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OKO ŠKOLE - AKTUALITÁSOK

ZGRADE  U KOJIMA SMO RADILI 
Š E T N J A  O D  E K L E K T I K E  D O  H I - T E C H - A

Dana 4. novembra 1945. godine svečano je otvorena Tehnička škola za obrazovanje tehničara za građevinarstvo, geodeziju i elektrotehniku, a nešto kasnije i za hemiju.U obrazovanju su se tokom 65 godina 
postojanja dešavale raznovrsne promene, ali i promene lokacija škole. Na ovim stranicama spomenućemo sve objekte u kojima je bila smeštena današnja Politehnička škola.

ZGRADA DANAŠNJE HEMIJSKO - TEHNOLOŠKE ŠKOLE „ LAZAR NEŠIĆ“
Na ovoj lokaciji proveli smo ukupno 
30 godina (1945- 1975).

Janoš Babula je u periodu od 1893 do 1894. 
godine uradio projekat za ovaj objekat, a Titus 
Mačković ga je prilagodio za potrebe Učiteljske 
škole koja je završena 1898.godine.  Između dva 
svetska rata ovde je bio smešten Pravni fakultet, a 
od 1945. godine , ovde je otvorena Tehnička škola 
iz koje je izrasla današnja Politehnička škola. 
Objekat je izgrađen u stilu eklektike          (primena 
različitih pravaca) i pod zaštitom  je u kategoriji 
spomenika kulture.
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ZGRADA OTVORENOG 
UNIVERZITETA
Na ovoj lokaciji proveli smo dve 
godine (1975- 1977).

Radnički univerzitet izgrađen je 1958. 
godine po projektu Dragutina de 
Negrija, a od 1992. godine promenio 
je ime u Otvoreni univerzitet. 
Izgrađen je u stilu moderne. 

ZGRADA MALOG MEŠC-a
Na ovoj lokaciji proveli smo šest godina 
(1977-1983).

Prvi vlasnik bio je Mihalj Prokeš, uspešni 
subotički preduzetnik iz 19. veka i 
vlasnik nekoliko najamnih palata u gradu. 
Građevinskom dozvolom iz 1883. godine, na 
ovoj lokaciji je dozvoljena gradnja dvojnog 
objekta sa sobama i kancelarijama za najam 
vojsci, a nakon tri godine su u dnu parcele 
izgrađene štale za 87 konja. Izgradnjom 
kasarni i gubitkom korisnika, zgrada dobija 
novu namenu. Katolički krug je 1899. godine 
stekao pravo na korišćenje ovog objekta. Ovih dana je to pravo ponovo 
aktuelizovano vraćanjem jednog dela imovine crkvi, a predviđeno je da 
imovina u celini bude vraćena crkvi do 2012. godine.
Zgrada je građena u stilu neorenesanse i klasifikovana je kao kulturno 
dobro.

ZGRADA GIMNAZIJE “SVETOZAR MARKOVIĆ”
Na ovoj lokaciji proveli smo devet godina 

(1983- 1992).

Projektant ovog impresivnog objekta je 
Ferenc Rajhl, a građevinski preduzimač bio 
je Karolj Molcer. Zgrada je građena u periodu 
od 1896. do 1900. godine. Osnovu čine dva 
krila na čijem preseku se nalazi glavni, bogato 
dekorisani portal koji nas uvodi u reprezentativni 
foaje sa trokrakim stepeništem. Na kraju oba 
krila su dekorativne kapije od kovanog gvožđa 
sa floralnim motivima. Rajhlova osećajnost 
za likovnost i sintezu materijala ostavila nam 
je jedno od najvrednijeg dela njegovog ranog 
perioda.
Zgrada je izgrađena u stilu neobaroka i pod 
zaštitom je u kategoriji spomenika kulture.

ZGRADA DANAŠNJE POLITEHNIČKE 
ŠKOLE
Koristimo je već  osamnaest godina, od 1992. 
godine.

Objekat je građen u periodu od 1910. do 1912. 
godine. Osnova je u obliku slova L , kraćom 
stranom na regulacionoj liniji. Ulična fasada je 
asimetrično koncipirana, sa bočno postavljenim 
rizalitom i dva globusa na atici. Dvorišna fasada 
je skromnija varijanta ulične. Za potrebe naše 
škole 1991. godine je dograđeno potkrovlje.
Objekat je izgrađen u stilu geometrijske secesije 
i klasifikovan je kao spomenik kulture.

FUTURISTIČKA VIZIJA
Biće u upotrebi od 2012. godine (procena je 
izvedena po položaju zvezda).
Objekat je primeren vremenu i potrebama 
savremene škole. Ima sportske terene, bazen, 
kabinete i dvorište koje će sami učenici 
osmisliti i održavati.

PRVA LOKACIjA

DRUGA LOKACIjA

TREĆA LOKAcIJA

ČETVRTA LOKAcIJA

PETA LOKACIjA

ŠEsTA LOKACIjA

Lokacije školskih zgrada u kojima smo boravili

Ime autora je poznato redakciji

54
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Dan naše škole svečano smo proslavili u ponedeljak, 26. aprila, jer je tog datuma 2002. godine naša škola dobila svoje 
sadašnje ime. Pre podne je bilo radno, a posle podne smo dočekali mnogobrojne goste uz raznovrstan i prigodan program.
       Nakon pozdravne reči Ise Planića, direktora,  učenici Maja Banjeglav TPA 2/11, Stefanija Đoršević TPA 2/ 11, Violeta 
Sopka TPA 2/11, Adrijana Babić AT 1/1, Andrej Popov Ruslanovič AT 1/1, Zita Fabrik VT 3/2 i Biljana Krstić TON 1/9 su 
na raznim jezicima izveli recital poemu Anabel Li Edgara Alana Poa, uz muzičku pratnju na flauti učenice Marine Lazarević 
TON 2/9. 

Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić presekao je vrpcu i time simbolično označio početak rada  nove školske biblioteke 
u objektu dvorišta škole kao prostora za nastavu izbornog tipa, čitaonicu i internet kutak. “Delegacija reči“ iz odeljenja TON 
4/9: Tamara Mandić, Andrea Đuraković, Sanja Matić, Anita Bubnjević, Ksenija Mijatović i Mia Marić, svojim performansom 
poželela je dobrodošlicu svim ljubiteljima i poštovaocima književne umetnosti.

Proslava je zaokružena otvaranjem samostalne izložbe akademskog slikara Mladena Horvata, profesora stručnih premeta 
u našoj školi, o čijim radovima su govorili Snježana Rončević, profesor i Nenad Ražnatović, profesor stručnih predmeta. 

Poznata je izreka da fotografija govori više od 1000 reči, pa neka ove fotografije o proslavi Dana Politehničke škole 
ispričaju svoju priču...     

 VT 4/2 érettségiző osztály diákjai, De Negri Ibolya 
oszályfőnök kezdeményezésére 2010. február 6.-án a 
Népkörben, a Pedagógus bálat nyitó tánccal kezdték. Ez az 
esemény a diákok számára egyben a felnőttéválás, felnőttek 
világába való belépés.
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Знамо сви да је 27. јануар дан светог Саве, који се још 
од 19. века прославља као школска слава, као и да се тог 
дана не иде у школу. Уживанција, зар не?

Ове школске године сам као првак имала прилику да 
учествујем у програму који се у свим школама, па и у 
нашој,  традиционално приређује овога дана. Рецитовали 
смо, причали о томе када смо први пут чули за светог 
Саву, певали, свирали... Свечани програм почео је у 
дванаест сати, а ми, учесници, морали смо доћи у пола 
једанаест, како бисмо разбили трему и навикли се на 
атмосферу. Обукли смо се свечано, у беле кошуље и црне 
панталоне.Било нам је јако неудобно у тој одећи, навикли 
смо на спортску.

Почели смо са пробама. Две су нам  биле довољне - 
били смо сувише добри. У суседну учионицу почели су 
да пристижу професори, такође свечано обучени. Одатле 
се чула бука, а нас је почела да хвата трема. Професорица 
Стела Шаровић нам је подизала самопоуздање говорећи 
нам да смо најбољи и да то што треба да прикажемо није 
ништа за нас.

Програм је почео. Изашао је хор и отпевао химну 
светом Сави. Дошли сми и ми на ред... После Данијеле 
сам изашла ја. Имала сам велику трему као да први 
пут излазим пред масу људи! Одрецитовала сам песму 
о светом Сави, и на крају добила велики аплауз, због 
ког сам се осећала сигурније и као да сам у облацима. 
Касније су ми прилазили професори и хвалили ме.  Била 
сам јако срећна. 

Учешће у овом програму дало ми је подстрека да 
са још више воље планирам своје даље школовање на 
Факултету драмских уметности. Ова приредба је за мене 
била добра прилика да покажем шта знам, али биће их 
још, јер ја умем и желим много више!                                                                                             

Биљана Крстић ТОН 1/9

Поводом Дана заљуб-
љених 10.фебруара 2010. 
године у фискултурној са-
ли Политехничке школе, 
одржано је рок вече. Уз звуке 
ex-yu балада, атмосфера 
се “подгревала”, а публика 
полако дизала на ноге. Уследио 
је програм у оквиру кога смо 
имали прилику да видимо 
једну балетску тачку, али и 
да чујемо поезију Марине 
Цветајеве, Едгара Алана Поа 
и Емили Дикинсон. Ученици 
првих, других и трећих 
разреда читали су је са пуно 
емоција, које су пренели и 
на публику. Вече је добило 
прави сјај када је пред публику 
изашао бенд 3 испод 0, са фронтменом Андрејем Адемијем, 
матурантом наше школе. Поред рок бендова, наступиле су и хип 
хоп групе, као и кабуеро са својом фантастичном борилачком 
кореографијом. На самом крају су млади заљубљени парови, 
заједно са професорима, имали прилику да заплешу уз ритмове 
љубавних песама.

Маја Бањеглав ТПА 2/11

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ

Прослава школске славе

Сцена из програма

Első bálozók

Маја Бањеглав ТПА 2/11

ШКОЛСКА СЛАВА

Éretségizők bálja

De Negri Ibolya,  tanár

DAN ŠKOLE

Otvaranje nove školske biblioteke 

Dijana Krtinić, profesor

Otvaranje priredbe povodom Dana škole 

Unutrašnjost nove biblioteke Izložba akademskog slikara Mladena Horvata 
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 U Tehničkoj školi, u sredu, 24. februara, po prvi put je održan  
Sajam učeničkog preduzetništva na kojem je svoje ideje i proizvode 
izložilo 15 preduzeća učenika Tehničke i Politehničke škole.
 Sajam je organizovan povodom završetka jednogodišnjeg 
projekta učeničkog preduzetništva koji ima za cilj podsticanje 
osećaja mladih za biznis i preduzetništvo još u toku školovanja, 
kao vid učenja i primenu teorijskih znanja u praksi, jer su učenici 
dobili mogućnost da kroz sopstvena preduzeća osmisle i realizuju 
raznovrsne ideje, čineći prve korake ka uspešnoj poslovnoj karijeri.

 Na sajmu je učestvovalo 65 učenika iz obe škole, koji su svoje 
maštovite ideje realizovali kroz različite delatnosti: izradu web 
stranica i popravku kompjutera, izradu adaptera za punjenje baterija, 
organizaciju žurki, izradu stolova i satova, reciklažu, air brush art, 
slikanje na staklu, šivenje platnenih kesa, izradu flajera, ukrasnih 
kutija, lampi, nakita i ručkica od drveta.

 - Projekat učeničkog preduzetništva pokrenut je pre godinu dana 
od strane Biznis inovation programs vlade Kraljevine Norveške, 
Nacionalne agencije za regionalni razvoj i uz finansijsku podršku 
Opštine Subotica, a sajam predstavlja svojevrsnu  promociju 
projekta, proizvoda koji su rezultat rada učenika i mentora, kao i 
poziv novim zainteresovanim učenicima da se priključe nastavku 
projekta – objašnjava Svetlana Lebović, mentor projekta iz 
Politehničke škole.

 S obzirom na veliko interesovanje  i angažovanost učenika, 
mentori ove dve škole Željko Rajčić, Robert Šmit, Iboja De Negri 
i Svetlana Lebović, veoma su zadovoljni postignutim rezultatima 
i  međusobnom saradnjom, pa su u razgovoru sa Slobodanom 
Čamragom, članom Gradskog veća za prosvetu i obrazovanje, 
predložili nastavak projekta od maja ove godine.

SAJAM   UČENIČKOG    
PREDUZETNIŠTVA

Dijana Krtinić, profesor

 2010.február 24-én kiállitást  szerveztek  a  Műszaki  és  
Politechnikai Iskola  diákvállalatai.Sok  jó  ötlettel, kreativitással 
mutatták be  a virtuális  vállalatok  termékeit,  vállalkozói- üzleti  
terveiket.  A Müszaki  Iskolában  zajló  kiállitásnak  nagy  sikere  volt.     
 A  Műszaki és  Politechnikai  Iskola  szervezésében  
2010 február  24-én Diákvállalatok  kiállitására  került  sor.    
A  Körzeti  Fejlesztési  Ügynökség  és  Szabadka Önkormányzata  
jóvoltából egy  újszerű oktatási  program keretén  belül  virtuális  
vállalatok alakultak,termékeket állitottak elő,szolgáltatást  
nyujtottak,megismerve igy a vállalkozói-üzleti  életet.   
 A kiállitáson  15  diákvállalat  mutatkozott be  különböző 
tevékenységgel: üvegfestéssel,disztárgyak, lámpa,ékszer,falióra, 
szórólap,névjegykárgya készitésével, műanyaghulladék  
gyüjtésével.A  projektumnak  nagy  sikere van  a  tanulók  körében,  
amely  elősegiti  a  korszerü  oktatási módszer megvalósitását.

De Negri Ibolya, tanár

Učenici izlažu svoje rukotvorine

 
При Политехничкој школи из Суботице основана је 

Ученичка задруга у циљу развијања ваннаставних активности 
друштвено-корисног рада ученика. У оквиру ученичке задруге 
01. марта 2010. отворила се фотокопирница у просторијама 
школе, где се по веома повољним ценама могу правити копије 
А4, А3 формата, једностране и двостране, на белом фотокопир 
папиру или папиру у боји (А4), са укоричавањем или без. Поред 
фотокопирања,могу се купити и разни формати хамер и паус 
папира, дволиснице, као и прибор за цртање и писање. У понуди 
су и украсни предмети од стакла и платнене торбице, различитих 
величина, које су израдили ученици два предузећа која воде 
професори Ибоља Де Негри и Светлана Лебовић. Важно је 
напоменути да у фотокопирници раде ученици графичке струке 
у оквиру редовне практичне наставе и да копирати и куповати 
може било ко, без обзира да ли је ученик, члан колектива, студент 
или случајни пролазник. 

Много не бирај - код нас 
фотокопирај!

Силвија Патарчић Јухас, 
професор стручних предмета

Фотокопирница

Generaciju Y čine mladi ljudi rođeni u periodu od 1980. do 1995. godine, dakle oni koji danas imaju od 15 do 25 godina. Tehnologiju 
drže „u malom prstu“ i najčešće ne pomeraju ništa teže od kompjuterskog miša i mobilnog telefona. Ipak, kad treba, umeju da se late 
posla. Tome u prilog govori sledeći tekst, a fotografije potvrđuju...

Ogranak autoputa E-75, zbog svog oblika nazvan Y krak, saobraćajna je zaobilaznica oko Subotice, čijom će izgradnjom biti omogućeno 
izmeštanje „teškog“ tranzitnog saobraćaja iz centra Subotice čime će se  Subotičanima poboljšati uslovi života. Projekat Y kraka prošao je 
državnu reviziju, a  zaobilaznica po planu treba da bude  završena najkasnije do maja 2011. godine. Učenici naše škole dobili su priliku da 
direktno učestvuju u izgradnji Y kraka. Više o tome saznali smo od Slavka Duvnjaka, koordinatora praktične nastave:

 - Ova obilaznica spaja granični prelaz Kelebiju i glavni autoput na području Bikova. Potrebno je obeležiti buduću trasu Y kraka i 
razgraničenje sa privatnim posedom pomoću armirano  betonskih stubića. Opština  Subotice  raspisala je tender za izradu i ugradnju tih 
stubića, a na tenderu je posao dobila Politehnička škola iz Subotice sa svojim proizvođačem d.o.o. Građevinskim preduzećem  JAVORNIK 
iz Subotice. Učenici naše škole  u prostorijama Malog Mešca  izradili su 1400 stubića za lomne tačke na trasi autoputa Y kraka i 1550 
stubića za tačke na pravom pravcu trase Y  kraka.Ostalih 1700 stubića za tačke na pravom pravcu autoputa izrađuje d. o. o. Građevinsko 
preduzeće JAVORNIK. Ugradnju stubića radi proizvođač d.o.o.  Građevinsko preduzeće JAVORNIK uz pomoć svoje mehanizacije. Učenici 
i nastavno osoblje škole mogu da se uključe i u ovaj deo posla ukoliko su spremni da izdrže napore koje zahteva ugradnja tih stubića.

 Y GENERACIJA GRADI Y KRAK

I ovde se gradi Y krak

Redakcija

Politehnička škola je ove školske godine organizovala obuku 
montera suve gradnje za nezaposlene u saradnji sa Nacionalnom 
službom za zapošljavanje. Obuka je trajala tri meseca. Osamdeset 
časova teorije održao je  profesor Stanko Milovanović, a  sto 
sedamdeset časova prakse održano je pod nadzorom nastavnika 
praktične nastave, Dragana Vukajlovića i Luke Savića. Devetnaest 
kandidata je uspešno završilo obuku,  a diploma im je svečano 
dodeljena 26. marta 2010. godine, u učionici br. 31, u kojoj su 
polaznici, u saradnji sa našim učenicima, izradili spušteni plafon .
            
        
   

OBUKA MONTERA SUVE GRADNJE

Đenđi D Arančić, pomoćnik direktora
Dodela diploma

obuka nezaposlenih

            
        
   

OBUKA ŽENA ZA RAD NA RAČUNARU

Свечаност по завршетку обуке

У сарадњи са Покрајинским секретаријатом за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Националном службом 
за запошљавање, у рачунарским кабинетима наше школе је у 
току новембра и децембра месеца 2009. године по четврти пут 
одржана обука за незапослене жене. Овога пута je 25 полазница 
успешно завршилo обуку у трајању од 60 часова у оквиру које су 
савладале основе рада на рачунару (основе оперативног система, 
обрада текста, електронска пошта и рад са претраживачима на 
интернету).

