




Iskolánk számitógép elektrotechniku-
sai, Ódry Ákos és Kuti Andrea (ET-32),
valamint Porkoláb Attila (ET-42), a
budapesti Magyar Tudományos Akadémia és
a Természet Világa folyóirat által meghírde-
tett versenyen, a Természettudományos
múltunk felkutatása kategóriában első díjat
nyertek. A díjátadásra március 3-án került
sor az Akadémia Nagytermében, ahol
ünnepélyes keretek között vehették át
jutalmukat. Az ifjú tudós-tanoncok az
oklevél mellett 25.000 forintot és értékes
könyvcsomagot kaptak. A dolgozat
elkészítéséhez három hónap kemény

munkára volt szükségük. A szakmai dolgokban Tóth Dénes elektrotechnika-tanár
volt segítségükre. Szakdolgozatuk témája: Nikola Tesla élete és munkássága volt
tekintettel a tudós születésének 150-dik évfordulójára. A 18 oldalas munka for-
rásanyaga két Tesláról szóló könyv (az egyik horvát nyelvű) volt . A dolgozat
mellett prezentációt is készítettek mozgóképekkel, melyek a kétfázisú, a három-
fázisú áramot és motrot szemléltetik, valamint a Tesla–féle forgó mágnesesteret.
Ezek a mozgóképek Flash-ben és C++ Builderben készültek.

A dolgozat és a hozzá kapcsolódó prezentáció várhatóan az iskolában a
májusi “Valamivel többet” kiállításon is be lesz mutatva.

Kuti Andrea, ET-32
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ELSŐ KÉZBŐL

Januskó Gábor
(1951-2007)

Januskó Gábor Szabadkán szü-
letett, szülővárosában tanult és dolgo-
zott is. Iskolánkba szakoktatóként ke-
rült, s évtizedeket töltött el a tanintéz-
mény falain belül. Generációkat nevelt
fel és tudással felvértezve bocsátott
útjára. Tette mindezt nagy szakérte-
lemmel, lendülettel, a fiatalokba vetett
hitével, a szakma szeretetével.

Mint hajdani országos bajnok, az
esztergálás fortélyait sajátíttatta el di-
ákjaival, akik megpróbáltak nyomdo-
kaiba lépni, a versenyeken mindig az
élmezőnyhöz tartoztak, többször do-
bogós helyezéseket is elértek.

Januskó Gábor, a kolléga, a tanár
jellemző tulajdonságai közé tartozott
az igényesség, a pontosság, a követ-
kezetessg, amit diákjaitól is elvárt. Jó
szaktanár és jó kolléga volt.

Ismét elment egy ember közülünk,
kinek halála nagy űrt hagy maga u-
tán. Alakja, a hozzáfűződő apró tör-
ténetek még sokáig fognak élni em-
lékezetünkben. Nem lesz több közös
viccelődés, társas összejövetel vagy
kirándulás, mondatai, gesztusai már
csak emlékeinkből fognak felbukkan-
ni, de alkalomadtán fájón fogjuk őt
idézni. Emlékét megőrízzük.

Fekete Lujza, magyartanár

IN MEMORIAM

Iskolánkban nemrégiben új szaktantermet nyitottak meg, melyben az atoma-
tizáció, a robotika és a pneumatika tantárgyak gyakorlati oktatása zajlik majd, ez
a terem az alagsorban P-02 szám alatt található.

Az újításokról Liszák László tanár urat kérdeztük: 
- Az új terem megnyitása régóta tervben volt, de csak most tudtuk beszerezni

a szükséges felszerelést, mint például az automatikus proporcionális szabály-
zót, amely a Festo cég terméke. A szerkezet többek között cilinderekből,
mérőszalagból, proporcionális szelepből és vezérlőberendezésből áll. Ennek a
gépezetnek a segítségével a tanulók megtanulhatják a programozást és a vezér-
lést. Ezenkívül rendelkezésünkre áll egy kis robot is öt motorral, amelyet ma-
nuálisan tudunk irányítani, valamint egy számítógépes vezérlésű berendezés is.

Az új lehetőségekkel rendelkező termet egyenlőre a gépésztechnikus osztá-
lyok vehetik igénybe, vagyis az MT-41-es és MT-42-es osztályok.

A szakterem megnyitása az első lépés a jövő évre tervezett új szak, a mecha-
tronika megnyitása felé, amely tulajdonképpen a gépészeti és elektrotechnikai
szak egybeolvasztásá jelenti. - hallotuk még Liszák tanár úrtól.

Az új szak és az új terem létrehozásával lehetőség nyílik pályázni az
elkövetkezendőkben több versenyre is, mint például az Eurorobotra, amely mind-
közül az egyik legrangosabb verseny Európa szinten. A verseny két fordulóból áll.
Az első forduló országos szintű, ahonnan a három legjobb pályázó jut tovább
Párizsba, a verseny döntőjébe.

Tehát adott a helyszín, adottak az eszközök, jövőre pedig egy egész szak áll
majd rendelkezésre a mostani nyolcadikosoknak, csak legyen, aki él mindezzel.
Amint hallhattuk, megéri a Műszaki Iskolába íratkozni.

Pivarcsik László, MT-42

A P-02-es szakterem

Díjátadás a Magyar Tudományos Akadémián

Az öt motorral rendelkező robotkar - a gépésztechnikusok legújabb „játékszere“

Rozsnyik Emese (ET-22), a Diákparla-
ment új elnöke nyilatkozott munká-
járól lapunknak: Az én feladatom, hogy
képviseljek 1600 tanulót. Mellettem áll még
15 ember, akik mindenben segítenek. Cé-
lunk: kiállni a diákok érdekeiért, és minél
több problémára megoldást találni az iskolán
belül. Számomra minden gond egyaránt
fontos, és ugyanolyan erővel harcolok a
megoldásáért.

Jelenleg a legfontosabb teendő az iskolán
belüli erőszak megelőzése. Néhány ilyen jel-
legű előadáson vettem részt a napokban, s az
ott hallottakat meg szeretném, és köteles-
ségem is megosztani a parlament tagjaival. A
iskolapedagógus segítségével készítettünk is
egy erről a témáról szóló kérdőívet.

