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Kako dalje? 

Po završetku srednje škole, treba dobro da razmislimo šta bismo 

zapravo želeli da radimo u daljem životu. Ima takvih učenika koji od 
početka znaju šta bi želeli da postanu, ali većina ne zna šta da radi posle 

srednje škole, čak ni tada kada postanu maturanti. Pružaju nam se 

mnoge mogućnosti meĎu kojima možemo da biramo.  

Jedna od mogućnosti je i godinu dana pauziranja. Ukoliko se 

opredelite za ovu mogućnost , moj predlog je da za to vreme nekuda 

otputujete i na taj način steknete nova iskustva koja bi vam pomogla u 
kasnijem životu, samim tim i u opredelenju „ kako dalje“. Moći ćete da 

upoznate različite kulture, da naučite jezike i drugo. Neretko ovu 

mogućnost odbacujemo zbog nedostatka para, ali postoje programi koji 

nam omogućuju ujedno i putovanje i rad.  

Druga opcija je da pokušate da se zaposlite, što je po meni danas 

jako teško, ali ako mislite da biste uspeli da naĎete neki posao, mnogo 

sreće vam želim. Danas često možemo čuti da mladi odlaze u 
inostranstvo da rade. To je moguće preko raznih agencija koje vam 

pomažu da pronaĎete posao. Ono što bih vam savetovao je da se što 

bolje upoznate sa vrstom posla koju vam nude. Jedan od boljih načina 

da se zaposlite u inostranstvu je ako imate neke poznanike, prijatelje, 

roĎake koji vam mogu u početku pružiti pomoć. 

Treća varijanta je da nastavite školovanje, tj. da se upišete na 

fakultet ili na višu školu. Ukoliko se opredelite za ovu mogućnost, 
potrebno je zaista dobro da razmislite šta želite, jer odabir profesije je 

odluka koja će imati veliki uticaj na vaš dalji život. Ukoliko se 

opredelite da učite dalje morate položiti i prijemni ispit, koji se 
razlikuje od fakulteta do fakulteta.. Zbirka zadataka koja služi da se  

pripremite za prijemni ispit  može se pronaći na veb stranicama 

odabranog fakulteta ili više škole, ali postoji mogućnost da je  kupite i 

na odabranom fakultetu. Nije svejedno da li ćete studirati tako što ćete 
se finansirati iz budžeta ili iz sopstvenih sredstava, tj.samofinansirajuće, 

te je iz tog razloga bitno dobro se pripremiti za prijemni ispit kako biste 

dobili potreban broj bodova za finansiranje iz budžeta. 

Kao što sam već naveo, postoje oni koji ne znaju kako dalje, ali i 

ima i onih koji su odlučili šta žele da rade u budućnosti… Srećom, ja 

spadam u onu drugu grupu. Oduvek sam znao da želim da se bavim 
nečim što je u vezi sa IT, u okviru informatike i već od početka srednje 

škole težim ka tome da studiram u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih 
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nauka (FTN). Ove godine se otvara novi smer SIIT (Softversko 
inžinjerstvo i informacione tehnologije) i to će mi biti na prvom mestu 

na listi želja. 

Srećno!  

Vučinić Filip 

Tizenegyest rúgni a Barcelonában 

Dóczi Dezső gépész, magánvállalkozó, aki 

az adai Műszaki Iskolát évek óta támogatja, 

legutóbb neki köszönhetően 16 új monitorral 

szerelhették fel az egyik informatikai 

szaktantermet. Dóczi Dezső adai otthonában 

mesélt életéről, munkájáról és elképzeléseiről. 

-Azzal kezdeném, hogy a középiskola (MSC) befejezése után 

legtöbben a Potisjeba 

mentünk dolgozni, én is ott kezdtem, mint tervező. Rögtön rá 

is jöttem, nem tudok semmit! 

Jó félévet dolgoztam, aztán jött a katonaság. A katonai 

szolgálat letöltése után ismét visszakerültem a gyárba, de már 

nem a tervezésre. Magán úton elkezdtem a főiskolát. 1970-ben 

már két vizsgám maradt, hogy befejezem, de jött a lehetőség, 

hogy Németországba mehetek dolgozni. Kapva kaptam az 

alkalmon. 

-Ilyen egyértelmű volt, hogy kimegy? Nem volt, ami itthon 

tartotta volna? 

Még fiatal voltam, úgy gondoltam: mikor, ha nem most? Nem 

volt se nagylány, se 

semmi, ami itthon tartott volna, meg hát világot akartam látni. 

Annak idején sokan úgy mentek el, hogy egy évet kint maradnak, 

összegyűjtenek egy kis pénzt, és visszajönnek. 

Kint maradtam egy évet, aztán még egyet, s azt vettem észre, 

hogy már német állampolgár vagyok.  

Főiskola befejezése azért még tervbe volt,  pár vizsgám 



3 

School Times 3. broj / 3.szám 

maradt. Megkérdeztem a főnököt, ha meg lesz írásban, hogy 

mérnök vagyok, mennyivel kapok több pénzt? Erre ő azt 

kérdezte, a speciális gépek tervezésénél mennyivel tudok majd 

többet nyújtani. Azt feleltem neki, hogy semmivel sem fogok 

többet tudni, mert otthon ezekről a gépekröl semmit sem 

tanultunk. Így nem lett befejezve a főiskola Újvidéken. 