Наталија Јаковљев, помоћник директора

DIÁKVÁLLALATOK 
KIÁLLÍTÁSA
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Трећа по реду изложба радова из области 
архитектуре коју организује регионална канцеларија 
из Суботице Инжењерске коморе Србије одржана је 
у Ликовном сусрету од 16. до 31. марта 2010. године. 
На овој изложби, чији је циљ скретање пажње на 
улогу и положај архитеката у даљем развоју града 
и оплемењивању животног простора, своје радове 
изложило је 26 архитеката. Са поносом истичемо 
да је један од изложених радова био рад ученика 
Политехничке школе, Мишела Канзела, Дражена 
Видеца и Дејана Дулића из прошлогодишњег 
матурантског ВТ 4/1 одељења.  То је рад који је 
по оцени еминентних стручњака – архитеката из 
Београда, Новог Сада и Ниша, добио прву награду 
на Републичком такмичењу. Тема рада била је 
Подручна школа, а наши ученици   су својим радом 
дали предлог  како, по њиховом виђењу и схватању, 
треба да изгледа једна савремена школа. 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА ИЗЛОЖБИ АРХ 003

Редакција
Графички дизајн: Момчило 

Нинковић ГФТ 3/15

 Такмичење у аранжирању цвеће Буђење пролећа 
одржало се 17. марта 2010. године у Новом Саду на 
Спенсу. Наша школа представила се трочланом екипом 
ученица четвртог разреда смера техничар пејзажне 
архитектуре коју су чиниле  Тамара Кмезић, Тамара 
Гемери и Љубица Инић. За такмичење су нас припремиле 
наше професорице стручних предмета Мира Шећеров 
и Весна Бунгин. На понос свих нас, наше другарице су 
освојиле друго место у конкуренцији ученика средњих 
школа. Аранжман је био похваљен  за технику и начин 
израде, као и за материјал од ког је направљен.  

Б У Ђ Е Њ Е  П Р О Л Е Ћ А

Миљана Црногорац и Љубица Инић ТПА 4/11

Глобус од цвећа

Aleksandar Topić, učenik GFT 4/7 odeljenja, po drugi put 
je osvojio nagradu za plakat na  Hugo Boss međunarodnom 
konkursu. Tema konkursa bila je 15 zato što se ove godine 
slavi petnaestogodišnjica nastanka bočice ovog čuvenog 
parfema. Aleksandar je prvi put ovu nagradu osvojio pre 
godinu dana, a dobivši je ove godine drugi put, potvrdio je 
svoj talenat i dokazao da prvi put to nije bila sreća. Ne krijući 
radost, ali i iznenađenje, Aleksandar kaže da će od novčanog 
dela nagrade kupiti novi foto - aparat. Trenutno se priprema 
za prijemni ispit na Akademiju umetnosti u Novom Sadu... Aleksandra Obradović GFT 4/7

TOPIĆ P ONOVO PRVI

Kao dete maštali ste da 
budete...
Kao mlada sam imala veliku 
želju da postanem detektiv, 
ali mi roditelji nisu dozvolili.  
Iz tog razloga volim da 
čitam detektivske romane. 
Obožavam Šerloka Holmsa 
i njegovog tvorca Artura 
Konana Dojla, kao i Edgarа 
Alana Poa koji je začetnik 
detektivske priče. Volim ih 

zato što sam po prirodi radoznala. Mislim da bih bila dobra 
u detektivskom poslu.

Kakav značaj u Vašem životu ima umetnost?
Umetnost ima veliki značaj u mom životu. Na prvom mestu 
mi je književnost, ali jako volim i arhitekturu. Uživam 
dok gledam lepe fasade i građevine. Volim i slikarstvo. 
Jednostavno, volim da gledam lepe stvari. Zbog toga bih 
volela da živim u Barseloni, jer su građevine u tom gradu 
predivne. Sviđa mi se što su ulice široke i to  prostranstvo 
koje pružaju...

Omiljena knjiga... Pisac...
Ne mogu da izdvojim omiljenu knjigu ni omiljenog pisca, 
jer stalno čitam, i uvek mi se čini da mi je omiljena ona 
knjiga koju trenutno čitam. Poslednjih godina sam čitala 
hispano-američku književnost, što dosad nisam. Učeni-
cima bih predložila neobične knjige nobelovaca: Školice 
Hulia Kortasara, Sutra u boju misli na mene Havijera 
Marijasa i Godina smrti Rikarda Reiša Žozea Saramaga. 
Volim i savremenu književnost. Knjiga koja se jako dugo 
zadržala u mom sećanju, i opet bih volela da je pročitam, je 
Čarobni breg Tomasa Mana. Jako volim poeziju, posebno 
francuske simboliste - Remboa, Bodlera i Valerija.

Koju knjigu biste preporučili vašim đacima?
Kao mlada sam pročitala Selindžerovu knjigu Lovac u 
žitu. To je kultna knjiga koju preporučujem svim mladim 
ljudima, jer je radnja bliska njihovim životima. Nedavno 
mi je ćerka sa Sajma knjiga donela ostale tri Selindžerove 
knjige koje sam tada pročitala. Selindžerove knjige su 

vrlo originalne, zanimljivo je kako  on prikazuje ličnost 
sa psihološkog aspekta. Knjiga je posebno zanimljiva jer 
je kontradiktorna. U Americi je čak bila i zabranjena, jer 
su ljudi smatrali da negativno utiče na mlade, jer je glavni 
lik buntovnik. Po mom mišljenju, od stava čitaoca zavisi 
kakva je neka knjiga.

Kakvu muziku slušate?
Imam ćerku od sedamnaest godina i nekada sam ja imala 
uticaja na to kakvu će ona muziku da sluša. Kada sam bila 
mlađa, slušala  sam EKV, Van Gogh i neki urbani rok. Sada 
moja ćerka utiče na mene, pa slušam i nešto od novijih 
stvari. Slušam i domaću i stranu muziku, a jako su mi bitne 
reči u muzici koju slušam. Zato volim EKV i Van Gogh 
jer imaju lepu poeziju. Ne volim etno i folk muziku, to 
nije po mom ukusu. Od stranih grupa volim Bitlse. Moje 
omiljene pesme i grupe se menjaju. Uglavnom je to nešto 
što liči jedno na drugo, ali se ne držim dugo iste stvari. 
Uvek volim da čujem nešto novo, a da je po mom ukusu. 

Vodite Dramsku sekciju u školi i često organizujete rok 
koncerte. Koji su razlozi za to?
Vodeći Dramsku sekciju sarađujem sa profesorom fizičkog 
vaspitanja Čongorom Nađom. Nekoliko puta godišnje 
organizujemo rok koncerte što je naš doprinos borbi 
protiv kiča. Bilo bi grubo da kažem da je to borba protiv 
turbo folka, s obzirom da mnogi moji učenici slušaju tu 
vrstu muzike. Mislim da su rok koncerti pravi način da se 
ponudi neka alternativa, i način da se ukaže na nekvalitet i 
beznačajnost turbo folka. 

Imate li neki savet za svoje đake?
Nervira me današnja kompjuterizacija koju đaci koriste 
u svrhu čitanja lektira ili knjiga uopšte. Volim to što sam 
disciplinovan čitač, pa se potrudim da do kraja pročitam i 
shvatim knjigu koja mi se možda i ne sviđa, ali ima neku 
vrednost. Ta istrajnost nedostaje današnjoj deci. Najbolji 
savet koji imam da dam svojim učenicima je da čitaju kako 
bi proživeli što više života, jer je svaka knjiga kao jedan 
novi život. Volela bih da ih moji učenici prožive hiljadu... 

Natalia Cvik GFT 3/15

INTERVJU: STELA ŠAROVIĆ, PROFESORICA SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

SVAKA KNJIGA JE NOVI ŽIVOT
Stela Šarović, profesorica srpskog jezika i književnosti, već deset godina radi u našoj školi i godinama vodi 
Dramsku sekciju i  sa učenicima priređuje program za različite školske manifestacije. Učenici za nju jednoglasno 
kažu da je „super“, a šta se krije iza tog sveobuhvatnog, a nedovoljno definisanog pojma, pokušali smo da 
saznamo u razgovoru sa njom...
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MATURANTI - ÉRETSÉGIZÓK

 PAMTIĆU...
Први септембар 2006. године када сам стала пред отворена 

врата школе спремна за све догађаје и изазове у наредне 

четири године, који ће ми остати у сећању до краја живота.

Jednog Dejana...

Кад боље размислиш, постоји ли 
уопште тренутак који би желео

 да заборавиш?

Stručno znanje koje sam stekao na ovom smeru, zabavu i zezanje sa društvom iz razreda.

Neke profesore, druženje na odmorima, smejanje na časovima...

Nove stvari koje sam naučio, video, iskusio... Veska, druga iz klupe, Peju iz druge klupe, Igora 

koji je zasmejavao ceo razred, jednu devojku iz razreda jer sam se jako palio na nju prve dve 

godine, Andreja koji mi je otkrio novi svet muzike, meni dotad nepoznat, Marijani  jer je tako 

neobična, Ivana, jer me je naučio da cenim život...

Po tome što nije prošao nijedan dan u školi, a da se ja 

nisam pokidao od smeha.

Volela bih da mogu sve da 
zapamtim. Sve što se desilo u 

poslednje četiri godine mog života 
je značajno uticalo na mene kao 
ličnost. Da sve nije bilo tako, ja 

ne bih bila ja i ne bih bila tu gde 
sam, takva kakva jesam- trenutno 

zadovoljna sobom.

 Било је посебно због праксе, 
другара, мрља од туша, 

угља и темпера у цртаони, 
због очигледно узалудне и 

посустале воље да изменим туђе 
материјалистичке погледе на 

свет...Али, вредело је покушати; 
цени се намера, зар не?

Ко зна по чему? Време ће 
показати...

Nemanju- le
gendu!

Одрастању и сазревању и 

откривању тога шта је у 

животу заиста важно...

По најбољем разредном 

старешини на свету, по 

неколико добрих професора, 

који су првенствено били 

добри људи.

Памтићу једну особу која ми је отворила очи и спремила ме за живот.

Моје три џаволице, мој мали клан и све лепо што сам са њима доживела. 

По одморима на којима смо се 

највише смејали, без посебног 

разлога.

Лепе и мање лепе тренутке 
проведене у школи који су ме 

формирали као особу.

Журке. 
рођендане, 

изласке...
Нека то остане моја 

тајна...

Да се  „ човек само срцем добро види, да се суштина очима не да сагледати...“

MATURANTI - ÉRETSÉGIZÓK

 ZABORAVIĆU...
Prvi razred kada mi je bilo teško da 
se uklopim u novu sredinu. Radne 

subote...

Verovatno, 
većinu stvari koju 

sam naučila...

Loše stvari koje su bolele, mada će ožiljci ostati.

Не постоји ниједан 

дан и ниједан сат у 

ове четири године 

који бих желела да 

заборавим.

Svađe i neslogu 
u odeljenju. 

То што нас је само четворо 

из разреда ишло на 

матурску екскурзију. 

Malu salu za fizičko.

To što sam pet godina 
išla u srednju školu. 

Popravne ispite u drugom razredu. 

Када смо у сендвичу из кантине нашли длаку...

Ništa ne bih želela da zaboravim. I loše stvari 
treba pamtiti da se ne bi ponovile. 

Волео бих да заб
оравим разочарање у 

оне у ко
је никад нисам мислио да ћу се 

разочарати.

Једно лажно 
пријатељство...

Sve svoje blamove i jedinice. 

Svađe i deljenje u grupice i sve konflikte do 
kojih je dolazilo zbog toga. 

Све своје јединице, 
опомене и укоре.

Trud uložen u razumevanje ljudi koji se nisu trudili razumeti mene. 

Трачарење и 

сплеткарење.Neke profesore...

Jedan dan kada sam 
bila strašno tužna u 

školi. 
Matematiku i sve što 
ima veze sa njom. 

Maturanti Politehničke škole
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ZNANJE PUTOVANJE - UTAZÁSOK

Sa prvim danima leta i početkom letnjeg raspusta koji 
svi željno iščekujemo, nameće se pitanje kuda ćemo na 
odmor.  Ja sam o tome na vreme razmišljala. Slušajući 
sestru, koja je i danas puna priča i divnih uspomena iz 
Francuske, odlučila sam da i ja tamo odem kada „ malo 
odrastem“, i uživo vidim sve to o čemu sam dotad samo 
slušala. 

Sestra mi je rekla da se obratim katoličkoj crkvi u 
centru grada (Franjevačka crkva). Tamo sam saznala 
uslove, cenu i termin putovanja. Mojoj sreći nije bilo 
kraja, jer sam se našla na listi, i to u julskom terminu. 
Pozvala sam i svoju najbolju drugaricu, a na prvom 
sastanku upoznala sam mnogo svojih vršnjaka. Imala 
sam pasoš, vreme da put uplatim u više rata (cena je 
vrlo povoljna i iznosi nešto više od 200 evra), a uspela 
sam i da skupim pare za džeparac. Jednom nedeljno 
smo imali sastanke na kojima su nas upućivali kuda 
ćemo putovati. 

Dan polaska bio je okupan suncem, a takvo nam 
je bilo i raspoloženje. Usledilo je putovanje: Hrvatska, 
Slovenija, Italija, preko Monte Karla, gde je ceo dan 
prošao u kupanju i razgledanju te male i živopisne 
države... i tako sve do Francuske i odredišta Tezei 
(kamp), gde se slivaju ljudi iz celog sveta. Tu su svi isti, 
osim što nose drugo ime. Tu se zajednički učila životna 
lekcija da nije važno koje si rase i iz koje zemlje dolaziš, 
već je važno biti čovek. Upoznavali smo se, učili o 
kulturama drugih podneblja i saznali mnogo jedni o 
drugima, i tako desetak dana, a onda - kraj. Vraćali smo 
se nazad preko Pariza gde smo imali priliku da vidimo 
Ajfelovu kulu, Trijumfalnu kapiju, Jelisejska polja... U 
svima tuga zbog povratka, ali istovremeno i sreća, jer 
nas još čeka Diznilend. Ne, ne postoje reči kojima se 
sve to može opisati! Sve je prelepo, a vreme kratko... 

Dala sam sebi obećanje da ću ići ponovo, i to već 
sledeće godine. Kada bismo, i na koji način, mogli 
proći kroz pet-šest država i videti toliko mnogo? Zato 
bih svakom preporučila ovo nezaboravno putovanje. 
Slike su toliko žive pred očima, emocije toliko jake, želja 
za putovanjima toliko snažna da jedva čekam sledeće 
leto... A vi?

PREKO LETA OKO SVETA

Aleksandra Ornjakov GFT 3/15

ZNANJE PUTOVANJE - UTAZÁSOK

 Diznilend nije samo grad za decu. Njega treba 
posetiti bez obzira na godine. To je grad koji izgleda 
nestvarno, ali je život u njemu potpuno stvaran.  
Opčinile su me kućice  koje izgledaju kao da su 
od čokolade, a iz njih izlaze patuljci. Prodavnice 
su prepune stvari za decu i odrasle, a posebno je 
interesantno što se mogu kupiti i stvari iz crtanih 
filmova. Grad je ogroman i nemoguće ga je obići 
za jedan dan.  Mi smo uspeli da obiđemo  muzički 
studio i glavni deo Diznilenda, gde se nalazi dvorac  
blještavo-roze boje, poput onog iz crtanih filmova. 
Postoji mogućnost da se u dvorcu prenoći, da se 
spava u princezinom krevetu, a da vas pritom služe 
ljudi maskirani u Kena i Barbiku. Ipak, princa ćete 
morati same da nađete...                                                                                  

Diznilend - grad za decu i 
one koji se tako osecaju

Dajana Radić GFT 3/15

Након успешно завршеног првог полугодишта, мама 
је одлучила да ме води на карневал у Венецији. Била сам 
пет дана у Италији, тачније  у Трсту, Падови, Верони 
и Венецији, али је најјачи утисак на мене оставила 
Венеција. 

Сваке године се у фебруару одржава веома популаран 
и посећен Венецијански карневал, један од најпознатијих  
и најстаријих  карневала у Европи, који  датира још из 11. 
века. Била сам почаствована што ми се указала прилика 
да  међу неколико хиљада посетилаца будем и ја, и по 
први пут доживим уметност дивних маски и разноврсних 
костима. Често сам имала осећај да сам залутала у неку 
бајку. Ко се не би осећао тако, када пролази поред безброј 
принцеза, принчева, добрих вила и многих других 
ликова? У Венецији су ми се, осим разноврних маски, 
веома свиделе старе грађевине, прелепи излози луксузних 

бутика, као и љубазност трговаца који су осмехом и добрим расположењем привлачили купце, што се код нас не виђа 
често. Нисам имала прилику да се возим гондолом јер нисмо нашли довoљан број људи, а и цена је веома висока, 
али се надам да ће ми се још некад указати прилика да се њоме провозам. Једино што, по мени, није вредно похвала 
је „лет белог анђела“ који је већ дуго део традиције овог карневала. Људи се гурају како би видели жену обучену у 
нешто налик бунди - „белог анђела“, а након тога потребно је прогурати се кроз гомилу људи, док те маса потискује 
час на једну, час на другу страну. Овако велики број људи на једном месту никада пре нисам видела.

Надам се да сам успела да вам дочарам карневалску атмосферу, али приче ипак нису довoљне да доживите 
венецијанско прикривање идентита. Зато, ако вам се икад укаже прилика да посетите Венецију, нарочито у време 
карневала, никако је немојте пропустити!

