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Покушати правити бу-
дућност је ризично. Веома 
ризично. Не покушати 
сагледати промене и не 
покушати правити будућност 
је још ризичније. Годишње 
доба у којем смо  донело 
нам је кратку паузу, празнике 
и време за одмеравање 
резултата уложеног труда 
у сагледавање и праћење 
промена које су у току.

Протекле године смо постали једна од седамнаест 
школа у Србији у којој је уведен модел сличан дуалном 
образовању. Оператер за израду намештаја је нови 
образовни профил, настао кроз сарадњу са компанијама 
за израду намештаја. Надамо се да ће покушај бити 
успешан и да ће нам отворити врата за нове и атрактивне 
профиле у другим подручјима рада. Такође се надамо 
да ће овакав модел пружити ђацима одговор на важно 
питање које они себи и нама често постављају и које 
гласи: Зашто ми учимо то што учимо? 

Још један догађај и чињеницу желим да истакнем- 
једна смо од петнаест школа у земљи у којој се реализује 
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МИ  И ОНИ ДРУГИ
Наставници Политехничке школе су 1. и 2. октобра 
2016. године били на семинару Ми и они други, 
у Савременој галерији Суботица, у организацији 
Групе 484. Циљ је био повећање капацитета школа за 
интеретничку и интеркултурну сарадњу. Научили смо 
како деконструисати стереотипну слику Другог тако што 
ћемо га упознати,  најлакше кроз културу. 

Полазна тачка у припремању истраживачког рада са 
ученицима биле су Политехничка школа и Суботица. И 
школу и град чине људи, а иза сваког човека стоји нека 
његова необична прича. Зато смо овај догађај именовали 
са Приче у ПолиСу, јер је свет Политехничке школе 
разнолик, а опет сложан у свему, поготово култури.
Зато смо свима 21. октобра у нашој школи пожелели 
добродошлицу у нашу причу...

Ако су нам кључне речи мултикултуралност, 
толеранција, разбијање стереотипа, уметност, школа и 
Суботица, почетак се сам намеће: Данило Киш. Ученица 
наше школе Софија Радуловић прочитала  је део из 
његове аутобиографије...

Покушали смо да са ученицима пронађемо савременике 
који су дошли са других простора, а Суботица их је 
дочекала раширених руку...

Станко Миловановић је са одељењем ВТ 3/3 представио 
Неђељка Родића, наставника математике и босанску 
кухињу;  Зита Калман Цвијин је радила са ученицима из 
одељења ГФТ 2/10 и АТ 2/2;  Дијана Кртинић и Ненад 
Ражнатовић су ангажовали ученике из ГФТ 4/15 и ГФТ 
3/13 одељења да израде приче „обичних људи”; Стела 
Шаровић је са одељењем ЛТ 2/9 сачинила пано који 
представља суботичке знаменитости онако како их они 
виде...

За крај је представљена поема  Војводина Сњежане 
Рончевић. Изложба је била интерактивна, а рад групе 
је координирала Наталија Трбовић Тољагић, уз помоћ 
ученика ГФТ 4/12 и ГФТ 4/13 одељења.

Наша изложба није затворена, као што ни наш град 
никада није био затворен за Друге... 

Наталија Трбовић Тољагић, професор
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пројекат Сарадњом до знања. Пројектом се промовише 
модел сарадничке, мултидисциплинарне наставе, који 
је унео освежење у школу и подигао ниво мотивације 
са обе стране катедре. Чини ми се да одавно ниједан 
пројекат реализован у школи није, уз мање уложених 
ресурса, донео више позитивних резултата. Тај пројекат 
нам показује да је мотивација ђака и наставника кључни 
фактор унапређења тромог образовног система. Пројекат 
нам је показао да је модел наставе који упражњавамо 
деценијама, чак вековима, зрео за преиспитивање и 
постепене промене.

На крају увода и пре него што на читање новог броја 
пређемо, још једном, онако више за себе, понављам 
да у непрекидном хаосу промена на овом свету, ипак 
опстају вредности које се изнова потврђују. Једна од 
тих вредности које опстају је и наш школски лист. 
Поводом  његовог јубиларног броја, уредничком тиму 
честитамо на истрајности и квалитету без осцилација. 
Вишегодишња трајно узлазна линија, резултат је којем 
тежи наша школа у целини. И док пишем ове редове, 
са нестрпљењем очекујем излазак из штампе 20. броја 
часописа Полиинфо.

Исо Планић, директор

A jövő építése kockázatos. Nagyon kockázatos. 
Viszont még kockázatosabb az, ha nem is követjük a 
változásokat, és nem próbáljuk meg a jövőt alakítani, 
építeni. A tél a pihenést, az ünnepeket, az eddigi 
eredményeink áttekintését és a jelen változásainak 
megfigyelését hozta.

A múlt évben egyike lettünk azon tizenhét szerbiai 
iskolának, ahol a duális oktatáshoz hasonló rendszer 
lett bevezetve. A bútorkészítő operátor szakma a bútort 
készítő vállalatokkal való együttműködésből született. 
Reméljük, hogy ez a próbálkozás sikeres lesz, és 
újabb érdekes és népszerű szakmák nyílhatnak más 
szakterületeken belül is. És ez a modell talán választ 
is ad arra, a tanulók által oly gyakran feltett kérdésre, 
hogy: Miért is tanuljuk mi mindezt? 

Még egy jelentős eseményt szeretnék kiemelni: 
Szerbia azon tizenöt iskolája közé tartozunk, ahol az 
Együttműködéssel a tudásért projekt megvalósult. 
Ezzel a vállalkozással a tantárgyak, szakmák 

együttműködését, az interdiszciplináris oktatás 
módszerét gyakoroltuk, amely felrissítette, motiválta 
mind a tanárok, mind a tanulók munkáját, hozzáállását 
az oktatáshoz. Az a tapasztalatom, hogy ilyen kevés 
anyagi befektetéssel ekkora pozitív eredményt talán 
még sosem értünk el. Ez a kezdeményezés bizonyítja, 
hogy a megfelelő motiváció igen fontos eleme az 
oktatási rendszerünk fejlődésének. Illetve rámutatott, 
hogy talán az eddigi oktatási-nevelési rendszer 
megérett a változtatásra.

A bevezetőm végén, mielőtt az újabb szám 
olvasásába kezdenénk, elmondanám, hogy az állandó 
káosz és a folyamatos változások mellett is megállják a 
helyüket az igazi, maradandó értékek. Ilyen érték a mi 
iskolaújságunk. A jubiláris szám megjelenésének okán 
gratulálok a szerkesztőség csapatának a kitartásért és 
a minőségért. Az eredmény magáért beszél. És míg 
ezeket a sorokat írom, türelmetlenül várom, hogy a 
Poliinfo 20. száma kibújjon a nyomdából.

Igazgatónk szavaI
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Igazságosan, humorosan, 
de kellő szigorral
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kedves, megértő, 
segítőkész, igazságos, 
humoros, de 
kellőképpen komoly is. 
Így ismerhetik az iskola 
magyar ajkú diákjai 
Huszák Hof ilona tanárnőt. 
az építész szaktanár 
az Újvidéki egyetem 
szabadkai Építőmérnöki 
karán diplomált. 
Végzettsége építőmérnök, 
ezen belül vízépítő mérnök, 
valamint tervező. 

‒ Miért pont építőmérnök?  
Kislánykoromban zongoraművész akartam len-

ni, magánúton be is fejeztem az általános zeneiskolát. Ezáltal 
számomra logikusnak tűnt, hogy tanulmányaimat a szabadkai 
Zeneiskolában folytatom, de a szüleim nem így gondolták. 
A szomszéd lány, aki három évvel volt nálam idősebb, 
ide járt Szabadkára, az építészeti középiskolába, s az én  
szüleim ezt tartották jónak a részemre. Tehát beiratkoztam a 
középiskolába. És ha már a középiskolát befejeztem, akkor 
automatikusan adta magát, hogy itt Szabadkán van az egyetem 
is, és akkor oda felvételizem. 

‒ Mikor kezdte el középiskolai, majd egyetemi 
tanulmányait? 

A középiskolát 1974-ben kezdtem, 1978-ban érettségiztem, 
majd ebben az évben kezdtem az egyetemet is. 

‒ Mióta tanít ebben az iskolában? 
1986-ban kezdtem dolgozni, az idei a 31. tanévem. 

‒ Miért lett tanár? 
Az egyetemről építőmérnökként búcsúztam, de soha nem 

dolgoztam a szakmámban, és nem is szerettem. Édesapám is 
tanár volt, földrajz és történelem szakos. Engem mindig is 
érdekelt a diákokkal való foglalkozás. Mikor megszereztem 
a diplomát, jelentkeztem vállalatokba dolgozni, de kértem 
az istent, hogy ne sikerüljön, csak az iskolába, mert ameddig 
apám dolgozott, mindig arról álmodtam, hogy tanár leszek. 
Mindegy volt számomra, hogy milyen tanár, csak tanár 
legyek, mert diákokkal akartam dolgozni. 

‒ Hogyan jellemezné magát, mint tanárt? 
Az én apám egy nagyon szigorú tanár volt, de igazságos. 

Úgy érzem, nálam az igazságos megmaradt, a szigor meg 
az évekkel eltűnt. Én 25 évvel ezelőtt úgy feleltettem, hogy 

Az órán

Fodor Máté AT 3/2

Interjú: Huszák Hof Ilona, tanár

másnapra kiiratkozott a diák.
 
‒ Hogyan történt ez a felelés? 
Megkérdeztem tőle, hogy ,,hány deciméter van 

egy méterben?”, de nem ez volt az alapkérdés, eléggé 
eltávolodtunk már az eredetitől. Erre ő azt felelte, hogy hát 
egy 5-6. Akkor én úgy kibuktam, mert tényleg, nem lehet 
elképzelni, hogy hogyan gondolta ő ezt az iskolát, hogy 
ha sacra mondta a választ. Ezt nem tudtam hová tenni, és 
akkor bemegyek a következő órára, és kérdezem, hogy 
hol a kislány, mire felelték az osztálytársai: ,,Hát, tanárnő, 
kiiratkozott.” 

‒ Harminc munkaév tapasztalatával a háta mögött, 
mit mondana az olvasóknak? 

Amikor én elkezdtem dolgozni, akkor még tartottunk 
egy bizonyos szintet. Akkor a diáknak voltak kötelességei 
és jogai. Ma a diáknak csak jogai vannak. Ha manapság a 
diákok előbbre tennék a kötelességeiket, mint a jogaikat, 
akkor jobb lenne minden. 

‒ Tanárnőről köztudott, hogy szereti a macskákat. 
esetleg mondana pár mondatot magánéletéről? 

Igen, nagyon szeretem a cicákat. Szabadkán élek a 
családommal és két macskámmal, Fricivel és Matyival. Van 
egy fiam és egy lányom, név szerint Ervin és Andrea.  

köszönöm Tanárnőnek az interjút, és hogy időt szánt 
rá. ezáltal jobban megismerhetik mindazok, akiket 
tanít és azok is, akiket nem. kívánom, hogy továbbra is 
tengernyi türelemmel oktassa a jövő nemzedékét!  

ОКО ШКОЛЕ - AKTUALITÁSOK

találkozik, amely nagyon megrémíti.
    Tatjanát édesanyja eldobta, így nagymamája nevelte fel. Ahogy 
cseperedett, Leningrádba ment egyetemre. Ott kapta a hírt, hogy 
nagymamája meghalt. Visszatért, a szokásos hanti szertartás szerint 
temették. A lány nem ment vissza az egyetemre, inkább beállt az 
akkor odaérkező olajkitermelőkhöz szakácsnak. A főnökével 
bizalmas kapcsolata lett, egymásba szerettek. Tatjana visszatért 
Leningrádba, és ott vette észre, hogy terhes maradt. A férfi ezek 
után eldobta magától. Tatjana próbált gondoskodni pici fiáról. 
Házbérben laktak egy idős és részeges asszonynál. A kisfiú túl 
gyenge volt az élethez, így elhagyta édesanyját. A nőt ezek után az 
asszony egyik részeges barátja megverte, és kórházba került. Ott egy 
éjjel nagymamája jelent meg neki. Erőt adott számára, és elhagyta 
a kórházat. Sebei és fájdalma ellenére felkutatta mamája házát. 
Abban a házban törtek fel érzelmei, fájdalmai, keserűsége. Másnap 
helyrehozta a lakást. Amikor elgyengült, mamája emléke adott neki 
erőt. Egyszer eszébe jutott, hogy kiskorában volt egy idős bácsi, 
aki sokat mesélt neki. Elhatározta, hogy megkeresi. Hideg tél volt, 
de kitartott és megtalálta. Segített neki, de ő is elhagyta, meghalt. 
Tatjana összeházasodott a bácsi unokájával. Boldogan éltek, de 
egyszer a nő terhes maradt. Ez megváltoztatta érzelmeit, féltékeny 
lett saját gyermekére. Amikor megszületett a kislány, Tatjana 
gyenge volt, így a férfi édesanyja nevelte a lányt. A kislány nem 
úgy tekintett Tatjanára, mintha az anyja lenne. A férfi inni kezdett, 
feleségét ez nagyon felkavarta, de lánya szívét visszahódította. Nem 
messze tőlük olajkitermelők dolgoztak, amely nagy zajjal járt, és 
olyan gépeket láttak, amilyeneket eddig soha. Nekik ez a civilizációt 
jelenti. Tatjana úgy érezte, hogy felfalják őket a gépek, és sötétség 
borul rájuk.
    Tatja belebetegedett a félelembe, de még halála előtt is kislányát 
védte. 