Sok diák fordult  hozzám panasszal, pl. hi-
ányolják az udvar egyik részéből a padokat.
Mindent megteszek (megteszünk) annak
érdekében, hogy megvalósítsuk kérésüket. 

Én a legjobb belátásom szerint meg-
próbálok helytállni. Úgyhogy várom a "kiván-
ságokat"…

Az új elnök tervei
Kuti Andrea, Ódry Ákos és Porkoláb Attila a díjkiosztón

A „félelmetes“ robotkar

A MESC-PRESS 8. számának meg-
jelenését a Tartományi Oktatási és
Művelődési Titkárság támogatta.



IDŐSZERŰ

Diákparlamenti infó

Decemberben végre elkészült, és át is adták iskolánkban a diákparlament
második emeleti klubtermét. Itt tudják majd megbeszélni a vezetőségi tagok és
parlamenti képviselők a fontos és kevésbé fontos iskolai ügyeket. A par-
lementerek is kivették részüket a munkából, takarítotak, pakoltak...

A diákparlament legutóbbi ülésén, melyet 2007. február 8-án tartottak meg,
a legfontosabb napirendi pont az új elnök megválasztása volt. Az eddigi elnök
Sedlak Igor (ET-43) lemondott, ugyanis szeretne készülni, és kell is neki  az érettsé-
gire. A jelöltek közül - Vojnić Kortmiš Dušica ( ET-31), Rozsnyik Emese (ET-22)
és Vidity Oszkár (E-34) közül 31 szavazattal Rozsnyik Emese lett az új elnök.

Az iskolapedagógus, Botić Gorjanka beszámolt az osztályok félévi tanulmányi
eredményéről, kiemelte a leggyengébb és a legeredményesebb osztályt. El-
mondta, hogy nagyon sok a hiányzás, magas az igazolt és igazolatlan órák
száma.

Horváth Norbert, MT-22

Iskolánkban szervezték meg az idei községi matematikaversenyt február 3-
án. A tanároknak Vojislav Petrović újvidéki matematikus tartott eladást. A körzeti
versenyre február 24-én került sor. Iskolánkat Gellér Árpád, Rapić Davor, Jekić Željko,
Farkas Attila és Kiš Patrik képviselték. Március 24-én iskolánk lesz a köztársasági
matematikaverseny házigazdája is.

Đorđe Lazić magiszter, a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat képviselője
tartott továbbképzést iskolánkban tanárainknak február 2-án a Nemzeti
Szakképesítési Keretről.

A váltás
Elindult a második félév! Nagy váltás történt a diákoknál! Azok, akik eddig

délelőtt jártak suliba, most a délutáni váltásba kerültek. A délután járók viszont
fordítva, most délelőtt mennek. Nagyon sok gyereknek okoz gondot a váltás,
főleg az utazóknak! Nekik nemigen jut idő a tanulásra.

Klonka Rolandot (MT-22) kérdeztem ezekről a nehézségekről. Ő Törökkanizsáról
utazik minden nap Szabadkára.

- Roland, általába hány órakor kell indulnod otthonról, hogy időben ideérj a
tanítás kezdetére?

- Úgy tizenegy órakor indul a buszom!Nem szoktam elkésni a tanításról, ha ezzel a járattal
jövök iskolába!

- Tudsz-e tanulni a buszon, vagy ismételni a tananyagot?
- Nem igazán. Nagy a ricsaj,a hangoskodás, a zaj elvonja a figyelmemet. Esetleg írásbeli

házit szoktam csinálni, hogyha sikerül persze.
- Mit csinálsz akkor, ha a járatod előbb ér be Szabadkára, mint ahogy

kezdődik a tanítás?
- Bemegyek a központba, megnézem, mi az újdonság! Veszek ezt-azt!
- Szerinted romlottak-e az osztályzataid, mivel kevesebbet tudsz tanulni?
- Igen, romlottak! Tudom, a félévkor elért eredményemtől sokkal jobb is lehetnék, de ez a

váltás megzavarta az életritmusom, nehéz átállni. Úgymond egész nap nem vagyok odahaza.
Minden nap tíz óra hosszát távol vagyok otthonról. Ez kimerít. Alig várom a hétvégét, hogy kipi-
henhessem magam.

- Mikor ér neked véget egy nap?
- Természetesen mikor befejeződik a tanítás, de még haza is kell érni. Átlagosan félkilenc

körül érek haza, és akkor már csak az ágyat szeretném látni!
Szerintem is nagyon nehéz átállni, de hát ez van, ezt kell szeretni!

Kovács Gergely Balázs, MT-22

Tanultak tanáraink

A számok bűvöletében

Iskolánk egyik büszkeségét, Gellér
Árpádot (ET-22) kérdeztem a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából a szabad-
kai Magyar Konzulátus által kiírt pályá-
zatról és az ott elért sikeréről.

- Milyen témákban és kategóriában
mérhettétek össze tudásotokat?

- Esszé és audió-vizuális kategóriában
verenyezhettünk. Magyar tudósokról kellett
munkánkat elkészíteni. Én Székely Tibor életraj-
zát muatattam be.

-  Nehéz volt összegyűjteni az ada-
tokat, és elkészíteni a munkádat?

- Nem! Az adatokat az életrajzhoz könnyű volt összegyűjteni, az audió-vizuális részhez pedig
megvan a gyakorlatom, így ez sem volt túl nehéz.

- Milyen eredményt értél el, számítottál-e sikerre?
- Ebben az évben 60 fiatal - 51 középiskolás és 9 egyetemista hallgató küldött be

pályaművet. Közülük az én munkám első helyezett lett. E-mailban kaptuk meg a díjkiosztóra a
meghívót. Nem számítottam helyezésre, ezért nagyon megörültem neki, boldog voltam.

- Mikor osztották ki a díjakat?
- A Magyar Tudományosság Napján, november 21-én volt a díjátadás a szabadkai Magyar

Tanítóképző Egyetem dísztermében. A díjkiosztó ünnepség díszvendége Jókai Anna írónő volt,
kinek szavai emlékezetesek maradnak számomra.