Сања Илић  ТОН 1/9

ВЕНЕЦИЈАНСКИ КАРНЕВАЛ

Сања Илић на карневалу у Венецији

Dajana i Aleksandra pod Ajfelovim tornjem

Pogled na Monte Karlo

U obilasku znamenitosti

Dvorac u Diznilendu
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Végzősök lettünk, elérkezett a negyedik osz-
tály, ezzel együtt persze az érettségi kirándu-
lás is. Bár sajnos, osztálykirándulásnak nem 
lehet mondani, hiszen a húszfős közösségből 
mindössze négyen vettünk benne részt. Úti-
célunk Olaszország volt. Indulásunk napja 
2009. október 3-ára, egy szombati napra es-
ett. Horvátországon és Szlovénián keresztül 
utaztunk.
Az esti órákban érkeztünk meg a hotelbe, 
Lido Di Jesolo üdülővárosba. Miután ké-

zhez kaptuk a kulcsokat, felvittük a csomag-
jainkat a szobánkba. Némi pakolászás után 
elindultunk felfedezni a környéket. Ekkor 
vettük észre, hogy a tenger mindössze egy-
két percnyire van tőlünk. A víz felett sötét 
volt és ködös, ami kissé félelmetesnek tűnt, 
ugyanis nem láttuk a végét. Mégsem nem 
tudtunk ellenállni, és ketten bokáig be-
mentünk a vízbe. Elég vicces volt, ugyanis 
jómagam például magassarkúban indultam. 
Miután megszáradtunk, továbbsétáltunk, 
s találkoztunk két olasz-albánnal, akikkel 
néhány szót váltottunk angolul.
Másnap korán keltünk, s reggeli után azon-
nal útnak indultunk Velencébe. Előbb busz-
szal, majd hajóval utaztunk, ugyanis a lagúna 
csak így közelíthető meg. Érdekesnek tartot-
tuk, hogy sok más-más nemzetiségű ember-

rel voltunk körülvéve, hiszen Olaszország a 
világ egyik legnagyobb turistaországa. Az 
közeledő építmények látványa egyre izga-
tottabbá tett minket. 
Amikor odaértünk, azonnal megértettük, mi-
ért is tart az idegenvezetőnk egy virágos bo-
tot a kezében, magasba emelve: hogy követ-
ni tudjuk őt a hatalmas tömegben. Elsőnek a 
Szent Márk teret látogattuk meg, útközben 
elhaladva a börtön és a Sóhajok hídja előtt. 
Nemkis meglepetésünkre a teret bokáig érő 

víz borította, így a bazilikába vezető utat 
egy kis híd képezte, amin, mondanom sem 
kell, tömegével álltak az emberek. Olyanok 
is voltak, akiket nem zavart a víz, s cipőben 
vagy anélkül, keresztülsétáltak azon. Ezt 
követően a Rialto híd felé vettük az irányt, 
amely arról híres, hogy mesterségeket mutat 
be. Néhány újabb nevezetesség megtekinté-
se után a Santa Maria della Salute templom 
következett volna. Mivel többségünk most 
járt először Velencében, szinte minden kis 
sarkot lefényképeztünk, így aztán lemarad-
tunk a csoport első felétől. Azért egyáltalán 
nem izgultuk túl a helyzetet, sőt, viccesnek 
találtunk azt a tényt, hogy eltévedtünk Ve-
lencében. Ez nem is csoda, hisz a vízre épült 
város a szűk kis utcáival egy labirintusra 
hasonlít. Néhány fiú angol tudásának kö-

szönhetően odataláltunk a templomhoz, ami 
akkor még nem volt nyitva, így aztán egy 
órával előbb mentünk szabadidőzni. Gondo-
lával átvitettük magunkat a Canal Grande-n, 
s mi négyen, elhagyva a többieket, elindul-
tunk felfedezni Velencét. Sétáltunk a kis 
utcákban, néztük a butikokat, ettünk eredeti 
olasz pizzát. Az ő pizzájuk tulajdonképpen 
annyiban különbözik az itthonitól, hogy 
nem tálalnak hozzá kecsapot (ők nem esznek 
olyat), valamivel másabb a tészta íze, és per-
sze nagyobb a feltétválaszték is. Bár nagyon 
csábítóak voltak az üzletek, a szuveníreink 
nagyrészét mégis a piacon vettük meg, mi-
vel nem az volt a lényeg, hogy milyen az 
emlék, hanem, hogy olaszországi. Magam 
is meglepődtem azon, hogy milyen egyszerű 
volt vásárolni, minimális angoltudás is elég 
volt hozzá. Nagy számban árultak maszko-
kat és egyéb karneváli kellékeket. Az utol-
só órában pedig galambokat etettünk, akik  
annyira a szívükbe zártak bennünket, hogy 
végül már el sem tudtuk hessegetni őket, 
eredményképpen pedig a vicces „madaras” 
kinézetünkkel sikerült mosolyt csalni jópár 
ember arcára.
Ezután csatlakoztunk a többiekhez – a talál-
kahely a Szent Márk tér oroszlános oszlo-
pánál volt, s elindultunk vissza a kikötőhöz, 
majd a hotelbe. Mivel tudtuk, hogy ez az 
utolsó napunk a tenger mellett, rögtön va-
csora után fürdeni indultunk, s ügyet sem 
vetve az alacsony hőmérsékletre és a sötét-
re. Fürdés után visszatértünk a szobánkba 
tusolni, majd még sétáltunk egyet a tenger-
part mellett.
Reggel, mielőtt elhagytuk volna a hotelt, 
még egyszer meglátogattuk a tengert néhány 
fénykép erejéig, kagylókat és tengervizet 
gyűjtöttünk. Következő úticélunk Verona, 
Rómeó és Júlia szülővárosa volt. A város 
szépen megőrizte reneszánsz stílusát, az 
utcák, épületek mind mind kiváló állapot-
ban vannak. Itt ellátogattunk Júlia házához, 
megnéztük Dante szobrát, Júlia sírját. Sza-
badidőnkben emléktárgyakat vásároltunk 
és beültünk egy étterembe pizzát enni. Még 
most is meglepőnek tartom, milyen könnyen 
eligazodtunk egy számunkra idegen nyelvű 
országban. Végül az Arénát tekintettük meg, 
ami elég izzasztó volt számunkra, ugyanis 
meg kellett másznunk a több mint fél méteres 
magasságú lépcsőket, hogy a tetejére érjünk. 
Fájt is utána a lábunk. Az esti órákban érkez-
tünk meg a Montecatini nevezetű gyógyfür-
dővároskába, ahol a hotelünk volt. A szobák 

Szent Márk terén
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szépek voltak, tulajdonképpen minden volt, 
amit az ember egy három csillagos hoteltől 
elvárna. Persze itt is vacsora után a központ 
felé vettük az irányt, ahol pezsgett az élet. 
Az éttermekből élőzene szólt.
A következő napi úticélunk Pisa és Firenze 
volt. A pisai nevezetességek, vagyis a Ke-
resztelőkápolna, a Bazilika és a Ferde torony 
egy helyen található, a Csodák mezején. Le-
nyűgöző volt élőben látni a Ferde tornyot, 
amiről mostmár biztosan állíthatjuk, hogy 
ferde (nem csak tévés trükk), bár a filmeken 
valahogy magasabbnak tűnt. Ami talán kicsit 
beárnyékolta az örömünket, az a borzasztó 
hőség volt. Veronában és itt is találtunk úgy-
nevezett „élő szobrokat”, beöltözött fiatalo-
kat, akikkel némi apróért fényképezkedni 
lehetett. Ezt mi sem hagyhattuk ki.
Firenze látványa szinte hasonlatos Velencé-

I T Á L I A I  É L M É N Y E K
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éhez. Ebben a városban éltek a leghíresebb 
reneszánsz kori művészek, mint Michelan-
gelo, Boticelli és mások. A rengeteg látni-
való közül megemlíteném azt a teret, ahol a 
neves művészek leghíresebb szobrainak má-
solata van kiállítva, többek között a Dávid 
szoboré is. Nem hagyhatom ki itt sem a vi-
lághírű Santa Maria del Fiore székesegyhá-
zat, ami első látásra talán hasonlít a párizsi 
Notre Dame-hoz, valamint a vele szemben 
lévő kápolnát, melynek a legszebb kapuja, 
a keleti, 27 éven át készült. Szabadidőnkben 
páran vásárlásra szántuk magunkat, egyi-
künk pénztárcát, másikunk táskát vett.
Szálláshelyünkre újabb élményekkel tértünk 
vissza. Persze aznap sem hagyhattuk ki a sé-
tát. Ha szabad megjegyeznem, az olasz divat 
tényleg magáért beszél!
Felvirradt az utolsó nap Itáliában, hazatéré-

sünk napja. Ellátogattunk Padova-ba, mely 
az egyetemi oktatásról híres. Régen akik itt 
fejezték be tanulmányaikat, bizonyos rangot 
kaptak, mely nagy elismerésnek örvendett. 
A régi egyetem mellett megtekintettük még 
a Szent Antal templomot is. Rövid séta után 
útnak indultunk Szerbia felé. Éjfél után pe-
dig már kezdtek homályosulni a dolgok, az 
út ezutáni részét nagyban átaludtuk. Hajnali 
hat óra körül érkeztünk meg oda, ahonnan 
néhány nappal ezelőtt elindultunk. 
Rengeteg életreszóló emléket gyűjtöttünk az 
Olaszországban töltött időnk alatt. Volt egy 
időszak, amikor egyáltalán nem vágytunk 
haza, s legszívesebben ott is maradtunk vol-
na. De végül mégiscsak jó volt hazatérni, hi-
szen itt vártak ránk azok az emberek, akiket 
a legjobban szeretünk.

 Јутро, април, 2010. годинa. Окупљање, улазак у 
аутобус, полазак, прелазак преко границе, дуга вожња и 
коначно - Праг!

Дугачке улице, густ саобраћај, прелепе грађевине. 
Златни Праг, праг света, био је коначно пред нама. Шетња 
градом са хиљаду торњева  све нас је оставила без текста. 
Хотел, смештање и спавање. Али, мало ко је остао у својој 
соби... Јутро је дочекано на ногама, а тако се и наставило... 
Шетње, разгледање,  нове и интересантне приче... Ново 
јутро значило је да је повратак кући близу. Дан је испуњен 
шетњом и вожњом бродом. Нико, наравно, није одолео 
пивници, јер кажу да онај ко посети Чешку, а не оде у 
пивницу, није видео ништа. Последње вече. Неки спавају, 
а неки уживају у последњим сатима у Прагу. 

Остају нам предивна сећања на Праг, нова искуства, 
љубави и дружење са нашом дивном разредном Неђом 
Бајић. Дошло је јутро кад је било време да се крене. 
На путу до куће посетили смо Братиславу, главни град 
Словачке. Братислава је лепа, али мени мало тмурна и 
депресивна.

Коначно... Стижемо кући пуних кофера и наравно, 
утисака...

МАТУРАНТИ У ПРАГУ

Одељење ГИ 4/5 пред дворцем Конопиште

У центру ПрагаМаја Пољаковић ТПА 4/7
1716
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Na obroncima Himalaja stisnula se između dva džina, Kine na 
severu i Indije na jugu, mala kraljevina po imenu Nepal, zemlja na 
čijem jugu se nalaze teško prohodne džungle planinskog Teraja, a 
severno od njih je prenaseljena plodna dolina. Srednji planinski pojas 
je dobro naseljen, ali je seča šuma i ispaša na planinskim padinama 
dovela do jake erozije, koja je na nekim mestima katastrofalna. 
Visoki planinski pojas je slabo naseljen. Kontrasti različitih predela 
ovde se uočavaju odmah po dolasku u prestonicu kraljevine: na 
izlozima brojnih turističkih agencija, jedni kraj drugih, nalaze 
se plakati sa ponudama trekinga na snegom pokrivene  Himalaje 
i ponude obilazaka “tropskih’’ nacionalnih parkova na jugu, sa 
obaveznim nosorogom koji vas preteći posmatra sa postera u boji. 
Centar Nepala je Nepalska dolina u kojoj se nalazi i Katmandu. Na 
njenoj severnoj strani  teren se penje u prostranu, duboko izjedenu, 
ledom i snegom prekrivenu planinsku oblast najviših planinskih 
vrhova, isprepletenih sa izvorišnim slivovima reka Gandak, Kosi 
i Arun. U toj dolini je u 18. veku osnovana nepalska država, i to 
tako što su nad starim zemljoradničkim budističkim plemenom 
Nevar, koje je srodno Tibetancima, učvrstili svoju vlast Gurka – 
vojničko organizovani hinduski sloj. Domorodački budizam se pri 

P U T O P I S  I Z  N E P A L A
tome prepleo sa hinduizmom i doprineo da se stvori svojstvena 
nepalska monarhija, koja je od postanka u 18. veku strogo zatvarala 
svoje granice Evropljanima, i u tu svrhu kočila razvoj savremenih 
saobraćajnih sredstava. Od događaja na nepalskom dvoru 1949/50. 
stvari se menjaju, i Nepal se polako, ali sigurno otvara prema svetu.

U Katmandu, glavni grad Nepala, stigli smo 2. septembra  2004. 
godine. Dočekale su nas prazne ulice i vojne barikade u ovom inače 
uzavrelom gradu. Uveden je bio i policijski čas. Prethodnih dana 
su besneli nemiri. Dvanaest nepalskih radnika je ubijeno u Iraku, 
zbog čega su u gradu napadnute muslimanske radnje i džamije. 
Nepovoljna situacija na startu nije pokolebala našu odlučnost. 
Za vreme policijskog časa nismo smeli napuštati hotel, ali svaku 
pauzu smo koristili za neophodne nabavke i organizacione poslove. 
Katmandu je grad na 1320 metara nad morem sred plodne Nepalske 
doline.  Oko 700.000 stanovnika  živi u gradu kontrasta: jedni uz 
druge bogati i siromašni (ovih drugih je neuporedivo više), Hindusi, 
budisti i muslimani, ljudi obučeni u tradiconalne nošnje i oni drugi, 
odeveni u odela, košulje i kravate. Svakog dana smo otkrivali neko 
novo lice ovog grada koji menja ritam, boju i mirise sa promenom 

Iso Planić ispred budističkog hrama

Pašipatanat u Katmanduu, Nepal

Hindu sveti ljudi - Sadui
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vremena, a to se ovde dešava nekoliko puta dnevno. 
Katmandu je jedan od zagađenijih gradova sveta, pa mnogi 

stanovnici u njegovim tesnim ulicama nose maske na licu koje ih 
štite od velike količine izduvnih gasova. Saobraćajna gužva i loša 
saobraćajna infrastruktura su bolne tačke ovoga grada u kome je 
saobraćajni kolaps redovno stanje. Dobar deo stanovnika koristi 
motocikle i rikše zbog lakšeg prolaska kroz uske ulice. Autobusi 
gradskog prevoza su jeftini, ali je i kvalitet usluge u skladu sa tim - 
gužva u vozilima je, jednostavno rečeno, neopisiva. Pored kočnice 
i papučice za gas, najvažnija komanda u automobilu je sirena. Iako 
uglavnom mile po ulicama, vozači za upravljačem (koji je na desnoj 
strani) neprekidno trube, meni se čini bez efekta, ali sam ubeđen da 
se oni ne sekiraju previše. Naime, u Katmanduu se niko ni za šta ne 
sekira previše. Bar na prvi pogled.

Grad na rekama Bagmati i Višnumati je  administrativni, 
ekonomski i kulturni centar planinskog kraljevstva. Važnim 
saobraćajnicama je povezan sa Lasom na Tibetu i sa Raksaulom u 
Indiji.

Katmandu je osnovan 723. godine i vekovima je bio središte 
naroda Nevar. Prestonica Gurka postaje 1768. godine. Grad je teško 

stradao od zemljotresa 1934. godine. 
Za obilazak grada najinteresantniji objekti  su Kraljevska palata 

i Budistički hram u staroj palati iz 16. veka. Turisti obavezno obilaze 
i Budanat, najpoznatiji budistički hram u gradu. Vredi spomenuti 
i Nacionalni muzej, a za mnoge turiste je poseta kompleksu hra-
mova Pašipatanat obavezan deo programa. Pošto se u kompleksu 
vrši i sahrana pokojnika spaljivanjem, turisti iz “zapadnog sveta’’ 
osim hramova i sveštenika, ovde mogu da zadovolje svoju potrebu 
za bizarnim. Čitave grupe njih sa foto aparatima i kamerama prate 
tok spaljivanja iz neposredne blizine. Jedan iskusan turista sa 
elektronikom u ruci glasno komentariše: “Imamo sreće, danas ima 
nekoliko sahrana’’. Dok nekom ne omrkne, drugom ne osvane. 
Najbliža rodbina zauzeta obredom kao da  ne primećuje radoznalce. 
Da bi neobičan ambijent bio kompletan, brinu se i majmuni kojih 
ima otprilike kao i  turista, s tim što oni prvi ne prilaze tako blizu 
lomači. Čak je jednom kroz Pašipatanat promarširala i vojna pleh 
muzika svirajući nekakav marš. Mislim da mi je tek tu postalo jasno 
koliko sam daleko od kuće.   

Iso Planić, direktor naše škole, a u slobodno vreme planinar i alpinista, osvojio je mnoge planinske vrhove kod nas i u svetu i obišao mnoge zemlje koje za većinu ljudi zauvek ostaju tek nejasne šare na globusu. U 
svojim zapisima sa putovanja živopisno i uverljivo priča o dalekim predelima, ali i o ljudima, njihovoj kulturi i običajima...

Put Nepal - Kina, Himalaji

Reka Bagmati u Katmanduu

Ulice Katmndua

Iso Planić, direktor

1918
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 Истраживања УНИЦЕФ-а показују:
65% ученика у Србији је бар једном било •	
изложено неком облику насилног понашања 
током три месеца;
25% ђака трепело је насиље више пута у •	
периоду од три месеца;
44% ученика је било изложено насилном •	
нападу вршњака;
23 % ученика изјављује да су једном или више •	
пута у последња три месеца доживела да 
их наставник увреди, исмеје или удари;
Дечаци и девојчице су подједнако склони •	
насилном понашању, с тим што дечаци 
више испољавају физичко, а девојчице 
вербално насиље.

Насиље је примена тактике у којој  су  ученици 
изложени  негативним поступцима од стране једног 
или више ученика који имају намеру да намерно 
неког повреде, понизе или изложе неугодностима. 

Најзаступљенији облици насилног понашања 
у школама су: вређање, омаловажавање, етике- 
тирање, називање погрдним именима, исме-
вање, ширење лажи, сплеткарење, претње, 
застрашивање,ограничавање кретања и физичко 
насиље.

У школама је све присутније насиље, о чему 
сведоче многа истраживања која реализују, углавном, 
представници невладиног сектора. Истраживања 
показују да је око 80% младих било присутно тучама 
у школама или ван школа.