Tatjana Moldanova két 
kisregényét olvastam, 
amely betekintést enged 
nyelvrokonaink életébe. Az 
írónő hanti családban született 
és nőtt fel. A nagyanyjától 
hallott történeteket írja le, hogy 
hogyan találkozott a hanti világ 
a civilizációval.
a malangi anna középső 
Világ-beli élete 
    Ez a kisregény egy hanti nőről 
szól. A Középső Világ-beli életét 
írja le, hogy hogyan küzdött 
gyermekei életéért.
    Anna férjét elviszik az oroszok 
és vele minden élelmüket is. Az 
édesanya és gyerekei magukra 
maradtak táplálék nélkül. A férfi 

dolga lett volna, hogy élelmet szerezzen, de ebben a helyzetben 
Anna és nagyobb fiai próbáltak táplálékhoz jutni. Sajnos sokszor 
nem jártak sikerrel, így a kisebb és gyengébb apróságok éhen 
haltak, vagy betegség miatt hagyták el a Középső Világot. Anna úgy 
gondolta, hogy gonosz szellemek szállták meg őket. Akkoriban úgy 
vélték, hogy az ő világukat szellemek irányítják, és ha fohászkodnak, 
hozzájuk, megkönyörülnek rajtuk. A nő sokat küzdött, hogy 
csemetéit megmentse, de sokukat elvesztett. Egy gonosz szellem 
kísértette őket farkas képében. Anna úgy döntött, hogy elhagyják 
lakóhelyüket. Ekkor már néhányan maradtak. Sikeresen elértek egy 
biztonságosabb helyre.
    Anna még 40 évig élt, mire elhagyta a Középső Világot. Bátran 
küzdött, és helyt állt minden őket érő keserű helyzetben.
a civilizáció érintései
    A második kisregény ismét egy hanti nőről szól. Ő is a civilizációval 

tatjana moldanova, hantI 
Írónő kÉT kisregÉnye

KNJIGE/KÖNYVEK

Dunja Španović AT 2/1

Šta znači biti umetnik? Znači 
prihvatiti izazov i iznenađenje, prihvatiti 
sebe onakvog kakav u suštini svog bića 
jesi; znači biti hrabar, jer svoj unutrašnji 
svet (bilo sliku, reč ili zvuk) izlažeš 
pogledima i kritici onih koji te možda 
neće razumeti.

 Knjiga koja se čita u jednom dahu, 
čije poslednje strane prelistate još jednom 
i pročitate; koja vam promeni svest, 
razmišljanje i ostavi dubok, neizbrisiv 
trag je “Demijan” Hermana Hesea.

Svako od nas može da se poistoveti 
sa Emilom Sinklerom i njegovim 

dEmIjan
odrastanjem; svako od nas ima svog tihog mučitelja - Franca Kromera; 
svog duhovnog vodiča - Maksa Demijana; svoju imaginarnu ljubav - 
Evu…

Mnogi od nas sebi postavljaju pitanje: “Šta smo mogli da 
postanemo, a nismo?” Uvek postoji obaveza koju nam nameće sutra, 
bez obzira na to da li smo put kojim idemo izabrali svesno ili ne. 
Ponekad shvatimo, a ponekad dugo lutamo…

Samo neki od nas, strepeći od tuđih osuda, mišljenja i reči, ipak 
izaberu svoj put. Jedino bitno je da se vrata samospoznaje otvore u 
nama, a Herman Hese  to definitivno ume.

“Ta ja nisam hteo ništa drugo nego da pokušam da proživim 
ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene. Zašto je to bilo tako 
mnogo teško?”

Dobó Klaudia AT4/2
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Natalija Vranac AT 1/1

imamo čast da 

vam predstavimo 

jednog od naših 

najobrazovanijih 

stvaralaca, člana 

srpske kraljevske 

akademije i 
predsednika 
Udruženja pisaca 

srbije. ne, to nije 

još jedan muškarac. 

na naša pitanja 

odgovorila je prva žena akademik, isidora 

sekulić. evo šta ona ima da poruči našim 

čitaocima.

Poznati ste po svojoj posvećenosti kulturi i 

njenom usavršavanju, pa je naše pitanje šta 

je to, po vašem mišljenju, kultura zapravo?

Sve što je atribut života, od uma i mašte, 

pa do fizičkog zdravlja, sve je element i 

medijum kulture, ali ona sama nešto je drugo. 

Oplemenjivanje čoveka - to ima hiljade 

stepena, oblika, svrha.

Čitanje, to je kultura. Škola, početak kulture; 

putovanja - kulturna panorama: čitanje - strast 

i slast, kulture, kultura sama.

da bi pronašli svoj duhovni mir, neki 

ljudi se bave jogom ili meditiraju. da li vi 

pronalazite svoj mir u knjigama?

Poneko mesto, jedan stih, jedan red proze, 

hodaju mi ispred duhovnih očiju nekako 

čovečijim hodom. A kad hoću da se smirim, 

uzmem da to pročitam telesnim očima.

saznali smo da veoma cenite jezik kao deo 

kulture i želeli smo da pitamo zašto?

 Razvijen jezik, to je biće i krv naroda, to je 

maksimala onoga što jedna kultura ostavlja 

i daje. Sve što jedan narod ima i zna, 

inventarisano je i kategorisano u jeziku, 

sve konkretno i sve apstraktno. 

Razvijen jezik, moćan jezik, to je stihija.

Pošto ste proputovali mnoge države 

i slušali ljude kako govore mnogim 

jezicima, koji od njih je, po Vama,  

najmoćniji? 
Živ je i napredan narod koji jezik svoj 

usavršava. Svi ljudi ne čitaju latinsku i 

grčku književnost, ali svi kulturni ljudi i 

danas još govore pomalo grčki i latinski. 

Puno je grčkih i latinskih termina u kulturi 

celog kulturnog sveta.

Poznato je da u današnje vreme iz 

štamparija izlaze knjige koje možda ne 

bi trebalo. Šta imate da kažete na temu 

hiperprodukcije koja nas je zahvatila?

Ima Gete veliku reč: “Ako si uspeo da 

sročiš nekoliko dobrih stihova na jeziku 

izrađenu (obrazovanu), na jeziku koji za 

tebe misli i peva, onda to još ne znači da si 

pesnik”.
a kako ćemo prepoznati onog ko zaista 

jeste pesnik?
Ako versifikator jeste pesnik, onda, jeste 

li iskusili, kod takvih pisaca, pesnika ili 

prozaista - umetnika, nalazimo tekstove, 

nekada sasvim kratke, koji nam zapale 

mozak kao buktinju, a kroz dušu nam 

zapeva tako nešto divno, da je odjek od te 

muzike.
za kraj, poručite nešto našim dragim 

čitaocima.
Književna kultura to je čitanje, to je knjiga 

u džepu stalno. Čuveno ime Šeli, kad 

je tog divnog pesnika izbacilo more na 

kopno, nije u džepovima imao ni sendviča, 

ni novca, imao je, umro s njom, knjigu.

КУЛТУРА  - KULTÚRAКУЛТУРА  - KULTÚRA

Jubilej: 140 godina od rođenja Isidore Sekulić

Iz teksta “O kulturi” Isidore Sekulić

Marijana Turu AT 4/1

ČITANJE, TO JE KULTURA!

Isidora Sekulić (1877-1958) rođena je u 

Vojvodini kao državljanka Austro-Ugarske. 

Studirala je u Budimpešti. Diplomirala 

je na Grupi za matematiku i prirodne 

nauke. Radila je kao učiteljica i nastavnica 

matematike u Pančevu, Šapcu, Skoplju, 

Beogradu. Zbog bolesti (tuberkuloza), 

često je poboljevala i odsustvovala sa posla. 

1910. dobija srpsko državljanstvo. Dosta 

je putovala: Norveška, Švedska, Nemačka, 

Velika Britanija, Francuska, Italija. Bila je 

udata za lekara poljskog porekla Emila 

Stremnickog, koji je ubrzo umro (1914). 

Nakon njegove smrti nije se udavala. Nije 

imala dece. Govorila je i prevodila sa 

nemačkog, engleskog, francuskog, ruskog. 

Pisala je prozu, pripovetke, romane, 

književnu kritiku, eseje, putopise, rasprave, 

beleške. Bavila se i prevođenjem. Prvi 

njen rad “Šta su Srbinu gusle?”  objavljen je 

u Školskom listu (1893). Bila je prva žena u 

Srbiji koja je izabrana za dopisnu članicu 

Srpske kraljevske akademije nauka (1939) i 

članicu Srpske akademije nauka i umetnosti 

(1950), počasni predsednik srpskog 

PEN-a (1931), potpredsednica Udruženja 

književnika Jugoslavije, predsednica 

Udruženja književnika Srbije. 

Rodna kuća u Ulici Vase Pelagića br.70, na Senjaku, u 

kojoj je živela i  stvarala Isidora Sekulić

Radna soba Isidore Sekulić

NajzNačajNija dela:

-Saputnici (1913) - pripovedna vrsta intimnog 

dnevnika
-Pisma iz Norveške (1914) - putopis

-iz prošlosti (1919)

-Đakon Bogorodičine crkve (1919) - roman

-Kronika palanačkog groblja (1940) -  pripovetke

-zapisi (1941) 

-analitički trenuci i teme, knj.1-3 (1941) – eseji

-zapisi o mome narodu (1948)

-Njegošu knjiga duboke odanosti (1951)

-Govor i jezik, kulturna smotra naroda (1956)
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interjút készítettünk Pesitz 
Mónika színésznővel és 
jelmeztervezővel.  Mónika 
Becsén született és Péterrévén 
nőtt fel. az újvidéki 
színművészeti akadémián 
diplomált, és ezt követően 
a szabadkai népszínház 
Magyar Társulatához 
szerződött, ahol már 16 
éve dolgozik, és számos 
színdarabban tűnt fel. ezen 
kívül játszik a Tanyaszínház, 
a kosztolányi dezső színház, 
valamint az Újvidéki színház 
előadásaiban is. Pl. Tasnádi 
istván: Tapasztalt asszony; 
lev Birinszkij: Bolondok 

tánca; alfredson-danielsson: Picasso kalandjai; és ezek mellett 
még számos színműben. az idei évben, azaz 2016-ban az évad 
legjobb női epizódszereplője címet érdemelte ki a Picasso 
kalandjai című darab donna Maria szerepéért.  

Mikor kezdődött a pályafutása, mi késztette arra, hogy színésznő 
legyen?
‒  Sokáig karmester szerettem volna lenni, aztán a gimnázium után a 
fogászat mellett döntöttem, majd beiratkoztam a Magyar Tanszékre, 
és végül az újvidéki Színművészeti Akadémiára. 
 
Az éneklés velejárója a hivatásának vagy már régóta szeretett 
énekelni?
‒ Sosem szerettem énekelni, de ez evvel jár, a színpadon énekelni és 
táncolni is egyaránt tudni kell. Zeneiskolát fejeztem.

Szülőhelyén hogyan fogadják, mint ünnepelt színésznőt vagy mint 
a helység egyik lakóját?
‒ Igazából nem tudom, sok ismerősöm eljön a színdarabjainkra. 
Sokan elképzelik, hogyan is nézhetek ki a mindennapjaimban, 
ebből kifolyólag meg is kérdezik az utcán, hogy én nem sminkelem 
magam?! De tulajdonképpen nem, csak ha tényleg nagyon muszáj. 
Nagyon sokan azt elképzelik, hogy kora reggel felkelek, elmegyek 
egy fodrászszalonba, ahol elidőzök azzal, hogy valami csodás 
hajkoronát varázsoljanak nekem, majd kisminkelem magam, és úgy 
megyek ki a piacra. De a valóságban ez nem így működik. 

Hogy tud megbirkózni azzal, hogy a magánéletben anya és feleség, 
a színpadon pedig mindig másik szerepben tűnik fel?
‒ Ez egy ilyen dolog, otthon anya vagyok, a színpadon pedig 
színésznő. Ez valójában egy kreatív munka. Nem tudnám 
elképzelni, hogy minden napom ugyanolyan egyhangú legyen, 
utálom a monoton dolgokat, én inkább a pörgés híve vagyok! Volt 

egy falaTka szÍnHáz
Interjú:  Pesitz Mónika, színésznő, jelmeztervező

egy olyan periódus a munkámban, hogy új igazgató jött a színházba, 
és akkor épp nem volt olyan munka, amelyben rám is szükségük lett 
volna. Így elküldtek szabadságra, amelyet fizettek is. Három hónap 
után már feszengtem, hogy minden napom ugyanaz, hiányzott a 
munkám, és hiányzott a pörgés az életemből.

Mit szeret jobban: utazni és idegenben fellépni, vagy inkább a 
megszokott helyen játszani?
‒ Nem szeretek utazni, főleg nem messzire. Kín kivárnom a hosszú 
utat, olyan sokat ülni, hát azt nem nekem találták ki. Természetesen 
szeretek mindenhol színpadra lépni, de ha választhatok, akkor 
maradok inkább egy helyben. Ha nyaralni is megyünk, mindig olyan 
helyet választok, amely nincs messze, de mégis gyönyörű.

A Gaudeamus Igitur című színdarab hogyan keletkezett?
‒ Nekem eredetileg nem volt szerepem a színdarabban, én vagyok 
a jelmeztervező. Tulajdonképp csak beugrottam Kalmár Zsuzsa 
helyett. De ha jól tudom, a színdarab úgy jött létre, hogy hárman 
összeültek tervezni egy művet (Mezei Zoltán, illetve munkatársai, 
Pálfi Ervin és Szőke Attila), amelyből aztán létrejött a Gaudeamus 
Igitur, melyet január 14-én Szabadkán, a Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Karon mutattunk be először.

A Gaudeamusból melyik a kedvenc része?
‒ Mint néző a fiúk részét nem túlzottan kedvelem, de mint szereplő, 
minden részét imádom. Most már nagyon szívesen megnézném 
újból a nézők sorából!

A színdarabban mit élvezett jobban: tanárnak vagy diáknak lenni?
‒ Mindkét szerep bőrébe belebújni nehéz. Kínos tanárnak lenni, 
mivel fiatalként a diákok hülyének nézik őket, de a tanári asztal 
mögül többet lát az ember, mint azt bárki is gondolná. Másrészt 
viszont sokkal könnyebb diáknak lenni, hisz sokkal kevesebb a 
felelősség.

