanje
i upropastim se do kraja ili...Odlučila sam da
pođem sa kolegama na dvodnevni izlet i une-
sem bar malo raznolikosti u svakodnevnicu.

Krajnja destinacija – Banja Koviljača.
Pošli smo rano, ali sa puno vedrine i pozi-
tivne energije. U autobusu se nismo puno
razlikovali od đačkih ekskurzija – muzika
koja uvek nekom smeta, sendviči, nova
otkrića da i vrući sokovi mogu prijati i pita-
nja „Kad će pauza?“. Da bi pauza stvarno
trajala dogovorenih 15 minuta potrebno je na
početku pogledati na sat, ali smo to nekako,

uglavnom, zaboravljali. Dokaz da smo, ipak,
bili opušteni.

Šta smo sve obišli? Manastire Tronoša i
Soko Grad, gde su oni hrabriji odlučili da
osvoje malo veće visine, Tršić i Brankovinu,
pitome predele koji su iznedrili Vuka
Karadžića i Desanku Maksimović. Uživali
smo u pejzažu, lepom vremenu i
neobaveznom druženju. Bila je to prilika da
se ispriča neki vic (već viđeno), da se nešto
vidi i ponovi (ili sazna) iz istorije i kulture.

Sve što je lepo kratko traje. Baterije smo
napunili, na povratku malo strahovali da li
ćemo imati snage za novu radnu nedelju.
Zaključak: vredelo je i treba što pre ponoviti.

prof. Milica Vasić

Profesori kao đaci



Sportske vesti
I ovu školsku godinu naši sportisti počeli su  sa uspesima.
Mali fudbal: Na opštinskom takmičenju osvojili su 1. mesto i kvalifikovali  se za 
okružno prvenstvo, što se od njih i očekivalo.
Odbojka: Odbojkaši su  osvojili 2. mesto na opštinskom prvenstvu i kvalifiko-

vali se za okružno u decembru.
Košarka: Muška ekipa je osvojila 1. mesto na opštinskom i kvalifikovala za

okružno takmičenje, pobedivši 8. novembra gimnazijalce rezultatom 54:49 i
Politehničku  školu sa 43:42. Time su  se kvalifikovali za kup tolerancije na
kome su učestvovali 18 i 19. novembra .

Nikola Vukas iz  SD-13 osvojio je 3. mesto u Opštini u  stonom tenisu .
Okružno prvenstvo u plivanju je već održano a  Slobodan Ivković iz MT-41 osvo-

jio 2. mesto.
Sve čestitke učenika i redakcije našeg lista i želimo im najbolje u daljim nad-

metanjima.
Ostala takmičenja održaće se u decembru, a rezultate ćemo objaviti u

sledećem broju.
Sanja Sukara, ET-23

Školska ekipa u malom fudbalu
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Brzopotezna pobeda naših šahista
Nastojeći da produžimo i proširimo

saradnju sa drugim školama, organi-
zovali smo turnir u brzopoteznom
šahu u našoj školi 11. novembra
2006. godine. Dan ranije došli  su
nam  gosti iz Kragujevca, i to
Tehnička škola za mašinstvo i sao-
braćaj a u subotu iz  Smederevske
Palanke iz Tehničke škole „GOŠA”.
Pored njih učestvovali su i predstavni-
ci škole Lazar Nešić iz Subotice.
Dakle, od pet pozvanih škola tri su se
odazvale.

Svaku školu je predstavljala po
četvoročlana ekipa nastavnika i učeni-
ka. Turnir je počeo u subotu, 11.
novembra ud pola jedanaest i trajao
do 17 sati. 

Plasman učeničkih ekipa je sledeći
- Prvi sa 12 poena su naši đaci, drugi
Kragujevčani, treći iz škole Lazar
Nešić a četvrti iz Smederevske
Palanke.

Ekipe nastavnika -Prvi, sa 9 bodo-
va su šahisti iz Smederevske Palanke,
drugi iz škole Lazar Nešić, treći iz
Kragujevca a četvrta je ekipa nastavnika
iz naše škole.

Po želji naših učenika odigran je
meč između pobednika i rezultat je 

2 : 2 . Naš dobar znanac velemaj-
stor Martinović održao je  simultanku
na 16 tabli i dobio 13 partija, jednu
remizirao i dve izgubio.

prof .Živa Martinov

Navijači bodre svoj tim

Ekipe učenika i profesora naše škole

“Kup tolerancije” je  akcija u okviru
projekta Izvršnog veća APV  za afir-
maciju multikulturalizma i tolerancije
u Vojvodini  koja podrazumeva
održavanje sportskih takmičenja
učenika osnovnih i srednjih škola iz
nacionalno mešovitih sredina.
Osnovni cilj akcije je  poznavanje,
zbližavanje, izgrađivanje međusobnog
poverenja i uvažavanja medju učes-
nicima takmičenja i razvijanje duha
tolerancije  kod mladih različitog
etničkog porekla u Vojvodini. 

Kvalifikacije za ovu manifestaciju
održane su u šest gradova Vojvodine:
Sremaskoj Mitrovici, Bačkoj Topoli,
Somboru, Zrenjaninu, Novom Sadu i
Vršcu, a finale se već drugu godinu
uzastopno održava u Subotici.

Manifestacije u Subotici organizo-
valo je Društvo pedagoga fizičke kul-
ture Subotice.

Takmičenje se odvijalo u sledećim
sportskim granama:

Odbojka (kombinovana ekipa 3
učenika i 3 učenice)

Mali fudbal (osnovne škole)
Košarka ( muška i ženska selekcija)
Stoni tenis 
U ovoj manifestaciji takmičili su se

samo košarkaši naše škole.
Osnovni cilj projekta je umirivanje

međunacionalnih tenzija i, dugoročno,
razvijanje duha tolerancije, među-
sobnog uvažavanja i poverenja kod
građana Vojvodine.

Sukara Sanja i Robert Stojanović, ET-23

KUP  TOLERANCIJE
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ELSŐ KÉZBŐL

2003-ban iskolánk bekerült azok közé a tanintézmények közé, amelyek-
ben megkezdődött a középfokú szakoktatás reformja - 55 ilyen iskola volt
Szerbiában akkor. Ez az oktatási reform-folyamat 2006-ban második sza-
kaszához érkezett. Augusztusban, az új tanév megkezdése előtt született dön-
tés arról, hogy csak 21 iskolában folytatódhat Szerbia-szerte a szakiskolai
reform kísérleti programja 4 szakterületen. A Műszaki Iskola egyike ezeknek
az iskoláknak. 

A reform első fázisában az Európai Unió CARDS-programja segítségével
164 ablak lett kicserélve az iskolaépületen, javult az iskola felszereltsége, s a
tanárok szakmai képzésen vettek részt. Felmértük, hogy iskolánk számára
hasznos az ilyen programokban való résztvétel, ezért ez év áprilisában jelent-
keztünk a reform második fázisára kiírt pályázatra. Szerencsénkre, a reform
második szakaszába a 15 új iskola mellé 6 olyan iskola is bekerülhetett, ame-
lyek már az első fázisban is jelen voltak. Iskolánk új oktatási profillal került be,
a következő tanévtől távközlési technikusokat képezhetünk - ilyen lehetősége
Szerbiában rajtunk kívül még 3 iskolának van. A szabadkai szakközépiskolák
erősségét mutatja, hogy az eddig a reformban felmutatott eredményei alapján
két itteni iskola: a Műszaki Iskola és Politechnikai Iskola is részt vehet a reform
újabb fázisában.

A 2007-es évben a következő feladatok várnak ránk:
1. Új tanterveket kell készíteni az új szakmához. Ezzel a feladattal

iskolánkban Stanić Molcer Piroska okleveles villamossági mérnök lett megbíz-
va. Az új tanterveket a 2007/2008-as tanévtől alkalmazzuk a tanításban.