Млади су незадовољни, фрустрирани, изгубљени, 
нису окренути афирмацији кроз школу, и немају 
канале кроз које би пропустили негативну енергију.

Изневерена очекивања стварају љутњу, а када 
је особа бесна, она избацује хормоне стреса, а  
хормони стреса  чини особу агресивном. 

Бесан човек је агресиван човек! Када људи 
годинама у себи скупљају бес и мржњу , постају 
депресивни (усамљени, тужни), деструктивни (на-
силни), а понекад ова стања доводе и до лудила.  

НАСИЉЕ У ШКОЛИ

Светлана Бељански, педагошкиња

PEDAGOŠKO ĆOŠE - PEDAGÓGUS SZEMSZÖGBŐL

О насиљу у школи 
разговарали смо са човеком 
који се са њим скоро 
свакодневно сусреће у пракси 
- Браниславом Гршићем. Он 
је у нашој школи запослен као 
радник на одржавању, али, 
што би рекли ђаци, довољно 
је рећи само - Бранко, и сви 
знају о коме је реч. Ученици се 
слажу у томе да је он „ фаца“, 
да је „ краљ“, да је „ cool“, али 
и да има јак глас! Кажу да 
помаже у одржавању реда у 

школи, нарочито када је сезона грудвања. Неки му замерају да 
превише глуми Тајсона, али се сви слажу у томе да би школа 
без њега дефинитивно била мање занимљиво место!
Шта је Ваш посао у школи?
Пре свега, одржавање реда и мира у школи и испред ње, 
спречавање ученика из других школа да уђу у нашу школу, као 
и обављање браварских послова. 
Да ли у нашој школи има насиља?
Има, али, чини ми се, мање него раније.
Који су облици насиља најзаступљенији?
Најзаступљеније је „тихо насиље“. То је насиље над слабијим 
ученицама, када, на пример, старији и јачи ученици шаљу 
слабије да им купе храну или нешто друго. Било је пар туча 
када сам почео да радим, али је то брзо санкционисано. Нема 
толико физичког колико вербалног насиља. 
Да ли Вам се некад неки ученик физички супротставио?
Не, још није.
Да ли сте се икад физички обрачунали са неким учеником?
Хвала Богу, никад.
Које су Ваше методе спречавања насиља?
Разговор, пре свега, али ако то не уроди плодом, ученик се шаље 
код педагога, психолога или директора. 
Имате ли неки савет за ученике?
(смех) Да слушају професоре... И мене! (смех)                                                                                    

БРАНКО НАС БРАНИ!

 Љубица Јарић и Драгана Станић ТОН 1/9

- Чуо си да су се ови опет потукли?
- Ко, бре?
- Ма, ови из суседне школе.
- И, има ли преживелих?
- Један је на хитном пријему, расцопали му главу...
- Ооооооопуштено, добро је док је један.
 На крају ће испасти да су мутаве мисице у праву, мир, мир и 
само мир. Докле ће се ови тући због клуба за који навијају, а 
до јуче су заједно играли баскета и жмурке? Докле ће се оне 
две кокошке тући око једног дечка, кад их има слободних на 
сваком ћошку? Докле ће се ова будала напијати и уништавати 
све око себе? Оваквих је све више у мом граду и у мојој школи.  
Најбоље решење за такве је десни клик и ignore. Мислим да 

ШКОЛА   БЕЗ БОЛА
је телевизија главни узрок таквом понашању, а прво што бих 
урадио, када бих се питао, јесте укидање домаћих филмова који 
осликавају друштво деведесетих. Поента тих филмова је да се 
види како се не треба понашати, а данас је све више оних који 
то не контају. Џаба све. Али, oпет, шта са Стивеном Сегалом и 
Жан Клод ван Дамом који свако вече дивљају око девет сати...? 
Али, што ја нисам такав? Зато што су ме моји, ваљда, правилно 
васпитали, не знам... У данашњим школама ништа не боли - сав 
утрнеш од бола...

У сваком случају, десни клик и ignore, и слушајте маму и 
тату! И дааа, мир у свету.                                                                                          

Бранко Тмушић ГФТ 3/15

Ko kaže da je uništavamo? Mi je samo prilagođavamo! A i voleli 
bismo novu fiskulturnu salu.

Ti koji je uništavaju stvarno nemaju pametnija posla, a i vole da 
budu u centru pažnje.

Ja je uništavam, jer želim da zasmejem druge i da budem faca.

Ti koji je uništavaju su huligani veliki, ja to ne radim! : )

Ja je ne uništavam, jer mi ne smeta. Ne uništavam ni nameštaj u 
kući, pa zašto bih u školi to radio?

Jedino tako mogu da privučem pažnju.

Ja nisam ništa uradio.

Pa, ne uništavam je. Tek je prvo polugodište, a već bi da me 
okrive... Mislim da nije u redu da krive prvake.

Uglavnom do toga dolazi kada se neki učenik iznervira zbog 
neke ocene ili profesora, pa mu dođe da uništi sve što ima veze 
sa školom.

Ne uništavam ja nju, uništava ona moje trenerke!

Zato što mi je dosadno!

Zato što nije moja!

A zašto da ne? Ionako sam završna godina.

Svakako je već uništena.

Ja uživam dok se žužam. Radim to potpuno nesvesno.

Zato što je zabranjeno, a ljudi obično vole da rade ono što se 
ne sme.

Ja ne uništavam. Uništavaju je isfrustrirani seljaci!

Zato što nismo mi platili.

ANKETA:

ZAŠTO UNIŠTAVAM ŠKOLSKU 
IMOVINU?

Učenici Politehničke škole
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Radujemo se svakom izlasku iz učionice i svakom času koji 
je drugačiji. U okviru predmeta teorija dizajna i građanskog 
vaspitanja, ponekad obiđemo 
neku izložbu. Ovog proleća  
smo imali sreću da proširimo 
svoja znanja o Nušiću.

Na izložbi smo saznali 
mnogo detalja o Nušićevom 
životu i radu: da je svoju prvu 
komediju napisao sa osam-
naest godina, da je  veoma 
mlad pobegao od kuće da bi 
učestvovao u Srpsko-turskom 
ratu. To je učinio  1915. godine 
i njegov sin jedinac Matija 
(koga je Nušić od milja zvao 
Ban) i poginuo. Iako skrhan 
bolom, Nušić  je napisao ro-
man 1915. Saznali smo i da je Nušić lično otvorio jednu 
pozorišnu sezonu u Subotici, da su u subotičkom pozorištu 
gostovali veliki glumci, i da je izlazio pozorišni list. Kada je 
Nušić 1924. godine proslavljao svoj 60. rođendan, dočekalo 
ga je veliko iznenađenje: najveći slikari, njegovi savremenici, 

I Z L O Ž B E

nacrtali su ga u karikaturi (Beta Vukanović, Marko Murat, 
Pjer Križanić). Karikature su prekrile čitav jedan zid u nje-

govoj radnoj sobi. Imali smo 
priliku da vidimo i neke njegove 
lične stvari: tabakeru, cilinder, 
rukavice, porodične fotografije, 
knjige iz njegove biblioteke, a 
tu se našao i jedan portret koji 
je naslikao Uroš Predić, jedan 
od najvećih slikara tog vremena, 
kao i rukopis  jednog njegovog   
dela. Bilo je interesantno čuti da 
je  pravo ime Branislava Nušića 
zapravo Alkibijad Nuša (bio je 
cincarskog porekla), i da je na 
početku svog književnog rada 
bio osuđen na dve godine robije 
zbog pesme Dva raba. 

Ova izložba je doneta iz Beograda, a inače se nalazi u 
depou, pa se može reći da je svako ko nije bio na ovoj izložbi 
pogrešio.  Mi smo je, srećom, posetili i dobili inspiraciju, 
volju i želju da pročitamo sva njegova dela.

Uz pomoć profesorice Bogdanke Živanović 
napisale Marina Lazarević i Sabrina Pap TON 2/9

Branislav Nušić (1864-1938)

SVA LICA JEDNOG PISCA
mesto: Gradski muzej

VIKTOR VAZARELI
mesto: Likovni susret

Neko je davno rekao da „slika govori više od hiljadu 
reči“, a to bi se naročito moglo reći za Vazarelijeva dela. 
Pre nego što pogledate bilo koju njegovu sliku, neophodno 
je da znate da su njegova dela nastajala u prvim decenijama 
dvadesetog veka. Viktor Vazareli (1906 - 1997) rođen je u 
Pečuju u Mađarskoj, ali ga Francuzi rado svojataju, jer se 
nakon svoje prve izložbe u Budimpešti preselio u Pariz. Iako 
pionir op-art pokreta u slikarstvu, ceo svoj život posvetio 
je izučavanju grafike i o tome napisao nekoliko manifesta. 
Posedovao  je fascinantnu sposobnost da ponavljajućom 
vizuelnom formom, paternima, stvori osećaj prostora. Stati 
ispred njegove slike isto je što i zakoračiti u nju. Svetlost i 
prostor dočarava oblikom i bojama, pa tako posmatrač postaje 
deo same slike. Izložbe na kojima se prikazuju njegova dela 
predstavljaju novo čitanje pristupa estetici. 

Iako ceo njegov opus ima karakteristiku treće dimenzije, 
ova slika je moj favorit, jer sam pred njom stupio u četvrtu, 
vremensku dimenziju. Čini vam se kao da zauvek ostajete u 
svetlosnom vrtlogu, ili kao da je možete staviti u džep i osetiti 
toplotu pod prstima.

Andrej Ademi GFT 4/7

Delo Viktora Vazarelija
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 Učenici Politehničke škole imali su priliku da 24. marta 2010.
godine   sa svojim profesoricama srpskog jezika pogledaju baletsku 
predstavu Grk Zorba u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. 
Ovo je najpoznatija novosadska predstava, koja se već punih šesnaest 
godina uvek izvodi pred prepunom salom. To je pravi muzičko-
scenski spektakl u kome učestvuju baletski ansambl, hor i orkestar 
Srpskog narodnog pozorišta, a glavnu ulogu igra poznati baletan 
Konstantin Kostjukov.  Na bini bogate scenografije, smenjivali su 
se članovi, odlično dočaravajući suštinu same predstave. Nama, 
učenicima prvog razreda srednje škole, koji smo prvi put gledali 
balet, predstava je u početku bila pomalo  nejasna, ali nam je u 
drugom činu sve postalo razumljivije.

Baletska predstava

Grk Zorba

Andrej Popov AT 1/1

pisac: Nikos Kazancakis
muzika: Mikos Teodorakis
koreografija i režija: Krunoslav Simić 
mesto: Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Scena iz predstave “Grk Zorba”

 Kad god gledam predstave koje ismevaju današnje 
društvo, zapitam se gde se nalaze ljudi kojima je upućena 
poruka, i da li bi je oni uopšte shvatili. Koliko je potrebno krvi 
i sahrana da bi ljudi shvatili da greše? Koliko je uzaludnih 
reči izgovoreno ne bi li moral dopro do svesti? Često mi je 
teško da poverujem da je ljudima lakše da žive u prošlosti, 
pogotovo našoj, srpskoj. Ne bih znala da kažem u koje je vre-
me smeštena radnja ove predstave. Rekla bih da je to Beograd, i 
volela bih da mogu da kažem da su se stvari promenile i da 
je dizel pojava obuhvatila samo glavne gradove. Kao da su se 
sve devijacije vremena, prošlog i sadašnjeg, skupile u vrtlog 
i oborile sve ljude s nogu. Žvaka nije za seljaka; seksualne 
sloboda i manjak cenzure takođe nisu za seljake. Mislim da 
je „ pisac“ to hteo da kaže kada je  u taksi stavio devojku 
sa afro frizurom, žvakom u ustima, velikim medom u jednoj 
ruci, a kutijom kondoma u drugoj. Sve ponore i uspone grada 
prati jedan taksista, koji će, verovatno, umreti od gladi, jer se 
svaki put sažali na mentalno-kulturno obolele osobe sa lošom 
percepcijom stvarnosti. I taman kad pomislimo da postoji 
jedan normalan čovek, u kojeg polažemo nade da će da ispravi 
sve krive Drine, saznajemo da je i on tek šuplji kamen koji 
se kotrlja u virovima Drine. Zašto je pretukao ženu? Pa, nije 
htela da mu donese daljinski... Ali, kada te Marinko Madžgalj 
uhvati za ruku i pita da li ćeš mu biti prijatelj, teško je reći:  „Ne“.

Pozorišna predstava

FakE PorNo
prodavanje žvake

režija: Jelena Bogavac
igraju: Marinko Madžgalj, Žarko Lazić, Danijela Vranješ, Jelena Ilić
mesto: pozorište “Deže Kostolanji”
(gostovanje “Bitef teatra” iz Beograda)

Scena iz predstave “Fake porno”Konstanti Kostjukov kao Grk Zorba

Natalija Cvik GFT 3/15
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Čini se da u današnje vreme nema mesta zapitanosti  te vrste, 
jer takve  ljude   možete  videti svuda - u sve većem broju. Možda 
je pravo pitanje kako se, i na koji način, odupreti toj narastajućoj 
sveobuhvatnoj pojavi. Jedan od lepih i pomalo entuzijastičkih 
pokušaja, da se bar za trenutak zatalasa mirno, gotovo nepomično 
more kulturnog života u našem gradu,  svakako je  trodnevni 
književni festival  Pisci u fokusu u organizaciji Fokus Fondacije. 
Treći put za redom Subotičani su u imali retku priliku da se od 29. 
do 31. marta 2010. godine  na Otvorenom univerzitetu  sreću oči 
u oči sa  nekim od najpoznatijih   pisaca iz zemlje  i inostranstva,  
da sa njima porazgovaraju i saznaju mnogo toga novog, neobičnog, 
zanimljivog... 
 Iz večeri u veče nizali su se razgovori sa piscima  različitih 
generacija i poetika, pa je svako veče  bilo posebno i drugačije. 
Najveću pažnju publike izazvale su večeri posvećene književnom  
stvaralaštvu Radoslava Petkovića, Dragana Velikića i Vladimira 
Arsenijevića, budući da su ovi pisci dobitnici Ninove nagrade, 
najznačajnijeg književnog priznanja u našoj zemlji.  Veću pažnju 
Subotičana svakako su zavređivali i drugi pisci, ali to je već 
druga priča - ona s početka teksta. Uostalom, razumljivo je to, 
jer možda se baš u vreme dok je  mladi makedoski pisac Goce 
Smilevski predstavljao svoj roman Razgovori sa Spinozom, koji je  
u Makedoniji proglašen romanom godine, prikazivala 156. epizoda 
nekakve španske serije ? Ko je uopšte taj Spinoza? Možda je baš 
neko nekog muvao na Farmi, ili Velikom bratu, dok je višestruko 
nagrađeni Vladimir Kecmanović pričao o opsadi Sarajeva i svom 
romanu Top je bio vreo?  Teške su to teme... Što bismo zamarali 
mozak?  Možda se i ona baba konačno očešljala, i pletenice uplela, 
dok su  sela gorela u nekom repriznom terminu?

  „U palanački samozadovoljnom društvu“ (V. Arsenijević), 
potrebno je uložiti mnogo truda i napora da bi se shvatilo da je 
„umetnost moćnija od stvarnosti“ (D. Velikić ), ali - vredi!  Da bi se 
to shvatilo, mora se ponekad prošetati do biblioteke, pročitati koja 
knjiga, otići u pozorište, pogledati dobar film... i najzad, iskoristiti 
jedinstvenu prilika da se  sretnu pisci na ovoj lepoj i važnoj kulturnoj 
manifestaciji. Ona je utočište je za sve one koji  (još uvek i uprkos 
svemu ) čitaju, za sve sanjare koji ne žele da zgasnu u magli i memli, 
onoj Jesenjinovoj, ili ma kakvoj, drugoj...

Do sledeće godine i sledećeg književnog festivala ima još 
mnogo, pa vam prenosimo ono što smo tamo čuli od pisca Dragana 
Velikića: 

Svaki čovek ima četiri roditelja: mamu i tatu, rodni grad i lektiru 
(tj. knjige koje u sebe „ugradi“).
Mislite o tome...

KNJIŽEVNI FESTIVAL U SUBOTICI
„ Uvek sam se pitao kako izgleda glava 
čoveka koji ne konzumira umetnost. 
Oduvek sam je zamišljao kao neko      
sivilo, neku podzemnu garažu“
                                       Dragan Velikić 

NIN-ova nagrada je naša najznačajnija književna nagrada, a 
dodeljuje je NIN za roman godine od 1954. godine.

DOBITNICI NIN-ove NAGRADE -
GOSTI KNJIŽEVNOG FESTIVALA

Vladimir Arsenijević  je NIN-ovu nagradu  dobio za roman U 
potpalublju 1994. godine. On  je jedini debitant koji je osvojio 
ovu nagradu i njen je najmlađi dobitnik. 

Dragan Velikić je NIN-ovu nagradu dobio za roman Ruski prozor 
2007. godine .

Radoslav Petković je NIN-ovu nagradu dobio 1993. godine za 
roman Sudbina i komentari

Redakcija

Sva ova dela imaju upotrebnu 
vrednost, i sve bi se mogle nazvati 
priručnicima, jer poseduju obilje 

informacija o određenim oblastima.  
Iako sam ih samo prelistao, 
ove knjige su na mene 
ostavile utisak neophodnosti. 
Ove se knjige ne čitaju u 
jednom dahu, već se koriste 
radi opšte informisanosti. 

Uostalom, nije neophodno da se 
mozak opterećuje nepotrebnim 
informacijama, dovoljno je u 
pravo vreme imati pri ruci pravu 

knjigu. Ne morate biti zaljubljenik 
pisane reči; neke knjige podrazumevaju 
da se nađu u kućnoj biblioteci.
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Obožavam književnost i 
pročitala sam mnogo knjiga, 
ali najveći utisak na mene su 
ostavile knjige Dena Brauna. Od 
ovog pisca pročitala sam više 
tehno-trilera kao što su Digitalna 
tvrđava, Da Vinčijev kod, ali 
mi je najdraža postala knjiga 
Anđeli i demoni. Radnja ovog 
tehno-trilera je jako zanimljiva, 
a posebno me privlači što 
ima mnogo akcije. Radnja se 
odigrava u Vatikanu, a sve se        
„zakuvava“ kada grupa Iluminati 
kidnapuje četiri kardinala, 
a potom jednog po jednog 

ubija, na svakih sat vremena, na nekom javnom mestu u Rimu. 
Misteriju rešava glavni junak Robert Lengdon, sa svojom prelepom 
pomoćnicom u koju će se, naravno, zaljubiti... Da sve bude 
zanimljivije, upravo ona izumela je novu vrstu atomske bombe...