Németeknél az számított, ki mit tudott, s hogyan végezte a 

munkáját. Szépen lépegettem előre pénzügyileg is, mert ott 

mindig el volt ismerve, ha valaki jól végezte a dolgát. 

Úgy hallottam szeret utazni. 

Igen. Jártam már Chilében, Ausztráliában, Kanadában, Dél-

Afrikában, elég jól körbejártam a világot föleg üzleti ügyekben. A 

négy hetes chilei utam magánjellegű volt, eljutottam egészen a 

Magellán - szorosig, és voltunk az Atakama – sivatagban, ahol 

még az eső is esett 15 percig, ami ott elég ritka dolog, kb. 

négyévente van egy kis eső. 

Mikor lett önálló? 

Tízenkét évvel ezelőtt kezdtem az önállóságot. Már régen 

szerettem volna önálló vállalkozásba kezdeni, a 

gyerekek már nagyok voltak, egyetemre jártak, úgy 

gondoltam, itt az idő belevágni. A darmstadti Schenck 

gépgyárban dolgoztam már 32 éve mint tervező, jól kerestem, 

sokat utazhattam mégis felmondtam a gyárban, hogy kiprobáljam 

az önállóságot. 2011-ben kezdtem, a kezdetek mindig nehezek, 

ráadásul szeptemberben jött a válság. Egyszerre vesztettem el az 

összes megrendelést. Odáig jutottam, hogy decemberben 

jelentkeznem kellett munkanélkülinek a munkaközvetítőbe, és 

csak reménykedhettem, hogy jobb lesz. Nem mentem vissza a 

volt gyáramba, mert visszafelé sose megyek. Magának is azt 

ajánlom, ha egyszer elhagyja majd a férjét (vagy forditva), vissza 

már ne menjen hozzá. Mindig csak előre kell menni. A 

munkaközvetitönél elvégeztem egy három hónapos tanfolyamot, 

ami előkészített az önállóságra. A megrendelések sem sokáig 

várattak magukra, megindult a szekér, s szépen haladt is. A 

mélypontról való kitörésem, akkor volt, mikor is az osztrákoktól 

kaptam egy nagyobb megbízást, a konkurensem pont a Schenck 

volt, a régi cégem. A gépeink a németországon kivül az 
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osztrákoknál , cseheknél, törököknél és a románoknál dolgoznak. 

Ön, mint sikeres szakember, mit ajánl a mai fiataloknak? Mi a 

siker titka? 

Az ősember is tudta, hogy ha nem megy, és nem keresi a 

táplálékát, a sült galamb nem repül a szájába. Ma is így van ez. 

Tervezni, megvalósítani, és dolgozni kell a siker érdekében. Én 

már kiskoromban szerettem rajzolni, persze akkor még nem 

gépeket, hanem mindent, ami eszembe jutott. Papír hiányában a 

vasárnapi újság szélét rajzoltam mindig tele. 

Sokszor szoktam mondogatni: ahhoz, hogy a Barcelona egyik 

játékosa berúgja a tizenegyest ahhoz egy pici szerencse is kell, de 

ahhoz, hogy eljuss oda, hogy te rúgdhasd  a tizenegyest a 

Barcelonába őrült sokat kell dolgozni. 

Mi az, ami miatt támogatja iskolánkat? 

- Nyugaton a támogatás természetes dolog. Ez a lelkület benne 

kellene, hogy legyen a kultúránkban, hiszen a fejlődést szolgálja. 

Az német és angol gimnáziumokban a szülők csoportokat 

alapítanak, a tagsági díjjal pedig támogatják az iskolákat. Jó lenne 

itt is elkezdeni valamit! Nem az összeg nagyságáról van szó, 

hanem a folyamatosságról. 

- Milyennek látja az iskolát és a diákokat? Mennyivel mások, 

mint a maga generációja? 

-A diákokat nem ismerem, azt hiszem a hozzáállás (a 

tanuláshoz, az iskolához, a munkához), ami nagyon megváltozott. 

Minőséges oktatást úgy lehet elérni, ha a tanárok is jól képzettek, 

a gyerekekből, pedig nem feltétlenül muszáj végzős diákot 

csinálni. Kicsit keményebben kellene eljárni, itt persze nem a 

verésre gondolok. Ha valakit egyáltalán nem érdekli az iskola 

viszontlátásra, és kész. A színvonalat csak így lehetne emelni, 

lehet, hogy pár évig kevesebb lenne a diák, de az iskola 

hírnevének jót tenne, s talán az után a szülők is törekednének arra, 

hogy ide írassák a gyermeküket. Ezt nehéz megoldani, mivel így 

is, úgy is kevés a pénz, a tanárok félnek, hogy elveszítik állásukat. 

Hangsúlyozom, csak minőséggel lehet valamit elérni, ha az nincs, 

mindenki csak legyint rá. A fiatal tanároknak kellene másképp 

gondolkozni, mert főleg az ő érdekük, hogy elérjenek valamit.  
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Annak idején nekünk mérnökök adtak elő, mi voltunk az első 

generáció. Igaz,- emlékszik vissza - elsőben és másodikban nem 

nagyon tanultam, szívesebben mentem focizni. A rajzot és a 

matematikát szerettem, nem nagyon kellett tanulni, amit nem 

szerettem azt meg azért nem tanultam. Megfigyeltem, az úgy 

nevezett jó tanulók nehezebben érvényesültek az életben, a 

közepes tanulók jobban teljesítettek, mert ők mindig is 

leleményesebbek voltak. Szóval, egy kis szerencse is kell a 

kemény munka mellé, ahhoz, hogy a Barcelonában rúgjuk a 

tizenegyest-, fejezte be történetét Dezső bácsi. 