- Mesélj nekünk valamit Székely Tiborról!
- Székely Tibor világutazó útirajzíró, az eszperantó mozgalom kiemelkedő egyénisége és

múzeológus volt. Szepesszombaton (ma Szlovákia) született 1912. február 14.-én. Nem sokkal
születése után a család Csenére (ma Románia) költözött, a gimnáziumot azonban már Nagy-
kikindán végezte (1922-26). Az érettségét viszont Nikšić-ben tette le(1929). Beutazta a vilá-
got, és többek között Szabadkán is élt.

- Köszönöm a riportot. 
Ledenszki Mónika MT-22
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Székely Tibor, a tudós és ember

Javában folynak a harmadik országos Kenguru - határok nélkül elnevezésű
matematikaverseny előkészületei, melyet Szerbiában iskolánk tanárai, élükön
Zita Dianával szerveznek. A versenyre kb. 15.000 tanulót jelentettek be 250
iskolából. A matematikai feladatlapok kitöltésére március 15-én tíz órakor kerül
sor. Minden versenyzőnek jó fejtörést kívánunk!

Idén ismét KENGURU

A Diákparlament klubbhelysége
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TOLERANCIA

Karesz végakarata
A Népkör nagytermében február 8-

án egy drogfüggő (a neve Karesz), és
családjának a drogfüggőséghez való
viszonyát bemutató filmet tekinthet-
tünk meg, melyet Karesz és családja
készítettek. A filmben láthattuk azt is,
hogyan nézett ki Karesz egészsége-
sen, és élettel telten. Az édesapja
elmondása  szerint Karesz mindenki
szemében "király" akart lenni. Ugyan-
úgy barátkozott, sportolt és szórako-
zott, mint a mai fiatalok. A film azért
készült, hogy a hasonló korú, és ha-
sonló helyzetben lévő fiatalok meg-
lássák, mik lehetnek a kábítószere-
zés következményei. Ugyanis a film-
ben a 21. életévében levő fiú kábí-
tószer-túladagolásban halt meg. Mivel
a filmet ő maga is forgatta, így azt is
láthatjuk hogyan gyújtott rá egy füves
cigire, és élvezte a hatását. Szemünk
elé kerül az, hogy milyennek látta a
dolgokat miközben a szer hatása alatt
volt. Az őt körülvevő barátok és isme-
rősök véleményét is hallhattuk. Amint

Diákok közötti erőszak — van-e megoldás? 

Erre a kérdésre próbáltak megoldást találni február 25-én a szabadkai
Műszaki Iskolában idén másodszor megrendezett összejövetelen. Ezen a beszél-
getésen diákok, tanárok, a Szociális Központ dolgozói, rendőrök, pszichológu-
sok, szülők és az iskola vezetősége közösen próbálták megtalálni a megoldást
a fiatalok egymásközti verbális, pszichikai és fizikai bántalmazásainak elke-
rülésére. Az estet Jasmina Marić tanárnő vezette. Sajnálatos módon kevesen
jelentek meg (kevesen foglalkoznak ezzel a témával, pedig egyre több eset
történik itt Szabadkán, és máshol is!). Vitaindítóul egy filmet vetítettek, melyen
szabadkai lakosokat kérdeztek meg arról, hogy mi a véleményük a diákok
közötti verekedésekről, és mi lenne szerintük a megoldás. A többség véleménye
az, hogy az iskolákon belüli erőszak az otthoni problémákra és a neveltetésre
vezethető vissza. A nyilatkozók szerint az lenne a megoldás, hogy a szülőknek
nem lenne szabad rossz példát mutatniuk a gyerekeknek azzal, hogy ittas
állapotban jelennek meg utódaik előtt, és nem lenne szabad előttük erőszakhoz
folyamodniuk.

Ezután Ivanović Erzsébet, iskolánk igazgatónője és Molnár Verona, a Nyitott Távlatok
civilmozgalom vezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Juriga Zsuzsanna iskola-
pszichológus beszélt az erőszak különféle megjelenési formáiról. Kifejtette, hogy
az erőszak forrása leginkább a különbőzőség, a másság, mely lehet vallási,
nemzeti, szociális stb. jellegű. A társaiktól eltérő öltözetű, viselkedésű, gondol-
kodású tanulók vállnak legtöbbször áldozattá. A zsarnokoskodók pedig ki
szetnének tünni, fel szertnék hívni magukra a figyelmet, mert legtöbb esetben
ezt otthon nem kapják meg, illetve hatalmukat akarják bizonyítani. A családon
belüli erőszakról is szó esett, mivel a szülői neveléstől  és az otthonról hozott
konfliktuskezelési mintáktól is függ a fiatalok viselkedése. A Szociális Központ
képviselői beszámoltak a szerb kormány legújabb a fiatalkorú bűnelkövetőkkel
foglalkozó rendeletéről. Ebben az az újdonság, hogy az ilyen fiatalokat nemcsak
megbüntetni kell, hanem esélyt is kell biztosítani nekik, hogy újra beilleszked-
hessenek a társadalomba. Ezért kisebb bűntettek esetén szociális munkások,
nevelők foglalkoznak a gyermekekkel, a komolyabb bűnelkövetőket azonban
nevelő- vagy javítóintézményekbe küldik. 18 éves kortól automatikusan börtön-
bűntetés jár. A rendőrség képviselője, Csordás Károly kifejtette, hogy az ilyen
esetekben mi is a pontos eljárás.