Ukoliko želite da se oznojite dok čitate knjigu, preporučujem 
vam ovo Braunovo remek- delo sa sveštenicima, ubicama, bombama 
i prelepim ženama u kome pobeđuje... Hmmm... Naravno da vam 
neću otkriti kraj ove misteriozne avanture-pročitajte knjigu sami!

Den Braun

Anđeli i demoni
Mali princ jedna je od najboljih knjiga 
koju sam do sada pročitala. Pre dve 
godine trebalo je da je pročitamo za 
lektiru, ali ja sam je pročitala mnogo 
ranije.

Ova knjiga govori o 
različitim stvarima, a pre svega o 
tome kako su ljudi zaboravili na 
ljubav, sreću i pravo prijateljstvo. 
Oduševila me je ljubav malog princa 
i ruže. Pisac je posebno naglasio 
važnost prijateljstva, jer prave 
prijatelje ne srećemo svaki dan. U 
knjizi se pojavljuju mnogi likovi 
koji u susretu sa dečjom maštom 
ostavljaju neizbrisiv trag. Dok sam 

čitala ovu knjigu, potpuno sam se saživela sa glavnim junakom, pa 
mi se činilo da sam ja mali princ. Ovo delo se većini mojih drugara 
nije svidelo kada smo ga čitali kao deo obavezne lektire. Pa, dobro...
Možda je nisu shvatili, ili nisu dovoljno maštali...

Ako još niste pročitali ovu knjigu, toplo vam je 
preporučujem...
                                                           

Antoan de Sent egziperi

mAli PRinC

Ako neko pitA - knjigA je dA se čitA!

Sanja Ilić TON 1/9

Beata Cindel GFT 4/6

Nataša Kopunović TON 1/9

Umetničko delo koje me je 
oduševilo je tinejdžerska knjiga 
Moja klinka i ja.

Tu dobru, prelepu knjigu 
napisao je subotički pisac Dražen 
Prčić. Knjiga je napisana po 
istinitom događaju iz pesnikove 
mladosti. Svi srećni i tužni događaji 
opisani u ovoj knjizi odigrali su se 
u Subotici. Ta knjiga je ljubavna i 
opisuje pesnikovu životnu ljubav. 
Čim sam počela da je čitam, u 
mene je unela radost, ali i tugu. Na 
početku knjige govori se o devojci 

koju je upoznao, a ubrzo je i zavoleo. 
Njihov drugi sastanak održan je na Paliću. Knjiga me je toliko 
zanela i oduševila da sam je već tri puta pročitala. Knjigu mi je 
preporučila drugarica koju je, takođe, oduševila ova knjiga i obe 
jedva čekamo nastavak.

Ovu knjigu preporučujem svim tinejdžerima, ali i starijima, 
jer je zaista dobra.
       

Dražen Pričić

moJA KlinKA i JA 

Dražen Prčić

Andrej Ademi GFT 4/7

leKSiKon YU mitologiJe
JAPAn
JAmie At home 
(KUvAR džeJmi oliveRA)
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KULTURA - KULTÚRA

Kada ste se i zašto odlučili za glumačku karijeru?
Ne mogu tačno da se setim kada je to bilo, ali sam se 
još kao mala igrala pozorišta. Bila sam jako stidljiva, pa 
sam pozajmljivala glas lutkama da one „urade“ sve ono 
što sama nisam mogla ili smela sama da uradim. Tako 
je nekako sve krenulo... Kasnije, upisala sam Filozofski 
fakultet, odsek filozofija, jer sam mislila da ću na taj 
način moći da se bavim važnim egzistencijalnim 
pitanjima... Ipak, shvatila sam da mi pozorište pruža 
mogućnost da o važnim pitanjima koja se tiču svih nas 
progovorim u kontaktu sa živim ljudima. 
Šta Vam gluma pruža, a šta uskraćuje?
Gluma mi, pre svega,  pruža zadovoljstvo. Igranje 
svake predstave podrazumeva kontakt sa publikom, 
a mogućnost da im prenesete nešto lepo i čisto, da ih 
naterate na razmišljanje o nečemu od čega, možda, svi 

bežimo, jeste veliko zadovoljstvo. Tokom dosadašnjeg 
rada nisam imala priliku da osetim da mi gluma nešto 
uskraćuje, verovatno zato što nemam svoju decu. E, 
sad, šta će biti u budućnosti...
Rođeni ste u Sarajevu, Akademiju ste završili 
u Novom Sadu, a sada radite u Subotici. Kako 
doživljavate Suboticu?
Meni je Subotica jako lepa. Prvi put sam došla u Suboticu 
kada sam prošla na kastingu za predstavu Šta je sobar 
video, i već tad mi se, tako mala, lepa i sređena, veoma 
svidela. Delovala mi je nekako neobično, jer nikad pre 
nisam bila u gradu sa takvom arhitekturom. Novi Sad 
je sličan, ali ipak drugačiji. I dalje mi se Subotica čini 
lepom i zanimljivom.
Kakvo je Vaše mišljenje o subotičkoj publici?
Najlepše, stvarno najlepše. Mislim da imamo divnu 
publiku, a to se vidi po tome kako prate i prihvataju 
svaku predstavu. Mislim da je Subotica jedan od retkih 
gradova u Srbiji koji ima tako obrazovanu i vaspitanu 
pozorišnu publiku, publiku koja voli pozorište.
Koja Vam je uloga najdraža?
Od svih predstava u  kojima  trenutno igram, najdraža mi 
je uloga žene Banović Strahinje u istoimenoj predstavi.
Šta nam možete reći o ovoj novoj predstavi i ulozi 
koja Vam je poverena?
 Prvo bih rekla nešto o samoj ulozi. Bila sam jako srećna 
kada sam čula da ću igrati ženu Banović Strahinje. 
Mislim da je to jedan od onih likova koje glumac 
dobije da igra jednom u životu, a da vas način na koji 
odigrate poverenu ulogu trajno obeležava. Takve uloge 
stavljaju pečat na glumca, e sad, lep ili ružan, zavisi od 
toga kako prođe ceo proces stvaranja predstave. Bila 
mi je velika čast što mi je dodeljena ova uloga, jer je 
žena Banović Strahinje jedan od najznačajnijih likova 
u našoj književnosti. Što se predstave tiče, važno je 
reći da smo sa rediteljem Andrašem Urbanom imali 
divnu saradnju. Dopadao mi se način na koji on vodi 
ovu predstavu i tekst, koji je i dalje aktuelan, iako je 
napisan jako davno,  1963. godine, ako se ne varam. U 

inteRvJU:

MINJA PEKOVIĆ
glumica subotičkog narodnog pozorišta

KULTURA - KULTÚRA

tom tekstu su kazane neke jako bitne i značajne stvari  
za celo naše podneblje. U takvim komadima likovi su 
više paradigme, uzori koji nose nešto više od običnog, 
ličnog, jednostavnog i svakodnevnog. Mislim da je 
Andraš uspeo sve da postavi onako kako je napisano. 
Mnogo reditelja i glumaca nekada zaobiđu pisca i ono 
ključno što stoji u tekstu. Mislim da sa Andrašem to nije 
slučaj.
U nekim predstavama pokazali ste se i kao vrlo 
talentovana pevačica. Imate li pevačke uzore i šta 
privatno najradije slušate?
Hvala na komplimentu, pre svega. Recimo da najviše 
volim da slušam džez i sving pevačice. Obožavam Elu 
Ficdžerald, ona mi je omiljena pevačica i genijalan 
umetnik. Privatno najradije slušam hard kor, hard rok, 
metal, mada znam da čudno zvuči...
Pozorište je čvrsto vezano za književnost. Ko su Vaši 
omiljeni pisci? Imate li najdražu knjigu?
Imam više najdražih knjiga... Ima i dosta pisaca koje 
volim, ali ako moram da izdvojim, od naših pisaca jako 
volim Borislava Pekića. Svima toplo preporučujem da 
pročitaju bilo šta od ovog pisca. Volim i Danila Kiša, 
Aleksandra Tišmu, Milana Kunderu... S obzirom da 
sam glumica, izdvojila bih i jednog dramskog pisca, 
mada znam da se ne radi u školama. To je Harold Pinter. 
Svima preporučujem njegove drame.
Da li trenutno radite na nekoj novoj predstavi?
Trenutno ne. Skoro sam završila predstavu More rađenu 
po epskim narodnim pesmama. U pozorištu se sprema 
nova predstava, pa vas pozivam da dođete...
Nedavno ste osvojili nagradu. Kakav značaj za Vas 
imaju nagrade?
Jeste, osvojila sam nagradu za mladu glumicu na Danima 
komedije u Jagodini. Nisam je očekivala. Značajna mi je 
jer je svaka nagrada priznanje nekog truda  i rada, mada 
sam i skeptična prema nagradama, jer one ne moraju 
nužno da podrazumevaju i kvalitet. Ova nagrada mi je 
važna, jer je komediju mnogo teže igrati nego dramu. 
Radosna sam što sam nagradu dobila za komičnu ulogu, 

to je za mene veliki kompliment.
Zbog čega je, po Vama, važno ići u pozorište?
Danas je pozorište pomalo marginalizovano zbog 
krize, i zbog toga kako se čelni ljudi ponašaju prema 
kulturi. Da nije bitno, ne bi opstalo od stare Grčke do 
današnjeg dana. Ima jedna zanimljiva anegdota koja 
kaže da su ljudi u staroj Grčkoj za manje pehove i loše 
postupke  kažnjavani tako što im nije dozvoljavano da 
prisustvuju pozorišnoj predstavi. U pozorištu publika 
i glumci „razgovaraju“,  progovaraju o svemu onome 
što se odnosi na njihov život, na egzistenciju. O takvim 
stvarima ponekad ne može da se govori ni sa najbližima... 
a nema se ni vremena... Čovek se često oseća usamljeno 
u nekoj svojoj patnji. Kada dođe u pozorište, bilo da je 
u publici ili na sceni, okružen je sličnima. U pozorištu 
čovek može da se isplače, nasmeje, ili pročisti od neke 
negativne energije, i ode rasterećen... Mislim da je iz tih 
egzistencijalnih razloga važno ići u pozorište.
 

         Sanja Ilić TON 1/9

 Mlada glumica subotičkog pozorišta Minja Peković, već je stekla veliku popularnost. Nedavno je osvojila nagradu  kao najbolja mlada glumica pozorišnog festivala “Dani komedije”  u 
Jagodini.  O tome koliko  uživa u poslu kojim se bavi,  govori u intervjuu koji sledi...

Scena iz predstave “Banović Strahinja”

Scena iz predstave “Šta je sobar video”
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„ČOVEK JE MERA SVIM STVARIMA, ONIMA KOJE JESU 
DA JESU, ONIMA KOJE NISU DA NISU“

     Protagora

Čovek! Čovek je grešan, čovek je materijalan, čovek uvek stavlja 
sebe na prvo mesto, osim ako je zaljubljen, stvarno zaljubljen. 

Čovek živi grešan život, konstatno greši - to je u ljudskoj prirodi. 
Niko nije savršen. Čovek teži savršenstvu, a da li se to savršenstvo 
nalazi u duhovnom ili u materijalnom, zavisi od samog čoveka. 
Dokaze da je čovek materijalan nalazimo u svakodnevnom životu. 
Zašto volimo rođendane? Dobijamo mnogo poklona od ljudi koje 
volimo, a poklon pokazuje ljubav. Sećam se da sam kao klinka 
namerno pozivala mnogo ljudi na rođendan samo da bih dobila 
više poklona. Ja sam materijalista! Zaljubljeni jedno drugome 
kupuju razne poklone u cilju dokazivanja ljubavi. Danas 
se ljubav više ne pokazuje rečima, već skupim stvarči-         
cama, preskupim nakitom, ili glupavim plišanim 
igračkama. Nisam ja protiv ljubavi, naprotiv, samo 
hoću da kažem da su današnji stavovi i ideali ljudi 
pogrešni. Čovek greši! Retko je ko danas idealan 
čovek. Ljudi vole skupe automobile, markiranu 
odeću, stvari u kojima i ja sama uživam. Šta je 
danas razlog za opstanak? Upisati dobar fakultet, 
naći dobro plaćen posao, imati para... Pare su 
motivacija za sve nas, za moju generaciju 
pogotovo. Učim, dobijam dobre ocene da bih 
upisala dobar fakultet, da bih dobila dobar 
posao, da bih zaradila pare koje ću potrošiti 
na svoju materijalističku dušu. Ovako 
danas izgleda život. Svi mi grešimo, niko 
nije savršen.  

Jedan filozof je davno rekao: „Čovek je 
mera svim stvarima, onima koje jesu da jesu, onima koje nisu da 
nisu.“ Nemam pojma šta je ovim mislio, verovatno zato što sam se 
udavila u gresima savremenog čoveka, ili zato što sam nezrela da to 
razumem...                                                                                                      

Познати Протагорин афоризам „Човек је мера свих ствари, оних којe постоје да постоје, и оних који не постоје да не 
постоје”, врло су пластично објаснили Сократ, Платон и Аристотел у свом  tрактату, објашњавајући да је то извртање 
речи и да се чаша до пола напуњена водом увек може посматрати и као полупуна и као полупразна. 
 Закључујем да објективни закључак увек има своју субјективну основу, тј. лични осећај. Неко би јучерашњи кишни 
дан описао као суморан и досадан, а ја бих рекао да је био веома весео, јер сам га провео уживајући у музици и 
читању. Дакле, слажемо се да је било кишовито, али се не слажемо у „каквоћи“ дана. У мојим мислима увек има места 
за нечија туђа, другачија размишљања. Схватам да немамо сви исто око и исто срце и да је могуће да нам је стојиште 
различито. 
 Већина људи мисли да је филозофија нека „компликована наука“, увек неразумљива и недоступна „обичнима“. 
Она јесте таква особама које не желе дубље сагледати суштину, који „немају времена за глупости“, особама које су 
дозволиле да им колотечина обичности буде једини животни пут. Којој врсти људи ја припадам, ако је моја чаша увек 
полупуна? Апсолутни релативизам.                                                                                                 

         Андреј Адеми ГФТ 4/7

ЧОВЕК ЈЕ МЕРА СВИХ СТВАРИ

„ ОНО ШТО ПУСТИЊУ  КРАСИ , ТО ЈЕ ШТО СЕ У ЊОЈ 
НЕГДЕ СКРИВА ИЗВОР“

Антоан де Сент Египери

 У начелу, ја сам оптимиста. Можда је то помало наивно у 
данашње време. Барем тако делује у очима одраслих који су, 
углавном, песимисти. Али Сент Егзипери би ме подржао, зар не? 
Он је на крају и сам био оптимиста, јер да није тако, он би само 
легао на земљу и умро, зар не? Али, ето, исплатила  му се вера и 
воља у живот, исплатио му се оптимизам...

У свом оптимизму верујем да је овај свет дивно осмишљен, да 
су људи способни за велика добра и да је живот вредан. Помало 

подсећа на Лајбницово размишљање, прецизније, 
његову теодицеју. По њему, свет је најбољи могући, 
док људи , односно њихова зла дела, представљају 
контратежу доброти света. Поставља се, наравно, 
питање чему зло? Да ли је оно неопходно? Како 
могу зликовци спавати ноћу, ходати мирно и 
унесрећивати друге људе? Зло је, једноставно, 
пропратна појаве слободне воље. Зликовци су из 

разних разлога изабрали зло. Битно је нагласити да је 
подједнако лако изабрати добро. Дубоко у себи људи 

су створени ради добра. У свакој особи лежи један 
извор добра, радости и среће. Неопходно је 
само слушати унутрашњи глас унутар сваког 
од нас...

Са друге стране, не могу да не напоменем 
да се принчева примедба  може односити 

и на друштво. Зар тај песак у пустињи не 
представља аморфни глиб у који се друштво данас 

претворило и који гута све у близини? Очигледно је 
да живимо у доба поремећених моралних 
вредности, хедонистичких стремљења и 
материјалистичких погледа на свет. А тада 

се сетимо извора! Извор би могла бити једна 
идеја или још боље особа, чија би нас снажна рука 
извукла из  сигурне пропасти, особа која би нам 

улила наду у боље сутра, и показала нам да није све тако црно...
Поуздано знам да таква особа већ постоји, а као оптимиста, 

очекујем их још много...

Иван Блесић ГФТ 4/7
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Gondoltál már arra, hogy más irányít téged, 
hogy belőled eszik, mégis ő éltet?
Akaratod már nem te irányítod,
Káromkodnál,de visszatartod.

Belülröl suttog valami,
Szabadulnál,de nem hagy nyugodni...

A rendszer amiben élünk sulykolja belénk,
gyengék vagyunk,és így hullunk szét.

Láttad már,hogyan élünk?
Tele tűzzel,szenvedéssel és kínnal,

Több ezer ember hal meg napjainkban?
Egész mások irányítják a világot,

mint egy átlag ember gondolt.
„Add nekem egy ország pénzforgalma feletti ural-

mat,
És nem érdekel többé, ki hozza a törvényi hatal-

mat”.
Gyerekek hontalanul ébrednek a földön,

Életkortól, bőrszíntől függetlenül.
Az összes nyomorúsággal,

pusztító brutalitással
Az ember ugyanaz, mint volt.

Amíg különbséget keresünk másokban:
ő okosabb, butább, mint valójában,

Rabszolgák maradunk;
De az igazi drámai élmény

amikor rájövünk: a másik is olyan, mint én.
Nincs ok arra, hogy ne értsük meg,

És tudjuk hova tartunk.

Sötétség nélkül nincs fény,
Megtudjuk változtatni a jelent.

Mindenkiben él a remény,
Csak választanod kell.

Amikor a szeretet hatalma
legyőzi a hatalom szeretetét.
Akkor lesz az Isten oltalma,
és a világon békés ébrenlét.