Ezúton is szeretnénk megköszöni a sok támogatást, melyet 

iskolánknak nyújt. További jó egészséget kívánunk neki! 

Mészáros Zita I-7 

Urbánus világunk nem kívánt hozadéka a hulladék 

Az adai Műszaki Iskola diákjai az idei 

iskolaévben ismét eredményesen 

pályáztak a budapesti Than Károly 
Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola 

és Szakiskolával közösen a Határtalanul 

program keretében a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatására.  

A megnyert projekt során a diákok egy szelektív hulladékgyűjtőt 

készítettek el. 

Az első 5 napos utazás során 24 adai diák három tanár vezetésével 
látogatott el Budapestre március 19-e és 23-a között. Az első találkozás 

során a két iskola diákjai öt közös csoportban ötletterveket készítettek 

szelektív hulladékgyűjtőkről, és utána a maketteket is összeállították. 
Közösen kiválasztották a legsikeresebb munkát, amely alapján később, 

a második utazás során került legyártásra a termék. Az adai diákok a 

testvériskola diákjaival közösen Budapest városismereti versenyén 

vettek részt. A fiúcsapatok a lányok szurkolása mellett összemérték 

focitudásukat, hogy eldöntsék, kik a jobbak.  

A diákok ellátogattak Székesfehérvárra, Veszprémbe, Tihanyba - 

majd Ada város testvértelepülésének meghívására Budakalászra is. 
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Március 22-én este külön élményt jelentett a Puskás Tivadar stadion 
előtt a hatalmas kivetítőről követni a zártkapus Magyarország–Románia 

futballmérkőzést több ezer lelkes szurkoló jelenlétében. 

Az utazáson résztvevők megismerkedhettek a történelmi múlt és a 

mai rohanó világunk gondjával, mivel a hulladékkeletkezés már nem 

csak a nagyvárosok gondja, hanem, sajnos, eljutott a kistérségekbe is. 

A projekt igen fontos szempontja, hogy a diákok megismerjék, és a 

későbbiekben szószólói 
legyenek a szelektív 

hulladékgyűjtésnek. 

A második utazás során a 
budapesti testvériskola 26 

diákja és három kísérő 

tanára látogatott el Adára 

április 9-e és április 13-a 
között. A második utazás 

során a diákok Óbecsén 

megnézték a Városháza 
é p ü l e t é t ,  é s 

megkoszorúzták az 

emeleten található Than 
Károly emléktáblát. Than 

Károly hírneves kémikus 

a budapesti testvériskola 

névadója,  1834-ben 
s zü let et t  Ób ecs én .  

Ezután meglátogatták a 

felújított Than Fivérek 
E m l é k h á z a t .  A z 

ittartózkodásuk alatt a két 

iskola diákjai elutaztak a tartományi székvárosba, Újvidékre is, ahol 

megismerkedhettek a Čistoća Kommunális közvállalat jóvoltából egy 
2011-es beruházás során üzembe helyezett szelektív hulladék 

feldolgozó üzemmel, valamint a város azon igyekezetével, hogy újabb 

típusú, földalatti szeméttároló konténerek kihelyezésével meghiúsítsák 
az illetéktelen személyek szemétgyűjtési akcióit a konténerekből. 

Természetesen az utazás részvevői megcsodálták a kilátást a 

Péterváradi várból is a gyönyörű tavaszi napsütésben. 

A második utazás során a Határtalanul program részvevői eljutottak 

Ludasra a Róka ökotanyára, Palicsra, valamint megcsodálhatták a 
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szecessziós stílusban épült szabadkai városházát is. A program második 
öt napján az utazások mellett a diákok minden nap a közös termék 

legyártásával is foglalkoztak. Pénteken, április 22-én végre a friss zöld 

festéktől csillogott a szelektív hulladékgyűjtő. A hivatalos átadás pedig 

másnap, szombaton 9,30-kor volt az adai Műszaki Iskola udvarában, a 

két testvériskola diákjainak és tanárainak jelenlétében. 

A sikeresen lebonyolított Határtalanul program után elmondhatjuk, 

hogy teljes mértékben megvalósultak a  projektum célkitűzései, a 
diákok a határokon túl újabb információkkal, értékekkel  ismerkedtek 

meg, a közös munka pedig összehozta őket, barátságok kovácsolódtak, 

megtanultak otthon lenni a körülöttük levő világban. 

Székesfehérvár, Tihany, Veszprém 

(útinapló) 

Reggel, miután a Than Károly Ökoiskolából 

csatlakoztak hozzánk a diáktársaink, útnak 
indultunk. Ezt a napot Magyarország néhány 

Budapesthez közeli, nevezetes városának 

meglátogatására szántuk, és vezetőinknek 

köszönhetően történelmi betekintést is kaptunk. 
A hosszú utazás után megérkeztünk Székesfehérvárra. Megtudtuk, hogy 

a várost a 970-es évek elején alapította Géza fejedelem, majd Szent 

István király itt építtette az egyik legfontosabb bazilikát, és tette a 
várost a királyság központjává. Az 1500-as évekig 43 királyt 

koronáztak meg a bazilikában, és 15 királyt temettek el itt. 