Ezután vita alakult ki. Egy anya elmondása szerint a mai rohanó világban a
szülők nem szakít(hat)anak elég időt saját gyerekeik nevelésére, és szerinte ez
az oka, hogy a fiatalok isznak, kábitószerhez nyúlnak, és bajba sodorják
magukat. Egy jelenlévő újságíró alátámasztotta, hogy egyre több erőszak jelent-
kezik a médiában, ennek következménye pedig az, hogy a negatív film- és
számítógépes játékhősök lesznek a fiatalok példaképei. Szikora Judit, az MT-22
osztályőnöke is egyezett ezzel, arra hivatkozott, hogy az osztályában is vannak
olyan tanulók, akik rossz példával szolgálnak a többieknek, és a negatív minta
vonzóbb a kortársak számára, mint a pozitív, legyen szó tanulásról vagy
szórakozásról. Rozsnyik Emese (ET-22), a diákparlament elnöke egy példát mondott
el, hogy ismer egy tanulót, aki a szabadkai diákotthonban lakott, és  "stréber"-
nek nevezték jó tanulmányi eredménye miatt, addig-addig piszkálták, míg
kiíratkozott. Egy tanuló elgondolása az volt, hogy azok kerülnek előbb ilyen konf-
liktusokba, akiknek nincs életcéljuk. A jelenlévő diákok a hit kérdését is felvetet-
ték, s javasolták, hogy legközelebb az egyház képviselőit is hívják meg. 

Önök szerint/szerintetek mi lenne a megoldás, mit lehetne tenni azért, hogy
kevesebb legyen a fiatalok közötti erőszak?

Ötvös Attila, Sarnyai Álmos, MT-22

a barátai eltávolodtak tőle, a szüleire
támaszkodott, mert csak rájuk számít-
hatott. Láthattuk, hogyan vélekednek
hasonló szituációban levő kábítószer-
fogyasztók Karesz esetéről. Ő azt sze-
rette volna, ha az emberek okulnak az
ő példájából, és bele sem kezdenek a
kábítószerezésbe. Az édesapja és
családja arra tette fel életét, hogy a vi-
lágon kevesebb kábszerrel érintkező
fiatalt lássanak, hogy drog-nélkülibb
legyen az élet. Az apa mesélt arról,
hogy milyen volt elveszíteni szeretett
fiát, és hogy harcolni fog a kemé-
nyebb drogok és egyébb narkotiku-
mok ellen is. Ezzel az előadással jár-
ják Magyarországot, és a környező
magyarlakta településeket, mind na-
gyobb sikerrel, ugyanis az előadásnak
helyet adó nagyterem telve volt fiata-
lokkal. Az előadás végén taps helyett
egy miatyánkot imádkoztunk el a ká-
bítószerezők sorsának javulásáért, és
Karesz végakaratának beteljesülé-
séért.

Bába Attila, MT-22

A megbeszélés résztvevői

Mit teszek, hogy megértsek másokat?* 
Az utcára kilépve lépten-nyomon találkozhatunk a tolerancia hiányával. Szám-

talan módon és formában mutatkoznak meg ezek a gondok. Had említsünk né-
hányat! Talán a legaktuálisabb az USA és Irak közti háború. A történet hasonlít
Shakespeare Romeo és Júlia című tragédiájához, a Montague és a Capulet csa-
lád harcához. Amint a műben is elhangzik, már maguk sem tudják, miért hábo-
rúznak, mert a harag olyannyira ősi, hogy senki sem emlékszik a kiváltó okra.
Vajon az Amerika-Irak ügyben mi lehet a kiváltóok? (...) Lehet, hogy az lenne a
legjobb, ha lecsillapodnának, s mindkét fél hagyná, hogy a másik háborítatlanul
élhesse életét. A robbantások és fenyegetések nem oldják meg a gondokat,
csak elfajulhatnak a dolgok, ami senkinek sem hiányzik. A fenn említett drámá-
ban több embernek kellett meghalnia, hogy a két család észrevegye mihez vezet
a viszályoskodásuk. Két nemezet között mi kell, hogy történjen, hogy felfogják,
hogy milyen gondokat okoz a békétlenségük?

(...)Nagyon fontos, hogy toleránsak legyünk embertársainkkal. Képzeljük
csak el, mennyi pozitívum származhat abból például, hogy több nemzetiség él
egy régióban! A kultúrák keveredése kifejezetten izgalmas élményeket
nyújthat!(...) Éppen ezért ne sajnáljuk az időt arra, hogy megismerjük embertár-
sainkat! (...) Németh László 1940-ben ír szavaival szólva: „Akár dunai, dunai-kár-
páti, közép-európai, kelet-közép-európai népnek tituláltuk magunkat szent össze-
visszaságban, abban megegyeztünk, hogy annak, ami összeköt bennünket, erő-
sebbnek kell lenni, mint ami elválaszt.“

*részletek egy készülő dolgozatból
Pivarcsik László, MT-42

A Nyitott Távlatok civilszervezet Kommunikácival a konfliktusok megoldásig címmel két-
nyelvű műhelymunkát (16 részből álló) szervez szabadkai középiskolásoknak
március folyamán, melynek helyszíne a Műszaki Iskola lesz. A következő kérdé-
sekre keresnek majd a résztvevők válaszokat: Beszélgetünk-e eleget egymás-
sal? Konfliktushoz vezet-e a különbözőség? Mit kell tenni konfliktus esetén?
Vajon az összetűzéseket csak erőszakkal lehet-e megoldani? A diákoknak alka-
lmuk lesz konfliktuskezelő módszereket is elsajátítaniuk.

A konfliktuskezelés lehetőségei



Az érettségi viszga részeként szállításszervezésből megkaptuk a vizs-
gatételeket. Az én esetemben egy konkrét városi útvonalnak, a Sever-Kisbajmok
vonalnak le kellett mérni a pontos hosszát, a légvonalbeli hosszát, majd a
megállókat elhelyezni a pontos mikrolokációkkal Szabadka térképén, és meg
kellett indokolni őket. Megkaptuk az adatokat, amelyek között szerepelt, hogy
naponta hány utast kell elszállítani, a munkaidőt, és még néhány fontos koefi-
cienset. A feladat megoldását a megfelelő férőhelyű autóbusz kiválasztásával
kezdtük, miután számítással eldöntöttük, hogy nyolcvan, száz, vagy százötven
férőhelyes járművet használjunk-e. Megállapítottuk, hogy hány buszra lesz szük-
ségünk, majd ezek után a menetrendet is összeállítottuk, melyben az autóbus-
zok indulása és érkezése is fel van tüntetve. Ezt követte grafikai ábra el-
készítése, mely egy másfél méter hosszú miliméteres papír, amelyen hat színnel
rajzolam, mert hat autóbusz közlekedik a kidolgozott útvonalon csúcsidőben,
azon kívül öt, éjjel pedig négy darab. Miután a grafikai ábrázolással is elkészül-
tem, már csak át kellett adnom a kész munkát.  Mivel sikeresen megoldottam
ezt a feladatot, úgy döntöttem, hogy szállításszervezésből érettségizem majd.
Érdekes feladatnak bizonyult…