Ја чекам сунце, нови дан
но трачак светла само је сан,

али чекам, јер знам да ће доћи
крај ове тмурне, уморне ноћи.
До тада могу само да седим,

гледам пред себе погледом бледим,
и будна сањам исти тај сан

да ће сутра осванути сунчани дан.
                                      

 Већ дуго чезнем да ти кажем, али никада погодне 
прилике нема. Срели смо се некада давно, али знам да 
више никада нећемо.
 Ми срећемо исте људе на нашем путу који делује 
као да је вечан, а ипак се мимоилазимо.Заправо, ми смо 
потпуно различити. Док ти деци улепшаваш летњи дан, ја 
их чувам у зимској ноћи. Када ти се многи супротставе, 
опеку се, па тада ране лече под мојим пажљивим 
погледом. Поред свега, ја те волим, али никако да ти то 
кажем и докажем да сам те вредан. Чезнем да ти кажем, 
али никад погодне прилике нема. Тражим те, пратим те, 
али ми стално измичеш.
 Чезнем да ти кажем да је наша љубав тешка, али 
ипак могућа- љубав Сунца и Месеца.

Младен Конкољ ГФТ 3/15

ЧЕЗНЕМ ДА ТИ 
КАЖЕМ...

Győrfi Marianna AT2/2

FöldI POKOlсВетЛост и таМа

Александра Девић  ГФТ 4/7

Aleksandra Obradović GFT 4/7

илустрација: 
Маријана Буљовчић ГФТ 47

RAZMIŠLJANJA - GONDOLKOZÁSOK

Илустрација: Момчило Нинковић ГФТ 3/15

PRIČAM VAM PRIČU - ELMONDOM A MESÉMET
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PRIČAM VAM PRIČU - ELMONDOM A MESÉMET

Mikor Géza először lépte át a Pihenő keveset mutató, színe 
kopott ajtaját, nem keltett nagy feltűnést. Egyik asztalnál négy 
férfi filkózott, egy másiknál pedig egy kopaszodó hatvanas bambán 
bámult üres söröskorsójára. Egyedül Pista bácsi, a tulajdonos, egy 
személyben pincér, pillantott rá a huszonöt éves, világosbarna hajú, 
középtermetű, soványnak mondható, pólót és farmernadrágot viselő 
fiúra, aki külsejével teljesen átlagos volt, így ő sem méltatta sokáig. 

Géza pár pillanatra megtorpant. Erős füst szag csapta meg, 
melytől émelyegni kezdett, ezért úgy gondolta, kicsit szétnéz, 
és utána hazamegy. Végigfuttatta szemeit a kocsma ütött-kopott 
berendezésén, a sarokban sárgára száradt szobanövényen, s a felette 
lógó hatalmas pókhálón. Ezen azonnal megakadt a szeme, hisz 
Géza rajongott a pókokért. Pár percig meredten nézte, majd hirtelen 
elmosolyodott, s mégis úgy döntött, marad egy kicsit.

Pista bácsi odavánszorgott 
hozzá. Géza három fröccsöt kért, 
mondván a barátainak is rendel. 
Az öregúr visszabattyogott a 
pult mögé, és így pont lemaradt 
Géza két legjobb, és egyben 
egyedüli cimborája érkezéséről, 
akik egyenesen a fiú farzsebéből 
kerültek elő. 

–  Rudi, te miért vagy már 
megint ilyen morcos? Vegyél 
példát Waltiról! – szólt Géza  
Harras Rudolfhoz, a zöld alsóhoz, 
majd rákacsintott Fürst Walterra, 
a makk alsóra. A két kártyalapot 
maga elé tette, s rájuk mosolygott. 
– Megrendeltem a fröccsöket, 
mindjárt hozza a pincér.

Az öregúr ebben a pillanatban ért vissza. Lerakta az italokat 
az asztalra, s csak ekkor vette észre a két kártyát. Felvonta a 
szemöldökét, de nem foglalkozott vele sokáig, megszokta már, hogy 
a részegek furcsa dolgokat művelnek. 

Azon az estén Géza és cimborái sokáig csevegtek. Szó esett a 
pókokról, de főként persze az irodalomról beszélgettek, mivel Géza 
író volt. Vagy költő. Ezt sajnos nem tudni, mert egyetlen műve sem 
volt.

Későre járt az idő, így a fiú zsebre vágta a barátait, majd intett a 
pincérnek, hogy fizetni szeretne. A bácsi odabicegett hozzá, s ekkor 
már jóval furcsábban nézett rá, mint korábban. 

– Százhatvan dinár lesz – szólt, s mélyen a fiú szemébe nézett. 
Tekintetében látott valami furcsát. – Sajnálom, hogy a barátai nem 
jöttek el.

–  Miről beszél? De hisz itt voltak! A Rudi meg a Walti. 
Nagyon jó fejek. Majd egyszer bemutatom őket magának. De most 
mennem kell. Jó éjszakát! – mondta Géza, majd felállt. Még egyszer 
rápillantott a pókhálóra, elmosolyodott, majd kilépett a kocsma 
ajtaján.

Pista bácsi nem mozdult. Összevont szemöldökkel gondolkodott 
Gézán meg a kártyalapokon, de mivel az agytekervényeinek járatása 
nem tartozott kedvenc időtöltései közé, mégis csak abban állapodott 

meg, hogy a fiú részeg. 
Két nap múlva azonban, mikor Géza és barátai ismét visszatértek 

a Pihenőbe, Pista bácsi már valami egészen más következtetést vont 
le, ám sem ő, sem más nem foglalkozott vele különösebben, s ez 
igen tetszett a fiúnak. Ettől fogva minden másnap, este hat órakor 
megjelent a kocsmában. Mindig ugyanahhoz az asztalhoz ült le, 
Harras Rudolfot tőle balra, Fürst Waltert pedig jobbra helyezte el. 
Pista bácsi már kérés nélkül kivitte a három szódavizes fehérbort. 
Géza nagyon szeretett itt lenni, mert ezen a helyen csak nagyon 
ritkán jöttek oda hozzá, így nyugodtan beszélgethetett barátaival. 
Természetesen a legtöbb szó az irodalomról esett, mivel Géza író 
volt. Vagy költő.

 A Pihenőben való első megjelenése óta négy hónap telt el. 
Azon a keddi estén is épp oly boldogan beszélgetett a barátaival, 

mint máskor. Pista bácsi épp 
a fröccsöket hozta ki, mikor 
váratlanul elájult. Az iszogatók 
azonnal a segítségére siettek, de 
nem tehettek semmit. Az öregúr 
szívrohamot kapott, és szeretett 
kocsmája kellős közepén érte utol 
a vég.

Ettől kezdve minden 
megváltozott. A kocsmát Pista 
bácsi unokája Matilda örökölte 
meg. A fiatal lány azonnal be is 
zárta a helyet, átfestette, modern 
bútorokat vett bele, és Relax 
néven nyitotta meg újra.

Géza jó darabig nem ment a 
kocsma közelébe, ám Rudi addig 
kérlelte, míg nem Pista bácsi 

halála után három hónappal, mégis rászánta magát. Mikor belépett 
az ajtón, teljesen megdöbbent. Sokkal több vendég ücsörgött bent, 
mint régen, a meggyötört bútorok újakra lettek cserélve, minden 
csillogott-villogott, s természetesen a pókhálónak nyoma sem volt. 
Géza lábai odagyökereztek a padlóhoz, lélegzete elakadt, s úgy 
érezte nyomban meghasad a szíve. Bambán bámult a sarokba, s a 
pókok véres kilakoltatásának részletei jártak a fejében. 

–  Nem szeretne helyet foglalni? – szólalt meg Matilda, aki már 
fél perce Géza előtt álldogált. A lány mély, karakterisztikus hangon 
beszélt, melybe némi kedvességet próbált beleerőltetni, nem nagy 
sikerrel. 

Matilda abban a hónapban töltötte be huszadik életévét. 
Magas volt és csontos, széles vállal és csípővel. Derékig érő haját 
koromfeketére festetette, bőre azonban olyan fehér volt, mint egy 
halotté. Kék szemeivel kétféleképpen tudott nézni: mérgesen 
és megvetően. Ajka vékony volt, mely csücsörítési kényszerrel 
küszködött. A lány alapjában véve egyáltalán nem volt szép, Géza 
azonban ezt teljesen másként látta. Kidüllesztett szemmel figyelte 
Matildát, s jóformán levegőt venni is elfelejtett. Ilyen gyönyörű 
lányt még életében nem látott, s ettől nagyon meg is döbbent, hisz 
egyáltalán nem szerette a nőket, ha csak tehette elkerülte őket. 
Matilda volt az első és az egyetlen kivétel. 33
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–   De igen – mondta zavarodottan a fiú, és leült a legközelebb 
eső asztalhoz. –  Három fröccsöt kérek.

Matilda biccentett, és elment, mire Géza azonnal előszedte 
barátait, s megmutatta nekik a lányt. Harras Rudolf azonnal nagyon 
unszimpatikusnak találta.

–  Hát te nem vagy normális! Hol a szemed?! Nem látod, hogy 
olyan az arca, mintha valami nagyon büdöset dörzsöltek volna az 
orra alá?! Nézd már meg, nagyon ocsmány nő! – háborodott fel 
Rudi, de Géza nem osztotta a véleményét, szerinte igen is elragadó 
teremtmény. Fürst Walter  nem szólt semmit, mikor azonban Matilda 
kihozta az italokat, s egy különösen megvető pillantást vetett Gézára, 
majd egy igen ízes kacajt hallatott, ő is megutálta. Gézát azonban 
ez egy cseppet sem zavarta. Egész este le sem vette  a szemét a 
lányról. Csak nézte, csak nézte, szinte üres tekintettel bámulta 
Matildát, olykor még a nyála is kifolyt a szájából. Azon az estén alig 
beszélgetett a barátaival. Még az irodalomról sem esett egyetlen szó 
sem. Pedig Géza író volt. Vagy költő. 

A fiú ezután minden nap meglátogatta Matilda által Relax-
re átkeresztelt, s teljesen átalakított Pihenőt. Leült egy igencsak 
modern vonalú székre, előhúzta farzsebéből cimboráit, s beszélgetni 
kezdett velük, de amint megpillantotta Matildát, azonnal elakadt a 
szava. Nem érdekelték tovább sem pókok, sem a barátai, sőt még 
az irodalom sem, kizárólag csak a lány. Az alsók ezt néhány nap 
után nehezményezni is kezdték, kapcsolatuk romlásnak indult. 
Egyre kevesebbet beszélgettek, s az is inkább csak civakodásnak 
volt nevezhető.

Három héttel Matilda megjelenése után Géza és Rudolf nagyon 
összevesztek.

– De igen! Veszek neki virágot, és oda fogok menni hozzá! Meg 
fogja nekem ígérni, hogy örökre velem lesz. Ez nem olyan ígéret 
lesz, mint a többi! Ez egy új ígéret lesz! Igen, új ígéret! – kiáltotta 
Géza.

 Rudolf megcsóválta a fejét. Ekkor a fiú megelégelte, hogy a 
barátai nem tudják elfogadni Matildát, akit ő annyira imád, és zsebre 
vágta mindkét kártyalapot.

Másnap meg is vett tíz szál gyönyörű vörös rózsát, s azzal lépte 
át a Relax ajtaját. Matildát nem látta sehol, így a raktár felé vette az 
irányt. Az ajtó elé állt, ami résnyire nyitva volt, s így kihallatszott 
Matilda mély, s egy másik lány csipogó hangja.

– Szépen felújítottad a helyet – szólt a vékony hangú.
– Minden bútor öreg volt, csúnya, kopott és koszos. Újakat 

vettem, átfestettem a falakat, most már azért kinéz valahogy – 
mondta Matilda.

– Na, és hogy megy az üzlet?
– Egészen jól. Egy csomó öreg járt ide, de hál’ Istennek egy-

kettőre eltűntek innen, gyorsan a fiatalok a törzshelyévé vált. Minden 
jó, leszámítva a kártyás alakot.

– Azt, aki az alsókkal beszélget? Ami azt illeti, az az alak 
engem is irritál egy kicsit, igazából akartam is szólni, hogy kellene 
csinálnod vele valamit.

– Elég baj ez. A legtöbb vendég is sajnos így van ezzel. De 
már kiterveltem, hogy mit tegyek. Megígérem neked, hogy mire 
újra ellátogatsz a Relax-be, már nem lesz itt, és felhőtlen lehet a 
szórakozásod.

– Ó, hát ez egy igen jó hír. Akkor majd legközelebb is benézek, 
ha erre járok – mondta a csipogós hangú, majd kinyitotta az ajtót. 
Géza még akkor is ott állt, s azóta annyira belemerült a rózsák 
nézegetésébe, hogy nem is hallotta a két lány beszélgetését. 

– Lám-lám. Csak nem hozzám?! – szólt Matilda Gézához, majd 
tágra nyílt szemmel a lányra nézett. – Úgy látom épp most kínálkozik 
az adandó alkalom.

– Jó napot Matilda! Ezt magának hoztam – szólt Géza remegő 
hangon, majd Matilda felé nyújtotta a virágot. 

– Ó, köszönöm – válaszolt Matilda mosolyt erőltetve az arcára. 
– De nyugodtan tegezz! És gyere be ide.

– Rendben. Akkor szia Matilda! – mondta Géza kissé még 
mindig remegő hangon, majd önfeledt mosollyal adta át a virágot. 

Kettesben vonultak be a raktárba. Géza a fellegekben járt. Soha, 
de soha nem volt még olyan boldog, mint akkor. Szíve lüktetett, s 
minden erejét összeszedve, remegő hangon így szólt:

– Matilda szeretném, ha megígérnél nekem valamit.
– Ó, én neked bármit megígérek – szólt a lány ördögien gonoszul, 

s rettenetes mosoly ült az arcára.
– Megígéred, hogy mindent megígérsz? – kérdezte felvont 

szemöldökkel Géza.
– Megígérem! – kacagta keserűen Matilda – De most már elég 

volt a színjátékból!
A következő pillanatban a gyönyörű álom minden átmenet nélkül 

borzadállyá alakult át. Matilda, mint aki eszét vesztette, elkezdte 
leszaggatni magáról a ruháit, s velőtrázó sikolyokat hallatott. Géza 
semmit sem értett, nem tudta, hogy mi történik vele. Fel nem foghatta 
miért kiáltozik a lány, s őt a berohanó emberek miért szorítják a 
földhöz. Iszonyatosan félt, mindene remegett, menekülni próbált a 
szorításból, de nem tudott. Vagdalózott, kiáltozott, de nem engedték 
el. Nemsokára megeredtek a könnyei, s pár perc múlva eszméletét 
vesztette az ijedtségtől.

Géza azon az estén lépte át utoljára a Relax ajtaját, s akkor 
látta Matildát is utoljára. Attól kezdve egy kis krémszínű szobában 
lakott, melynek egyik sarkában hatalmas pókháló lógott. Szerette 
ezt a szobát, s kedvelte a fehér köpenyes ápolókat is, hisz azok 
felolvastak a világirodalom legjavából, s hoztak neki fröccsöt 
(igaz, bor nélkül, de ez a lényegen nem változtatott). Nagy örömére 
sokszor magára hagyták két legjobb, és egyedüli barátjával Harras 
Rudolffal és Fürst Walterral, akikkel újra olyan jó barátságban volt, 
mint régen. Legfőképpen azonban azért nőttek az ápolók a szívéhez, 
mert soha nem ígértek neki semmit. Nem ígérték neki, hogy olyan 
lesz, mint a többiek, hogy oda járhat iskolába ahova a szomszéd 
gyerek, hogy lesznek más barátai is az alsókon kívül. Nem ígérték, 
hogy mindent megígérnek. Tudták, hogy Géza már soha többé nem 
hisz az ígértekben. Egyáltalán nem volt szüksége új ígéretekre.

Szeretett itt lenni, s nem is jutottak eszébe azok az idők, mikor 
még nem itt lakott. Matildára sem gondolt soha. Matilda nem értette 
meg őt. Ahogyan senki más sem, kivéve Harras Rudolfot, és Fürst 
Waltert, akikkel nagyon sokat beszélgettek az irodalomról. Mert 
Géza író volt. Vagy költő.
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Mnogi đaci  skloni su da za sveopšte  „smaranje“  okrivljuju  
školu,  pa  smatraju  da bi njeno ukidanje dovelo do planetarnog  
izbavljenja  čovečanstva. Ne ulazeći preterano u apstraktnost 
ovakvog razmišljanja, često se zapitamo ko je izmislio školu. Zašto 
nam je dosadno u školi? Kada je i gde nastala škola i slična moguća 
i nemoguća pitanja. Pa stvarno, ko je i kada smislio taj pakleni plan 
za maltretiranje dečice, koja bi bez njega  imala pametnijeg posla? 
Da bismo odgovorili na ova edukativna pitanja,  zavirićemo malčice 
u istoriju da vidimo šta kažu hronike obrazovanja: ko je stariji, deca 
ili škola?

 Sasvim je izvesno da u praistorijskim vremenima nije bilo škole, 
kao inkarnacije organizovanog tlačitelja, ali su mali pitekantropusi, 
australopitekusi, neandertalci i kromanjonci od malih nogu razvijali 
veštine svojstvene svom polu. Uz produženje vrste, najvažnija ljudska 
aktivnost bilo je sakupljanje hrane, pa su žene svoj prilog zalihama 
hrane davale sakupljajući divlje plodove, korenje i biljke, ili bilo šta 
jestivo što se moglo sakupljati sa dojenčetom na rukama ili leđima, 
ili sa mališanima koji bi trčkarali uz njih. Nema sumnje da su se 
devojčice, posle prvih četiri-pet godina sakupljačkog iskustva uz 
majku, učile veštinama domaćice: kuvanju, šivenju krzna i kože za 
odeću, sejanju, čuvanju i vaspitavanju dece, dok su dečaci postajali 
lovci, izrađivači oružja i alatki, stočari, zemljoradnici, rudari... Sasvim 
jednostavna, ali naporna životna škola.