Ki a kedvenc színésze?
‒ Konkrétan nincs kedvenc színészem, esetleg mondhatnám azt, 
hogy kedvelek vagy egy bizonyos szinten szeretek néhányat, mert 
felnézhetek rájuk. Mint például Leonardo Di Capriót. Szerintem 
ő egy nagyon jó színész, hozzá hasonló színészeket illetve 
színésznőket szeretek, akik a kurdarcok után sem adják fel álmukat, 
és folytatják színészi pályafutásukat. 
Munka szempontjából pedig Csernik Árpád, mert dicséretes, ahogy 
önálló előadóestjeire teljesen egyedül készül, és persze színészként 
is becsülöm.

A Gaudeamus Igitur című darabot fogják még játszani?
‒ Természetesen. Bár konkrét időpontot nem tudok/nem tudunk 
mondani, mivel a Kosztolányi Dezső Színházban is dolgozunk 
néhányan. Így előbb le kell adnunk a Tanítóképzőben az időpontot, 
hogy utána tudjunk egyeztetni egymás között.

A mi kedvenc darabunk a Tapasztalt asszony. Ön ebben is játszik. 
Mit mondana erről a darabról?
‒ Szabadkán és máshol is sikeres darab, nyilván mert pörgős. 
Érdekes a munka folyamata, mivel még a Szabadkai Népszínház 
nem vett részt ilyenben, mióta én itt dolgozom. Ezt a darabot pedig 
Tasnádi István rendezte. 
A darab elkészítése nagyjából úgy történt, hogy két hétig mindennap 
kaptunk címeket, amelyekre nekünk improvizálnunk kellett. 
Legelső nap el kellett vonulnunk 6-7 percre, és ez idő alatt egy 
„énmonológot” összeállítanunk. Ezt el is kellett játszanunk. Én 
teljesen begörcsöltem, egész végig azon járt az eszem, hogy mi 
lesz, hogy lesz. Az „énmonológot” nekem kellett kezdenem. Egy 
kamerával szemben álltam, és olyan ideges voltam, hogy azt 
hittem szétfolyok ott a színpad kellős közepén. Végül mindenkit 
meghallgattunk, leírtuk, és így állt össze ez a darab. Majd jött egy 
olyan ötlet, hogy a nők legyenek férfiak, a férfiak pedig bújjanak női 
szerepbe. Sok jelenet kimaradt az előadásból, a mű terjedelmének 
behatároltsága miatt, amit nagyon is sajnálok. A darabot már nem 
biztos, hogy játszani fogjuk, hiszen már 5 éves, bár még most is 
vannak érdeklődők.

Melyik művet ajánlaná azoknak, akik szabadidejükben szívesen 
elmennének színházba?
‒ Személy szerint a Picasso kalandjai című darabot. Ez egy kissé 
viccesebb feldolgozása Pablo Picasso életének, viszont nagyon sok 
mindent megtudhatunk róla ebben a darabban. Halandzsa nyelven 
játszódik, amelyben kb. 6-7 nyelv egyvelege található meg, mint 
például: francia, német, indiai, magyar stb. De a legérdekesebb, 
hogy ezt még az 5-6 éves gyerekek is megértik.

Köszönjük szépen Mónikának az interjút, nagy megtiszteltetés volt 
számunkra, hogy szánt ránk időt, és válaszolt minden kérdésünkre. 
Reméljük, hogy a cikk olvasói között lesznek személyek, akik kedvet 

kaptak elmenni egy-egy előadásra a Szabadkai Népszínházba!

Tapasztalt asszony

Izetović Valentina, Ceitler Gabriella TPA4/8

Felolvasó színház

Egy elmebeteg nő naplója
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Stefan Zvekan AT 4/1

A Gaudeamus Igitur című színdarabot  2016. 09. 08-án a 
szabadkai tanítóképzőben tekintették meg a Politechnikai Iskola 
diákjai és tanárai. A rendező: Mezei Zoltán.

Nem tudtam, hogy milyen élményben lesz részem, mikor a 
diáktársaimmal leültünk az első sorba. Ismerős volt a díszlet, mintha 
egy iskola tantermében ültünk volna. Az első jelenetben könyveket 
dobáltak s rúgdostak szanaszét, amelyeket lábaink állítottak 
meg. Nem is kellett sok idő, hogy rájöjjünk, maga a színdarab az 
oktatási rendszer kisebb-nagyobb hibáinak felnagyításával próbálja 
bemutatni azt az őrültek házát, amely talán folyik az iskolákban. 
Ilyen jelenetek azok is, amikor a tanítónő nem tud csendet tartani 
a teremben, vagy az iskolaév kezdése, amikor megvetetik a 
diákokkal a könyveket, s aztán közlik, nem fogják használni őket. 
A darabot tovább színesítette az órákra váratlanul berontó titkár, aki 
felsorolta a minisztérium változtatásait, amelyeket félig magyarul, 
félig szerbül közölt. Ki sem hagyhatták belőle a minden évben 
megjelenő tanfelügyelőket is, akikkel ugye mi is riogatva vagyunk. 
Megtudhattuk azt is, hogy a megfelelő végzettség nélküli hentes 
is lehet biológiatanár, ha elég jó ajánlólevelet ír neki az éppen 
hatalmon lévő politikus. Megmutatta milyen is egy szülőértekezlet, 
mikor az összes szülő a saját gyermekeinek érdekeit védi, és nem 
hagyja szóhoz jutni az osztályfőnököt. Összességében a Gaudeamus 
Igitur egy nagyszerű és szórakoztató egész estés színdarab, mely 
zseniális módon mutatja be az iskola falai közt zajló történéseket, 
melyek azért, remélhetőleg, erősen parodizáltak a darabban!

gaudEamus IgItur
A REMEK ELŐADÁS!

ПОЗОРИШТАРИЈЕ/SZíNHÁZASDI

Како сте дошли на идеју да 
оснујете Блогераму и шта 
желите да постигнете оваквим 
окупљањима?
Често се у нашем окружењу могу 
чути коментари како смо окружени 
гомилом безвредних ствари које 
нас заглупљују, од музике која 
се намеће као доминантна до 
ријалити шоуа. Ти коментари 
су, са једне стране, оправдани, 
јер је таквих безвредности на 
претек. Ипак, мислим да и даље 
постоји алтернатива и простор за 
интелектуални и духовни напредак. 

Ако свако понуди најбоље што може, ствари ће се брзо окренути 
и праве вредности поново ће се вратити на место које заслужују. 
Идеја за покретање Блогераме јавила се међу сарадницима 
Центра за истраживање и популаризацију српске књижевности, 
који ради у склопу Катедре за српску књижевност. Идеја нам 
је да развијамо културу читања и писања, да се полазници 
Блогераме суоче са једним другачијим погледом на књижевност, 
да развијају свој ум и да, једноставно, на крају програма, могу 
да кажу да су постали нешто бољи писци него што су били на 
почетку.

Реците на нешто више о Блогерами.
Блогерaма је бесплатан курс креативног писања блогова, 
који за матуранте новосадских и суботичких средњих школа 
организују Матица српска и Филозофски факултет у Новом 
Саду. За форму блога смо се одлучили због њене флуидности. 
Блог не трпи жанровска и формална ограничења, тако да 
блогерамаши могу да пишу есеје, кратке приче, поезију, да 
стварају видeо - записе, стрипове, сценарија за видео - игре и 
сл. Сами часови посвећени су дискусији о радовима насталим у 
оквиру курса. Једни друге саветујемо и критикујемо, указујемо 
на врлине и недостатке, али причамо и о темема које су веома 
важне за сваког писца, старог или младог, великог или малог. 
На Блогерами се, тако, често поведе прича о оригиналности, 
стилу или критичком мишљењу. Овде се не ради о писању 
популарних блогова, који у једном делу јавности изазивају 
негативну реакцију због њиховог (не)квалитета. Овде настају 
квалитетни текстови и блогом се бавимо као књижевним 
феноменом, а не као рекламом за шминку или гардеробу. За сам 
крај Блогераме, планирамо свечано читање најбољих текстова 
насталих у оквиру курса. У Новом Саду ће се то читање одржати 
крајем јануара у свечаној сали Матице српске, а у Суботици, у 
децембру, у Културном центру Свети Сава.

Прошле година Блогерама је организована у Новом Саду. 
Шта вас доводи у Суботицу?
Новосадска Блогерама је прошле године протекла веома 
успешно, тако да смо ове године одлучили да причу проширимо 
и на Суботицу. Ако имате нешто квалитетно, нешто где људи 
могу истовремено да уче, уживају, размењују мишљење и 
искуства поводом ствари које их занимају, онда је још лепше 
ако то можете да поделите са што већим бројем људи. Сем 
тога, у Суботици су се појавиле институције које су препознале 
вредности и потенцијал Блогераме и додатно допринеле да се 
она организује и у нашем граду. Ту, пре свега, мислим на Кућу 
здравља, Инфостуд и Културни центар Свети Сава, који су на 
различите начине подржали пројекат Матице српске и Центра 
за истраживање и популаризацију српске књижевности.

Да ли су суботички полазници Блогераме испунили ваша 

очекивања?
Полазници су сјајни. Све су то деца која воле књижевност и 
уметност уопште, која јако много читају, знају, која воле да 
пишу и промишљају. Деца чији је начин размишљања веома 
зрео и напредан за њихов узраст што се, на крају крајева, 
најбоље можете видети ако прочитате њихове радове.

Планирате ли да организујете Блогераму и у другим 
градовима Србије?
На то питање је у овом тренутку тешко одговорити. Центар има 
разних планова у које је укључен и даљи развој Блогераме, али 
у којим ће се смеровима све одвијати немогуће је са сигурношћу 
прецизирати.

Где можемо прочитати неке од радова насталих у оквиру 
Блогераме и информисати се о њој?
 На нашем сајту blogerama.ff.uns.ac.rs, или на фејсбук страници  
Blogerama.

За крај, поручите нешто читаоцима? Зашто би требало да 
учествују на Блогерами?
Уколико воле уметност и мисле својом главом, уколико желе да 
се на један другачији начин сусретну са књижевношћу, читањем 
и писањем, уколико желе да упознају људе које интересују 
сличне ствари, нека нам се придруже.

  Блогерама – бесплатан курс креативног писања блогова, прошле године је,  по први пут, организован у Новом Саду, у организацији Матице 
српске и Филозофског факултета у  Новом Саду. Ове године се, осим у Новом Саду,  уз помоћ Куће здравља, Инфостуда и Културног центра 

Свети Сава, Блогерама одржава и у Суботици, а прилику да похађају овај курс,  добили су сви суботички матуранти.

U prvom polugodištu, 11. oktobra 2016. godine, tridesetak 
učenika Politehničke škole bilo je u prilici da pogleda 
predstavu “Sve bolji dolaze”, koju  je pripremio Dramski 
studio “Raičević”. Predstava počinje predstavljanjem  likova, 
to jest osoba koje učestvuju u  rijalitiju. Naravno, među 
njima je jedna  “pevačica”, zatim propala zvezda, siromašna 
devojka, profesorica… Glumci se nisu ustručavali da koriste 
psovke i pogrdne reči. Kao i u stvarnom svetu, glavni lik je 
bila takozvana pevačica, a oni obrazovani i kulturni ljudi su 
ostavljeni da lude. Profesorica srpskog jezika  je u predstavi 
govorila o tome kako nam društvo mentalno propada baš 
zbog takvih osoba kao što je pevačica Maca Garancija, što 
je publiku nateralo na razmišljanje. Kao i većini publike, 
scene iz predstave kojom se dočarava rijaliti, bile su mi 
veoma poznate.  Svaki dan ih viđamo na televiziji, internetu, 
u novinama…  Na kraju predstave, posle gromoglasnog 
aplauza koji su dobili glumci, na binu je izašao i reditelj 
predstave Luka Mihovilović, sa kojim smo imali priliku da 
popričamo  o predstavi, ali i o društvu u kome živimo.

SVE BOLJI DOLAZE  
Fátyol Sarolta AT 3/2

Дуња Башић Палковић АТ 4/1

БЛОГЕРАМА
Интервју: Луна Градиншћак, професор српског језика и књижевности, предавач суботичке Блогераме
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Legenda veli 
da je Isusov 
učenik Marko, po 
nagovoru kolege, 
p r e o b r a ć e n o g 
p r o g o n i t e l j a 
prve generacije 
pripadnika nove 
religije, Pavla 
iz Tarsa, uradio 
šta se od njega 

očekivalo, napisao jednu varijantu uporedno 
preglednih priča o životu učitelja, te naoružan 
verom i, za buduće generacije, sakralnim 
spisom, krenuo na putešestvije misionarske 
provenijencije, većma po drevnom Misiru, 
ustoličivši se, neko vreme, u kulturnoj 
Aleksandriji, kao episkop novopečene crkve 
i pastir novopečenih istomišljenika. Elem, 
neko vreme je aleksandrijska klima bila 
povoljna za zacrtani zadatak, a pastva se 
uvećavala, ali su vetrovi prohujalih vremena 
još uvek kovitlali, pa je hrišćanski prvoborac 
pao kao žrtva neprijateljski raspoloženog 
dela stanovništva, koje nikako nije htelo da 
se odrekne paganskog nasleđa, tako što su 
nesrećnika zadavili vukući ulicama vezanog 
užetom oko vrata. Kada su se spremali da 
dokrajče svetiteljevo telo spaljivanjem u 
ognju, udarilo je veliko nevreme, omevši 
ih u nameri da ga spale, pa su ga prijatelji, 
hrišćani,dostojno pokopali. Bilo je to, kako 
predanje govori, 68. godine po Hristovom 
rođenju.
Nekoliko stotina godina kasnije, u IX 
veku, u priču su se umešali ljudi, relativno 
nepoznatog grada „u pelenama“, sa 
severa italijanske čizme. To su bili pioniri 
transjadranske i transmediteranske trgovine, 
a njihovo naselje će uskoro biti znano kao 
Civitas Veneciarum–Venecija. Priča kaže 
da se dvojici venecijanskih trgovaca mnogo 
dopala svestranost pokojnog Marka u smislu 
uloge zaštitnika advokata, građevinskih 
radnika, zidara, staklara, pletača korpi, notara 
i pisara, zatvorenika, zaštite od nevremena, 
munje, tuče, iznenadne smrti i sposobnosti 
prizivanja lepog vremena i uspešne žetve, pa 
su pomislili da osoba sa ovakvim lekovitim 
svojstvima može, u tom smislu, sasvim 
odgovarajuće da posluži i njihovom mladom 
gradu, nešto većem od običnog ribarskog 
naselja, u fazi početka izvlačenja iz zagrljaja 
vizantijskog gospodara, pa su, 828. godine,iz 
Aleksandrije prošvercovali iskopane ostatke 
svetog Marka, sakrivene ispod svinjskih 
polutki; da su zahvaljujući svetim moštima 
izbegli strahovitu oluju, te da ih je u Veneciji 
radosno dočekalo rukovodstvo grada i dužd, 
koji je odmah naredio da se pored njegove 
palate podigne kapela, buduća crkva svetog 
Marka, gde će posmrtni ostaci svetitelja 