2. Két tanár, Dobanović Aleksandra és Bozsik Lajos továbbképzéseken
vesznek részt, hogy fel tudják készíteni majd iskolánkban a reform-program
alapján tanító tanárokat.

3. Ivanović Erzsébet az iskolaigazgatók számára szervezett képzés részese
lesz. 

4. Be kell szerezni az új oktatási profilhoz - távközlési technikus - szükséges
felszerelést,  melyben ismét a CARDS-programra is számíthatunk.

5. Mindezek után a reform-program befejező szakaszában egy németorszá-
gi szakkiránduláson vesznek részt a felkészítők, kapcsolatot teremtve egy
ottani hasonló jellegű iskolával.

A Műszaki Iskola ezen aktivitások mellett tervezi még azt is, hogy 2007 ele-
jétől népszerűsítse az új szakmát - oktatási profilt a jövendő szakközépiskolá-
sok között, mert az új program új munkamódszereket is feltételez, mellyel
eredményesebben lehet elsajátítani a tananyagot.

Az újság szerkesztősége

Folytatódik a középfokú szakoktatás
reformja iskolánkban 

Új szaktantermet kaptak a tanév
elején az audio-vizuális szakra járó
elektrotechnikusok. Az alagsorban, a
könyvtár alatt található a “TV-labo-
ratóriumnak” nevezett tanterem,
melyben egyenőre régi tévéké-
szülékek és a szereléshez szükséges
szerszámok vannak, a mérőműszerek
beszerzése folyamatban van. A ter-
met az ET-34-es és az ET-35-ös osztá-
lyok használják gyakorlati oktatáson
Léner Balázs és Mandić Daniel tanárok
vezetésével. A tanulók egyenlőre
csak ismerkednek a fekete-fehér és
színes tévék fokozataival - javítani
még nem javítják őket, majd a
második félévben.

Pillanatképek az M-12-bőlÚjdonság az alagsorban

Tiszta tábla - rendes osztály

Léner Balázs szaktanár

Szünetben zajlaik az élet

Időnként tanulni is kell

Stanić Molcer Piroska tanárnő

2007 őszétől új, távközlési 
szak nyílik iskolánkban

Vrujciban október 10-től 14-ig tanter-
vkészítési továbbképzés volt, amelyen
tanárnőnk, Stanić Molcer Piroska részt
vett. Erről beszélgettem vele.

-Miről szólt a továbbképzés?
-A továbbképzés előadások és

gyakorlatok formájában zajlott le.
Hozzáfogtunk annak az új tantervnek a
megírásához, amelyet jövőre Szabad-
kán (iskolánkban) valamint az ország
másik három városában fognak alka-
lmazni a kísérleti osztályokban. A négy
városból (Belgrád, Užice, Niš, és
Szabadka) négy  tanár együttesen írja
ezt a tantervet, Szabadkát én képvisel-
tem.

-Hogy halad a munka?
-Még folyamatban van, december

végére fejezzük be.

-Milyen új szak nyílik jövőre,  és miben
fog különbözni az eddigiekőt?

-Telekommunikációs szak fog nyíl-
ni, és a különbség az, hogy a tanterv
moduláris lesz, tantárgyak nélkül.
Több lesz a gyakorlati oktatás, a
tanítás közelebb kerül ahhoz, ami a
valóságban munkahelyeken történik,
a diákok jobban, más szemszögből is
megismerik a szakmát.

-Iskolánknak milyen követelményeket kell
teljesítenie ahhoz, hogy megnyílhasson
nálunk ez a szak?

-Kellenek megfelelő műszerek,
amelyeken a diákok majd megta-
nulják és gyakorolják a szakmájukat.
Egyébként telefonközpontokba, kábel-
TV-, riasztóberendezéseket szerelő
műhelyekbe és ehhez hasonló
helyekre járnak majd gyakorlatokra.

-Mihez fognak érteni a diákok, akik befe-
jezik a telekommunikációs szakot?

-Képesítést kapnak a riasztóberen-
dezéses, a kábeltévék, az Interphone-
ok kezelésére, telefonközpontokban,
mobilszolgáltatóknál, távközlési be-
rendezéseket javító műhelyekben
tudnak majd elhelyezkedni.

-Köszönöm a tanárnőnek a beszélgetést,
és sok sikert kívánok a tanterv elkészí-
téséhez, valamint az új szak megnyitásához!

Papajcsik Gabriella, ET-42

Reflektorfényben a kísérleti tagozat: az M -12
forgácsolást, marást s mindazt, amit har-
madikban majd a CNC-gépeken kell tudniuk
csinálni. Úgy látom, megvan az akarat a tan-
ulókban, szeretnének jó eredményt elérni,
mindent megtanulni, amit kell. Rajtunk,
tanárokon is múlik a sikerük. Ebben az
osztályban való tanítás a tanároktól is többlet
munkát igényel. Bízom abban, hogy közös
erővel eredményes generációt nevelünk
majd! 

A tanulók véleménye minderről:
Ozorák Norbert: Nem olyan nehéz a

tanulás, mint ahogyan vártam. Sok a
szaktantárgyunk, és kevesebb az ál-
talános tantárgy - ez is jó. De a műsza-
ki mechanika eléggé kompikált, ezért
arra nagyon oda kell figyelni. 

Rigó Antonió: Az első napok nehezen
múltak, de később már belelendül-
tünk. Eddigi megfigyelésem szerint, a
lányok sokkal jobban és pontosabban
dolgoznak, mint a fiúk. Eddig még
nem is nagyon balhéztunk...

A lányokat, Olajos Andreát, Petres
Andreát és Sefcsity Kingát is faggattam:
miért ide jöttek, a válaszuk: erre a sza-
kra szerettek volna íratkozni, mert új
szak, talán biztos állás, esetleg jó(bb)
fizetés várja őket diplomálás után.

(Folytatás a 7. oldalon)

Márciusi számunkban már beha-
rangoztuk, új, kísérleti tagozat indult
ősztől iskolánkban magyar nyelven:
fémmegmunkáló gépek kezelője szak,
melyre lett is elegendő jelentkező. Az
első negyedév után osztályfőnökük,
Liszák Lászó így nyilatkozott róluk:

- A három leány és a tizenhét fiú nem túl
fényes tanulmányi átlaggal érkezett hozzánk.
De úgy tűnik, ha mi tanárok odafigyelünk rájuk,
akkor sikeresen zárhatják ezt a tanévet, és a
többit is. A tanárok továbbképzéseken felké-
szültek az új típusú oktatásra, most is jó a kor-
reláció a kollégák között. Megbeszéljük az
esetleges szakmai, tanulási vagy viselkedési
problémákat. Minden szakmai feltétel megvan
ahhoz, hogy elsajátítsák a szakmájukat. Első
osztályban megtanulják a kézi esztergálást,
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IDŐSZERÚ

DROG?! STOP! 
új projektum az

iskolában
Az Egészségügyi Világnap alkal-

mából otóber 11-e és 13-a között
iskolánkba látogattak az újvidéki
Raskršće - függőségi betegségben
szenvedők egyesületének képviselői.
Mihajlo Petrović és Nebojša Vučenović napi
két előadást tartottak a kábítószer-
használat testet-lelket romboló ha-
ásáról. 

A beszélgetés elején a kábítószerek
fajtáiról szóltak, a drogfogyasztás leg-
gyakori okait ismertették, azután pe-
dig egy filmet vetítettek a volt drog-
használók életéről. A gyógyulófélben
lévő kábítószerezők elmesélték "tör-
ténetüket", kemény harcukat azért,
hogy kibírják a nap 24 óráját drog
nélkül. Hallhattunk beszélgetést el-
hunyt drogosok szüleivel - megtudhat-
tuk tőlük, hogy voltak olyan fiatalok,
akik szándékosan adagolták túl ma-
guknak a szereket, s voltak, olyanok
is, akik véletlenül lettek a drog áldo-
zatai. Azt is megtudtuk, hogy egye-
sület két drog-rehabilitációs  - egy férfi
és egy női - központot működtet.