Pojava prvih pisama, mesopotamskog klinastog i egipatskih 
hijeroglifa, uslovila je prve organizovane škole, jer je budući pisar 
već zarana morao izučavati struku i u zvanju provesti dugotrajno 
šegrtovanje. Budući sveštenik u hramu morao je da nauči da piše i 
tumači sveto pismo. Zato su u Mesopotamiji i Egiptu mladići  koji  
su želeli da izuče pismenost odlazili u crkvene škole pri hramovima. 
Nije bilo mnogo učenika, jer su deca u školama bila skoro isključivo 
iz redova bogatih tata i mama koji su mogli da plate kvalitetno 
školovanje, a škole su bile i internati, pa je uz školarinu, učiteljima 
trebalo plaćati i troškove života učenika. Učenici su morali da nauče 
dugačak niz od oko 600 znakova. Pisalo se na glinenim pločicama, 
a ako bi pogrešili, učenici su morali ponovo da mese i izravnavaju 
tablice, pa da pišu ispočetka. Učitelji su dizali dečake u cik zore, a 
oni koji bi kasnili na časove dobijali su batine. Za njih je đak  bio 
divlja zver koju je trebalo ukrotiti, a učitelj je bio ukrotitelj. Sami đaci 
se nisu puno bunili zbog lemanja, a jedan „maturant“ je ovako pisao 

nekadašnjem učitelju: „Istina je da si mi išarao leđa, ali su mi tvoje 
pouke ušle na uši ! “To je u skladu sa poslovicom: „Uši dečaka nalaze 
se na leđima – on čuje kada ga tuku.“ Lenji i neposlušni učenici mogli 
su biti vezani i bačeni u školski zatvor. Zato je izvesno da su đaci, dok 
je odzvanjalo po završenim časovima, sa radošću istrčavali iz škole. 
Noviji dokazi ukazuju na to da su i bogatije kćeri pohađale pisarske 
škole. Po završetku škole, učenici su radili kao pisari u hramu, 
državnoj službi ili privatnoj firmi. Ako ste hteli da budete, recimo, 
lekar, ili pekar, niste išli u školu, nego ste radili uz lekara i pekara i 
„pekli“ zanat.  Većina sirote dece, međutim, radila je na poljima ili u 
trgovini i ostajala do kraja života nepismena.

Spartanska državna organizacija vladajućag kolektiva Spartijata 
zahtevala je vojno-političko vaspitanje građana. Život svakog 
aristokrate - Spartijate od samog rođenja bio je pod kontrolom države. 
Kada bi se dete rodilo,  majka bi ga okupala u vinu da bi videla da li je 
jako, a slaba deca su umirala. Ako bi ustanovili da je dete deformisano 
ili slabašno, bacili bi ga u provaliju planine Taigetos. Dečaci su 
živeli u porodici do sedmog rođendana,  a za tih sedam godina 
majke bi od njih sklonile sve što je podsticalo na plač ili izazivalo 
strah i gađenje. Sa napunjenih sedam godina, dečaci su oduzimani 
od porodice i predavani državi. Dvanaest godina su pohađali škole 
Agoge, gde su dobijali uglavnom vojno obrazovanje. Bili su podeljeni 
u čete - agele (stada), gde su bili pod čvrstom kontrolom službenih 
lica (paidonomos) i obučavani u vojničko-gimnastičkim treninzima, i 
podvrgavani surovim zahtevima (glad, žeđ, hladnoća, umor, nedostatak 
sna, bol). Sa navršenom dvanaestom godinom, surovost vaspitanja se 
pojačavala, jer su dečaci mučeni na razne načine tako što su marširali 
bez odeće, kupali se u hladnoj vodi reke Eurote, oblačili se i leti i 
zimi istim parčetom odeće koju im je davala država jednom godišnje, 
a kada su spavali, za pokrivanje nisu koristili ćebad, nego slamu ili  
trsku koju su sami sekli. Jeli su čorbu od mesa, ali su podsticani i  
da kradu hranu,  da bi bili kažnjeni ako ih uhvate. Što se tiče opšteg 
obrazovanja,  učeni su samo osnovama čitanja i pisanja Homerovog 
pesništva i izlaganju u što kraćem obliku (lakonski govor). Glavna 

svrha Agoge bila je ukorenjivanje discipline među omladinom, 
a jednom godišnje im je testirana izdržljivost pred Artemidinim 
hramom u igri krađe sira kada su ih nemilosrdno bičevali, u čemu ih 
je nemali broj umro, a oni koji su izdržali bez kukanja, nagrađivani 
su lovorovim vencem. U dvadesetoj godini, kada se Agoga završila, 
počela je vojna služba Spartijata koja je trajala do šezdesete godine 
života. I devojčice su obrazovane na sličan način, mada sa manjom 
strogošću, a obuka im se završavala u trenutku kada bi se udale.

U Atini su dečaci polazili u školu sa sedam godina, dok su 
devojčice, koje su do sedme godine tretirane kao i dečaci, ostajale kod 
kuće i učile od majki kako da vode domaćinstvo (kuvanje, čišćenje, 
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pranje, služenje, vođenje računa o kućnom budžetu i robovima). 
Neke devojčice su stekle obrazovanje kod kuće učeći čitanje, pisanje, 
račun, mitologiju, religiju i sviranje instrumenta, iako neke slike na 
vazama prikazuju neposlušne devojčice, sa tablicama pod miškom, 
kako ih vuku ili teraju u školu, ali posle ranog  detinjstva skoro nikada 
nisu dobijale dodatno obrazovanje.  Škole su bile isključivo privatne. 
Dečake je u školu pratio rob, čekao ih do kraja časova i vraćao ih 
kući, gde ih je podučavao kako da jedu, odevaju se i ponašaju. Ovakav 
rob nazivao se paidagogos - pedagog. Obrazovanje nisu sticali radi 
kvalifikovanja za neki posao, već da bi stekli pravo da budu punopravni 
građani. Školovanje se sastojalo od više faza. Prva faza je trajala do 
četrnaeste godine, a izučavala se aritmetika i Homerovi epovi. Nastava 
se odvijala u kućama nastavnika. Od četrnaeste godine izučavali su 
se matematika, književnost, veština držanja govora i sportske veštine 
na vežbalištima (palaistra). Ovo dopunsko obrazovanje je sticano 
u gimnazijama (gymnasium, gymnazein), čije ime znači „mesto za 
vežbanje bez odeće“,  jer su u njima  sva zanimanja učenici izvodili 
goli.   Obrazovanje se završavalo sa 18 godina, posle čega je sledila 
dvogodišnja vojna obuka. Mnogi učenici su za vreme školovanja 
imali i mentora, prateći njegove političke govore, pomažući mu 
u javnim poslovima, vežbajući sa njim u gimnaziji i prisustvujući 
simpozijumima. Bogatiji su nastavljali školovanje kod najučenijih 
Grka, naročito na čuvenoj Akademiji. Postojale su dve škole ove 
vrste: Platonova,  u kojoj su učenici podučavani u šumarku kraj grada, 
zvanom Akademija, i Aristotelova, u kojoj su predavanja održavana 
na šetalištima, a koje su slične sadašnjim višim školama. Obrazovanje 
nije koštalo puno jer posao učitelja potpadao pod prezrena zanimanja. 
Učitelji su, da bi to nadomestili, nametali strogu disciplinu primenom 
fizičkih kazni, recimo šibama od paprati (ferula). Atinski zakoni su 
propisivali  radno vreme škola i broj i uzrast dečaka koji je mogao biti 
upisan, a ustanovljen je i nadzor države nad učiteljima radi moralne 
zaštite učenika. Iako je obrazovanje bilo u suštini aristokratskog 
porekla, ima indicija da je ono bilo dostupno i širim slojevima pa je 
krajem 4. veka pre n.e. sistem obrazovanja toliko standardizovan da 
se mogao dopuniti i sistemom obuke pod nadzorom države. Škole su 
bile prostrane, a pisalo se  najpre na drvenim tablicama premazanim 
voskom uz pomoć zašiljene pisaljke – stilus, a  kasnije perom i 
mastilom po papirusnoj hartiji, koja se po ispisivanju umotavala 
oko valjka (svitak). U vreme praznika, bio je običaj da učenici daju 
poklone učitelju, ali su mnogi škrti roditelji tih dana zadržavali decu 
kući da bi uštedeli ovaj trošak.

Kada bi se u Rimu u kući rodilo dete, pater familias bi obredno 
izrazio svoje prihvatanje podižući ga sa zemlje, gde ga je babica 
spustila. Tim činom novorođenče je postajalo član porodice sa  
pravom da bude čovek. Međutim, mnoga deca su odbačena, jer su 
bila deformisana ili nezakonita, tako što su ostavljana ispred vrata 
kuće ili bacana u smeće. Ovo zakonsko pravo zasnivalo se na 
uverenju da pravo na život zavisi od priznavanja, a ne od rođenja. Tek 
krajem II veka ovo pravo je proglašeno nezakonitim. U najstarijem 
periodu Rimske države, otac je bio jedini vaspitač svoje dece, on ih 
je učio pisanju, računanju, osnovama poljoprivrede, terao ih da uče 
napamet Zakone 12 tablica. U II veku pre n.e. obrazovanje postaje 
komplikovanije. Deca iz bogatijih porodica su prelazila iz ruku 
dojilja u ruke vaspitača, obično obrazovanog roba ili slobodnjaka, 
do sedme godine kada je počinjalo privatno podučavanje ili škola. 
Prve škole otvorili su Grci, a u njima su se proučavali grčki, kasnije 

i latinski pesnici, gramatika, retorske veštine i filozofija. U vreme 
carstva, od sedme do dvanaeste godine, učilo se čitanje, pisanje i 
računanje, gde su časovi bili koncipirani na pamćenju podataka.  
Pošto tada nije bilo školskih zgrada, učitelj bi iznajmljivao prostoriju 
ili je držao časove na tavanu, a školu je mogao da otvori svako ko 
je našao učenike koji bi plaćali školarinu. Školski dan je započinjao 
rano. Siromašniji klinci su sami nosili torbe sa tablicama za pisanje 
kupujući usput hlepčić za užinu, dok su bogatiji bili u pratnji robova 
koji su im nosili knjige. Učenici nisu baš preterano cenili učitelje 
koji su često bili bivši robovi, pantomimičari ili pesničari, pa su ovi 

konstantno imali problema sa disciplinom. Školski dan je trajao 6 
časova sa odmorom u vreme ručka. Dečaci su često bežali sa časova, 
recimo da posmatraju trke dvokolica. Postojao je i dugi letnji raspust. 
Za pisanje su korišćene drvene tablice prevučene voskom i zašiljene 
gvozdene pisaljke - stilusi, kao i u Atini.  Od dvanaeste do šesnaeste 
godine posećivane su škole gramatičara (grammaticus), gde je glavni 
predmet bila književnost sa gramatikom i besedništvo. Pored toga, 
predavala se i logika, istorija, aritmetika, geometrija, astronomija i 
muzika.U šesnaestoj godini mladić je oblačio mušku togu i pristupao 
najvišem stepenu obrazovanja - retorskim školama, koje bismo danas 
nazvali fakultetima, izučavanju retorike pod rukovodstvom grčkih ili 
rimskih besednika. To je dopunjavano proučavanjem rimskog prava. 
Neki mladi rimski aristokrati išli su korak dalje, pa su završavali 
obrazovanje u grčkim kulturnim centrima. I devojčice su često sticale 
osnovno obrazovanje do dvanaeste godine. Posle toga za njih se nauka 
završavala, jer se smatralo da su cure u tom dobu spremne za brak, a 
sa 14 godina je većina već bila udata. 

Srednjovekovni način obrazovanja, koji je usledio, nije doveo 
do razvoja organizacija za zaštitu đačkih prava, pa se količina batina 
koju su učenici primali održala na zavidnom nivou, ali se zato broj 
zainteresovanih za edukovanje  neviđeno smanjio,  a posledica toga 
bio je viševekovni „nestanak svetla  i sumrak uma“, kada ni carevi 
nisu znali da napišu svoje ime, a raspust je bio stalno... 

-nastavak u sledećem broju-

KRATKA ISTORIJA ĐAČKIH NEVOLJA

Georg Odri, profesor

Rimska učionica
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 Ervin Katona, naš sugrađanin,  najjači je čovek u 
Srbiji, a u Evropi je četvrti po svojoj snazi. Širom sveta 
učestvuje na takmičenjima najjačih ljudi, pa ga, priznatog 
i popularnog u Evropi, često možete videti na Eurosportu, 
dok je domaćoj javnosti postao poznat zahvaljujući učešću 
u rijaliti šou “Veliki brat”. Naši učenici, aktivni sportisti, 
često imaju priliku da ga sretnu u teretani, gde Katona 
svakodnevno, vredno trenira. Nisu propustili priliku da sa 
njim porazgovaraju. Evo šta su saznali...

Rođen: 5. januara 1977. godine.
Kilaža: trenutno ima oko 160 kilograma.
Treninzi: četiri - pet puta nedeljno trenira po dva - tri sata, 
a na dan digne preko tri tone. Trenera nema, jer je jedino 
on u stanju da podigne kuglu od 200 kilograma na visinu od 
jednog metra.
Povrede: najčešće povređuje kolena, bicepse i leđa.
Ishrana: ako bi previše jeo, brzo bi se ugojio, što bi mu 
smetalo u bavljenju ovim sportom.
Uspesi: državni je prvak Srbije u bendžu i u stanju je da, kao 
od šale, podigne tri stotine kilograma.
savet: mladima ne savetuje da treniraju ovaj sport, jer je 
veoma opasan po zdravlje, a povrede se mogu veoma lako 
zadobiti. Ukoliko neko ipak poželi da se bavi ovim sportom, 
Katona mu predlaže da obavezno vežba sa profesionalnim 
trenerom.
Životni san: nada se da će postati Arnold klasa i veoma je 
blizu cilju. Prošle godine učestvovao je na Arnold klasiku, 
takmičenju koje u Americi organizuje Arnold Švarceneger, 
gde je osvojio sedmo mesto.

MNOGO JE JAK!

Az elmúlt napokba  jöttem rá , hogy mennyi sportoló 
van az osztályomban. Van aki birkózik, focizik, úszik, de 
olyan is akad, aki kosárkázik, mégpedig Vida Emese, aki 
számos sikert ért el a kosárlabdában. Elsősorban bekerült 
Spartak 1. liga tagjai közé. Őt faggatom most a kosárlabda 
rejtélyeiröl:

Hogyan jutott eszedbe, az a gondolat, hogy elkezdj 
kosárkázni?
Mikor elöször játszottam ezt a sportágat nagyon megtetszett, és 
utánna már szinte nem birtam letenni a labdát a kezeim közül.
Mióta űzöd ezt a sportágat?
7 évesen kezdtem el szülőfalumban, Csantavéren.
Hetente hány edzésed van?
Eleinte egy alkalommal, ötödikes koromban felkerültem 
Szabadkára , ekkor heti két edzéssel, hetedikes koromban 
már heti öt, majd elsö középiskolás koromban , már napi két 

KOSÁRBAJNOK AZ OSZTÁLYOMBAN

  
Sziveri Réka AT2/2 

 

Alen Ramović, Mario Mesaroš i 
Bojan Bičanin HT 3/3

SPORT - SPORT
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Емир Сефери из одељења ВТ 4/1 говори нам о 
америчком фудбалу, спорту другачијем од оних на које 
смо навикли, и открива нешто више о себи и спорту 
који га је освојио...
Шта те је навело да тренираш амерички фудбал?
Волео сам овај спорт још пре него што се појавио у Србији. 
За овај спорт сам се заинтересовао још у петом разреду 
основне школе, јер је другачији од других спортова.
Од када је овај спорт заступљен код нас?
Амерички фудбал у Србији постоји од 2004. године, а у 
Суботици од краја прошле године. 
Где тренираш и колико дуго?
Тренирам у клубу Спартанци, од тренутка оснивања 
клуба, што је скоро годину дана.
Да ли имате све потребне услове за тренирање?
Имамо опрему за тренирање, али је потребно још улагања 
да бисмо редовно почели сезону. Надамо се да ће остатак 
опреме ускоро стићи. 
Како изгледају ваши тренинзи?
Тренинзи подразумевају рад на кондицији, техници и 
снази. Поред редовних тренинга, неопходан је и рад у 
теретани. 
Коме треба да се обрати неко ко је заинтересован за 
овај спорт?
Сви заинтересовани информације могу добити у теретани 
Bodi line у хотелу Галерија. 
Колико времена ти одузима бављење овим спортом?
Тренинге имамо четири пута недељно - по лепом времену 
напољу, а када је хладно у Хали спортова. Онај ко воли 
овај спорт, тренинге неће схватити као обавезу, него као 
забаву. 

АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ У СУБОТИЦИ

Ивана Лацић и Маја Mишић ВТ 4/1

edzésen vettem részt.
Hogyan folynak az edzések?
Minden edzés nagyon változatos és nehéz. Úgy átlagban futás 
, kondizás , technika tanulása a fő teendő , majd az edzés vége 
felé egy kis játék is belefér.
Milyen eredményeket értél el a sportban?
Válogatott tag lettem, Magyarországon , Mézsőnyberényben 
2008-ban legjobb játékos, és a versenyeken a csapattal mindig 
dobogós helyezéseket értünk el.
A kosarazásnak köszönhetően mely helyekre jutottál el?
Szerbia szinte minden területére , Európa több országába: 
Magyarország , Horvátország , Németország , Crna Gora...
Melyik versenyed volt a legemlékezetesebb , és miért? 
Tavaly mi lettünk a másodikak a Szerbiai országos versenyen, 
Becsén, és ennek a sikernek nagyon örültem.

Колико има позиција и коју ти играш?
Има пуно позиција, а свака захтева одређену килажу (60- 
160 kg), брзину и спретност. Моја позиција је wide reciver 
(хватач). 
Како функционишете као тим?
Добро функциониошемо као тим, слажемо се и међу нама 
влада пријатељска атмосфера. Увек смо спремни да учимо 
једни од других, као и да помогнемо почетницима.                           