Nyomtató Angéla, SD-42
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SZAKMAI OLDAL
Károly Róbert Tanulmányi Verseny

A késő januári pirkadat félhomályában a Műszaki Iskola főbejárata előtt
álmos diákok és a kísérőtanár várkoznak a mikrobuszra, hogy  elindulhassanak
Gyöngyösre, a Károly Róbert Tanulmányi Verseny második fordulójára, a döntő
helyszínére. Az első forduló interneten keresztül történt, és iskolánkból hat tanu-
ló jutott tovább. Miután megérkezett a járművünk, bezsúfoltuk magunkat és elin-
dultunk. Útközbn felvettük még Sztarek Lilla tanárnőt, aki a táskányi földrajzi és
autópályás Magyarország térképeivel vállalta, hogy lesz a koordinátorunk, és
mutatja az utat. Így hát a hat versenyző,  Petrás Krisztián, Szigeti László, Pivarcsik
László - az MT-42-ből, meg Dér Szamanta,  Anitics Márta és Zajakov Dániel - az ET-42-
ből Nagy Irén tanárnő vezetésével elindultunk.

Megérkezésünkkor először is regisztráltatnunk kellet magunkat, majd kap-
tunk egy-egy pólót illetve KRF-es kulcstartót, valamint étel- és italjegyeket. Ez-
után hallhattunk egy rövid köszöntőt és tájékoztatót a napi programról. Majd
kezdetét vette a megmérettetés. Minden versenyzőnek a három tantárgy közül
(történelem, matematika és közgazdaságtan) választania kellett kettőt, és e vari-
ánsok szerint meg volt határozva, hogy melyik két tantárgyból melyik teremben
történik a tudásfelmérés. A felosztások értelmében mindenki megkereste az
adott termet, és kezdetét vette a verseny. A feladatlapok kitöltésére egy-egy óra
állt rendelkezésünkre. A kérdések alatt öt válaszlehetőség volt megadva,
melyek közül ki kellett választanunk a helyes választ. A legutolsó feladat a
történelem és közgazdaságtan témakörben egy-egy esszékérdés volt (ez nem
feladatválasztásos volt). Míg a tanárok félrevonultak tesztet javítani, addig min-
ket körbevezettek a főiskolán. Bepillantást nyerhettünk az ottani tanítási rend-
szerbe, valamint ellátogathattunk a Károly Róbert Diákhotelbe is. Szerény
személyemet a Diákhotel nyűgözte le leginkább, mely igen korszerű, amerikai
stílusú diákotthon, amely iskolaszünetben, nyáron három csillagos szállodaként
üzemel. Itt a diákoknak alkalmuk nyílik sportolni (lovaglás, teniszezés, asztali-
tenisz, bodybuilding, stb), az alagsorban egy reggel hét órától este tizenegy
óráig üzemelő szórakozóhelyet hoztak létre Bacardy Club néven, valamin ren-
delkezésükre áll egy drinkbar is a hallban. A szobákban internet hozzáférési
lehetőség és UPC kábeltévé  is van, (meg persze külön zuhanyzók és mosdók).

A főiskola sem marad le sokkal a diákhotel modernségétől: a tantermek
hihetetlenül korszerűek, a nyelveket például számítógépen sajátíthatják el a hall-
gatók, a tanórák zöme kivetítőn történik, stb. Egyszóval a KRF Európa-szintű,
fejlett tanintézmény. Csak ajánlani tudom mindenkinek.

Délután fél hatkor kihirdették az eredményeket és kiosztották az okleveleket.
Sajnos közülünk senki sem ért el dobogós helyezést, de így sem tértünk haza
lógó orral, hiszen nem mindennapi élményekkel lettünk gazdagabbak. De nem
csak mi nem tértünk haza üres kézzel. Nagy Irén tanárnőnek is ajándékkal ked-
veskedtek, jelképezve, hogy e vajdasági csapatot irányította, valamint eljuttatta
őket a döntőig. A rektorasszony és a tanárnő kézfogása jelképezte a két iskola
képletes szövetségkötését, összefogását.

Hat óra környékén a kis mikrobusz megindult hazafelé Szabadkára, tele fá-
radt emberekkel, akik egy napra bepillanthattak a szép jövőbe, amelyet jelen
esetben a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola képviselt.

Pivarcsik László, MT-42

Szakmai kiránduláson
Iskolánk vezetőségének tagjai, Ivanović Erzsébet és Stantić Grgo, valamint szak-

tanárok Fekete Attila, Nagy Sándor és jómagam idén január 8-án látogatást tettünk
a budapesti Puskás Tivadar Távközlési Technikumban.

A Magyar Telekom (valamikor a MATÁV) bázisiskolája tavaly ünnepelte fen-
nállásának 100. évfordulóját.

Megismerkedtünk az iskola múltjával és jelenével, az iskola jelenlegi felsze-
reltségével, laboratóriumaival, amelyekben az alapvető elektronikai gyakorla-
tokon kívül a tanulók gyakorlatokat is végezhetnek, a számítógépes tantermek-
kel, a szimulációs telekommunikációs makettekkel, valamint Siemens és Alcatel
call-center-ekkel felszerelt kabinettekkel. A különösen érdekes órák a tanulók
számára az iskola tetején kaptak helyet, ahol a szatelit antennákon, és a mobil
telefonhálózat bázisállomásán végezhetnek méréseket, (és a kilátást is élvezni).

A tanulók saját 24 órás webrádiót üzemeltetnek a coolfm.puskas.hu címen.
Figyelemreméltó még az a tény, hogy az iskolában ECDL (Európai Számí-

tógép-használói jogosítvány) vizsgaközpont is működik.
Évente országos elektronikai konstrukciós versenyt szerveznek, melyre idén

iskolánk tanulói is beneveznek. Reméljük, egy hosszútávú együttműködés és
barátság kezdete ez.