rEPuBlIka svEtog marka
biti čuvani. Od tada će ovaj jevanđelist biti 
moćan pokrovitelj Venecije, kome će se svi 
obraćati u molitvama i prilikom bitaka, dok 
će krilati lav, njegov znak koji naglašava 
snagu uskrsnuća i savladavanja smrti, 
ukrašavati zastave i brodove pomorske sile.
Počeci grada – države, Venecije, znane 
i kao Republika svetog Marka, što je, 
na osnovu prethodno rečenog, sasvim 
opravdano, Serenisima (la Serenissima 
Repubblica), po tituli koju je nosio 
dužd, a koja bi se mogla prevesti kao 
“presvetli”, Mletačka Republika što je 
naziv svojstven južnoslovenskom entitetu 
i gramatičkim transformacijama, u ovom 
slučaju betacizmu, po kojem je Venecija 
postala  Benecija, pa je sledila redukcija 
prvoga “e” u imenu naroda venecijanskog 
iliti benecijanskog (Bnetci), pa asimilacija 
“b” u “m”, što je Bnetke prevelo u Mnetke, 
tj. Mnečanei, konačno, disimilacija “mn” 
u “ml”, što je finalizovalo produkte ove 
zavrzlame u etnonime -  Mleci (Mlečani) 
i horonim - Mletačka republika, Kraljica 
Jadrana, Nevesta mora, Grad mostova 
i, verovatno, po drugim lepim nazivima, 
koje bi valjalo zapisati iz urbane žargonske 
lepeze savremenih Mletaka, padaju u V 
vek, u vreme višetalasnih,višefrekventnih 
najezdi germanskih i hunskih varvara, koje 
su primorale stanovništvo područja severne 
obale Jadranskog mora da spas potraži 
uobližnjoj laguni, a takvima obiluje taj 
ćošak Jadrana, gde je voda mirna, relativno 
plitka, mada sklona burnim plimama. 
U zamešateljstvu morskog i močvarnog 
prostranstva, izviruje više ostrva, -Murano, 
Burano, Torčelo i druga, kao i arhipelag od 
šezdesetak malih mikroostrva - rivus altus 
(Rialto), grupisanih oko meandra nekadašnje 
reke - budućeg Velikog kanala. Na tom, 
nadasve, čudnom, ali u odbrambenom 
smislu, blagorodnom području, udareni su 
temelji buduće lepotice i velesile.
Preci budućih sredozemnih monopolista 
nisu dugo oklevali, jer izvori govore da su 
vrlo brzo, po bežaniji, živnule aktivnosti 
motivisane krilaticom da od nečega mora 
da se živi, pa treba iskoristiti prirodne 
resurse, opisane kao pomorske delatnosti 
ribarenja, dobijanja soli iz mora, te trgovine 
brodovima – buduće majke venecijanskog 
privrednog buma, koje će u narednim 
vekovima dosegnuti vrhunac.
Uporedo sa oslobađanjem od vizantijske 
vlasti, u prvim vekovima postojanja 
Venecije jače izražene, a u kasnijim, do 
konačne samostalnosti početkom X veka, 
više formalne, i jačanjem privrednih 
aktivnosti, žitelji grada su izgradili 
specifičan republikanski državni sistem, 
zasnovan na originalnim idejama i realnim 

okolnostima, počivajući na utemeljenim 
principima srednjovekovnih društvenih 
odnosa, koji nije dozvoljavao veće uplitanje, 
osim simboličnog ućešća formalnim 
odobravanjem odluka aristokratskih 
vlasti, „prostog sveta“ u političke odnose 
u Republici, ali i mehanizmima koji nisu 
dopuštali da moć u društvu postane želja za 
naslednom moći i koncentracijom sveopšte 
vlasti u rukama pojedinih aristokratskih 
porodica. Iako su duždevi, nazvani tako 
po duksevima koji su u vreme vizantijske 
vlasti bili na čelu venecijanskog dukata 
kao teritorijalno-administrativne jedinice, u 
ranijim vremenima imali široka ovlašćenja i 
težili — a težiće i dugo potom - da njihovo 
zvanje postane svojina neke duždevske  
dinastije - moćne porodice, nastojeći da 
njihov sin bude naimenovan najpre za 
njegovog pridruženog vladaoca, a zatim i za 
njegovog naslednika, do XII veka neumoljivi 
republikanski sistem, aristokratskog tipa, 
smanjio je doživljaj ovom organu vlasti 
na, gotovo, ceremonijalnu ulogu, po 
kojoj za vreme trajanja svog mandata nije 
mogao sam da izlazi u javnost, nije smeo 
da se sam sreće sa vladarima ili stranim 
poslanicima, nije smeo sam da otvara 
zvanična pisma, a u XVI veku članovima 
duždevskih porodica onemogućeno je da 
stiču visoka crkvena zvanja i da vrše kakve 
druge zastupničke funkcije da ne bi pali u 
iskušenje, apsolutističkog karaktera, sukoba 
sopstvenih interesa i etiketiranja kao faktora 
remećenja ustaljenih tokova.
Veliko veće (Maggior Consiglio),formirano 
kao veće 40-orice, postigavši u XV veku 
maksimum sa  2000 članova punoletne, 
punokrvne, muške aristokratije, bilo je 
ključni deo celokupnog venecijanskog 
sistema, biralo je iz svojih redova duždeve 
pomoćnike, članove Senata, članove 
drugih veća, kojih je bilo tušta, zarad 
što minucioznije podele ingerencija 
i republikanske ufitiljenosti, i druge 
činovnike. Njemu je pripadala poslednja 
reč u izglasavanju zakona predloženih 
od strane drugih organa. Značajna uloga 
pripadala je Senatu, u početku sastavljenom 
od „zamoljenih“ (pregadi) stručnjaka, koje 
je dužd pozivao da ga posavetuju u nekim 
delikatnijim stvarima. Sredinom XVveka, 
Senat je u svom sastavu imao 120 članova, 
naravno, rasnih aristokrata, koje je na 
godinu dana biralo Veliko veće, a njegovim 
kompetencijama su bili obuhvaćeni mnogi 
poslovi kao što su biranje poslanika i 
određivanje zadataka, briga o ratnoj 
mornarici i regrutovanju vojnika, u oblasti 
privrede, donošenje propisa o snabdevanju, 
slanju brodova u konvojima, uvozu, kao i 
trgovanju žitom, uljem, solju i vinom.

Venecijansko sveštenstvo je među prvima 
u svetu imalo smanjen uticaj, jer patrijarh, 
episkopi i opati više nisu učestvovali u 
državnim poslovima; tako je nastalo jedno 
od osnovnih obeležja venecijanske politike, 
odvojenost crkve i države.
Sa ovako podmazanim šrafovima 
rukovođenja državom, koegzistirao je 
neviđeni privredni razvoj, koji je do XV 
veka pretvorio Republiku u dominantan 
faktor po pitanju trgovine u Sredozemlju. 
Na ekonomskom planu, Mlečani su postali ti 
koji su evropske države  snabdevali svilom, 
začinima, pamukom, šećerom, mirisima 
i dragim kamenjem sa Istoka; na Istok su 
pak izvozili drvo, gvožđe i bakar; imali su 
monopol na so. Venecijanski  dukat ili cekin, 
tako nazvan jer je kovan u Ceki, vrlo brzo 
je postao osnovna zlatna podloga u čitavom 
Sredozemlju. Senat je, ispunjen ponosom, 
1459. godine izdao zvanično saopštenje: 
„Naš je zlatnik toliko cenjen da u čitavom 
svetu uživa veći ugled nego bilo koji drugi 
zlatni novac, bilo kog drugog naroda!“ 
Kao što obično biva sa velikim silama, 
a bez toga to ne bi ni bile, neutoljiva glad 
za širenjem, pre svega, trgovačkog, ali 
i drugih vidova, biznisa i uvećavanja 
profita, “naterala” je Venecijance u širenje 
poseda širenjem uticaja ili neposrednim 
potčinjavanjem osvajanjem teritorija. Žrtve 
osvajanja zarad multipliciranja biznisa 
i zarade bile su i prve komšije, Padova 
i Verona, čime su, što je manje poznato 
ljubiteljima Šekspira, znameniti ljubavnici 
Kapuletovih i Montegijevih postali, 

zapravo, podanici Republike, a šaka krilatog 
lava su dopali i delovi Lombardije, Istra,  
Dalmacija, Dubrovnik, delovi albanske 
obale, Dubrovačka republika, a posle, 
reklo bi se, neslavnog učešća u Četvrtom 
krstaškom ratu i privremenog rušenja 
Vizantijskog carstva, okolina Carigrada, 
Kipar, kao i prostori kojima su Mlečani dali 
osobena, njima svojstvena, otkačena imena 
poput Negropontea, Moreje i Kandije, što su 
nazivi za Eubeju, Peloponez i Krit, a koje ne 
možete da vidite ni na jednoj karti, osim na 
onovremenskim venecijanskim, požutelim.
Zlatno doba države obeležila je i znatna 
graditeljska, naučna i kulturna delatnost, 
koja se poklopila sa pojavom eksplozije 
širih razmera, koja je tresla Italiju, Evropu 
i civilizaciju nekoliko stoleća u vidu 
renesansne groznice humanističkog tipa, te 
potom,  nešto mirnijih, baroknih strujanja.
Najveća venecijanska crkva, čiji su temelji 
u priči o krijumčarenim svinjskim butkama 
i moštima svetog Marka, imenovana po 
zaštitniku grada, posle više metamorfoza, 
poprimila je konačnu fizionomiju 
vizantijskog stila u XI veku, nadopunjenu 
potonjim poharanjem Carigrada sa 
najznačajnijim ratnim trofejem – tzv. 
Trijumfalnom kvadrigom, četiri konja koja 
su krasila carigradski hipodrom, a u 
još ranijim vremenima Trajanov stub u 
Rimu, čime je neko Mlečanima “napisao” 
opravdanje za pljačku zarad vraćanja plena 
na italijansko tlo.
Crkva svetog Marka je povezana sa gotičkom 
palatom, slične sudbine stradanjem u 

rušenjima, demontiranjima i požarima i 
poprimanjem, kompatibilno privrednom 
napretku, posle svake havarije, lepšeg 
obličja od prethodnog, konačno definisanog 
u prvoj polovini XV veka. U njoj je živeo 
izabrani dužd Mletačke republike, koji 
većinu poslova, osim nekih, nije mogao 
da obavlja sam, a u njoj su bile i najveće 
institucije države: Veliko veće, Senat, itd...

“Sve će se želje tu da probude, 
dušine žice sve da progude, 
zadivićemo svetske kolute, 
bogove silne, kamoli ljude, 

zvezdama ćemo pomerit pute, 
suncima zasut seljenske stude, 

da u sve kute zore zarude, 
da od miline dusi polude, 
Santa Maria della Salute”

jecala je duša ranjenog pesnika Laze Kostića, 
tugujući za izgubljenom ljubavlju pod nebom 
Ticijanovih i Tintoretovih predstava crkve, 
istoimene naslovu pesme - Santa Maria 
della Salute.Venecijanci  je jednostavno 
zovu Salute (zdravlje). Znamenita crkva, 
slikovito smeštena na uskom rtu, koji leži 
na ulazu u Kanal Grande, prekoputa Trga sv. 
Marka, podignuta je u XVII veku u vreme 
velike epidemije kuge, koja je neumoljivo 
kosila i pored svakodnevnih molitvi svecima 
zaštitnicima od ove pošasti, te je uvaženi 
Senat odlučio da podigne sakralno zdanje 
posvećeno nekom svecu imunom na kugu, 
već Blaženoj devici Mariji.
Priča veli da je čuveni trgovac i istraživač, 
državljanin Republike, Marko Polo, 
u XIII veku proveo mnogo godina na 
Dalekom istoku kod čuvenog Kublaj–
kana, unuka još čuvenijeg Džingis–kana, 
i vladara tadašnjeg, nadasve kulturnog 
Kineskog carstva, upadajući u raznorazne 
avanture, mada neki naučnici, rukovođeni 
skepticizmom kao jednim od osnovnih 
postulata naučnog istraživanja, osporavaju 
ove tvrdnje smatrajući da Marko nije 
toliko daleko stigao, niti da je zaslužan za 
degustaciju sladoleda, špageta i drugih 
poslastica, drevnih kineskih izmišljotina 
koje su, zahvaljujući njemu, našle mesto 
u evropskim kuhinjama. Venecijanci nisu 
sačekali rezultat naučnih rasprava, pa su svoj 
aerodrom imenovali imenom istraživača.
Đorđone, Ticijan, Tintoreto, Veroneze, 
Kanaleto, Monteverdi, i još neki obični ljudi 
što svet čine lepim ili lepšim, krunisali  su 
slavu Serenisime draguljem estetskog i 
intelektualnog sjaja, koji iako Republike 
nema već više od  dva veka, blješti na 
trgovima, u uličicama, kanalima, srcima 
ljudi koji… jesu Venecija.

КУЛТУРА  - KULTÚRA
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subotički tamburaški 
orkestar ove godine 
obeležava 40 godina rada. 
U orkestru ste, kao osnivač, 
od prvog dana... recite 
nam nešto o istorijatu  ovog 
orkestra.