Емир Сефери на терену

  Učenici  Politehničke  škole  
su ovoga proleća učestvovali na 
takmičenjima iz streljaštva, fudbala i 
atletike.
Za sada su najviše uspeha   imali 

strelci. Učenica Ivana Marić iz 
razreda GFT 4/7 je osvojila prvo  mes-

to na okružnom takmičenju kao i ženska 
ekipa koju su činile Eva Horvath, Lilla Toth i 

Ivana Marić. Ovaj odličan rezultat omogućio je 
našim strelcima da učestvuju na republičkom 
takmičenju koje je održano u Smederevu. Naša 
mala ekspedicija postigla je sledeći rezultat : 
Ivana Marić sa pogođenih 255 krugova zauzela 
je 25.mesto, Eva Horvath sa pogođenih 211 

krugova zauzela je 50. mesto i Lilla 
Toth sa pogođenih 173 kruga zauzela 
je 56.mesto. Ukupno je bilo 61 
takmičara i 17 ekipa. Naša ekipa 
zauzela je 14. mesto sa  pogođenih 
639 krugova.
Opštinsko takmičenje u fudbalu 
budi najviše interesovanja među 

našim učenicima. Veliki broj đaka bi voleo da zaigra u 
školskom timu, međutim mesta u timu ima malo, a sjajnih 
fudbalera puno. Domaćin takmičenja bila je Tehnička 
škola. U prvoj utakmici su naši momci pobedili Gimnaziju 
“Kostolanji Deže” rezultatom 4:3. Polufinalna utakmica 
donela je mnogo uzbuđenja. Medicinska škola se pokazala 
kao veoma ozbiljan protivnik. Naši momci su kontrolisali 
igru tokom cele utakmice, i do pred kraj vodili sa rezultatom  
3:1. pred kraj utakmice  popustila je  koncentracija naših 
momaka  i medicinari dolaze do izjednačenja  3:3. Penali su 
odlučili da Medicinska škola ide u finale, a mi moramo da se 
zadovoljimo trećim mestom.

Atletičarke  još imaju šansu da postignu zavidne rezultate.
Njihova glavna takmičenja tek predstoje. Za sada su prošli 
prvu prepreku, a to je okružno takmičenje. Ženska atletska 
ekipa zauzela je prvo mesto  na okružnom takmičenju. 
Najviše zasluga za to imaju Anita Kereši iz TPA 4/11 (na 
trci 100 m zauzela je prvo mesto) i Slađana Gabrić iz TD 
3/11 (prvo mesto u bacanju kugle). Drugo mesto su zauzele 
Andrea Vavan iz TON 3/9 na 400 m, Maja Banjeglav iz 
odeljenja TPA 4/11 (skok u dalj) i Jelena Olujić iz AT 1/1 
(skok u vis). Nataša Kopunović iz TON 1/9 je u trčanju na 
800 m zauzela 5. mesto. Našim atletičarkama želimo puno 
uspeha na predstojećem takmičenju.
  

Zvonko Vuković, profesor

SpOrTSKE VESTI
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Nekada davno, TV ponuda 
podrazumevala je dva kanala - 
RTS1 i RTS2. Crtani film bio je 
u sedam i petnaest (od toga je 
preostala samo grupa nostalgičara 
okupljenih u jednu od grupa na 
facebook-u). Pojava trećeg kanala 
1989. godine bila je prava TV 
revolucija. Mladi ljudi puni duha, 
energije i entuzijazma uneli su 
na TV duh spontanosti i vesele i 
neobavezne kreativnosti. A onda su 
usledile devedesete...

Materijalna beda proizvela 
je duhovnu (ili je, možda, bilo 
obrnuto). Kanali su bujali, a na 
njima su se ređali programi bez 
ikakve cenzure i kontrole.  Nakon  
krvavih slika u dnevnicima, usledilo 
bi narodno veselje... Posledice se i 
danas osećaju... U današnje vreme 
TV program je izuzetno bogat i 
šarolik, a za koju vrstu programa 
ćete se opredeliti, zavisi isključivo 
od vas. Zato pre nego što uključite 
TV i krenete u višesatnu avanturu  
zombijevskog zurenja u blještavu 
kutiju - uključite i mozak! 

SLOBODNO VREME - SZABADIDŐ

Televizija

Redakcija

SLOBODNO VREME - SZABADIDŐ

TV IZBOR
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Adrijana Arpaš, učenica TON 2/9 
odeljenja, pored škole, uspešno se bavi 
manekenstvom i fotomodelingom. Odvojila je 
malo vremena  i porazgovarala sa nama na 
tu temu...

 Kada si prvi put došla u dodir sa 
manekenstvom i šta te je motivisalo da 
počneš time da se baviš?
Imala sam dvanaest godina kada sam se prvi 
put zainteresovala za manekenstvo. Otišla sam 
na jedan kasting za fotomodele i manekene. 

Zapazili su moj talenat i - prošla sam. Dopalo mi se i shvatila sam da bih 
mogla time da se bavim u budućnosti. 
Da li si išla u školu za manekenstvo i fotomodeling kakav si uspeh 
imala tamo?
Išla sam u školu na početku, ali nisam uspela da je završim zbog tadašnjih 
školskih obaveza. Posle dve godine pauze, opet sam krenula time da se 
bavim, pa sam završila školu za manekene i fotomodelе Bejzik models. 
Bila sam zapažena i isticala sam se među ostalim devojkama.
U kojim aktivnostima si do sada učestvovala i šta ti se najviše svidelo?
Do sada sam radila dve revije za neke poznate modne kuće i modne 
kreatore, imala sam razna slikanja, a snimila sam i reklamu za kazino 
sa našim poznatim rediteljem Darkom Bajićem. Najviše volim da 
učestvujem u revijama i da poziram pred kamerom.
Da li si upoznala neka velika imena u tom poslu i kakvi su ljudi koji 
se bave ovim poslom?
Upoznala sam poznate modne kreatore, misice, glumce i reditelje. Ljudi 
koji se bave ovim poslom su različiti - neki su dobri, prijatni i predusretlji-
vi, a neki su uobraženi, sujetni i nisu voljni da pomognu. Tako je , 
uostalom, sa svim ljudima.
Kakvi su tvoji dalji planovi za budućnost?
Nastaviću da se bavim ovim poslom. Već imam unapred dogovorene 
revije i slikanja i nadam se daljim uspesima.

Nina Zarić TON 2/9

mAneKenStvo Je moJ iZBoR
Huszli Gy. Tünde egy olyan lány, kitől sokat tanulhatunk, mivel egymástól 
eltérő, de érdekes hobby-val foglalkozik, amit nem vállal be mindenki.
E hobbyk igen veszélyesek, de őt vonzza a veszély.
És most térjünk a lényegre!!!

Mit gondolsz általában az állatokról?

Az állatok? Imádom őket!
Sokszor megértőbbek, és kedvesebbek, mint az emberek.
Sosem bántanak meg .
Nagyon szeretem őket, és vigyázok rájuk.
Elég a szemükbe nézni, és már látni lehet, hogy milyen tiszta szívűek és, hogy 
még nem követtek el semmi olyat, amit néhány ember elkövet.

Milyen állatok voltak,vannak az életedben?

Sok állat volt is, meg van is.
A lovakat nagyon szeretem , visszamenőleg 10 volt belőlük, utoljára egy 
barna férkőzött a szívembe.
Nevük pedig : Malena, Cuki, Csilla, Arab és Lana.
Ők voltak a kedvenceim.
Az életem 16 évét lovakkal éltem le.
Egy igazi állom volt! De azonban minden állom véget ér, így az enyém 
végetért. Sajnos hamarossan el kellet adni a lovakat.
Vannak persze más állataim is, őket is nagyon szeretem.
Kutyusok, cicák, nyuszik, és még sok más 
állat él nálam.

Miért pont lovak?

Hát ez jó kérdés.
Mint már mondtam ők a 
kedvenceim.
Látom a lovakban azt a 
szeretetet, mely ember 
szívében csak nagy 
ritkán fordul elő.

Miért tartod őket olyan 
különlegesnek?

Nem beszélve arról, 
hogy szeretik a sört, 
és a cukrot, eléggé 
különleges szokásaik 
vannak - voltak.
A lovakal foglalkozni, 
nem egy könnyű dolog.
Mikor a lovak még 
fiatalok, sokszor nem 
tudják kordában tartani 
magukat.
Viszont, ha megnőnek, 
akkor ne kerüljünk a 

meSe A lovAKRÓl
lábuk alá, ne ijesszük meg őket, mert akkor megijednek, és könnyen baja is 
eshet az embernek.
Emlékszem, volt egy olyan lovam is, kit Malenának hívtak, ő volt az első és 
egyben az utolsó lovam is.
Régebben versenyzett is, de mikor már idősebb lett, mi vettük őt 
gondozásunkba.

Milyen szerencsétlenség ért téged a lovakkal kapcsolatosan?

Megfontoltan kell dönteni mindenről.
Egyszer megharapott a Malena , de érdekesnek találom, hogy csak annyira 
harapott meg, hogy figyelmeztesen : a fogsorát a nyakamon hagyta!
Estem már ló alá, de nem lépett rám, tudta, hogy ott vagyok alatta és 
megvárta, hogy kimásszak alóla, majd elsétált.
Furcsa azt látni, átélni, hogy alulról a ló nagy hasát és többszáz kilós testét 
láttam, és ilyenkor arra gondolok, hohgyha rám lép, eltöri a gerincemet, 
vagy ami még rosszabb ,meg is halhatok.
De én bíztam benne és lám, nem történt baj.
Olyan is történt ,hogy kimentem játszani a kiscsikóval.

Ő is benne volt a játékban, csak nem úgy 
mint én.

Felállt két lábra, és elkezdett 
csapkodni, játszani akart, 

de rámlépett és a bokám is 
bekékült, lehorzsolta a lábamat, 
de sikerült kis szerencsével 
megúsznom az egészet.

Térjünk át egy kicsit más 
témára, hallottam letetted az 
A kategóriát, ez azt jelenti, 
hogy új hobbyd van?

Igen letettem az A 
kategóriát, most a lovag-
lás helyett motorozok-

Chopperen- tanúltam meg 
hajtani. Nagyon szeretem, 

a testvérem kross motorját 
akarom majd hajtani.
Imádom a motor hangját, a 
gyorsaságot, a versenyeket, 
a szelet , a természetet és a 
szórakozást!!!

Hát akkor sok szerencsét a 
kross motorra és  a jövőbeli 
versenyekre!!!
Kéz és lábtörést!!!!
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Jelena Štetić učenica je Ekonomske 
škole “Global” u Subotici. Iako joj je tek 
osamnaesta, poštovaoci  pozorišta  već su 
imali prilike da čuju za ovu mladu rediteljku. 
Povod za naš razgovor sa njom je predstava 
Boing – boing, komedija  Marka Kamelotija, 
koja je doživela veliki uspeh na mnogim 
svetskim scenama, a zapažen uspeh donela 
je i našoj sagovornici. Jelena je uspešno 
režirala ovu predstavu, koja je premijerno 
izvedena u Gimnaziji  aprila 2009. godine. 
Jelena planira da upiše Fakultet dramskih 
umetnosti,  a potom da radi ono što najviše 
voli - režira predstave! 
Tvoj rediteljski prvenac bio je zapažen u 
Subotici. Imaš li sličnih planova u skorijoj 
budućnosti?
Imam, radiću nešto novo, ali ne bih još ništa 
da otkrivam, dok ne budem bila sigurna da ću 
moći da ostvarim ono što sam zamislila. 

Kakav je osećaj režirati predstavu?
Sjajan! Zahteva puno odricanja, i podrazumeva ogromnu odgovornost, s obzirom na 
to da se reditelj mora postaviti iznad glumaca kako bi postigao svoj cilj. 
Gde nalaziš inspiraciju za stvaranje?
U svakodnevnim situacijama, tačnije, upoznavanjem novih lica i njihovih karak-
tera.
Kada si se zainteresovala za pozorište?
Pozorište me zanima otkada znam za sebe.  Još kao mala sam redovno posećivala 
Dečje pozorište.
Misliš li da je čitanje preduslov za bavljenje rediteljskim poslom?
Definitivno jeste. Treba puno čitati i to različite književne žanrove, a podrazumeva 
se da je neophodno čitati sa pažnjom i razumevanjem kako bi se shvatila poruka 
koju nam  pisac upućuje. 
Koja je tvoja omiljena knjiga? Pisac...
Knjiga koju sam nedavno pročitala ostavila je na mene veoma jak utisak. Radi se 
o knjizi Zločin i kazna Dostojevskog. Od pisaca bih izdvojila Vilijama Šekspira i 
poznatu spisateljicu kriminalističkih romana Agatu Kristi.
Koliko često ideš u pozorište?
Veoma često, ako mi obaveze dozvoljavaju, i do tri puta nedeljno.
Pratiš li pozorišnu scenu van Subotice?
Da, naravno. Nedavno sam u Pozorištu na Terazijama u Beogradu gledala mjuzikl 
Briljantin.
Koja predstava je ostavila najjači utisak na tebe?
Na mene je najjači utisak ostavila predstava Brod za lutke u režiji Ane Tomović 
koja je prošle godine dobila glavnu nagradu na Sterijinom pozorju. Predstavu sam 
gledala u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.
Ko ti je omiljeni reditelj?
Od filmskih reditelja omiljen mi je Tim Barton, a od pozorišnih Kokan Mladenović 
i Urban Andraš.
Kojim glumcima se diviš?
Omiljeni glumci su mi Džoni Dep, Džoni Dep i Džoni Dep! (smeh)
Najdraži film...
Od domaće produkcije najdraži mi je Neko me ipak čeka, a od strane film Zamena. 
Kako zamišljaš sebe u budućnosti?
Sebe u budućnosti zamišljam kao uspešnog pozorišnog reditelja sa puno nagrada... 
Jedna od njih je, svakako, Sterijina...
Imaš li neku poruku za svoje vršnjake u Politehničkoj školi?
Budite svoji i starajte se da jednoga dana radite posao koji zaista volite!
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Postavili smo nekoliko pitanja subotičkoj pop-rok grupi 
3 ispod 0. Članovi benda su nama dobro poznati Andrej 
Ademi, maturant naše škole (vokal i gitara), Uroš Jagodić 
(bas gitara) i Dušan Pualić (bubnjevi) iz Tehničke škole. 
Grupa je oformljena u aprilu 2009. godine kada su ovi  
momci počeli neobavezno da sarađuju.  Ubrzo nakon toga, 
mogli smo da ih čujemo u klubu Mladost. 

Odakle ideja za naziv grupe?
Ideju za naziv grupe dobili smo na osnovu pesme 5 ispod 
0  grupe  Partibrejkers. S obzirom na to da nas ima trojica, 
nastao je naziv „3 ispod 0”.
Zašto baš pop-rok?
To i mi volimo da slušamo, i ta vrsta muzike je nekako najjače 
uticala na nas.
Gde se i koliko često okupljate radi vežbanja?
Najčešće su neke kućne varijante u pitanju. Obaveze nam 
diktiraju učestalost sastajanja, ali najčešće uspemo da se 
sastanemo jednom nedeljno. 
Kakav je osećaj izaći na scenu?
Osećaj je neopisivo dobar. Stati ne scenu i ugledati svu 
publiku koja ja došla tebe da gleda, sluša i prati, podiže 
adrenalin.
Koji vam je nastup do sada bio najbolji?
Najbolji nastup smo imali  na promociji grupe Bodigard, u 
Mg klubu. Tada smo najbolje svirali do sada i najbolje smo 
se osećali ne sceni. Naša publika je, naravno,  najviše uticala 
na naš nastup.
Da li imate autorskih pesama?
Za sada imamo jednu gotovu pod nazivom „San” i dosta 
pesama u pripremi, koje bi trebalo da se nađu  na CD-u koji 
uskoro planiramo da izdamo. Tu će se naći i pesme ostalih 
mladih subotičkih bendova.
Koji su vam planovi za budućnost?
Definitivno da ostanemo usredsređeni na muziku, i da jednog 
dana izdamo svoje albume.
Poruka za učenike Politehničke škole?
Trudite se što više da budete svoji.   

NEKI NOVI SUBOTICKI KLINCI
3 ispod 0pazi, kako režira!

Jelena Štetić

Uroš Jagodić, Dušan Pualić i Andrej Ademi

tURiStiČKi vodiČ 
dobrodošli, welcome, will-

kommen u Suboticu, mali grad 
na severu vojvodine u Srbiji. 
nemojte se zbuniti ako vam se 
mreža na telefonu nekoliko puta 
promeni, jer smo toliko blizu 
mađarskoj granici da se lako 
može desiti da se osećate kao da 
ste već tamo. da vas ne bismo 
zamarali istorijskim detaljima i 
dosadnim izmišljenim legendama 
(koje ionako nemamo), dozvolite 
mi da vam pokažem čari našeg 
grada. trenutno stojite na trgu 
cara Jovana nenada, a molim vas 
da me ne pitate ko je to, jer ni 
sama ne znam. Sa vaše desne 
strane je naša veoma poznata i 
prelepa gradska kuća, a u okviru 
nje je restoran Mc Donalds, bez 
koga bi naša ekonomija sigurno 
propala. ispred je kip caru Jovanu 
nenadu, a iza njega je Zelena 
fontana, najstarija fontana oko 
koje se okuplja „mladež“, ali 
i skejteri i emo rasa, kako bi 
pokazali nove trikove ili novu 
šminku. tokom leta se u njoj 
kupaju Romi i maturanti. Ako 
bude dovoljno toplo, dopustiću 
vam da se okupate. Sa vaše leve 
strane je Korzo, ulica koju krase 
prodavnice kao Adidas i Puma. na 
početku te ulice nekada je stajalo 
gradsko pozorište izgrađeno u 
stilu grčkog hrama, a sve što 
sada vidite jeste beživotan beton 
i kranovi. Krenimo Korzoom... Sa 
leve strane zapažate napušten 
Dom vojske, nekadašnju robnu 
kuću Beograd itd. Aha, primetili 
ste mnogobrojne banke i kineske 
radnje... molim vas, ne pitajte me 
ništa o tome, ni sama ne znam šta 
se dešava... noćni izlazak? drago 
mi je da me to pitate. imamo 
Neptun i Don gde striktno puštaju 
smeće iz Grand produkcije, Sax i 
Q bar koji puštaju stranu muziku, 
ali ako ste za opuštenu atmosferu, 
navratite u Baš kuću. da, da, 
slažem se, izbor je bogat... vidim 
da ste gladni, pa ću vas odvesti 
u Ohrid na domaći burek kakav, 
kladim se, još niste okusili. 
Prijatno! no, već je kasno, trebalo 
bi da vas odvedem u hotel Patria, 
da spavate, a sutra, naravno, 
nastavljamo sa masovnim šopin-
gom u našem tržnom centru 
Buvljak. laku noć, good night, 
guten nacht...
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