Stanić Molcer Piroska, szaktanár

A STIRLING - féle MOTOR 
A Stirling-féle motor az eddig leghatékonyabb külsőégésű, zárt tipusú motor.

Legalább annyira működőképes, mint a dízelmotor, de talán még annál is job-
ban. Nagyon csendes üzemű (elméletileg zajtalan, mivel nincsenek benne
szelepek, robbanás nélkül műkodik a motor), üzemanyagfogysztása kisebb,
mint a dízelmotoroké. A motor működése zártrendszerű, a forgó és nemforgó
alkatrészek tartóssága többszöröse bármely korábbi motortípusnak. Az egyébb
kihasználtsági jellemzői is jók, ezért egyre inkább teret fog nyerni ez a motortí-
pus.

A belsőégésű motrok (melyeket a  XIX. század közepe táján alkották meg)
nagyobb hatékonyága miatt a Stirling-féle motorról az utóbbi majdnem száz
évben hallani sem lehetett. Csak valamivel a második világháború előtt kezdték
újra intenzíven fejleszteni ezt a motortípust. Az egyre növekvő energiaválság
megnövelte az érdeklődést ez után a motor után. Környezetkímélő volta miatt is
érdeklődnek utána. Lehet, hogy ezé a motortípusé a jövő?!

Símity József, szaktanár

Vizsgadolgozatunkról……

A menetokmány kitöltésének nehézségei
Mint minden harmadikos közlekedési tagozat, a mostani SD-32 osztály is

megismerkedett a menetokmány kitöltésének fortélyaival. A feladat első látásra
nem tűnt nehéznek, viszont a problémák akkor kezdődtek igazán, mikor osztá-
lyfőnökünk magyarázatott fűzött az okmány kitöltéséhez. Elmondta: menetok-
mánnyal minden szállítást végző teherjárműnek rendelzenie kell, menetokmány
tartozékai: a menetlevél, a fuvarlevél és menetlevél kiegészíője. A menetlevélen
fel kell tűntetni a gépjárművezető nevét, a munkába való érkezését, illetve a
munkából való távozásának időpontját (nap, óra, perc), a vezető óra\kilométer
teljesítményét, és a le- és felrakodással eltöltött időt. Nem szabad megfeled-
keznünk a gépjárműre vonatkozó adatokról sem, fel kell tűntetni a gépjármű
rendszámát, gyártmányát, raksúlyát. Fontos még, a pontos indulási és érkezési
időpont (óra, perc), valamint a szállított árúra, a szállítmányra vonatkozó adatok,
illetve a lerakott árú tömegét tonnában kifejezve kell feltüntetni a megfelelő
oszlopban. A teljesítményekre vonatkozó adatok esetében a honnan-hová rovat
első sorába az indulás helyét, a további sorba pedig a következő megállás
helyének közigazgatási elnevezését kell beírni.

Ha mindez kész, sikerült kitölteni a menetokmányt, és úgy érezzük, hogy jó,
akkor a tanár úr közli velünk, hogyan tudjuk leellenőrizni, hogy jól számoltuk-e.
Sajnos majdnem mindegyikben van valami hiba, ezért általában számolhatjuk
újból az egészet. 

Bíró Tímea, Székely Erzsébet és Sztánkovity Ornella, SD-32

A rádiórözpont „kellékei“ A műszerek egy része
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MŰVELŐDÉS

Vendégünk volt a pacséri Pacsirta citrerazenekar február 22-én és vezetőjük
Zsadányi Bálint. Március 7-én pedig a bácskossuthfalvi Csalóka népi tánce-
gyüttes szórakoztatta iskolánk diákjait.

Volt egyszer egy csapat...
Nemrégen, február 24-én az első sorból élvezhettem a budapesti Madách

Színházban a Volt egyszer egy csapat című musicaljét. A darab zeneszerzője
Andrew Lloyd Webber, aki számos világhírű zenés darab alkotója. A magyar vál-
tozat Bródy János közreműködésével készült. A történet a katalikusok és a pro-
tenstánsok gyülölködése miatt megosztott Belfastban játszódik. A darab
alapvető emberi dolgokról: barátságról, szerelemről, felnőttéválásról és az
ifjúkori illúziók elvesztéséről szól. Egy csapat fiú Odonell atya vezetésével a
focibajnokságra készül, de a játék véresen komollyá fordul. Egyik fiút, a kedves
jámbor Göndört a kerületi bajnokság megnyerése utáni éjszaka agyonverik, s
ez tragikus események sorozatát inditja el. A főhősnő, Mary minden erejével
küzd a békéért, de nem tudja megmenteni szerelmét, Johnt sem, aki a terro-
risták (az IRA) befolyása alá került, s a végén életével fizet hiszékenységé-
ért.Thomas árulásért hal meg, Daniel megbénul. A katolikus Christine és a
protestáns Frank együtt elhagyják Írországot, és soha többé nem térnek vissza.
Mary mindezért a gyűlölködést, és az értelmetlen harcot okolja, megtört szívvel,
de bizakodva neveli fiát egy szebb élet reményében.

A fiatal színészgárda nagyszerű alakitást nyújtott, végig énekelték, táncolták
mindkét felvonást. Nekem különösen a Mary-t alakító színésznő, Nádasi
Veronika játéka tetszett.

Rác Kinga, SD-14

A 38. Magyar Filmszemle egyik
ujdonsága, Endy Vajna nagyszerű film-
je, a Szabadság, szerelem végre fel-
került a szabadkai  Art mozi mű-
sorára. Neves alkotók jegyzik ezt a
mozit: a szöveget Bereményi Géza írta,
Goda Krisztina rendezte, s a szere-
plőgárda sem akármiley, a főbb
szerepeket többek között Dobó Kata,
Fenyő Iván és Csányi Sándor játsszák. A
film az ezerkilencszázötvenhatos
magyar-országi forradalom - szabad-
ságharc eseményeit dolgozza fel.
Bemutatja azt, hogy miként tud a
szerelem felülkerekedni  mindenen,
még az a-nyagiakon is. A részletek
apróléko-san kidolgozottak, a néző
szinte egy-gyé tud válni a filmmel.
Igazi ínyencség ez az alkotás a film-
dráma kedvelőknek. 