Az előadásokat 500 tanuló kísérte
figyelemmel - biztosították a magyar
nyelvű fordítást is. Sajnos nagyon ke-
vés tanár érdeklődött a téma iránt! 

A témához illő kiállítást is készítet-
tek iskolánk tanulói, melyen rajzokkal,
szövegekkel, üzenetekkel erősítették
a diákok drog-ellenes beállítódását.
Juriga Zsuzsanna iskolapszichológus a
kábítószerárusok elleni védekezésre
felszólító plakátokat helyezett ki a hir-
detőtáblákra. Ezeken arról is tájé-
kozódhattak a diákok, kihez fordulhat-
nak ilyen esetekben. 

A drogmegelőzés témáját a diák-
parlament idei első ülésén is felvetet-
ték a tanulók, ezzel kapcsolatos pro-
jektumok megvalósítását is tervezik.

Botić Gorjanka iskolapedagógus

Az SD-14-es lányok
a tanévkezdésről

Beszélgetőtársaim Paszterkó Andrea,
Ódry Anna és Raus Tünde az SD-14 osz-
tály tanulói, akik az új belsőszállítási
technikus szakra járnak.

- Miért iratkoztatok ebbe a suliba, erre a
szakra?

P.A.: Mert érdekel a logisztikai me-
nedzsment, és remélem hogy ezzel a
szakkal sikerül ezt az álmomat meg-
valósítani!

Ó.A.: Én pedig azért iratkoztam erre
a szakra, mert érdekel a közlekedés,
és ez az új szak sok érdekes dolgot
rejt magában!

R.T.: Én átiratkoztam ebbe az iskolá-
ba, mert úgy gondoltam, hogy ezzel a
szakkal talán többet érhetek el mint
az első szakmámmal. Közlekedéssel
kapcsolatos szakra akartam iratkozni,
ezért választottam a belső szállítási
technikusi osztályt, és nagyon tetszik!

-Nehéz az iskola, szigorúak a tanárok?
P.A.: Ha tanulunk, akkor nem nehéz!

Igyekszünk dolgozni, de néha be-
csúszik egy-egy egyes!

Ó.A.: Sokkal nehezebb mint az
általános iskola. Még nem ismertük ki
a tanárokat, és azt, hogy melyik tanár
mit vár el, ki mennyit követel!

R.T.: Sokat kell tanulnunk, de ha
tanulunk akkor annak meglesz az
eredménye, és sikeresen be tudjuk
fejezni a középiskolát, és tovább is
tanulhatunk!

-Van olyan, amivel nem vagytok meg-
elégedve?

Mind: Sokunk véleménye az, hogy a
magaviseletet túl szigorúan veszik, ha
egy kicsit elkésünk, vagy a tanár után
megyünk be az órára, igazolatlan órát
kapunk! Ezen változtatnánk, ha
lehetne!

-Köszönöm a beszélgetést, és tapasztal-
aból mondom: ki lehet bírni az első évet, s
azután már könnyebb lesz!

Ledenszki Mónika, MT22

Az alternatív oktatási módszerekkel ismerkedtek november 3-án és 4-én tan-
tesületünk tagjai: Botić Gorjanka, Bozsik Lajos, Janjatović Vera, Kulić Svetlana, Madić
Daniel, Šimić Dragana, Stijepović Ljiljana, Sudarević Irén, Sztarek Lilla és Tovarišić Dragan.
Bízunk benne, hogy az óráikon is alkalmazni fogják az ott megtanultakat!

1Biztos hetedszer

Szakmai képzésen a tanárok

Amikor a tanárok tanulnak...

A negyedikesek csapata vetélkedés közben
A VaMaDISz szervezésében idén novemberben hetedszer töltötték ki iskolánk

diákjaianak a műveltségi szintjüket felmérő feladatlapokat. Az korosztályonkéni
négy legjobb tanuló XI. 17-én élőben versenyztett a döntőbe jutásért. Az
elsősösők csapatából (Újvári Roland, Tóth Dániel, Péity Norbert, Balog Árpád,
Jakovcsevity Krisztián) Balog Árpád (ET-12) 12, a másodikosok közül (Szabó
Laura, Perpauer Viktor, Bózsity Árpád, Galambos Szilveszter) Bózsity Árpád (MT-
22) 21, a harmadikosok közül (Bicskei Attila, Tóth U. Gábor, Burányi Árpád) Tóth
Ugyonka Gábor (ET-32) 10 és a negyedikes csapatból (Zabos Ákos, Kőműves Ákos,
Forgács Enikő, Csordalics László és Görög Flórián) Zabos Ákos (ET-42) 26 ponttal
került be az iskolánkat képviselő csoportba. A döntő december 7-én lesz a
Népkörben.

Egészségügyi felvilá-
gosítás 

Amit a kamaszkorról még nem
tudtatok, elsősök, azt meghallhattá-
tok Csajkás Beatrix védőnő előadásából.
Na, de a másodikosok sem maradtak
ki a „fejtágításból“. Ők is okosodhat-
tak november folyamán: a nemi
betegségekről hallhattak beszámolót,
mely alapján felkészülhetnek azok
kivédésére. A harmadikosok és a
végzősök tavaszra kerülnek sorra,
hozzájuk akkor látogat el a védőnő.

Darabos Dániel, M-12 Palusek Norbert (SD-32) és Tóth Éva táncbemutatója a díszteremben 

Latin-amerikai ritmusban
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TOLERANCIA

Kerekasztal a  toleranciáról

A mai társadalomban élők fölgyor-
sult életritmusa mind kevésbé teszi az
embereket egymás iránt fogékonnyá.
Mindegy az, hogy valaki más nyelven
beszél, másmilyen a ruhája, a bőre
színe, valamiért mindig bele lehet
kötni, ha éppen ilyen céllal köze-
ledünk a másik emberhez, diákhoz.
Az iskolákban is tapasztalni lehet
hasonló dolgokat: a gyerekek csak
úgy, viccből  rugdossák egymás tás-
káját, lelökik a másik dolgait, elve-
szik a társuk sapkájat, vonalzóját
vagy más tárgyát. Az a tanuló, akinek
elvették valamijét leginkább kisebb-
nagyobb verekedés árán szerzi vissza
dolgait. Az ilyen összetűzések igen
gyakran előfordulnak. Mit lehetne itt
tenni? Hogyan lehetne szépen
megoldani ezeket a helyzeteket? Ilyen
és még sok hasonló kérdésről beszél-
gettek a meghívott vendégek isko-
lánkban az 2006. október 16-án
megszervezett kerekasztal-beszél-
getésen, melynek témája az iskolások
egymás közötti agressziója volt. A
beszélgetőtársak között voltak
tanárok, szülők, pszichológusok,
tanügyi tanácsosok, iskolaigazgatók,
rendőrök és diákok is. A beszélgetést
a Nyitott Távlatok nevű civilszervezet és
a Műszaki Iskola szervezte, az est
vezetője Jasmina Marić tanárnő volt.
Bevezetőt Ivanović Erzsébet igazgatónő
és Molnár Verona, a Nyitott Távlatok
vezetője mondott, melyben szóltak a

A világon egyre több közlekedési baleset történik. Statisztikai adatok szerint
több százezer ember veszíti életét a közutakon a nem megfelelő vezetői
stratégiák miatt.

Az utakon történő közlekedési szerencsétlenségek 3%-a az emberi tényezők-
től függetlenül történik meg. Az időjárási viszonyok és a közlekedősi balesetek
között korreláció mutatható ki.

1. A közlekedési balesetek leggyakoribb emberi tényezői:
a/ gyorshajtás
b/ az elsőbbség meg nem adása
c/ a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyása
d/ szabálytalan előzés
e/ kisebb vagy nagyobb mennyiségű alkoholos italok fogyasztása
f/ fáradtság
g/ figyelmetlenség
h/ az eltervezett közlekedési irány nem megfelelő vagy téves jelzése

2. Az emberek kormánykerék mögötti viselkedése
Különleges "lelkiállapotba" kerül számos ember, aki kormánykerék mögé ül.

Gondolkodni és cselekedni mozgó járműben nem ugyanaz, mint amikor egy
helyben kell megtenni ugyanezt. Ugyanis az autót vezető minden mozdulatának
és cselekedetének következményei lesznek vagy lehetnek. Minden pillanatnyi
figyelmetlenség akár mások halálához vezethez.

Érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik ha beülnek a gépkocsijukba,
akkor megváltozik a viselkedésük,  mintha nem is ugyanazok az egyéniségek
lennének. Idegesebbek, izgatottabbak lesznek, stresszhelyzetként élik meg a
közlekedésben való résztvételt, alacsonyabbá válik az ingerküszöbük, ezáltal
bármilyen apró közlekedési rendellenesség kizökkenti őket, és agresszíven re-
gálnak. A vezetés közbeni agresszivitás is balesetekhez vezethez, ezért fontos,
hogy higgadtan közlekedjünk, főleg négy keréken. 

Símity József, tanár

kamaszkori erőszak különböző for-
máiról. Majd definiálták az erőszak
szót: mindenféle olyan dolgot jelent,
amit rákényszerítenek a diákra.
Intellektuális agressziónak nevezték a
felnőttek azt, hogy a diáknak olyasmit
is tanulnia kell, ami őt nem érdekli. Ha
a tanár hülyének neveyi a diákot, az
verbális agresszió. Van még testi és
érzelmi agresszió is. Jó lenne, ha az
iskolák erőszakmentesek lennének. S
meg kellene tenni minden azért, hogy
ne legyen erőszak az iskolákban. Az
agresszió okai a családi nevelésben,
az általános elégedetlenségben, a tár-
sadalmi és szülői korlátozásokban és
még sok minden másban is
kereshetők. Fontos, hogy együtt-
működjenek a fiatalokat nevelők: a
szülők, a tanárok, a rendőrök, szóval
mindenki. A megelőzésre kell töreked-
ni, jól követhető mintát kell adniuk a
felnőtteknek a diákok részére. A
viszályokat pedig erőszakmentesen
kellene megoldani, s erre is meg kell
tanítani a tanulókat.   

Érdekes volt ez a beszélgetés, én is
szóhoz jutottam ezen az eseményen,
teljes beleszólási jogot kaptam.
Véleményem szerint az első lépés a
legnehezebb, a többi már jön egymás
után. Iskolánk igazgatónője további
üléseket tervez, ami szerintem csak jó
lehet.

Ötvös Attila, MT-22

A közlekedés veszélyes üzem

Biztos hallottatok már a szabadkai Szociális Központról. Ha eddig nem, itt az
ideje, hogy ellátogassatok oda, mert egy nagyon érdekes "előadást" lehet
megtekinteni. Előadásnak nem igen nevezhető. Kiállitásszerű környezetben
beszélgethetünk egy pszichológussal a drogokról. Első hallásra ez egy unalmas,
elcsépelt téma. Ez az "előadás" azonban nem olyan, mint amit az iskolákban tar-
tanak védőnők, orvosok. Itt nem csak azt halljuk, hogy "a drog nem jó, és TILOS
használni!". Sőt, egyszer sem mondják azt, hogy rossz, vagy hogy tilos.
Szobákon vezet át minket a pszichológus. Először egy napaliban, otthonos
környezetben hallunk arról, hogy kiből lesz drog-függő. Egy másik helységben a
kábítószerek csoportositásáról beszélgethetünk. A harmadik helységben kis-
filmeken keresztül látjuk azt, amit a heroin, LSD, speed, vagy marihuána hatása
alatt lévő emberek: a hallucinációkat. Később életpályákat ismerhetünk meg.
Fiatal fiúk és lányok függővé válásáról és további életéről hallhatunk.

Az "előadás" után nem kell megvallanunk, hogy nem fogunk soha drogokhoz
nyúlni, hogy szerintünk rossz. Ez egy új, és szerintem nem rossz hozzáállás.
Megismerhetjük a kábítószerek negatív és pozitív hatását, használatának
következményeit is.

Nem csak "tisztáknak" szól. Ha van rá módod, előítéletek nélkül menj el, és
nézd meg!

Nem veszítesz vele semmit, csak néhány káros szokást! 

Metamorfózis

Ivanović Erzsébet, iskolánk igazgatónője Juriga Zsuzsanna iskolapszichológus

Erőszakmentes iskola - hogyan eljutni odáig?

A közutakon közlekedők agresszivitása balesetet okozhat



6

SZAKMAI OLDAL

Lukácsi István (ET-32) az újvidéki Tesla Festen aranyérmet kapott, a Magyar
Feltalálók egyesülete pedig ezüst Genius-éremmel jutalmazta, valamint az
Újvidéki Vásáron a Népi Technika keretein belül megrendezett versenyen első
helyezést ért el a 7.3-as audio-házimozi erősítővel. Tóth Dénes elektrotechnikai
tanár készítette fel. Az erősítőben található 10 végerősítő, amelynek a max-
imális kimeneti teljesítménye csatornánként 100 W. Mindegyik csatornához tar-
tozik egy VU-méter, ami a kijelzés módját tekintve két módban tud dolgozni.
Mivel tiz csatorna van, ezért a rendszerben található tíz ki, és bemenet, ami azt
jelenti hogy tíz hangfalat lehet rákötni. A nyomtatott lapok számítógépen lettek
kidolgozva. A kiállításokon 7.1 hangkártya biztosította a bemenő jelet.

Iskolánk büszkesége az Újvidéki Műszaki Egyetem elektrotechnikai szakán
szeretné folytatni tanulmányait.

Kuti Andrea, ET-32

A Tesla-rendezvények eredményei
Az első rendezvény, amelyen ebben a tanévben részt vettünk, az az újvidéki

Tesla-Fest volt. Ezt is Nikola Tesla születésének 150. évfordulója alkalmából ren-
dezték meg. Nehezen jutottunk el a rendezvényre, mert egy m2 kiállítási
felületért 4000 dinárt kellett fizetni (16 x 4000 az 64000 dinár!), ezt az
összeget szponzorok segítségével tudtuk biztosítani. Ilyen okból sok tehetséges
tanuló nem vehetett részt. Szép munkák voltak kiállítva, például digitál-szignál-
proceszoros hajtás (Kikinda), PLC-szabályozás (B. Palanka), mondern motor-
szabályzások (Ruma). Az általános iskolák közül az újvidékiek szoláris autója
tetszett nagyon. Mi a 7.3 digitális alapú rendszerrel épített T12 csatornás
erősítő-hangszóró rendszert mutattuk be. A Tesla-Festen szereplő munkák mind
meghívást kaptak az újvidéki elektronikai vásárra is (október 16-án tartották
meg), amely verseny- és bemutató-jellegű is volt. A tanulók mellett profi cégek
és egyének versenyeztek kb. négyszázan. Tanítványom, Lukácsi István Génius
ezüstérmet kapott. Az újvidéki kiállításon, XI. 9-én a 7.3-as rendszerben és álta-
la kiállított 3 műszerben gyönyörködhettek a látogatók. Az iskolánkból mintegy
250 tanuló és tanár volt kíváncsi a munkáinkra. Az igazgatónőnk is megtekin-
tette a rendezvényt, melyen iskolánk aranyplakettet és köszönőoklevelet kapott.
A kiállított munkák a maguk nevében minőségiek voltak, így a bírálóbizottság-
nak nem volt könnyű kiosztani az érmeket. Az elektronikai kiállításon a
szervezés sokkal jobb volt, mint a Tesla-Festen, ahol a kiállított dol-gokra éjjel
senki sem vigyázott, így a drága rendszerünket esténként el kellett csomagolni,
és reggel újra fel kellett állítani. 