Maradványaikat a Romkert őrzi. Évente kétszer tartottak 
Székesfehérváron királyi törvénykezési napot, és fontos kereskedelmi 

csomópont is volt. 

A székesfehérvári órajátékot is megnéztük. Sajnos, nem láthattuk 

működés közben. A figurái olyak királyi személyek, akiknek a nevéhez 

legenda fűződik. Itt tekinthető meg az Óramúzeum is. 

A következő hely, amit meglátogattunk, a tihanyi bencés apátság 

volt. Az apátságot I. András alapította Szent Ányos és Szűz Mária 
tiszteletére. Az alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában 

megmaradt magyar szórványemlék. A tatárjárást is túlélte, később az 

apátság megszűnt, és végvárként funkcionált, nagyon erős 

erődítménynek számított. Az 1600-as években kapta vissza eredeti 
rendeltetését, de egy tűzvész romba döntötte, és mivel a törökök elleni 

harcok végeztével nem volt szükség az erődítményekre, mind 
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lerombolták ezt is. Az 1700-as évek elején Witter Mártonnak 

köszönhetően barokk stílusban újraépült. Ma kilenc szerzetes él itt. 

Utolsó állomásunk Veszprém volt, ahol megnéztük a Szent Mihály-

székesegyházat, amelynek különlegessége, hogy falait természetes 

anyagokkal festették, például vér és gyógynövények felhasználásával. 
A mennyezet megoldása is igen érdekes, hiszen nem a falakon fekszik, 

hanem leeresztett megoldást alkalmaztak. 

Ahogy a nevéből is kiderül, Szent Mihály arkangyal tiszteletére 
emeltette Gizella királyné, talán ezért is lett Veszprém a „királynék 

városa”. A székesegyház Gizella királyné jobb alkarcsontját őrzi, és 

1981-ben II. János Pál pápa basilica minor rangra emelte. 

Szenes Teréz, III/1 

Foci és templomlátogatás 

(útinapló) 

2013. március 22. egy átlagos napnak tűnhet 

akármelyik budapesti lakosnak. Nekünk nem volt 
az, ugyanis ekkor, mi, vajdaságiak is ott voltunk, 

Magyarországon. 

Ez a bizonyos pénteki nap volt a kirándulásunk 
negyedik napja. Az egyetlen nap, amikor nem 

kellett korán kelnünk, és ennek különösen 

örültünk. Mikor felébredtünk, lementünk reggelizni. Mint minden nap, 
ekkor is jóízűt ettünk. Miután jóllaktunk, fölmentünk még a szobánkba 

pihenni pár percet, mivel, ha alvásról van szó, minden pillanatot ki kell 

élvezni.  A buszban gyülekeztünk, és elindultunk a testvériskolánkba, a 
Than Károly Ökoiskolába. Itt beszálltak a budapesti diákok is, majd 

elkezdődött a kirándulás.  

E nap délelőttjére egy kis sport volt előlátva, így a harmadik kerületi 
arénába mentünk (nem vagyok benne biztos, hogy aréna volt-e, egy 

fölfújható sportcsarnok volt).  Itt át lehetett öltözni. Az öltözködés után 

mindenki készen állt már a nagy ütközetre.  Három csapatot alakítottak 

ki: az egyikben csak budapestiek voltak, a másikban csak adaiak, a 
harmadik pedig a vegyes csapat volt.  Az első meccsen a budapesti, és 

az adai csapat mérkőzött meg egymással.  A kispadon az emberek 

torkuk szakadtából szurkoltak csapatuknak, köztük voltam én is. Az 
első gólt a magyarországiak kapták.  Ekkor még feszült volt a hangulat, 

de egyértelmű volt a Vajdaságból érkezettek fölénye. Négy-nullánál 
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már oldódott a hangulat a részünkről, megnyugodtunk, nem hoztunk 
szégyent az otthoniakra. A meccs végeredménye végül hat-nulla lett a 

vajdaságiak javára. A második meccset a vegyes csapat játszotta a 

vajdasági csapattal. Ez a meccs már jóval szorosabb volt az előzőnél. A 

kevert csapat meglepően összeszokottan játszott, de végül az adai 
csapat felülkerekedett rajtuk. A harmadik meccsben a budapestiek 

mérkőztek meg a kevert csapattal.  A budapestiek egy kis szerencsével 

nyertek, és így a döntőbe jutottak. Újra összekerült a vajdasági és a 
magyarországi csapat.  Szerintem senki nem számított arra, ami ezután 

következett. A budapestiek az előző hat-nullás vereségből felalélva 

kitűnően játszottak. Nem bírt egymással a két csapat, a végeredmény 
null-null lett. Miután mindenki lepacsizott mindenkivel, átöltöztek az 

emberek.  