Pátrik Attila, ET-42

Szabadság, szerelem Konyec 

Népzenészek és néptáncosok - vendégségben

Új magyar filmek, 2007.

Az elmúlt napokban volt szeren-
csém ellátogatni a szabadkai Art mo-
ziba, ahol a magyar Filmhét keretén
belül megtekinthettem a Konyec, az az
utolsó csekk a pohárban című ma-
gyar filmet, melyet Rohonyi Balázs ren-
dezett. Ez a film, melyben a főbb sze-
repeket Keres Emil, Földi Teri és Schell
Judit alakítják, elnyerte az idei Film-
szemle legjobb műfaji filmért járó díját. 

Eleinte kicsit idegekedve néztem a
filmet, főleg az operatőri és a vágó-
munkát figyeltem. A későbbiekben
már kezdtem hanyagolni a szakmai
szemléletet és inkább a történetre
koncetráltam. A film vége különösen
tetszett, hiszen magunk dönthetjük el,
hogy a rendező által felajánlott vidám
vagy szomorú végkifejlet nyelre el tet-
szésemet. 

Vécsey Dániel, ET-42

Február végén a Reichl-palotában
megrendezett festménykiállításon jár-
tunk. Ez az épület a XIX. és a XX.
század fordulóján épült, és Reichl
Ferenc (ő terzvetette és kivitelezette
az épületet) tulajdonában volt, ahol
négy-öt éven keresztül élt családjával.
A palotát ezután később elárverezték.
Jelenleg Képzőművészeti Találkozó
néven galériaként működik. Ez alka-
lommal dr. Milekić festménygyűjtemé-
nyének bemutatására került sor itt. A
festmények harcosok arcképét, csat-
ákat, tájképeket és aktképeket ábrá-
zoltak. A képek olajfestékkel, fekete-
fehér krétával és cerutechnikával
készültek. A festményeket több mint
65 ezer ember látta, érdemes meg-
nézni! 

Mihályfi Klaudia és Stantić Andrea, SD-12

Képkiállításon

Irodalmi est a Diákotthonban
A szabdkai Diákotthon már több alkalommal szervezett irodalmi estet. A

legutóbbi est vendége Garaczi László író, költő és műfordító volt. Akik még nem
hallották a nevét, sokat megtudhattak az életéről, költészetéről. Elmesélte,
miként szerette meg az olvasást, és hogy hogyan kezdett írással is foglalkozni.
Az est folyamán idézetet is halhattunk a "Pompássan buszozunk" című
regényéből. Az író új könyve a Metaxa, és néhány korábbi műve megvásárolható
volt a helyszínen. Az est moderátora Bartusz Karolina volt.

Szabó Zsolt, ET-42

Fotő: Köblös Norbert

Osztályunk február 26-án a szabadkai Népszínház magyar társulatának
előadásában az Emma című előadást nézte meg. A darabot Csáth Géza művei
alapján Fekete Péter budapesti rendező állította színpadra. Igen érdekes volt,
hogy a közönség is a színpadon foglalt helyet. A fennmarad kis játéktéren
tragikus események zajlottak le, a jelenetek fő motívuma a halál volt.

A drogfüggő író is megjelent a darabban, a szereplők emberi jellemeket
jelenítettek meg: a gondolkodó-kételkedő fiút - Ádám, az áldozatot - Jausz, a
zsarnokot- Zöldi, a kegyetlen tanárt - Szladek, a bájos jókislányt - Emma stb.

Szerintem Szladek tanár úr igen szigorú volt. Ha valaki késett az órájáról, azt
megmotozta és veréssel büntette. A diákoknak volt egy titkos búvóhelyük, ahol
beavattak mindenkit (pl: hangyát kellett ennie a csoportba bekerülni vágyónak).
Kísérleteztek is a diákok, először nyúllal próbálkoztak az akasztófán, de végül
Emmát választották áldozatul. Őt is felakasztották. Emma szerelme, Ádám
végignézte kedvese halálát, majd fejbelőtte magát. A darab bemutatja, hogy
hová vezet az erőszak alkalmazása. 

Szabó Laura, MT-22

Emma - avagy az erőszak hatalma

Eisenhut Ferenc Városi Múzeumbeli kiállításán járt az MS-32 osztály, ott készült Barna Rómeó fotója

Eisenhut Ferenc képei 
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DIÁK - ÉLET

A meghatározások helyén számok vannak. Az üres négyzeteket kell kitölteni egyjegyű
számokkal, amelyek összeadva a megadott értéket adják eredményül. Segítségként az egyik
számsort beírtuk. Melyik számsor kerül a bejelölt négyzetekbe?

Mivel a Diákotthonban élem mindennapjaimat, elhatároztam, hogy riportot
készítek az egyik nevelővel. A beszélgetésre Ana Krstić vállalkozott, aki 2001.
szeptemberétől dolgozik itt nevelőként.

- Milyen múltja van a szabadkai diákotthonnak?
- Az ötvenes évek elején a tanulókat még abban az épületben szállásolták el, amelyben az

oktatás folyt. A mai diákotthon a technikai iskola kollégiumának az utóda, 1954. január 1-én
nyitotta meg kapuját abban a régi épületben, amely még ma is megtalálható az udvarban. Hama-
rosan, 1959. november elején új épülettel gazdagodott az otthon. 

- Jelenleg hány tanulója és dolgozója van az otthonnak?
- A Diákotthon ma 350 vidéki középiskolás otthona. Vajdaság egész területéről, főleg a fal-

vakból találnak itt otthonra a diákok. Intézményünknek jelenleg közel 50 dolgozója van. 
-Kik és hogyan segítik itt a tanulókat?

- Rendre szakképzett tanárok, nevelők ügyelnek itt. Segítenek a diákoknak a tanulásban.
Korrepetálnak matematikából, fizikából és az építészeti szaktantárgyakból, magyar és szerb
nyelvből, ezen kívül angol, francia, olasz, spanyol, latin nyelvből. Segítségükre számítani lehet
minden helyzetben, hiszen ez kötelességük.