Aki érdelkődik Tesla munkássága iránt, az újvidéki Mihailo Pupin
Középiskolában is felvilágosítást kaphat róla magyar nyelven is, azt is meg-
tudhatjuk, hogyan készíthetjük el középiskolai feltételek mellett az indukciós
motrot, a Tesla trafót. Ha már általános iskolában készítenének ilyent a diákok,
akkor  nekünk könnyebb dolgunk lehetne a Műszaki Iskolában. 

Az idei ősz még egy sikert tartogatott: Kuti Andrea, Ódry Ákos és Porkoláb Attila
számítógép-elektrotechnikus tanulók Tesla és mi pályaművűkkel nyertek a Tesla
és az iskola elnevezésű vetélkedőn. Ezt a díjat november 8-án a Banja
Koviljačan rendezett Vukov Sabor pedagógustalálkozón adták át, ahol a legtöbb
díjazott felnőtt (professzorok, mérnökök) volt. A pályázat nemzetközi volt,
Szerbiából és a környező országokból kb. 800 munka érkezett, melyet öt
kategóriába soroltak. Mentorként elégedett vagyok tanítványaim kimagasló tel-
jesítményével, ehhez az eredményhez kapcsolódik az előző két évben heti 2 óra
szakkört tartottam (nulladik órákon). Tanítványaim tavaly is elsők lettek a  szá-
mukra kiírt konstukciós versenyen.

Mi motivált bennünket a Tesla-versenyekre való felkészülésre, melyeken öt
érmet szereztünk? Az iránta érzett szakmai tisztelet, meg az, hogy  magyar
vonatkoztatásai is vannak. Amerikai szabadalmait munkássága elején így
kezdte: "Születtem az Osztrák-Magyar-Monarchia peremén az Osztrák-Magyar
császár alattvalójaként..." A másik vonatkozás: a kétfázisú rendszerét és forgó
mágneses teret elsőnek a világon Szigeti László barátjának magyarázta a
Városligetben.

Vannak tehetséges diákjaink, vannak pályázatok, akkor meg kell mutatnunk,
hogy mit tudunk.

Tóth Dénes, tanár

Diákként Nikola Tesláról
Nikola Tesla születésének 150-ik évfordulója alkalmából  a Porodična

Pedagogija nevű folyóirat, és az Archimedes, a belgrádi fiatal matematiku-
sok klubja nemzetközi pályázatot hírdetett Tesla és mi címmel. A
pályázaton mindenki részt vehetett kortól függetlenül hazánkból, és a
környező országokból. Iskolánkban Tóth Dénes tanár úr szervezésében
Kuti Andrea, Ódry Ákos (ET-32) és Porkoláb Attila (ET-42) készültek fel erre a
megmérettetésre. A beérkezett munkákat egy tizennyolc tagú zsűri
bírálta el. Ők válogatták ki a 890 beküldött pályaműből a legsikere-
sebbeket. A mi kategóriánkban a mi szakdolgozatunk bizonyult a
legjobbnak. A díjat Banja Koviljačan adták át 2006. november 8-án a
Negyedik Vuk Karadžić Pedagógiai Központban. Oklevelet, emléklapot,
könyvet és pénznyereményt kaptunk. Szakdolgozatunk - melyet szerb
nyelven írtunk meg - Nikola Tesla munkásságáról szólt,  amelyben a leg-
jelentősebb találmányait taglaltuk, többek között a többfázisú rendszert,
az indukciós motrot, forgó mágneses teret, stb.

Ismét megbizonyosodhattunk arról, hogy a jól végzett munka ered-
ményhez vezet.

Kuti Andrea, ET-32

Lukácsi István sikerei

A díjnyertes erősítő

Lukácsi István, Tóth Dénes és Lulácsi édesapja az újvidéki vásáron

Porkoláb Attila, ET-42 Kuti Andrea, ET-32 Ódry Ákos, ET-32
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Szakmai kirándulás Paksra

Tanulmányi kiránduláson járt november 4-én az ET-43 és az ET-44 osztály az
igazgatónő, Holló Imre tanár úr és még néhány szaktanár vezetésével. Reggel
öt órakor indultunk az iskolánk elől. Három óra kimerítő buszozás után
megérkeztünk a helyszínre. Először egy kis múzeumba látogattunk el, ahol
elmesélték, elmagyarázták az erőmú történetét és működési elvét. Ezután
betekintést nyerthettünk a gépházba, ami egy 500 m hosszú hangárban van.
Megnézhettük még az irányítótermet, ahol állandó ellenőrzés alatt tartják az
erőművet. Magában az erőműben tilos volt fényképezni. A látogatás befejezté-
vel Kalocsára mentünk ebédelni, valamint a TESCO-áruházba szétnézni. Ez volt
egyben látogatásunk utolsó állomása.

Búr Arnold, ET-44

Nem tétlenkednek lakatostanulóink! Az elmúlt tanévben a végzős lakatosok
(M-32) elkészítették a vaskerítést, melyet most ősszel az MS-22 osztály lakato-
sai össze is szerelték az iskolaudvaron. A Politechnikai Iskolában is dolgoztak
lakatosaink: a sportpályán szerelték fel az utcai védőkorlátokat és az ülések fém
alkatrészeit. Jelenleg Tóth István és Erdődi János gyakorlatvezetők irányításával
ablakrácsokat készítenek a tantermek ablakiara. 

-A közlekedési szakon tanuló első osztályos diákok, október 25-én ellátogat-
tak az Újvidéken hatodszor megnyitott autó és motorkiállításra, amelyet 25-től
29-ig tekinthettek meg az érdeklődők. Reggel nyolc órakor már mindenki fel-
szállt az autóbuszra és elfoglaltuk a helyünket. Nagyon jól eltöltöttük az időt,
talán azért is tűnt olyan rövidnek az út Újvidekre. Már nagyon izgatottak voltunk
hogy megláthassuk a jobbnál jobb autókat és a motrokat. A kiállítás előcsar-
nokában akadt sok látnivaló, de  mindegyik autó nagyon  tetszetős volt. Sokak
kedvence a Nissan  350 z, és a Lamborgini volt, de mindenki megtalálta a maga
kedvencát. Sok fényképet készítettünk, és nagyon gyorsan eltelt az a két-három
óra, amit a kiállításon töltöttünk. Egy órakor pedig rövid kirándulást tettünk a
péterváradi várkastélyban. Sokat sétáltunk, és igen emlékezetes marad ez a
nap. Délután öt órakor indultunk vissza  Szabadkára, ahová este 19 órakor
érkeztünk meg.

Omerovity Izolda, SD-14

Ez aztán a szuper kocsi - jó lenne kipróbálni, ugye?

Autók, motorok - diákszemmel

A paksi atomerőmű egyik turbinája

Helyére került az új kerítést az iskloaudvaron

Lakatosok munka közben

A gépésztechnikusok hidraulikai, pneumatikai és automatikai szaktanterme a
z iskolaépület pincéjében a P02-es tanteremben van. Ahogy Liszák László szak-
tanártól megtudtuk a számítogépes szerkesztés szakos gépésztechnikus-tanon-
cok járnak ide gyakorlokra. A szakteremben jelenleg csak pneumatikus installá-
ció található meg. Hiányzanak még a munkaasztalok, melyeken a tanulók a
gyakorlatban is alkalmazhatnák elméleti tudásukat. Folyamatban van a
robitisztikai gyakorlatokhoz szükséges kellékek elkészítése. A vágyaik netováb-
bja egy prog-ramozható robotkar beszerzése -  ez az álom „csupán“ 30.000
euróba kerülne.

Gépészeti szakterem az alagsorban
Reflektorfényben a kísérleti tagozat: az M -12
Horváth Szebasztián: Akkor szeretek

legjobban jönni, amikor gyakorlatunk
van, érdekes a gépeken dolgozni, van
abban izgalom. Az elméleti órákon
meg csak ülünk, és hallgatjuk, amit a
tanár magyaráz. A tanárok szigorúak,
de például az informatikatanár barát-
ságosabb, mint a többi tanár, az
angolta-nárnőt is kedvelem, mert az
óráján mi keressük ki a szavakat a
szótárból.