Ezután Budakalászt vettünk célba. Odafelé az út nekem rövidnek 

tűnt, mivel aludtam. Mikor odaértünk, Budakalász polgármester 
helyettese köszöntött minket, elmondta nekünk, hogy Ada és 

Budakalász között milyen jó testvérvárosi viszony van. Nagyon érdekes 

volt az, hogy a városban magyarok, szerbek, és svábok is élnek 
békességben. A beszéd után elsétáltunk egy bányatóhoz, melynek 

csodaszép tiszta volt a vize. A tó után elmentünk a sváb faluházba. Itt 

egy jó humorú ember vezetett körbe minket, elmondta azokat a 
dolgokat, amiket érdemes tudni. Ő is sváb nemzetiségű, de azt mondta, 

egyáltalán nem tud németül, ettől függetlenül büszke a származására. Itt 

találkoztunk a következő útikalauzunkkal. Mivel rossz időt fogtunk ki, 

ezért még itt, szélvédett helyen elmesélte a helynek a történetét, ahova 
menni fogunk. Elmesélte, hogy az 1970-es évek környékén 3 fiú talált 

rá erre a lelőhelyre, mégpedig a következőképpen: fát akartak ültetni, és 

amikor kiásták a lyukat, egy emberi csontvázra akadtak. Ekkor merült 
fel a gondolat emberünk fejében, hogy egy próbaásatást végezzen a 

területen. Még több csontot talált. Ekkor már lehetett sejteni, hogy itt 

többről van szó, mint puszta véletlenről. A dolgok elhúzódtak egészen 

2011-ig, ugyanis ekkor kaptak ásatási engedélyt, és feltárták a 
helyszínt. Egy templomra akadtak, mégpedig egy igen nagyra. A 

beszéd után elindultunk, hogy az elmondottakat saját szemünkkel 

lássuk. Fönt a dombon annyira fújt a szél, hogy mi, diákok elbújtunk a 
félig feltárt falak mögé, nem nagyon érdekelt minket más, csak az, hogy 

fázunk. Mindenki örömére az ásatás meglátogatása után egy fedett 

helyre érkeztünk. Ez egy rekreációs központ volt. Itt is körbevezettek 
minket. Gyönyörű termeket, rajzokat, és fából faragott különböző 

dolgokat láttunk. Bementünk egy táncoktatásra is, és rá akartak bírni 

minket a táncolásra, de ez nagy szerencséjükre nem sikerült. 
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Nehézkesen indultunk el, senki nem akarta otthagyni a jó meleg 

helyiségeket.  

Úton a hotel felé sokakon kifogott a kimerültség, ők álomba 

szenderültek. Jómagam kapcsolatokat építettem testvériskolánk 

diákjaival. Őket letettük az iskolájuknál, mi pedig mentünk tovább 
szállásunk felé. Mikor odaértünk, meleg vacsora fogadott minket. Az 

étkezés után Trisztán, Kristóf, Csaba, Miklós, és jómagam elmentünk a 

szemközti Viktória pub-ba asztali focizni, szokásunkhoz híven, mivel 
szinte minden este itt múlattuk az időt. Ekkorra már jó kapcsolatot 

ápoltunk a pincérnővel, és vele is játszottunk. Gyenge pillanataink 

voltak, mindig kikaptunk, ezért úgy döntöttünk, hogy szégyenünkben 
felmegyünk a hotelba. Itt pókereztünk még egy kicsit, majd a legtöbben 

elmentek aludni, jómagam pedig új emberekkel ismerkedtem. Egy 

kicsit elhúzódott az este, úgyhogy alvásra már nem sok idő jutott, de 

ettől függetlenül nagyon kellemes volt az az este számomra. 

Mindent figyelembe véve egy fantasztikus pénteki napot töltöttünk 

együtt, remélem, örök emlék marad mindannyiunknak. 

Направили су две клупе  

ађанска Техничка школа угостила је ученике 

из Сарваша (Мађарска) 

Две клупе на главној улици, 

направили су ђаци, који су узели 

учешће у пројекту „Без граница“, 
у којем је учествовала Техничка 

школа из Сарваша „Секељ 

Михаљ” и ађанска Техничка 

школа. 

Свечано предаја направљених 

клупа ађанској Техничкој школи, 
била је 12. априла (петак), уз 

присуство директора наше школе, 

као и наставника и ученика који 

су учествовали у овом пројекту. 
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Két padot készítettek 

Szarvasi diákokat láttak vendégül az adai 

középiskolában 

Két utcai padot készítettek azok a diákok, akik részt vettek a 

szarvasi Székely Mihály Szakképző Iskola és az adai Műszaki Iskola 

Határtalanul programjában.  

A padokat április 12-én, pénteken az adai Műszaki Iskola igazgatója 

és a padok elkészítésében részt vevő tanulók és tanárok adták át a 

középiskolásoknak.   

A két iskola közös projektumának első részében tizenöt szarvasi 

diák és két kísérőtanár érkezett az adai Műszaki Iskolába, ahol az adai 

tetőfedő és magasépítész tanulókkal közösen készítettek két padot, 

amelyet az iskola előtt helyeztek el. Az Adán töltött négy nap alatt a 

У заједничком пројекту две школе из Сарваша учествовало је 

петнаест ученика и два наставника пратиоца, који су са нашим 

ученицима образовног профила високоградња и кровопокривачи, 

заједно направили клупе, које су поставили испред школе. У току 

ова четири дана ученици су из Сарваша, образовног профила 

тесар, зидар и фарбар, заједно радили са ученицима из Аде, али и 

разгледали знаменитости града, забављали се и упознавали. 