Subotički tamburaški 
orkestar osnovan je 6. novem-
bra 1976. godine. To je bilo 
pre tačno 40 godina i od toga 
doba desilo se mnogo toga. 

Na početku je orkestar bio bez dirigenta.  Pokazalo se da 
je dirigent i te kako potreban, jer orkestar bez njega nije 
bio u mogućnosti da izvede sve što je zamislio i planirao. 
Prvi dirigent bio je Balaž Piri Ištvan iz Muzičke škole 
u Subotici, posle njega, jednu sezonu, dirigent je bio 
Aleksandar Malaković, a potom je Zoran Mulić iz Novog 
Sada  25 godina dirigovao orkestrom. Silom prilika sam 
i ja bio dirigent kratko vreme, a posle mene je došla 
Marijana Marki. Nikad se nisam usavršavao, niti je to 
moj poziv, ali pokazalo se da sam od svih neiskusnih, 
ja najmanje neiskusan. 1983. godine orkestar pokreće 
i sekciju za obuku novih članova, i pored te sekcije se 
javlja dečji orkestar, koji funkcioniše sve do danas. 
Subotički tamburaški orkestar je učestvovao na bezbroj 
priredbi. Broj nastupa je preko hiljadu za ovih 40 godina. 
Svе ovo vreme, učestvovali smo na festivalima gde smo 
često dobijali vrlo značajne nagrade, skoro uvek prve. 
Osim toga, držali smo puno svojih samostalnih koncerata. 
Orkestar je nastupao u Subotici, Osijeku, Zagrebu, Rijeci, 
Celju, Novom Sadu, Beogradu i ostalim većim gradovima 
bivše Jugoslavije. Pored toga, orkestar je nastupao 
u Mađarskoj, Nemačkoj, Belgiji, Rusiji, Rumuniji, 
Španiji, Izraelu... Tu su bile i mnoge turneje na kojima 
smo pobeđivali i ostvarivali velike uspehe. Orkestar je 
dobitnik i društvenih priznanja, pre svega, Oktobarske 
nagrade grada Subotice. 

Bilo je mnogo uspeha, mnogo nagrada za ovih 40 
godina. Možete li se prisetiti onih Vama  najdražih?

Teško je iz svih tih nastupa izdvojiti najdraže, ali ja 
bih izdvojio samo dva - prvu nagradu Summa cum laude 
(prva nagrada sa svim pohvalama), koju smo osvojili u 
Belgijskom gradu Nerpeltu, gde smo na međunarodnom 
takmičenju ocenjeni sa 99.7 od mogućih 100 bodova; 
druga nagrada je iz 1988. sa festivala Tamburaške glazbe, 
koji se održava u Osijeku. Tada je to bio jugoslovenski 

40 godina sUBoTiČkog TaMBUraŠkog orkesTra

David Vujković Lamić GI 3/4 i Dunja Španović AT 2/1

festival  i osvojili smo prvu nagradu, i to nam je tada  
mnogo značilo. 

kada se pomene tambura, ljudi zamišljaju 
folklornu muziku. repertoar subotičkog tamburaškog 
orkestra je mnogo širi i bogatiji od toga. kako se 
formirao i, tokom vremena, menjao  izbor muzike koju 
svirate?

Subotički tamburaški orkestar ima jako veliki 
repertoar. Naš izvorni repertoar su narodne pesme i igre, 
naravno, vojvođanske,  isto tako i bunjevačke pesme iz 
okoline Subotice. Od kada smo počeli,  pa sve do danas, 
nismo prestajali da radimo po izvornom repertoaru, a tako 
ćemo nastaviti i ubuduće, jer mislim da se toga ne treba 
odricati, svoje korene treba negovati. Imamo kompozicije 
koje su specijalno pisane za tamburaške orkestre, to jest 
nisu prerade. Svirali smo i iz svetske muzičke literature 
pesme koje su prerađene za tamburaški orkestar, sa 
kojima smo postigli veliki uspeh.Tumačiti kompozicije 

pisane na jako moderan način, onako kako se to radi 
krajem 20. i početkom 21. veka nije bilo nimalo lako i 
uobičajeno, ali moram reći da smo u tome bili izuzetno 
uspešni. Osim ta tri roda, oprobali smo se u evergrin 
muzici, kao i u džezu, mada u njega još nismo dovoljno 
zakoračili.  Možda u nekom narednom periodu i to dođe 
na red. Problem kod te muzike je to što je potrebno imati 
posebno školovane muzičare. Mi, koji smo školovani 
na klasičnim tradicijama, kojima je ta vrsta harmonije i 
pristupa muzici strana, nismo osposobljeni da napišemo 
dobre aranžmane za džez muziku. Mislim da se osnovna 
koncepcija rada  svih ovih 40 godina nije menjala. 

raspolažete li podatkom koliko je dece i mladih 
ljudi za ovih 40 godina prošlo kroz orkestar?

 Mi imamo sređene podatke i upravo se ažuriraju. 
U toj evidenciji, nalaze se oni koji su u orkestru ostali 
najmanje dve godine. Opredelili smo se za taj kriterijum  
vremena zbog toga  što je potrebno  vreme da se sazri. 

Bilo je oko 400 članova Subotičkog tamburaškog 
orkestra. Danas, kada čitam ta imena, prisećam se raznih 
mladih ljudi i dece. To su već odrasli ljudi koji, ako se i ne 
bave tamburaškom muzikom aktivno, jesu sigurno dobra 
publika i poštovaoci onoga što se ovde kod nas radi.

kako se postaje član subotičkog tamburaškog 
orkestra?

Član našeg orkestra može postati svako ko  želi. 
Nemamo nikakav poseban standard, znači nema nikakvog 
biranja u pogledu da li neko ima više ili manje sluha. 
Mislim da svako može imati bar toliko sluha koliko 
je potrebno da nauči. Naravno, neće svi biti jednako 
usmereni kao solisti, ali svi mogu naći mesto unutar 
orkestra, potrebno je jedino da to neko voli i da nam se 
javi. 

Mnogo toga se izmenilo za poslednjih 40 godina.  
Menjala se muzika, kao i odnos prema njoj. imate li 
neki savet kako se formira dobar muzički ukus?

Ja bih rekao da je odgovor jako jasan. Mislim da ne 
treba niko, ni oni koji su muzički školovani, ni oni koji 
nisu, da se opredele za slušanje samo jedne vrste muzike. 
To je kao da koristite samo jednu ruku, a drugu nikad. 
Treba slušati sve vrste muzike. U svakom žanru postoji i 
dobra i loša kompozicija. Često imam običaj da kažem da 
bih se osećao  kažnjenim kada bih morao da slušam samo 
tamburašku muziku. 

Posvećeni ste radu sa mladim ljudima... imate li 
neku poruku za njih?

Najgore za mlade je da nemaju ambicije. Moraju ih 
imati i moraju da žele  da ostvare svoj cilj u životu. Taj cilj 
ne mora biti da sviraju… Često kažem: ,,Ko hoda, a nema 
cilj, neće nigde ni stići, a ko zna gde ide, taj će sigurno 
stići tamo gde je krenuo.’’ Isto tako je i sa buđenjem 
ambicije. Neko želi da nauči da svira samo za sebe, neko 
želi da nauči da svira samo da bi mogao da se uključi u 
orkestar, a neko želi da postane solista u orkestru. Sve je 
to moguće, samo treba tačno znati šta želiš i sam  sebi 
zacrtati plan i onda, naravno, ni rad na tom planu više neće 
biti težak. Onaj ko nema zacrtan plan, neće nikada postići 
ništa. To je kao kada bacite piljevinu na vodu. Šta biva 
sa njom?  Voda je nosi gde ona hoće. Tako će život, one 
mlade koje nemaju ciljeve u životu, odneti gde on hoće. 
Ako imaju svoje ciljeve, onda će oni plivati i otplivati 
tamo gde žele, a ne tamo gde ih voda nosi. Zato, stvarajte 
svoje planove, predviđajte sebi budućnost, zacrtajte svoje 
ciljeve,  i tako ćete jedino stići do njih. 

Subotički  tamburaški orkestar

Koncert u Gradskoj kući povodom 40 godina rada

Intervju: Stipan Jaramazović, predsednik Subotičkog tamburaškog orkestra
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НЕЗАБОРАВНА ФРУШКОГОРСКА АВАНТУРА

Бранка Јовичић, професор

Током 23. и 24. септембра, група ученика 
и наставника Политехничке школе успешно је 
реализовала пројекат  „Хајдемо у природу“  на 
Фрушкој гори,  захваљујући подршци Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице.

Сви у теорији знамо колико је благотворан, и за 
психофизички развој важан, боравак у природи, и да су 
некада, не тако давно, деца и млади своје слободно време 
најчешће проводили напољу, у слободној игри или шетњи. 
Свесни смо да је у данашње време убрзаног технолошког 
развоја, прави подвиг када успеш да младе људе, бар 
за тренутак, одвојиш од бљештавих монитора разних 
електронских урећаја. Истина, предностима које нуде 
рачунари, таблети и мултифункционални телефони не 
одолевају више ни они старији. Полако, али незаустављиво 
и сигурно, све више времена проводи се у затвореном 
простору, уз виртуелне илузије да се може стићи свугде, 
уз само један „клик“. Заборављају се, притом, природне 
оазе које се налазе сасвим близу нас и које нас, богатством 

које нуде, ненаметљиво позивају да се у свет око нас 
загледамо пажљивије и дубље. Када у природи наиђеш на 
препреку, нема спасоносног клика - све је стварно и мора 
се савладати, као, уосталом, и у животу, оном правом, и 
зато је, између осталог, сваки покушај враћања природи 
поучан, важан и драгоцен.

Ученици смера техничар за пејзажну архитектуру и 
наставници природних и стручних предмета Политехничке 
школе из Суботице су, у оквиру пројекта „Хајдемо у 
природу“, 23. и 24. септембра 2016. године, боравили на 
дводневној стручној екскурзији на Фрушкој гори, питомој 
војвођанској планини смештеној између Саве и Дунава, и 
од Суботице удаљеној свега стотинак километара. Група 
ученика и наставника предвођена директором школе, 
Исом Планићем, до Новог Сада стигла је возом, потом 
до Парагова, аутобусом, и напослетку, до одредишта 
- Планинарског дома „Занатлија“ под Главицом, кроз 
шуму и узбрдо, пешке. С обзиром на то да је екскурзија 
трајала свега два дана, није било много времена за 
губљење. Након кратког одмора, кренуло се у вишесатну 

и на моменте врло изазовну шетњу кроз скровите и стрме 
пределе, обрасле богатом и бујном вегетацијом. У једном 
тренутку, пред шетачима се, у уској поточној долини, 
указао један од многобројних извора на Фрушкој гори, а 
потом и једно од петнаест вештачких језера предвиђених 
за рекреацију и узгој рибе. Бајковитост предела лепотом 
је одузимала дах, а пут је даље водио до Поповице и 
Орловог бојишта, некадашњег каменолома и омиљеног 
места планинара и спортских пењача. Са видиковца 
се пружао поглед на Иришки венац и орлове у лету. 
Најхрабрији међу ученицима опробали су се у спортском 
пењању, уз стручну помоћ врсних планинара и алпиниста 
- директора школе Исе Планића и Андора Луховића. Они 
мање храбри, у неверици су посматрали своје другаре који 
су, уз инструкције и помоћ, корак по корак, савладавали 
импозантну и неприступачну стену. Била је то једна од 
оних лекција која се памти целога живота, и која учи да 
се свака препрека може савладати - ако то заиста желиш и 
ако си довољно храбар.

Пресабирајући утиске, група ученика и наставника 

вратила се у планинарски дом, где је у вечерњим сатима 
организовано дружење под ведрим небом, уз незаобилазну 
логорску ватру. 

Сутрадан су, у дворишту планинарског дома, на дрвеће 
постављене две кућице за птице - рад ученика столарског 
смера Политехничке школе, а потом се шетало до познатог 
планинарског одредишта Вилина водица, које се налази у 
средишту, чинило се, чаробне шуме. Уследио је повратак 
кући, у Суботицу, али фрушкогорска авантура није се тиме 
и завршила. Сав материјал који су ученици прибавили 
на овој стручној екскурзији биће даље обрађиван, како 
би послужио свима који на овој екскурзији нису били. 
Предвиђена је припрема разних презентација, писање 
радова, као и  прављење хербаријума и инсектаријума, из 
којих ће о лепотама и разноврности природе учити ове, 
али и неке будуће генерације. 

Утисци свих оних која су два дана провели на овој 
стручној екскурзији још дуго ће се препричавати, уз жељу 
да се на њих надовежу и неки нови, једнако лепи и снажни, 
настали у стварности - правој, не виртуелној.

Сакупљање инсеката

Логорска ватра

Пењање на стену

Постављање кућице за птице
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Anastazija Ikić TPA 3/11 

Na obali Ludaškog jezera je, u subotu, 1. oktobra 2016. 
godine, održana sportsko-rekreativna manifestacija „Palićki 
susreti planinara“ po 42. put. U okviru projekta „Hajdemo 
u prirodu“, grupa učenika iz odeljenja AT 1/2  i  TPA 3/11 
Politehničke škole je, zajedno sa još oko tristo subotičkih 
osnovaca, učestvovala u šetnji koja je organizovana na dve 
staze: kraćoj, od 13 kilometara i dužoj, od 20 kilometara. Obe 
su vodile kroz Subotičku peščaru sa startnim mestom i ciljem 
kod Vizitorskog centra preduzeća „Palić- Ludaš“. Najhrabriji 
među učesnicima šetnje imali su priliku da se oprobaju u 
sportskom penjanju na veštačkoj steni na Paliću. Bila je to 
šetnja u prirodi nakon koje su se, kako to već biva, svi osećali 
umorno, ali zadovoljno i raspoloženo.