Jenei Róbert: Nem volt valami csodá-
latos az évkezdés, de azóta már ösz-
szebarátkoztunk az új osztálytársak-
kal. A tanárok nagyon szigorúak, és
ha csak kérdezek valamit a padtár-
samtól, már számíthatok arra, hogy
kiküldenek az óráról vagy felszólí-
tanak felelni. De azért vannak lazább
órák is, pl. angol, magyar - szóval
elviselhető.

Darabos Dániel: Én már nem vagyok
kezdő az első osztályba íratkozásban,
de ez a mostani osztályom érdeke-
sebbnek és lazábbnak tűnik az
előzőeknél. Remélem, az új szakon
sikeres lesz a tanévem.

Kovács Ákos: Középiskolában vagy
tanulunk vagy megbukunk...

Čuvalo Dragan: Tavaly az első
félévben nagyon gyengén tanultam, s
az akkor begyűjtött egyeseket
évvégére sem sikerült kijavítanom.
Most újra-kezdve az első osztályt más
szakon, remélem nem fogom elkövet-
ni az előző évi hibákat, és befejezem
az osztályt.

Akariás Márton: Én véletlenül kerül-
tem ebbe az osztályba, autószerelő
szerettem volna lenni, de az a szak
nem nyílt. Ezért is voltam izgatott az
első tanítási napon, de szép lassan
megnyugodtam, megismertem a ta-
nárokat és szokásaikat, s ettől fogva
annyi maradt hátra, hogy odafigyeljek
és tanuljak. És hogy fegyelmezett
legyek, mert ez is fontos. Remélem,
ezt a három évet sikeresen elvégzem,
mégha nehéz is.

Mircsof Tihamér: Kicsit furcsa, hogy
minden nap Szabadkára kell utaznom,
hogy eljussak az iskolába, de ezt is
meg lehet szokni.

Ürményi László: A júniusi szemorvosi
vizsgálaton derült ki, hogy nem
lehetek gépjárművezető, s ezzel álma-
im rombadőltek. Szüleim javaslatára
íratokztam erre a szakra, mert apu
műhelyében szoktam néha dolgozni.
A gyakorlati oktatás tetszik itt a
legjobban, mert sok szerszám és gép
van a "kis MESC"-ben, melyeken elsa-
játíthatjuk a szakmát. 

Kiss István: Szeptember elsején
idegesen indultam iskolába, tartottam
az első tanítási naptól. Amikor hosz-
szas keresés után megtaláltam a tan-
termet, ahová az M-12 került, meglát-
tam az egyik barátomat az általános
iskolából, s ez egy kis önbizalmat a-
dott. Az oszályom eléggé szeleburdi
gyerkőcökből áll, de viszont nagyon
rendesek. 

Lejegyezte: Szikora Judit
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MÚVELŐDÉS

Az egyik novemberi oszályfőnöki órán a Városi Múzeumban meglátogattunk
egy kiállitást. Témája: a fényképészet múltja Szabadkán.

A tárlaton megnézhettük a régi idők fényképészeti felszereléseit, az akkori
műtermeket és fényképezőgépeket, amikkel a mesterek megörökítették  déd-
nagyapáinkat és dédnagymamáinkat. .Sok régi fotót is láthattunk, amelyek még
feketén-fehéren tettek bizonyságot egy-egy ember életének fontos pillanatairól:
házasságkötésről, egyéb jeles eseményekől, vagy csak az egyszerű családok
hétköznapjairól.

Érdemes ellátogatni, hisz hamarosan más kiállításokat is meg lehet tekinteni,
és biztos mindenki talál majd kedvére valót. 

Nagygellér Tímea, MT-22

A fényképészet múltja Szabadkán

Nagy veszteség érte a vajdasági magyar közéletet és tudományos életet dr.
Ribár Béla akadémikus, kiemelkedő tudós halálával. 2006. március 9-én Kolozs-
várott a jeges úttesten elcsúszott, nyakcsigolyatörést szenvedett, melyből már
nem tudott felépülni. 

A kiváló tudós 1930-ban született a bánáti Torontálvásárhelyen, ott járt elemi
iskolába is. A gimnáziumot Nagybecskereken végezte. Az 1949-ben letett
érettségi vizsga után a Belgrádi Egyetem Természettudományi Karára íratkozott.
1955-ben fizikatanári oklevelet szerzett, majd tudományos doktori fokozatot a
Berni Egyetemen 1969-ben. Gimnáziumi tanárként dolgozott Nagybecskereken
1956-tól 1958-ig, majd tanársegéd volt a Szarajevói Egyetemen 1966--1969
között. Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán 1969-től 1975-ig do-
cens, 1975-től 1980-ig rendkívüli, majd 1995-ig rendes tanár, ekkor nyugdíjba
vonult. Ezután kezdődött meg igazán közéleti tevékenysége, nem volt közéle-
tünknek olyan megnyilvánulása, amelyről ne fejtette volna ki alaposságra utaló,
hozzáértő, erős erkölcsi alapokon álló emberre valló véleményét. Legbuzgóbban
mégis az itten magyar ifjúság oktatására figyelt, részese volt a tankönyvpótló
jegyzetek (Ismeretterjesztő füzetek) kiadásának, s ezzel összefüggésben a vaj-
dasági magyar oktatási rendszer létrehozása foglalkoztatta. Tudományos mun-
káját is sokra tartották, dr. Ribár Béla a kristálykutatás nemzetközileg elismert
kutatója, a MTA, valamint a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a
Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia újjáalakításának kezde-
ményezője és egyik létrehozója, valamint a Magyar Professzorok Világtanácsá-
nak tagja volt. Létrehívója az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületnek, melynek
1995-ben elnöke lett, s azóta többször is újraválasztották.

Helyét nehéz lesz betölteni.
Bite Antónió, Bózsity Árpád és Perpauer Viktor, MT-22

Egy vajdasági tudós életútja 

Ribár Béla (1930 - 2006)

A szabadkai Népszínház magyar társulata új bemutatóval nyitotta meg az idei
évadot 2006 októberében. A résztvevők Brestyánszki Boros Rozália színházi
szerző Érintetlen című darabját vitték színre. A előadás érdekessége, hogy
valójában ez egy rendhagyó osztálytalálkozó, és az Újvidéki Színházzal kopro-
dukcióban készült. 1996-ban Soltis Lajos és Hernyák György, aki egyébként a
darab rendezője, vezette osztálynak a találkozója. Brestyánszki Boros Rozália a
meglévő színházi művet bővitette ki, és írta erre a hat emberre, akik az előadás-
ban szerepelnek, és akik egykor, mondhatni együtt éltek négy éven át. Eltelt tíz
év, ők alig látták egymást, mégis teljes mértékben együtt tudtak dolgozni ezen a
művön, mely egy hónap alatt készült el.

A mű egy kisérleti laboratóriumba kalauzolja a nézőket, ahol a laboratóriumi
dolgozók két idegen ember tulajdonságait kutatják. A két kisérleti "nyuszi" egy
testvérpár, akik közül a nő állítólag gyógyító tüzet tud előidézni. Erről végül csak
Edvárd, a csoport vezetője bizonyosodhat meg, de bizonyítani nem tudja, mert a
kisérleti alanyok eltűnnek. Érdekes, hogy a két testvért alakíó színészek a szerző
által kitalált nyelven kommunikálnak, amihez egy szótárt is kaptak, így ők tudják,
hogy mit mondanak a színpadon.

Számunkra érdekes volt az előadás, és ajánljuk színházat kedvelő diákok
figyelmébe. 