Домаћини су се трудили, да се гости осећају пријатно и да им ови 

дани остану у лепом сећању. Организовани су излети, такмичења и 

спортски сусрети, тако да је у четвртак одржана и пријатељска 

фудбалска утакмица између домаћина и гостију 
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A létbizonytalanság kopogtat az ajtón 

Minden vágyam tanulni, az érdeklődésem sokrétű, ám fő célom, 

hogy építészmérnök legyek. Mégpedig nem is akár milyen, jó építész 
szeretnék lenni, tervezni és építeni… ez álmaim netovábbja! Terveim, 

álmaim vannak, tudom, hogy kitartóan és keményen kell dolgoznom, 

de… Kell-e valahol a munkám? Vagy munkahely reményében tovább 
kell állnom, s ki tudja, meddig kell majd mennem? Hány határt kell 

átlépnem, hogy valahol a világban munkát kapjak?  Sajnos ezek a 

kérdések már most felmerülnek bennem, hiszen látom a 
környezetemben, hogy egyetemet végzett emberek dohánygyárban, 

minimálbérért, túlórában vágják a dohányt. Vagy már szakmával 

rendelkező fiatalok kénytelenek másik szakmát tanulni, mert az eredeti 

szakmájukban pár év munkakeresés után sem tudnak elhelyezkedni. 

Családalapítás gondolatáig így sokan el sem jutnak, mert a 

munkanélküliségre nem lehet jövőt alapozni.  

Azt hiszem már napjainkban is érzékelhető, hogy a családalapítás 
bizony kitolódik, s egyre nehezebbé válik, sőt, egyre többen vallják, 

hogy a gyerekvállalás „nem kifizetődő”. 

szarvasi asztalos, kőműves és festő tanulók az adaiakkal együtt 
dolgoztak, de a városnézésre, a szórakozásra és a kikapcsolódásra is 

szakítottak időt. A házigazdák gondoskodtak arról, hogy vendégeik 

számára emlékezetessé tegyék az itt töltött időt, kirándulásokat, 

vetélkedőket és sportprogramokat szerveztek számukra, sőt csütörtökön 

egy barátságos focimérkőzésre is meghívták őket. 
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A Szép Magyar Beszéd verseny döntőjén 

Az idén 48. alkalommal (2013.április 18-tól 

21-ig) rendezte meg a győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium a Szép Magyar Beszéd verseny 

országos döntőjét, a Kárpát-medencei 

középiskolások legrangosabb anyanyelvi 
versenyét. Közel 150 versenyző jutott el a 

döntőre, akik közül 25 határon túli: Erdélyből, 

Kárpátaljáról, Felvidékről és Vajdaságból. 

Vajdaságot 5 diák képviselte: Bodó Sarolta és Csóka Szabolcs a 

szabadkai Bosa Miličević Közgazdasági Középiskolából, Szöllősi Imre 

Zentáról, a Közgazdasági Iskolából, Dudás György a Kodály Zoltán 

MMK képviseletében, és Bezeg Anikó, az adai Műszaki Iskola diákja. 
A versenyzőket a felkészítő tanárok is elkísérték: Pintér Molnár Edit, 

Vass Borsodi Borbála, Mészáros Márta és Lajkó Sára. 

A győri program csütörtökön egy Móricz-kiállítás megnyitójával 
kezdődött. Másnap a Kazinczy-szobor megkoszorúzása után 

elkezdődött a verseny. Ezen a napon a szabadon választott szövegeket 

olvastuk fel a zsűri előtt. Ez a szöveg egy maximum 3 perc időtartamú 

20-21. századi esszé vagy értekezés (részlet) kellett, hogy legyen. A 
határon túli diákok, így mi is, az anyaországi gimnazistákkal 

versengtünk egy csoportban. 

Nagyon jó érzés volt, hogy olyan neves nyelvészek és közéleti 
személyiségek előtt mutathattuk meg tudásunkat, mint dr. Balázs Géza 

tanszékvezető egyetemi tanár, Wacha Imre főiskolai docens, Bordi 

András Kazinczy-díjas rádióbemondó és dr. Korzenszky Richárd Príma 

Primissa díjas bencés tanár. 

Pénteken került sor a Beszélni nehéz! nyelvészeti feladatsorok 

megoldására is. Ezután győri séta, a belváros megtekintése és 

múzeumlátogatás következett. Este versenytársainkkal, akikkel 

Elszomorodom, mikor ezekre a dolgokra gondolok, az sem 
vigasztal, hogy ez világjelenség, azt sem hiszem, nem akarom hinni, 

hogy szakemberekre nincs szükség, de néha ezt látom. 

Édesanyámat idézem: „Tanulj, mert azt nem vehetik el tőled soha!” 

A kérdés: kell-e majd valakinek, valahol a tudásom? 

Mészáros Zita 1/7 
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időközben nagyon jól összebarátkoztunk, leültünk a kollégiumtól nem 
messze lévő Rába folyó partjára. Beszélgettünk, jókat nevettünk, 

énekeltünk. A körülöttünk lévő fiatalok is hozzánk hasonlóan 

szórakoztak. Nem részegeskedtek, rohangáltak, hanem valamilyen 

hangszeren játszottak, énekeltek. 

Szombaton a kötelező szövegek felolvasása következett. Minden 

versenyző ugyanazt a szöveget kapta, amivel húsz percig 

foglalkozhatott, majd fel kellett olvasnia a bírálóbizottság előtt. 

Délután szakmai tanácskozás keretében beszélgettünk a 

bírálóbizottság tagjaival a verseny tapasztalatairól. Hasznos tanácsokkal 

láttak el bennünket, rávilágítottak a hibáinkra, és a megdicsértek 

bennünket a szép teljesítményünkért. 

Este egy ünnepi hangversenyt hallgathattunk meg a Győri 

Filharmonikus Zenekar előadásában. 