PEŠAČENJEM DO DOBROG 
RASPOLOŽENJA

Penjanje na stenu je prilika da iskusiš nešto novo i pokušaš da pobediš 
svoj strah od visine. Prvi put sam se u ovom ekstremnom izazovu 
oprobala u okviru stručne ekskurzije na Fruškoj gori, kada sam se 
popela na stenu visoku 22 metra. Nikome ko je to prvi put tada uradio 
nije bilo nimalo lako. Penjanje na tu fruškogorsku stenu na mene je 
ostavilo snažan utisak i učvrstilo me u želji da nastavim da se bavim 
ovim teškim i izazovnim sportom. Zato sam se priključila grupi 
učenika koja je sa planinarima išla u šetnju Subotičkom peščarom, a 
nisam propustila priliku da se popnem i na veštačku stenu na Paliću.

Na veštačkoj steniU šetnji

Branka Jovičić, profesor

Međunarodni beogradski sajam knjiga, najrepre-
zentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope,  
održana je u tri najveće hale Beogradskog sajma,  u 
periodu od 23. do 30. oktobra 2016. godine, pod sloganom 
“Knjige u ruke”. Ove godine  održan  je 61. sajam, a među 
brojnim posetiocima  našlo se i stotinak učenika naše škole, 
predvođenih profesoricama srpskog jezika i književnosti.

Okupili smo se rano ujutro, i još uvek pospani, zauzeli 
svoja mesta u autobusu i zaputili se ka glavnom gradu. Nakon 
tročasovnog putovanja,  stigli smo u prestonicu  i na Sajmu 
knjiga zatekli veliku gužvu. U prostorijama hala bili su 
postavljeni štandovi sa najrazličitijim knjigama. Zahvaljujući 
velikom izboru, svako  je imao priliku da pronađe knjigu koja 
mu odgovara. Šetnja kroz sajam mnogima je pružila priliku  
da sretnu neke od ličnosti koje su svojim delima, zapisima 
ili mislima ostavili trag u našoj kulturi ili nauci. Kada smo 
završili obilazak sajma, sa knjigama u rukama i zadovoljni 
što smo pronašli sve što nas je zanimalo, krenuli smo ka 
centru grada. Obilazak samog grada upotpunio je ekskurziju, 

NA SAJMU KNJIGA

jer smo videli neke od njegovih znamenitosti.
Beogradski sajam, u današnje vreme, predstavlja plamen 

nade za kulturu, jer su ljudi skoro potpuno zaboravili šta 
knjige  predstavljaju i koliko znače. 

Učenici Politehničke škole ispred  Beogradskog sajma

Jelena Nedić TPA 3/11
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Ученици Политехничке школе са подручја рада 
шумарство и обрада дрвета - дрвопрерађивач су 10. 
новембра 2016. године посетили Сајам намештаја у 
Београду, како би изблиза видели све оно о чему уче у 
школи. 

Занимљиво је било разгледати разноврстан намештај 
смештен у неколико огромних хала, као и видети разне 
машине и сазнати на који начин се њима рукује.  Ми 
смо, разгледајући, испробавали кревете, масирали се 
на столицама за то намењеним, сакупљали балоне, јели 
бомбоне... Сајам је био леп и свако је могао на њему да 
нађе нешто што му је било интересантно. 

Поред Сајма намештаја, обишли смо и Авалу, где смо 
се попели на торањ са чијег се видиковца пружа прелеп 
поглед. Након тога, посетили смо Споменик незнаном 
јунаку, дело чувеног вајара Ивана Мештровића. 

Ова стручна екскурзија била је лепа, а волеле бисмо 
да сличних излета има чешће.

ПОСЕТА САЈМУ 
НАМЕШТАЈА

Наталија Грујић, Милица Пољаковић ТОН 1/5

На сајму намештаја
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2016. november 28-án indultunk az érettségi kirándulásra. Az 
úti cél Észak-Olaszország. Az első nap az utazással múlt el. Amikor 
odaértünk Lido di Jesolóba, beköltöztünk a hotelbe, nem messze 
a tengerparttól, azután volt egy kis szabadidőnk. Igyekeztünk ezt 
hasznosan tölteni! Nézelődtünk, vásároltunk. A második napon 
hajóval mentünk Velencébe. Megnéztük a gyönyörű várost, 
természetesen kipróbáltuk az olasz pizzát, és gondoláztunk. A 
harmadik napot Veronában és Padovában töltöttük, ahol érdekes 
épületeket néztünk meg. Este Monte Katinibe érkeztünk, ugyanis 
a következő két napon ott voltunk elszállásolva. Másnap Pisa és 
Firenze. Városnézés, fotókészítés a ferde toronynál. Firenzében 
pedig fel lehetett menni egy kilátóba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt 
az egész városra. Utolsó nap, Trieste-ben kicsit borús volt az idő, 
de szerencsére nem esett nagyon az eső, így ott is szétnézhettünk. 
Utána indultunk haza. Remek élményben volt részünk, és örök 
emlék marad. 

 Na matursku ekskurziju u Italiju putovali smo dugo... Koliko je prošlo? Dvanaest, trinaest sati? Koliko god da volim da putujem, 
nakon toliko vremena provedenog na jednom mestu, jedino što želiš je da izađeš, protegneš noge i duboko udahneš.

 Baš kada mi se ta misao vrzmala po glavi, ugledali smo niz hotela koji su skrivali živahno plavetnilo koje pleše na vetru. I evo, 
svi smo sada tu. Tačno ispred. Talasi mi dodiruju bose noge i jeza mi prolazi kičmom izazvana hladnoćom koju donose, ali to nije važno... 
Biće vremena za toplotu. 

Ništa nije važno. More me zove u zagrljaj.

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI SÉTA
ÉRETTSÉGI KIRÁNDULÁS

Bicskei Friderika AT4/2

NAJJAČI UTISAK SA MATURSKE 
EKSKURZIJE

 Marijana Turu AT 4/1
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ijaNa zapadu Hrvatske, pedesetak kilometara južno od Zagreba 

smjestio se Karlovac, grad koji s ponosom ističe da je žabarski. 
Izrastao na sutoku četiriju rijeka: Kupe, Korane, Mrežnice i Dobre, 
danas se prostire na 402 km2 i broji negdje oko 60 tisuća stanovnika. 
Iako se čovjekova prisutnost na ovom području može pratiti još od 
željeznoga doba, sam grad nastao je u 16. st. kao vojnička utvrda 
kojom su povezana starija naselja Banija, Dubovac, Gaza i Švarča.

U posjetu ovom zanimljivom i kulturnim naslijeđem bogatom 
gradu bili smo od 17. do 19. studenoga 2016. godine kao gosti 
Mješovite industrijsko-obrtničke škole Karlovac. Posjet je realiziran 
u okviru projekta Subotica u Karlovcu i nastavak je prošlogodišnjega 
projekta Karlovac u Subotici. Našu je školu u ovoj prilici predstavilo 
deset učenica i učenika u pratnji direktora i troje nastavnika. Cilj je 
projekta bio usmjeren prvenstveno na razmjenu nastavnih i školskih 
iskustava kako učenika, tako i nastavnika.

GOSTOVANJE U KARLOVCU
ARHITEKTURA KARLOVCA

Karlovac je grad vrlo interesantne arhitekture, povijesti i također 
privlačnog izgleda. Prvotno je građen u renesansnom stilu, a nakon 
velikih poplava i požara, obnovljen je, ali u baroknom stilu. Iako 
ne dijele ništa zajedničko, pojedinim strukturnim elementima na 
objektima podsjeća na Suboticu. Primjetna su tako linearna udubljenja 
koja se nalaze iznad lučnih prozora, a na vrhu luka nalaze se opeke 
koje podsjećaju na krunu. Također na nekim javnim objektima postoje 
točkasta udubljenja na oko metar visine. Velik dio gradskih fasada 
žute je boje. U centru grada svaki objekt ima točno 9 prozora, a rečeno 
nam je da je to zbog novca. Naime, u ranijoj povijesti grada, kada su i 
nastale ove zgrade, zakonom je bilo propisano da se za zgradu s više od 
devet okana mora plaćati dodatan porez. Stari je dio grada nastao još u 
16. stoljeću, a izgrađen je u svrhu obrane od Osmanlija pa se tlocrtom 
podudara s oblikom šesterokrake zvijeszde. Životinja Karlovca je žaba. 
Zašto žaba? Pa, kada su Turci došli do Karlovca, Karlovčani su oko 
iskopali brojne rupe i kanale kako bi spriječili osvajanje grada. Te su 
rovove napunili vodom, a što se pokazali povoljnim za razmnožavanje 
velikoga broj žaba. Karlovac je na poslijetku uspješno obranjen, a bare 
su pretvorene u male gradske parkove.

Dino Avdić AT 1/2

STARI GRAD DUBOVAC
Dubovac je jedan od najatraktivnijih i najočuvanijih spomenika 
fedualnoga doba, te je najpopularnije mjesto za početak ekskurzija. 
Leži na brdu nedaleko od Karlovca. Sagrađen je krajem 12. i početkom 
13. stoljeća, a u njegovoj arhitekturi možemo prepoznati obilježja i 
romaničke i gotičke arhitekture. U kuli koja je nekad služila za obranu 
grada danas se nalazi muzejski postav kojim je prikazana njegova 
povijest. Posebno je fascinantan pogled s vrha kule i zasigurno 
predstavlja jedinstven način uživanja u ljepoti Karlovca. Mi smo ovu 
priliku iskoristili i za neke nezaboravne fotografije.

Marko Konkolj AT 1/2

ZAGREB
Nakon uzbudljivog iskustva u Karlovcu, na povratku kući, 

svratili smo do Zagreba. Ondje smo na putu do zvjezdarnice obišli 
neka od zagrebačkih znamenitosti. U samom središtu, na trgu koji nosi 
njegovo ime, nalazi se impozantan spomenik hrvatskom banu Josipu 
Jelačiću. Jedno je to od najpoznatijih mjesta susreta Zagrepčana i 
omiljena turistička atrakcija. 

U zvjezdrnici smo poslušali nadahnuto predavanje o 
svemiru, odnosno, nešto detaljnije o Sunčevu sustavu. Naučili smo 
nešto o nastanku svemira, razvoju galaksija i specifičnotima kako 
same naše galaksije, tako i našega sunčeva sustava i planeta koji mu 
pripadaju.

Nakon predavanja dobili smo vrijeme za slobodno 
razgledavanje grada. Dino, Marko i ja smo se odvojili od ostalih i pošli u 
potragu za hranom. Naravno da nam se u tom trenutku najprimamljivija 
učinila brza hrana, pa naše apetite nije bilo preteško zadovoljiti.

Siti i odmorni nastavili smo šetnju gradom. Ulice su bile 
neobične. Bile su baš nekako strme. S profesorima smo se našli na već 
spomenutom omiljenom sastajalištu Zagrepčana i prepuni dojmova 
zaputili se svojoj Subotici.

Zagreb me je oduševio kao grad, iako smo vidjeli samo 
jedan njegov dio. Prepun je ljudi, ljudi koji su, kako smo zaključili, vrlo 
kulturni i opušteni. No, koliko god Zagreb bio lijep grad, nema ljepšeg 
grada od rodnog grada.

Davor Pavlić AT 1/2

Subotičani u Karlovcu

U Karlovac smo stigli u popodnevnim satima i nedugo nakon 
smještaja upoznali se sa svojim domaćinima u prostorima njihove 
škole. Nakon uvodnih pozdravnih govora ravnatelja dviju škola, 
učenici su predstavili svoj grad i školu. Naši su učenici tako 
računalnim projekcijama proveli svoje domaćine Suboticom, 
upoznali ih sa subotičkim kulturnim znamenitostima i predstavili 
svoju školu, a na kraju i izveli kraći igrokaz, kojim su predstavili 
dvojicu značajnih pjesnika, Miroslava Antića i Aleksu Kokića.

Bila je to prilika za prvi kontakt i upoznavanje s našim 
domaćinima. Nakon kraćeg neformalnog druženja, karlovački su nas 
učenici poveli u razgledavanje grada. Bila je to jedinstvena prilika 
da pod stručnim vodstvom upoznamo večernje lice grada, čije su 
arhitektonske karakteristike posebno upamtili naši arhitektonski 
tehničari.

 Sljedećega smo dana nastavili s razgledavanjem gradskih 
kulturnih znamenitosti, no ovoga smo puta izišli iz samoga centra i 
popeli se na obližnje brdašce, gdje se smjestio stari grad Dubovac. 
Samo je naselje starije od Karlovca, a vlasnici su staroga grada 
jedno vrijeme bili Zrinski i Frankopani.

U Karlovcu smo još istoga dana posjetili i slatkovodni akvarij 
„Aquatiku“, Gimnaziju Karlovac, koju je pohađao i Nikola Tesla, 
a u galeriji “Vjekoslav Karas”razgledali smo postav izložbe “Put 
u prošlost prirodoslovlja i obrazovanja, 250 godina Gimnazije 
Karlovac”.

Posljednji dan ekskurzije iskoristili smo i za obilazak Zagreba, 
glavnoga grada Hrvatske.

 ЗНАЊЕ ПУТОВАЊЕ - UTAZÁSOK  ЗНАЊЕ ПУТОВАЊЕ - UTAZÁSOK

Sanjin Ivašić, profesor
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kada i kako si odlučila da treniraš 
fudbal?

Treniram fudbal već osam godina. 
Počela sam sasvim slučajno… Vodila 
sam mlađeg brata na trening i uvek im 
je falio golman, pa sam  im ja branila. 
Tako sam dolazila svaki dan na trening, 
i na kraju su primetili da imam talenta 
za ovaj sport…

koliko dnevno treniraš i jesu li treninzi jako naporni?

Nije isto svaki dan. Kada smo na pripremama, imamo dva treninga 
koji traju dva sata, a kada je prvenstvo, uglavnom imamo jedan 
trening dnevno.  Kada imamo pripreme, treninzi su, naravno,  teži, 
jer je to period u kom se pripremamo  za predstojeće utakmice i 
obaveze koje nas čekaju.

 Čega se sve odričeš zbog fudbala?