Anitics Márta és Dér Szamanta, ET-42

Az Észak-Bácskai Pedagógusok Egyesülete november 4-én a Majsai úti
Általános Iskolában történelemversenyt szervezett általános és középiskolások
részére, melynek témája Magyarország a török hódítások idejében volt. A
középiskolás csapatok között a Műszaki Iskola négy tanulója is versenyzett.
Vegyes csapatot válogatott össze Király Árpád történelemtanár, tagjai Barna
Krisztina (ET-22), Barát Emese (ET-22), Bózsity Árpád (MT-22) és Jakovcsevity
Krisztián (MT-12) voltak. Történelmi témájú tablót kellett elkészíteniük a diákok-
nak, dolgozatot írtak a témáról, és feldogozták a megadott kérdéseket (el-vagy
újraolvasták az Egri csillagokat). A versenyen nyolc középiskolás csapat küzdött
a nye-reményért, amely egy utazás volt. Többek között szó volt a híresebb
csatákról, mint például a nándorfehérvári csata, szigetvári ütközet és sok más-
ról. Ezenkívül Török Bálintról adtak elő színdarabokat,  melyek közül több nagy-
on látványos és jól elkészített volt. A csapatoknak több villámkérdésre kellett
válaszolniuk, melyek többé-kevésbé az előre megadott anyagból voltak feladva.
Az első három helyezett jutalomkirándulásra megy Magyarországra. ők megláto-
gatják majd azokat a helyeket, amelyekről a versenyen több szó is esett.
Iskolánk tanulói nagy küzdelem árán 12 ponttal nyolcadikak lettek. 

Almási Valentina, MT-22

Érintetlen

Vendégünk volt Tápi Lajos nagykövet úr

Töri versenyen voltunk

Iskolánkba látogatott Tápi Lajos a szabadkai magyar nagykövetség vezető
konzulja. Beszámolt a vízumigénylés módozatairól (ott-tartózkódási, tanulmányi,
munkavállalási és turista-vízumok), a magyarországi továbbtanulási és
ösztöndíjszerzési lehetőségekről (erről többet az Agora irodában lehet megtudni,
vagy a www.felvi.hu weboldalon), valamint a munkavállalási lehetőségekről.
Szólt még országa politikai helyzetéről Szerbiára tekintettel. Mivel Magyarország
már tagja az Európai Uniónak, ezért a környező, nem EU-tagos országoknak a
helyzetét elemezte, taglalta ennek gazdasági előnyeit és hátrányait is. Szomszé-
daink közül Románia január 1-én, Horvátország pedig hamarosan tagja lesz az
EU-nak, ezért beszélt a nagykövet úr  nemzetközi- és a schengeni vízumról is.
Megtudtuk azt is, hogy a magyar nyelv is az unió hivatalos nyelve. 

Szabó Laura, Bába Attila, Kovács Gergely Balázs, MT-22
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SZORAKOZÁS

A 2006-2007-es iskolaév végzős diákjai szeptember 28-a és október 4-e
között Görögországban sütteték hasukat, amolyan iskolafejezésüket megün-
neplendő.

Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere. Csajok, pasik, tenger, nap, sok-sok
szabadidő, és persze buli, amennyit csak a pénztárca elbír. A diákok és egyéb
nyaralók szálláshelye Paralia volt, ami 100%-ig turisztikai helység, így ott min-
dent megtalál egy vásárlásra igen nagy hajlandóságot mutató egyén. Ennek
okán mindenki beszerezheti a szügséges kellékeket, amelyek elengedhetetlenek
a felhőtlen nyaraláshoz. A tengerpart... Valljuk be, nem szállhat versenybe
Miami Beach-csel, de az biztos, hogy így is nagyon jókat lubickoltunk benne,
mind nappal, mind pedig éjszaka. A különbség csak annyi, hogy az éjszakai
fürdőzés élvezetét kicsit csökkentette a medúzák és egyéb tengeri herkenytűk
hada. Ennek ellenére számos bátor jelentkező akadt, aki mindezek ellenére
belevetette magát a sós Égei-tenger sötét habjaiba.

Egyéb időtöltés és pénzköltés gyanánt a turisták bérelhetnek különböző,
kisebb méretű motormeghajtású járműveket, este diszkóba mehetnek őrült
bulizás céljából, és még a gokártozást is ki lehet próbálni, ahol az ámokfutó
elvtársak kiélhetik sebességfüggőségüket. Csak vigyázzunk, hogy nehogy
kereket törjünk, mint ahogyan azt az egyik barátunk tette: belehajtott a bizton-
sági gumifalba.

Alkalmunk nyílt hegyet mászni. Az Olimposzra másztunk fel, hátha otthon
találjuk Zeuszt és társait, testvéreit, de sajnos házon kívül találtuk őket.
Mindezen kívül még ellátogattunk Katerinibe, majd utolsó nap Thesszalonikibe,
ahol elköltöttük az utolsó euróinkat is, és utolsó alkalom lévén magunkba
tömtünk egy-két finom, hamisítatlan giroszt is. Mindezek után sok-sok élmény-
nyel gazdagodva, girosztól megtelt pocakkal és hatalmas táskákkal nemcsak a
buszban, de a szemek alatt is, célba vettük a drága honföldet. Várt minket az
édes hazaföld, a szülők, barátok és persze az iskolapad, na meg a tanárok.

Hullámzó, sós víz, perzselő nap, hemzsegő túristák. Ez Görögország. 
Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg mindazt, amit ez a fantasztikus

kis csoport élt át néhány nap alatt.
Pivarcsik László, MT-42

Hellas 2006 Nyári Ifjúsági Játékok hetedszer

A BeatThiefs
A BeatThiefs (Henry Hacking & Tee Vegas) dj párosnak sikerült egy megle-

hetősen szolid szakmai elismerést és ismeretséget kiharcolniuk maguknak,
amit bizonyít, hogy az utóbbi két évben több mint 150 fellépést tudhatnak
maguk mögött a világ számos országában és kontinensén. 2006-ban stúdióba
vonultak, és gőzerővel belekezdtek a gyártásba. Számos remixük megjelent és
nemzetközileg is nagy sikert aratott: Switch - A bit Patchy (The BeatThiefs
Remix); Simple Minds - Different World (The BeatThiefs Remix); Matteo Esse -
The Funk (The BeatThiefs Remix); Cheri London - Burning Up (The BeatThiefs
Remix); Shay DT - Dance with me (The BeatThiefs Remix). Az igazi sikert mégis
a "Don't mess with my head" című lemez hozta meg számukra, amit számos
sztár dj támogatott és promotált. Többek között: Axwell, Stonebridge, Raul
Rincon, Mylo, Sebastion Ingrosso, Syke n Sugarstarr, Kujay Da Da, Matteo
Esse, Asle Bjorn, Martin Solveig, Mousse T, Sonny Wharton, Jules Spinner, Paul
Jackson, Frantino Martinelli, Jochen Pash, Graeme Park, Jason Herd, Jack
McCord, Disco Darlings, Hoxton Whores, Soul Central, Danny Graham, Christian
Alvarez, Phil Faversham és Jon Costa. A lemezt számos rádióműsorban játszot-
ták, többek között a Rádió 1-ben (Anglia egyik leghallgatottabb rádiójában),
Howard Ritchie (GCAP PLC - Covers 35 musicradio stations within the UK),
House FM, Kiss FM, Vibe 101 & 105-108 FM, Mos radio, Corehits, Galaxy,
Swiss FM, Housesession, és még számos helyen.

Jelenleg szorgalmasan dolgoznak a követekező lemezükön, de a közön-
ségüket sem hagyják cserben, és járják a klubokat. 

December 16-án a CLUB ECHO-ba látogatnak el Bácskossuthfalvára (St.
Moravica), ahol Cory B és Keiper fog gondoskodni az alaphangulatról. Gyere el
te is, és bulizz velük egy hatalmasat!

Keiper Zsolt, ET-42

Az MT-42 osztály tanulói tGörögországban

Reggelizz, mint egy király, ebédelj, mint egy főúr, vacsoráz, mint egy szegény
ember. Ez nagyon igaz mondás.