Az ünnepélyes eredményhirdetés a Városháza dísztermében volt, 
ahol a legeredményesebb diákok Kazinczy-érmet kaptak. Ekkor került 

sor a Kazinczy-díjak és a Péchy Blanka-díjak átadására is, amit azoknak 

a színészeknek, média személyiségeknek vagy  tanároknak adnak, akik 

a magyar nyelv ápolása terén kiemelkedő munkát végeztek. 

Nagyon sok élménnyel, baráttal gazdagodtam ezen a hétvégén. 

Köszönöm a felkészítő tanárnőmnek a bizalmát és bíztatását. Remélem, 

jövőre ismét részt vehetek a versenyen, és bizonyíthatom a 

fejlődésemet. 

Bezeg Anikó, II-1 
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 Kalandos utazás 

Nem akarok menni! Félek! - panaszkodtam 

a barátnőmnek az iskolából hazavezető úton.  
A legnagyobb problémám az volt, hogy nem 

ismertem senkit azok közül, akikkel Győrbe 

mentünk a nemzetközi matematika versenyre. 
Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz a 

legkisebb gondom. 

Március 14-én, csütörtökön 11 órakor 
indult az autóbusz az iskolánk elől, de csak ketten szálltunk fel rá Adán, 

a tanárnőm és én, a többieket pedig a zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium előtt vettük fel. Kezdetben minden simán ment, még a 

határon is gyorsan átkeveredtünk. Az egyik magyarországi rádiót 
hallgattuk (ha jól emlékszem, a Class FM-et), és ott hallottuk, hogy 

hófúvás van Győr környékén. Nem sokkal később az M1-es autópályán 

forgalmi dugóba keveredtünk, a hófúvás miatt az autók nem tudtak 
haladni. Egy kilométert tettünk meg egy óra alatt. Hat óra körül az 

autóbusz megállt a 69-es kilométerkőnél, és attól a pillanattól kezdve 

nem mentünk tovább. Az éjszakát a buszban töltöttük. Innivaló, és fűtés 

volt, csak az élelmünk volt fogytán. Mindenki megosztotta a többiekkel 
a maradékokat. A körülmények ellenére nem csüggedtünk, a buszban 

összeismerkedtünk a többiekkel, többek között azzal a két lánnyal, 

akikkel a későbbiek során egy szobába kerültem. Másnap délelőtt 
egyfolytában csörögtek a telefonok, hívott minket a katasztrófavédelem, 

a verseny szervezői, a budapesti szerb konzulátus, és természetesen az 

aggódó szülők is telefonáltak. Délután már nem bírtunk tovább ülni, 
kiszálltunk a buszból és szívtunk egy kis friss levegőt a hófödte 

autóúton. A másik sávban haladtak a visszafordított autók, akik 

vidáman dudáltak, és fényképeztek minket. Mikor visszatértünk a 

meleg buszba, már nem kellett sokat várnunk. Jött egy rendőr, őt kellett 
követnünk, és elvezetett minket három városi autóbuszhoz, amelyek 

Tatabányára vittek bennünket. A csomagok közül csak azokat vihettük 

magunkkal, amelyek nálunk volta az utastérben. Amikor már a városi 
buszon voltunk, megnyugvást éreztem, ám, amikor a sofőrnő 

kijelentette, hogy ő sem tudja, hová kell mennünk, és most hol 

vagyunk, nagyon megijedtem. Szerencsére a rendőrautó mutatta az utat, 
és megérkeztünk egy tatabányai kollégiumba, és ott szállásoltak el 

minket. A szobák nem voltak a legszebbek, de mi örültünk neki, hogy 

nem kell még egy éjszakát a buszban töltenünk. Kaptunk szendvicset, 

pizzát és meleg teát, amit a szobánkba is felvihettünk. Minden 
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tökéletesnek tűnt, csak a bőröndök és a benne levő kincsek hiányoztak, 
hiszen ekkor mindent megadtunk volna egy jó meleg zuhanyért és a 

tiszta ruhákért. Szerencsére este tíz körül a csomagok is megérkeztek.  

Elérkezett a szombat. Az eredeti program szerint akkor lett volna 

verseny. Rengeteg variációt hallottunk, többek között azt is, hogy 
Pesten fogjuk megírni, vagy a tatabányai iskolában. Végül felültünk egy 

vonatra, és azzal mentünk el Győrbe, a versenyt pedig elhalasztották 

vasárnapra.  

Győr gyönyörű város, telis-tele szép lakóházakkal, templomokkal, 

érdekes épületekkel. Sajnos, a városban nem kirándulhattunk, de így is 

sok mindent láttunk, amikor visszasétáltunk a színházból és az 
iskolából. Vasárnap volt a verseny, délután pedig a Pannonhalmi 

Főapátságot csodáltuk meg. Az apátságnak hatalmas könyvtára van, 

ahonnan az interneten keresztül is lehet kölcsönözni könyvet. 

Hétfőn délelőtt megvártuk az eredményhirdetést, majd elindultunk 
hazafelé. Az út furcsán rövid volt, mindössze 5-6 órát ültünk csak a 

buszban, ami szinte elenyésző az odaút 30 órájához képest.  

Aki szeretne hasonló kalandokat átélni, annak ajánlom, hogy 
próbálkozzon meg a NMMV-vel, hisz jövőre Romániában szervezik 

meg, és ők még zordabb időt ígértek, és ne feledjük, hogy az úton 

mindig történik valami, amikor a diákok elindulnak a Nemzetközi 

Magyar Matematika Versenyre. 