Život sportiste i život čoveka koji se ne bavi nikakvim fizičkim 
aktivnostima nije isti. U mom slučaju, moram se odreći mnogih 
stvari… Nema izlazaka do kasno, nema opijanja, žurki, moramo se 
odvojiti od porodice, prilagoditi se svim uslovima koje nam obaveze  
nalažu…

da li ti je neki fudbaler uzor? koji ti je omiljeni fudbalski klub?

Kada bih morala da biram, igrač koji mi je uzor je Messi, a omiljeni 
golman mi je Hope Solo. Najdraži klub mi je “Barselona”.

kako uspevaš da učenje za školu uskladiš sa treninzima?

Teško, ali nekako ipak uspevam da se organizujem.

 da ne treniraš fudbal, kojim sportom bi se bavila?

Trenirala sam mnogo sportova - odbojku, košarku, fudbal, rukomet, 
ali nekako sam se najviše pronašla u ovome. Da ne treniram fudbal, 
trenirala bih košarku, to mi je omiljeni sport posle fudbala.

zahvaljujući fudbalu, obišla si mnoge evropske zemlje... koja 
država je na tebe ostavila najjači utisak?

Jesam, obišla sam mnogo država, a  najjači utisak na mene je ostavila 
Italija, Rim kao grad, naročito. 

najlepši utisak na terenu...?

Najlepši trenutak mi je bio kada smo osvojili sedmu uzastopnu 
titulu, Kup Srbije i plasirale se u top 32 u Ligi šampiona.

Šta su tvoji planovi za budućnost?

Imam puno planova, a prvi cilj mi je da završim školu i upišem 
fakultet.  Posle toga će sve biti lakše. Volela bih da odem negde 
u inostranstvo, da igram za neki dobar klub,  kasnije da postanem 
trener. To su mi želje, ali vreme će pokazati šta će se od toga 
ostvariti…

SPORTISTA SE ODRIČE MNOGIH STVARI

Anđela Gajić TPA 3/11

Szeptember 17-én Sportnapot tartott a Politechnikai 
Iskola közössége. Diákok és tanáraik gyülekeztek a Lazar 
Nešić Vegyészeti-Technológiai Középiskola sportpályáján. 
Ezen a napon iskolánk tanulói egymás és tanáraik ellen vagy 
éppen vállvatve mérhették össze tehetségüket, ügyességüket a 
csoportos sportágakban. Kispályás futball, kosár- és röplabda 
meccsek folytak. A futballmérkőzésre jelentkezők közül a 
Moćni-nemoćni csapat lett a legjobb, míg a második helyen a 
Buldožeri csapat végzett.

Akik nem vettek részt a sportokban, a pálya széléről 
nézhették és szurkolhattak társaiknak. A jó időjárás és a 
társaság miatt az idei Sportnap is kellemesen telt.

SPORTNAPOT TARTOTTUNK

Móra Regina, tanár

Treće septembarske subote, u dvorištu Hemijsko-
tehnološke škole, održan je sportski dan. Ovo 
tradicionalno druženje je prilika da se đaci i profesori, 
na početku školske godine, opuste i zajednički takmiče 
u raznim sportskim aktivnostima i igrama – malom 
fudbalu, basketu i odbojci. U okviru manifestacije, 
organizovan je turnir u malom fudbalu, a pobedila 
je ekipa Moćni-nemoćni, dok su drugoplasirani bili 
Buldožeri.

SPORTSKI DAN
Intervju: Dajana Mihajlović, učenica TPA 3/11 odeljenja

Dajana Mihajlović, učenica TPA 3/11 odeljenja, igračica je Ženskog fudbalskog kluba „Spartak“, šampion je Republike u ženskom fudbalu, osvajač 
nacionalnog KUP-a Srbije i učesnik UEFA lige šampiona.

Dijana Krtinić, profesor

СПОРТ - SPORTСПОРТ - SPORT
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 ПЕДАГОШКО ЋОШЕ - PEDAGÓGUSSAROK

Александра Радуловић Зеленика, психолошкиња

Самопоуздање је црта 
личности, није нешто са чим 
се рађамо. Није наследно. 
Не носи га непогрешив 
генетички код. Оно се гради 
и руши, или погрешно гради, 
па поново ствара. 
Самопоуздање је осећање 
сигурности у себе  и своје 
способности, односно 
начин на који себе видимо 
и вреднујемо. То је 
свесност особе о сопственој 
вредности и поверења у себе, 
преузимање одговорности за 

своје поступке, прихватање неповољне ситуације и воља да се 
из ње учи. Оно што самопоуздање није, а са чиме се често меша 
јесу бахатост, ароганција и себичност. Иза оваквог понашања не 
стоји поверење у себе, већ дубока несигурност. 
Онако како су нас третирали док смо се формирали као 
личност, тако ћемо и ми сами себе да прихватамо. Оваква врста 
прихватања и неприхватања дешава се цео живот и зато је веома 
важно самоприхватити се. 
Особа са здравим самопоуздањем више ужива у сопственом 
животу, зна да ужива у садашњем тренутку и генерално је 
можемо сматрати срећнијом. Таквим људима је добро са самим 
собом, па друштво бирају онда када желе, а не због тога што 
не могу да живе без туђе подршке и пажње. Самопоуздана 
особа проблеме прихвата као прилику за учење. Важно је како 
интерпретирамо ситуацију у којој нешто нисмо урадили на 
задовољавајући начин. Погрешно је рећи: „Ја сам неуспех“, а 
пожељно је рећи: “Нисам успео овог пута“. Ова друга опција 
оставља простор за следеће питање које гласи: „Шта треба да 
урадим другачије?“ Сви понекад грешимо и то је потпуно у 
реду, уколико из тих грешака бар нешто научимо и потрудимо 
се да их не понављамо. 
Пазите шта говорите себи. Уколико стално понављате: „Ја сам 
лош“, ја сам кретен“, тако ћете се и осећати. Унапред ћете себе 
убедити у неуспех. Још нешто - не дајте другима да размишљају 
уместо вас, као ни да одлучују уместо вас. Јесте тако лакше, а у 
случају неуспеха можете њих да кривите, али тако нигде нећете 
доспети, осим до тога да будете несрећни, јер неко други, а не 
ви, живи ваш живот.
Како  подићи самопоуздање
1. ВЕРУЈТЕ У СЕБЕ
Уколико очекујете од других да вас поштују, прво морате сами 
себе поштовати. Ваш мањак самопоуздања ће и други људи 
приметити, па вас могу искориштавати. Физичке вежбе ће 
вам помоћи да вратите веру у себе. Не само да ћете поправити 

КАКО ДО САМОПОУЗДАЊА

физички изглед, него ћете се и боље осећати. 
2. ЗАУЗМИТЕ СЕ ЗА СЕБЕ
Ако имате мишљење различито од већине, не устручавајте се 
да га искажете. Морате схватити да је ваше мишљење једнако 
важно као и мишљење других. Једини начин да стекнете 
поштовање у друштву је да имате свој став и заузмете се за њега.
3. ПРИХВАТИТЕ КОМПЛИМЕНТЕ
Најважнији корак у јачању самопоуздања. Следећи пут када вас 
неко похвали, захвалите се, уместо ублажавања или негирања 
нечега због чега сте добили комплимент. 
4. ТРАЖИТЕ ОНО ШТО ЖЕЛИТЕ
Ако имате рационалан захтев и битно вам је да га остварите, 
слободно га реците и видећете како ће вам многи покушати 
помоћи. Да бисте то успели у почетку вежбајте са мањим 
захтевима и немојте се осећати кривим због чињенице да нешто 
тражите. 
5. ВЕЖБАЈТЕ ДА КАЖЕТЕ „НЕ“
Ма колико вам било непријатно некога одбити, ако то не желите, 
слободно реците „не“. Објасните да вам је жао и да то не можете 
учинити. 
6. ГЛЕДАЈТЕ ДРУГЕ У ОЧИ
Када разговарате са неком особом, гледајте је право у очи. 
Уколико гледате на све стране, оставићете утисак несигурне 
особе. 

Научите да се изборите са сумњом у себе и постаните 
самоуверенији како бисте имали успеха у свему чему се 
посветите!
Самопоуздање и самопоштовање су основа за испуњен и срећан 
живот, а ви то заслужујете. 

Тест самопоуздања: Колико га ви имате или немате?
Овај упитник помоћи ће вам да откријете колико имате ниско или високо самопоуздање. Резултати не одређују вас као особу, 

једноставно указују на ваше мишљење о себи...
Одговорите са ДА или Не на следећа питања:
1. Да ли волите себе? 
2. Да ли се осећате усамљено већину времена?
3. Да ли желите другачије да изгледате?
4. Да ли преузимате одговорност за своја дела?
5. Да ли се упоређујете са другима?
6. Да ли вас брине шта други мисле о вама?
7. Да ли се осећате пријатно на забавама?
8. Да ли сте више фокусирани на своје неуспехе или на успехе?
9. Верујете ли да сте вредни љубави?
10. Да ли често окривљујете друге?
11. Да ли често себе окривљујете?
12. Да ли одмах завршите оно што сте започели?
13. Да ли вам треба признање да би имали позитивну слику о себи?
14. Да ли сте самосвесни све време?
15. Да ли се заузимате за себе?
16. Да ли мислите да сте талентовани?
17. Да ли имате снове и циљеве које желите да остварите?
18. Да ли сте искрени према себи?
19. Да ли сматрате да можете владати ситуацијом?
20. Да ли волите понекад бити сами?
21. Да ли увек остварујете постављене циљеве?
Бодовање:
Ако сте на следећа питања одговорили са ДА, додајте 1 бод за сваки одговор: 1,4,7,9,12,14-22. Одговор НЕ доноси 0 бодова.
Ако сте на следећа питања одговорили са ДА, додајте 0 бодова за сваки одговор: 2,3,5,6,8,10,11,13. Одговор НЕ доноси 1 бод. 
Што је већи збир имате више самопоуздања.
Започните рад на промени - повећању свог самопоуздања!

Како изгледа и звучи несигурност?                                               Како изгледа и звучи сигурност?

ГОВОР ТЕЛА

Не гледа друге у очи
Гледа у под
Погрбљеност
Обешена уста
Брзи покрети очију

ГОВОР
Замуцкује
Стално застајкује у говору
Прича врло тихо или брзо
Виче не би ли изазвао/ла 
реакцију

КАРАКТЕРИСТИКЕ
Ћутљивост
Стидљивост
Самокритичност
Несигурност
Нападност
Хвалисање

ПОНАШАЊЕ
Слаб стисак руке
Неодлучност, стално се 
предомишља
Никада се не успротиви
Непрестано све извиљава
Изгледа успаничено и 
нервозно
Не исказује своје мишљење
Увек подржава најгласнијег 
или најсамоуверенијег у 
просторији

ГОВОР ТЕЛА

Отворен став
Гледа људе у очи
Стоји право
Рамена права и опуштена

ГОВОР
Разговетан
Одмерен
Промишњен

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Искреност
Сигурност у себе
Не намеће се
Показује знање
Задовољан је оним што 
јесте
Опуштен
Попустљив
срдачан

ПОНАШАЊЕ
Одлучан
Предузимљив

 ПЕДАГОШКО ЋОШЕ - PEDAGÓGUSSAROK
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U okviru međunarodnog festivala filmova horora i 
fantazije “Hrizantema”, koji je u Art bioskopu “Aleksandar 
Lifka”,  u periodu od 27-30. oktobra 2016. godine, 
organizovan  četvrti put, i ove godine je, po drugi put,  za 
srednjoškolce organizovan književni konkurs “Gavran”. 
Tročlani žiri (Bojana Đorojević, Branka Jovičić - profesori 
srpskog jezika i književnosti i Ivana Matić – profesor 
hrvatskog jezika i književnosti) između trideset dve pristigle 
priče, opredelio se za tri najbolje. Prva nagrada pripala je 
Dunji Španović, učenici AT 2/1 odeljenja Politehničke 
škole (priča “Ad infinitum”), druga je otišla u ruke Ivoni 
Resan, učenici 3. d odeljenja Gimnazije “Svetozar Marković 
(priča “Vilinsko kolo”), dok je treću nagradu osvojio 
Marko Konkolj, učenik AT  1/2 odeljenja Politehničke 
škole (priča “Raj”). Među pohvaljenim učenicima, našli 
su se Luka Šarčević, Mila Kolundžić i Tomislav Andrić iz 
Gimnazije “Svetozar Marković”, kao i Dino Avdić, učenik 
AT 2/1 odeljenja Politehničke škole. Autori najboljih priča 
na srpskom i hrvatskom jeziku  nagrađeni su zanimljivim 
knjigama i besplatnim bioskopskim kartama. 

KNJIŽEVNI KONKURS “GAVRAN”

Zvona. Osetih čudesan i aromatičan miris kedrovine. 
Okružena zidovima, osetih  prijatan dodir svile. Gustu tamu 
razbijao je usamljen zrak svetlosti padajući preko mojih 
veđa. Plitak dah i damari.

 Dok je zlokobnost rasla, dobih bezumnu želju da 
glasno viknem. Pokušah da bar na čas zaustavim zvona, da 
mislim, govorim i prestanem da sanjam. Svaki novi talas 
misli obarao me je novim teretom užasa. Klonuh potpuno 
iznurena. Stanje unutrašnje praznine i očajanja zameni glas 
koji se ugnezdio iza očnih duplji i tiho šapnu: ,,Zašto bežiš? 
Da li si dostojna?” Tada u duši osetih dubok jad. Pojavi se 
žudnja za snažnim osećanjima i dubokim bolom,  bes prema 
jednoličnosti i ispravnosti i predvidivosti; želja da ceo svet 
razbijem u pramparčad…  Da budem -  čovek.  

Zaustavih dah i kao da mi se sve vraća - i pitanja 
i odgovori; i odobravanja i negodovanja; i uzroci i 
posledice… Brzo sagledah mnoštvo slika i sve do jedne 
duboko odjeknuše u meni. Osetih nemir, ali se ne uplaših-  
strah je zamenilo osećanje spokoja.  Shvatih da sam privukla 
čitav jedan izgubljeni svet: nebo i reku, devojčicu zapletenu 
u mrežu svojih snova… Sve u novim bojama govorilo je 
mojim jezikom. Svaka zvezda na nebu plamtela je i rasipala 
mir kroz moju dušu. Suznih očiju mogla sam da vidim sebe. 