Napjainkban az emberek többsége hajlamos megfeledkezni a helyes
táplálkozásról. Ez nem csak az elfogyasztott étel minőségére, hanem men-
nyéségére és gyakoriságára is érvényes. A reggeli életünk egyik legfontosabb
étkezése. Ha nem reggelizünk fáradékonyabbak vagyunk, szédülünk, nem
tudjuk a munkánkat maximálisan elvégezni, és csak az evésre, tudunk gondol-
ni. Ha ezt az étkezést nem hagyjuk ki, akkor könnyebben kibírjuk az egész napot
evés nélkül. A reggelinél nem sok mindent kell enni, de amit eszünk,  az mind
egészséges legyen. Az emberek többsége ébredés után először kávét fogyaszt,
amit nagyon helytelenül tesz, mert a kávé savas hatása miatt egy-két éven belül
komoly gyomorpanaszok jelentkezhetnek. A savas hatások elkerülése
érdekében célszerűbb a kávét valamilyen finom aromás teával helyettesiteni. A
tea hatékonyabb az ébredés szempontjából, mert magasabb a koffein tartalma,
és nem kárositja akkora mértékben a szervezetünket. A reggelt célszerű nem
savas és zsiros ételekkel kezdeni, hanem tejtermékekkel (tej, kakaó, sajt, vaj,
stb.), friss pékárúval, kevés hústemékkel, zöldségekkel (paradicsom, paprika,
uborka, stb.), majd a végén egy kevés gyömölcsöt fogyasztani, mivel a gyümöl-
csök rostjait szervezetünk könnyebben feldolgozza. A megfelelő étrend
betartásával elkerülhetjük napjaink egyik legnagyobb népbetegségét, a kóros
elhízást. Akik fogyókúráznak, azok is reggelizzenek normálisan, csak az ebéd-
nél és a vacsoránál egyenek kevesebbet.

A megfelelő reggelivel, teával és gyümölcsökkel elérhetjük, hogy reggelünk
akkor is jól induljon, ha "bal lábbal keltünk fel".

Horvát Ákos, MT-32

A jó reggeli jó kezdet

A szabadkai Egészségvédelmi Intézet által szervezett Ételem az életem
elnevezésű irodalmi pályázaton a Műszaki Iskola diákja, Pivarcsik László
MT-42 első, Horváth Ákos, MT-32 második, Bessenyei Szilárd ET-12 pedig har-
madik lett. Itt a második díjat nyert munkát olvashatjátok: 

A zentai Népkertben immár heted-
szer szervezték meg a Nyári Ifjúsági
Játékokat, július 19-től 22-ig. Az idei
ifin is változatosak voltak a napi pro-
gramok, az előadások, a csapat-
versenyek, a különböző műhelyek. Az
idei játékok már többek számára
elkezdődtek a nulladik napon. A
jókedvből az idén sem volt hiány. A
2006-os évben is sok volt a fellépő a
különböző színpadokon, így pl. a
Kisszínpadon fellépett a Tiarah, a B-
terv, a Tolerancia, a Nagyszinpadon a
legfontosabbak között ott voltak: a
Tankcsapda, a Beatrice, az Ossian,
Rúzsa Magdi, továbbá a Kistehén

Tánczenekar, Subbass Monster, Back
II Black, Heaven Street Seven és még

sokan mások. Minden nap a hajnali
órákig dübörgött a zene a különböző
helyszínekről, és reggel pedig a rádió
keltett... A fellépők mellett még sok
más program is volt. Ilyenek: a kreatív
műhely (gyöngyfűzés, üvegfestés,
testfestés, nemezelés), a szabad-
egyetem, ahol különböző témákat
boncolgattak, a társalgó, ahol érdekes
beszélgetések folytak, a népzenei
sátor, ahol táncolni is lehetett, a civil
falu (ahol a civil szervezetek standjai
voltak megtekinthetők) a középkori
falu, ahol kézműves foglalkozások és
fegyverpróbák is voltak, és végül, de
nem utolsó sorban még mozi is volt az
érdekelteknek. Az idén először a
Vöröskeresztnek is volt sátorja, ahol
az esetleges sérülteket fogadták. A
támogatók között voltak a Jelen Pivo,
a Magyar Szó, a f-esztelen, a Hét Nap
és még jónéhányan. Az idén az időnek
szerencsére nem sikerült elrontani a
játékokat, ezért mindent belefoglalva
szerintem egy újjabb jó ifit töltöttünk
együtt...

Reméljük jövőre is találkozunk!

Nyomtató Angéla, SD42

Tudunk mi írni, ha akarunk!
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Már hagyománynak számít iskolánkban a sakkversenyek lebonyolítása.
November  11-én ismét sor került az iskolák közötti sakk-találkozóra, melyen
részt vettek a kragujevaci Műszaki Iskola, a Smederevska Palanka-i GOŠA
középiskola, a szabadkai Lazar Nešić Vegyészeti Iskola és mi. 

Négytagú tanári és diákcsapat versenyzett. A tíz perces sakk-csaták fél tizen-
egykor kezdődtek és 17 óráig tartottak. Martinović nagymester szimultánjátékot
játszott 16 táblán. A diákok eredményei: mi lettünk az elsők 12 ponttal, csa-
patunk tagjai Guzsvány Árpád, Braun Tibor, Jovanović Milan és Borić Pavle voltak,
második helyen a kragujevaci csapat, harmadikon a Lazar Nešić iskola csapata
végzett, negyedik a Smederevska Palanka-i csapat lett. A tanárok közül 9 pont-
tal elsők a Smederevska Palánka-iak, második a Lazar Nešić iskola csapata,
harmadikak a kragujevaciak és negyedikek a mi tanáraink lettek.

Guzsvány Árpád, E-32

Sakkozóink sikere Iskolanapi sportesemények, 2006

Fussunk, szaladjunk - ha már muszáj! A másodikosok rajtja a lóversenytéri futóversenyen

Pattog a labda az iskolanapi bajnokságon

Már egy éve sikeresen működik HOLDSUGÁR éjjeli sportklub. Fennállását leg-
nagyobb mértékben Kiss Dezső pszichológusnak köszönheti, aki egyik létrehozó-
ja volt a klubnak. De nem szabad megfeledkezni a Műszaki Iskola által biztosí-
tott feltételekről sem, és az itt dolgozó tanárok önfeláldozó munkájáról sem.

Dezső bácsi minden péntek nyolctól-éjfélig velünk szokott lenni, ügyel a rend-
re és a jókedvre. Egy asztaliteniszedző is segíti a munkát, figyeli a gyerekek
sportban kifejtett tudását. A tehetséges játékosokat kiemelik, és versenyekre
viszik őket a határontúli városokba. A gyerekek ide nem csak ping-pongozni jár-
nak, hanem szórakozni is! A barátaim és én pl. csocsózni szeretünk. De aki
sakkozik, pikádózik, annak is itt a helye! Ha nem akarsz pénteken unatkozni,
akkor gyere el, hidd el nem fogod megbánni, ha benézel a suliba!

Ötvös Attila, MT-22

A tanulók verseny közben Tanári „fejtörés“

A négyzetrács üres mezőit úgy kell kitölteni, hogy valamennyi oszlop, sor és
a 3 x 3-as minirács egytől kilencig tartalmazza az összes számot. Jó fejtörést!

SuDoku - egy kis matematika

A községi kispályás focibajnokságon iskolánk labdabűvölői elsők lettek - ezt
el is vártuk tőlük. Az asztaliteniszezők községi versenyén Vukas Nikola (SD-13)
harmadik helyezett lett. Úszásban a körzeti versenyen Ivković Slobodan (MT-41)
másodikként ért célba. November és december folyamán kosarazóink és röplab-
dázóink =(a fiúk és a lányok is) részt vesznek a községi döntőkön, a focisokat
a körzeti verseny várja.

Sporthírek - röviden

Tolerancia kupa 2007

Egy éves a HOLDSUGÁR! 

Iskolánk kosárlabda csapata a november 18-i versenyen

Vass Gergely (ET-44) karikatúrái