- Mivel foglalkoznak a tanulók a szabad idejükben?
- Diákotthonunkban több mint 10 szakköri foglalkozás létezik, amelyeket hétköznap az esti

órákban szerveznek meg az itt dolgozó nevelők-tanárok. A nyelvek iránt érdeklődő tanulók
megismerkedhetnek az angol, olasz, spanyol nyelv rejtelmeivel. Az irodalomkedvelők az iro-
dalom érdekességeivel, az írók titkaival bővíthetik tudásukat. Sportolhatank is a diákok, asztal-
iteniszre, céllövészetre, aerobikra járhatnak,  röplabdázhatnak és kosarazhatnak.

- Milyen rendezvényekre juthatnak el a diákok?
- Diákjaink színházi előadásokra, komolyzenei koncertekre, képzőművészeti kiállításokra,

irodalmi estekre jár(hat)nak.
- Milyen a napi étkezés rendje?
- A konyha kínálata egyre ízletesebb és változatosabb. Ebédlőnk 150 tanuló befogadására

képes, tekintetbe véve azt, hogy pl. az ebédidő több mint 3 órás, így kényelmesen, és időben
étkezhet minden tanulónk. 

- Az utóbbi felújításnál mivel tették otthonosabbá a diákok környezetét?
- Odafigyelünk arra, hogy diákjaink otthonosabban érezhessék magukat ebben a környe-

zetben. Fokozatosan cseréljük az ágyakat, matracokat, székeket, asztalokat. A falak frissen
meszeltek. A folyosók kellemes légkörét a szobanövények és a hatalmas akvárium adja.

Ez az én második otthonom, ahova szívesen térek vissza hétről-hétre, ahol
vár a sok barát és ismerős. 

Csabai Tímea, SD-12

A szabadkai középiskolások Diákotthona

Törd a fejed

Az autómechanikusok iskolai versenyét március 6-án bonyolították le a "kis-
MESC"-ben. Az elméleti versenyrész  elbírálói Kujundžić Lazar, Fekete Attila és
Čiradžija Remzi voltak. A gyakorlati munkákat Molnár Tibor és Brezovac
Nedeljko értékelték. A legjobbak Bašić Palković Damir (M-31) 185,84 ponttal és
Temesvári József (MS-32) 184,84 ponttal lettek. 

Ők képviselik iskolánkat a március 24-én az újvidéki regionális versenyen.

A lakatostanoncok iskolai bajnoksága március 9-án zajlott le. A feladat-
lapokat Fekete Attila, Kujundžić Lazar és Stantić Grgo értékelték. Az elkészített
munkadarabokat pedig Csikós Sándor, Erdődi István és Toma József pontozták.
HuszáK Attila (MS-22) 132,84 ponttal jóval megelőzte a többieket, tehát ő megy az
újvidéki regionális versenyre március 24-én.

Versengtek az autómechanikusok 

Az ügyes lakatos(ok)

Kastélyszálló - humoreszk
Akár egy „öt csillagos szálloda, ne-

velői felügyelettel" - szólt a csábító a-
jánlat minden naív tanuló és család
számára. Így esett áldozatul a sok
hozzám hasonló gondolkodású diák
ennek a legbátrabbakban is félelmet
keltő, nem megerősítetten állami in-
tézménynek. Említésre méltó: a meg-
kérdezettek nagy része életük legna-
gyobb hibájának tartják ezt a fatális
döntést. Tisztázásképpen: az alábbi-
akban leírt tények, cselekmények
mind igaz történeteken alapulnak.

Beköltözésünk után pár nappal már
szóltak a rémhírek az elsősök beava-
tásáról, mi bizonytalanul az időseb-
bektől vártunk választ, de csak cini-
kus nevetésüket kaptuk. Ma már én
is ezt csinálom, de akkor még nagyon
szörnyen hangzott, és sajnos minden
szó igaz volt. Az igazi megpróbáltatá-
sok csak ezután kezdődtek, és négy
éven át követnek minket - sze-renc-
sésnek mondhatják magukat a
hároméves szakra járók. A nevelők
kora reggeli ébresztése olyan, akár a
hadseregben, és az a kis koszt, amit
elénk raknak, - még a hajléktalanok is
jobban tápláltak. Így várják el tőlünk
az egész napi készenlétet, és hogy
saját feladatainkat is teljesítsük.

"Fél tízkor a kapuk záródnak - aki
kint marad, az kint alszik!" - Nem túl
vonzó kínálat, ajánlatos pontosnak

lenni, ha melegben szeretnénk aludni.
Aki megkísérel kimenni a délelőtti-
délutáni tanulási időben, nyomós okot
kell találnia, hogy kiengedjék. Talán,
ha leszakadt bal karunkat a jobban
tartva, orvosi segítségért indulnánk,
lenne esélyünk. De ez sem garantálja
sikerünket. A szabályoknak ellenálló
diákot egy külön szobába vezetik,
ahonnan nem sokan tértek vissza.
Akinek sikerült, az nem beszél.

"A szobák takarítása kötelező -
kivételt képeznek a takarítónők." - Ez
a kijelentésük már egy cseppet sem
lepett meg, mégis még ma is ez kelti
a legnagyobb felháborodást bennünk.
Nincs még egy intézet az országban,
ahol ez kötelező, csupán a szabadkai.
A hétvégenkénti vendégek fogadása
pedig egy már megint megkérdő-
jelezhető dolog. Annyi biztos, aki aláír-
ta a szerződést, megbánta. Ez a írás
pedig azoknak szól, akiknek van még
esélyük választani.

E négy év alatt megtanultam tűrni,
és most hogy büntetésem letölté-
sének vége felé járok, nem teszem to-
vább. Az ellenállók táborának terve
béta fázisban van, és hamarosan élet-
be lép. Megjegyzésképpen a szülők
állandó hipnózis alatt vannak mind a
négy év alatt, tehát segítségükre nem
lehet számítani.

Franc Andreán, ET-42