Svet oko mene je čekao svečan i izmenjen. Tup udarac 
zagluši zvona. Pod prstima osetih rastresitu zemlju i osetih 
miris voštanice.

Dunja Španović AT 2/1

AD  INFINITUM
- I nagrada - 

Probudio sam se na tvrdom, hladnom podu. Ne znam koliko sam 
dugo ležao, ali škripanje mojih kostiju i bol u mišićima ukazuju mi da je 
prošlo neko vrijeme. Um mi se osjeća praznim i pustim.

Brzo sam promotrio što se nalazi oko mene. Soba je tamna i 
pusta, a zaključujem i da nema prozora. Polako se rukama upirem o 
tlo pokušavajući ustati. Uspijevam se odmigoljiti do zidova. Soba je 
relativno mala, veličini jedne spavaće sobe. Kroz tamu mogu nazrijeti 
vrata. Opipavajući ih napokon među svojim prstima osjećam kvaku. 
Trgnem se od njene hladnoće, ali je svejedno uspijevam pritisnuti. No, 
ništa. Vrata se nimalo ne pomiču. Iznenada, poput metka glavom mi 
prođe strašna bol. Sjećam se svjetla i udara, a najviše boli. Padnem. 
Nakon nekoliko sekunda, zapitam se: „Jesam li otet?“ U sobi nema 
ni stolica ni konopa koji ukazivali na otmicu. Razmišljajući o čudnoj 
situaciji u kojoj se nalazim pomišljam: „Jesam li mrtav?“ Kao odgovor 
na pitanje, otvore se vrata. U sobu uđu dva muškarca: jedan visok, 
šokantno plave kose i dubokih plavih očiju, a drugi, crne kose i brzih 
zelenih očiju koje su se neprestance vrzmale uokolo. Obojica su bila u 
odijelima, a na leđima im je bilo nešto nalik na krila.

„Gdje sam“, upitam ih.
„Ti si u raju“, odgovori mi visoki anđeo.
Nisam bio pretjerano loš čovjek, ali nisam bio ni religiozan.
„Raj?“ pitam ih.
„Da, ti si u raju. Pakao ne postoji, to je bila samo priča smišljena da 

vas vodi u pravom smjeru. Na kraju svi završe ovdje“, reče viši anđeo 
tonom koji je odavao da je te rečenice već više puta izgovorio.

„Ovdje smo da Vas povedemo u obilazak, Williame“, rekoše 
povlačeći me iz sobe.

Otvaraju vrata, jarka bijela svjetlost popuni sobu. Šećući kuda su 
me vodili, primjetio sam da su mi na leđima zašivena krila. Prolazili 
smo uskim hodnicima koji su svi bili istog izgleda i naišli na sedam 
vrata poravnata savršeno jedna do drugih. Sva istoga oblika i i boje. 
Zastajemo pred jednima. Viši ih anđeo otvara i ja uspio poviriti. Vidim 
operacijski stol i krila koja vise s desne strane. U strahu želim se udaljiti 
od sobe.

„Odustajanje više nije opcija“, rekoše njih dvojica uglas kao 
uvježbano.

Vežu me za stol, pa mi se obrati viši anđeo: „Vrlo Vam se posrećilo, 
pa ste dobili posao anđela.“

„Zašto ja“, upitam ih plačući.
„Niste dovoljno veličali Boga za života na Zemlji pa morate sad“, 

odgovori mi viši anđeo dok mi drugi škarama reže majicu.
„Idi u pakao“, poviknem ljutito.
„Bojim se, Williame, da to neće biti moguće.“
Osjećam kako mi se nož zarezuje u leđa.
„Možda je najbolje da tijekom ovoga dijela operacije ne budete 

budni“, reče anđeo dajući mi sredstvo za uspavljivanje.
Odjednom, svijet se okrenuo i sve je postalo crno.
Još sam ih nešto želio pitati, ali nisam stigao: „Što se dogodi kad 

umrete u raju?“

Marko Konkolj AT 1/2

RAJ
-III nagrada - 

Branka Jovičić, profesor
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АРХИТЕКТУРА - ÉPíTÉSZET

Dyed my hair long, let it fall.
Put my top hat on and escaped through the door.

Stepped into the night, as bright as the sun.
Let my voice out, life is so fun!

Come with me now.
Death will show you the way.

Come to me
. Join me in the dance of surviving the day.

I’m so alive, living life, waiting to die.

Hey! Mad Hatter! It is me.
Look into the mirror and you’ll see.

Minus the stick, plus the balloons,
dressed in the dark colors of moon.

Except I’m not as real as you.

I don’t have my Alice. I know the truth.
Am I mad already? I’m madder than you!

Died my hair red, let it down.
Took off my top hat and stayed inside.

The night is too dark, the sun is too bright.
Could you join me? Let’s drink the silence.

Why won’t you come?
I’m afraid to die…

THERE IS NO ALICE

tekst i ilustracija: Marijana Turu AT 4/1 

                 
 A körutazásunk időpontja szeptember 8‒11., mely 

remek iskolakezdés! De Negri Ibolya tanárnő vezetése és 
az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének 
szervezése jóvoltából jöhetett létre a délvidéki kastélyok 
megtekintése. Maga a rendezvény négynapos volt, s ez 
a néhány nap utazással, barátkozással, viccelődéssel és 
persze sok tanulással telt. Az első nap tábornyitással 
kezdődött, és új barátok, ismeretségek szerzésével zárult.

A második nap reggelén az utunk Zomborba vezetett, 
Bács-Bodrog megye megyeházát indultunk megtekinteni. 
Pribilla Attila, nyugat-bácskai helytörténész mesélt a 
zentai csata gigantikus, 28m2  nagyságú festményéről. 
Voltak  közülünk olyanok is, akik a megyeháza szárazkapu 
bejáratában található kiállított lovaskocsira is felültek. 
Déltájt utunk Rasztinapusztára vezetett. Rasztina 100 
méterre található a magyar határtól, ahol megnéztük Redl 
Gyula báró kastélyát, amely fénykorában hatalmas birtok 
volt erdőkkel és hatalmas szántóföldekkel körülvéve. A 
rasztinai Redl-kastély a mai nap állami tulajdon, egy 
alsófokú általános iskola, egy óvóda és a helyi focicsapat 
kapott helyet benne. A kastély nem eredeti állapotban 
talalható, ugyanis hiányzik az oldaláról a kápolna, csak a 
gótikus nyílás maradt fenn. Az erdők sem maradtak meg 
eredeti pompájukban, idővel el lettek hanyagolva. 

A harmadik napunk Tompára vezetett, Redl Imre-
kastélyába. Maga a  kastély sokkal impozánsabb 
kinézetű, mint amelyik nálunk található, ezt bizonyítja 
a kastélyt körülvevő hatalmas park is. Egykoron egy 
tó is volt a kastély területén. A kastély legértékesebb 
része a Szent Anna kápolna, melyet úgy tartanak az 
emberek, hogy a budavári Mátyás templom kicsinyített 
mása. A templom neogótikus stílusban épült, Zsolnai 
majorika díszíti a tetejét, és a templomban található 
márvány Olaszországból származik. A kastély 1957 
óta államosítva van, és ebben az épületben a főváros 
elmegyógyintézete van elhelyezve. A park növényzete 
gazdag: feketefenyők, óriási platánfák és igencsak 
méretes ostorfák fedik. 

A negyedik napunk szabadkézi rajzolással és 
vitrázskészítéssel telt.

 Összegezve elmondhatom, hogy igen tartalmas, 
élménydús és mindenekelőtt oktató jellegű kirándulás 
volt. A kirándulás feltöltött, és lendületet adott a soron 
következő iskolaévhez.

ÉPÍTeTT öröksÉgünk: 
dÉlVidÉki kasTÉlyok

Molnár Oliver AT3/2

négynapos körutazás, élménydús egésznapos programok, felejthetetlen élmény

A tompai Redl-kastély

A kétszázéves tölgy alatt

First October was not another ordinary day. Me and my friends  were in the bus. We were travelling all around beautiful Italy. It was early 
in the morning and almost everyone was sleeping except me. I was daydreaming, thinking of all beautiful destinations that we visited these 
days. And I wouldn’t wait for the next in the row. I wasn’t sure where we were heading, but I was sure that it would be great. While I was 
thinking, suddenly our guide said: “Florence!” The next moment I could see my friends waking up and quickly getting ready.
I didn’t know much about Florence except that it was the capital city of the Italian region of Tuscany and in the 19th century it was the 
capital of the Kingdom of Italy.Although it was the beginning of October, the day was sunny and hot. When I got out of the bus, everything 
became unreal. I stepped into some new, to me unknown world. Suddenly, we were one very confused crowd. Architecture of the city is 
phenomenal, with many glorious buildings. The building that took my breath away was certainly the cathedral named Santa Maria del 
Fiore. Santa Maria del Fiore is a great Gothic structure, built on the remains of the 7th century church of SantaReparata The cathedral is also 
called “Duomo” and it is the third largest church in the world. It is 153 meters long, 90 meters wide and 30 meters high from the bottom 
to the top. It was built between 13th and 15th centuries and was dedicated to Santa Maria del Fiore, Virgin of the Flower, the symbol of the 
city of Florence. The exterior of the church is faced with polychrome marble panels in shade of green, pink and white. The cathedral is one 
of the first to reject traditional Gothic style and to begin with Italian Renaissance. The cathedral was special because of its dome that is 
wider and higher than any other. It was built so strong  that it is practically impossible for it to fall under its own weight. The interior was 
also breathtaking. We entered as a part of some small group of people. The details under the dome were so far away,  but I could say that 
they were magnificent.
I can definitely say that I could stand in front of it and admire its beauties for a couple of hours. Unfortunately, we didn’t have enough time, 
the next destination was already waiting for us. However , the Santa Maria del Fiore made such an impression that I will most certainly 
visit it again.

a BeaUTifUl day in florenCe

AleksandarLazarević AT 4/1
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МОЈЕ СЕЛО ВЕСЕЛО- AZ ÉN VIDÁM FALUCSKÁM

На око двадесет 
пет километара од 

Суботице, налази се село 
у којем живим од када знам 

за себе - Бајмок.  Некада је ово село, 
окружено њивама, имало биоскоп, 
базен, продавнице и личило је на 
прави градић. 

 Један део Бајмока зове се 
Рата, а име је добио по начину 
отплате добијеног земљишта (на 

рате). Рата је насељена  добровољцима из 
Великог рата - из Србије, Црне Горе, Лике... 
У селу постоји и  православна и католичка 
црква. Обе се налазе у центру села,  близу 

БАЈМОК
Бакље сећања, споменика подигнутог у част 
ослобођења Бајмока. 

Нико од мојих вршњака из града не види 
у овом селу ништа посебно. У  њему нема 
играоница, кафића, Мекдоналдса... Мени  
и мојим пријатељима из села је, током 
одрастања,  цео Бајмок био  једна велика 
играоница. Никада није било страха од 
аутомобила и градске гужве.

  Волим своје село и вероватно бих, као 
и остали мештани, чак и да одем из села, 
пожелео да му се, након неколико година,  
вратим. Нешто ме веже за моје село. То су, 
вероватно, успомене...

Милан Зрнић АТ 2/1

Az én kicsi szülőfalum 
a Zombor‒Szabadka út 
mentén terül el, mintegy 
tíz-tizenkét kilométerre 
Zombortól Szabadka 
felé. A falut több mint 
kétszázötven évvel ezelőtt 

alapították az őseink. 
Az  első telepesek az addig puszta, lakatlan 

területre érkeztek az osztrák császárnő, Mária 
Terézia idejében. Azért kapta a falu a „Nemes” 
előnevet, mert az első letelepedő emberek nemesi 
oklevelet kaptak a császárnőtől hálából a török 
kiűzésében való résztvételükért. Minden nemesi 

család bérbe kapott földet a császárnőtől, amelyet idővel 
kivásároltak. A falu gyorsan növekedett, mert az akkori 
földművelés főként ökrökkel és emberi erővel történt, így 
sok nincstelen szegény ember szegődött el cselédnek a földes 
nemesurakhoz. 

Az első világháború után nehéz idők jártak, mert hiányzott 
a férfi munkaerő a faluból. Ennek ellenére lassan megindult 
a település fejlődése. Új iskola épült a régi helyén. Templom 

neMesMiliTiCs
is már százötven éve áll a falu központjában. Orvosi rendelő, 
patika, községháza, kultúrház, kocsma is működött. Volt szép 
fürdő is, ahol a fájó izületeiket gyógyították a falubeliek és 
a távolabbról érkezők is. Sajnos hagyták tönkremenni, ma 
már csak a félig leomlott főépület áll, de az is beázik. Valaha 
téglagyár is működött a faluban, ahol jó minőségű téglát 
égettek. Száz évig is fennállt, de ma már csak a kémény áll, 
árván ágaskodva az ég felé. Termelőszövetkezetünk is létezett 
több is a faluban, ahol a huszadik század második felében sok 
ember talált munkát, megélhetést, de az is már a múltté. Mára 
maradt csak az a néhány bolt, kocsma, ahol dolgozni lehet. 

A faluban nehány egyesület működik, ezek: az „Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület”, a „Németh László Művelődési Egyesület”, 
a „Sakk klub” és a „Bunjevac Művelődési Egyesület”. A falu 
rohamosan öregszik, a fiatalok külföldre vándorolnak a jobb 
élet reményében. Az iskolában is egyre kevesebb gyermek 
tanul. Jelenleg nem nagy jövő mutatkozik a faluban a most 
felnövő generációknak, sajnos ez a 21. század elején nem csak 
ennek a falunak vált a jellemzőjévé. 

Remélem, jön még olyan idő, amikor jól és szépen lehet 
majd élni az én kis szülőfalumban is!

Kocsis Norbert AT3/2

БАЈМОК

NEMESMILITICS