Kőrösi Ágota I-7 
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Puskás Kupa 2013 

A 2013-as Puskás Kupát Szombathelyen 

rendezték meg. Három ország négy iskolája 
vett rész az eseményen, köztük az adai 

Műszaki Iskola is, amely nagyon jól 

szerepelt. Sakkban az első helyet szereztük 
meg, atlétikában szintén a legjobbak 

lettünk,  valamint 

tekében is hódítottunk. 
A focicsapat harmadik 

helyen végzett, a 

k o s á r c s a p a t 

negyedikként zárta a 
versenyt. Így az 

összesítésben első lett 

iskolánk válogatottja, 
és maradt nálunk a Puskás Kupa vándorserlege. 

Remélhetőleg  jövőre is meg tudjuk őrizni eme 

sportereklyét, hiszen legközelebb mi leszünk a 

házigazdái a versenynek. 

Kalmár Sándor II-8 
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Поново је код нас пехар! 

5-ог априла је одржано међународно спортско надметање 26. 

Пушкаш Купа у Сомбатхеј-у, на којем су учествовали ученици 

Средњих стручних школа из три државе и четири средње школе. 

Овог пута је домаћин спортског надметања била Техничка 

школа и Колегијум из Сомбатхеј-а, на којој су учествовали 
ученици средњих стручних школа из Шепшисентђерђа, Печуја, 

Сомбатхеј-а и Аде, а такмичили су се у пет спортских дисциплина: 

атлетици, куглању, шаху, кошарци и малом фудбалу. 

Делегација из Аде, састојала се од 

двадесет и седам ученика и четири 

наставника пратилаца. Из Сомбатхеј-а, 

вратили смо се, са три златне и једном 
бронзаном медаљом, а у укупном 

пласману освојили смо прво место, и 

тако вратили пехар, који је већ и прошле 

године био код нас у Ади. 

Ађанска екипа се показала најбоља у 

атлетици, куглању и шаху, док је у 
малом фудбалу освојила трећи пласман, 

стрит бал екипа нам је заузела четврто 

место. 
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 Наредне године, домаћин Пушкаш Купа биће ађанска 

Техничка школа, надамо се да ће пехар поново остати у Ади. 

Elmélet és függvénygenerátor 

Nemzetközi Komplex Elektrotechnikai Verseny volt Adán 

Négy ország tizenhat diákja vett rész a Nemzetközi Komplex 
Elektrotechnikai Versenyen, amelynek az adai Műszaki Iskola 

másodízben lehetett házigazdája.  

 A budapesti Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium, a marosvásárhelyi Elektromaros 

Iskolaközpont, a komáromi Ipari Szakközépiskola valamint az adai 

Műszaki Iskola harmadik osztályos diákjainak a kétnapos verseny során 

elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk.  

A szombati és a vasárnapi versenyeredmények összesítése szerint az 

elektrotechnikai csapatversenyt a budapesti Bolyai János Fővárosi 

Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium csapata nyerte, 
második lett az adai Műszaki Iskola, a harmadik helyet az Elektromaros 

Iskolaközpont diákjai szerezték meg. Negyedik helyen pedig a 

komáromi Ipari Szakközépiskola csapata végzett. Egyéni versenyben a 
legjobbnak bizonyult a budapesti Bolyai János Gyakorló Műszaki 

Szakközépiskola tanulója, Csuti Péter (134,47 pont), második helyen 
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végzett Keresztúri Csaba (128,83 pont), az Elektromaros Iskolaközpont 
diákja, a harmadik pedig Kiss István (125,83 pont), az adai Műszaki 

Iskola tanulója lett. 

A kétnapos verseny során általános elektrotechnikai és elektronikai 

kérdéseket igyekeztek megválaszolni, az építési-mérési projekt során 
jelgenerátort készítettek, valamint táblázatkezelő feladatokat is meg 

kellett oldaniuk a diákoknak, akik szerint az elméleti rész izzasztotta 

meg igazán őket. 

Stummer Tamás (Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki 

Szakközépiskola): 

- A feladatok nehezek voltak, de azért jöttünk ide, hogy összemérjük 

tudásunkat. Az elméleti részben volt egy internetes teszt, ami nehezebb 
volt, mint amire számítottam. A gyakorlati rész viszont, úgy érzem, 

nekem nem okozott annyira nehézséget. A hangulat kellemes volt, 

mindenki kedvesen viszonyult hozzánk,  összejöttünk, 

összebarátkoztunk a többi középiskola tanulóival. 

Vándor Gábor (Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki 

Szakközépiskola): 

- Az adaiakkal nem találkoztunk, de az iskolák tanulói, akikkel 
versenyeztünk, nagyon barátságosak voltak. Jó dolog ismerkedni, és ez 

a verseny többek között erről is szól. 

Zagorac Jovan (adai Műszaki Iskola): 
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- Az elektrotechnikai rész elég nehéz volt, de igyekeztük venni az 
akadályokat. Az eredményeken látszik, hogy nem voltunk a legjobbak, 

de bízunk benne, hogy jövőre az utódaink sikeresebbek lesznek. Az 

Excel rész sikerült szerintem a legjobban. A szombati napot nem jól 

zártuk, de a vasárnap jobb volt. Két hónapja komolyan készültünk a 

versenyre. Összeismerkedtünk, és összekovácsolt minket ez a verseny. 

Benes József (Ipari Szakközépiskola, Révkomárom) 

- A verseny öt részből állt, és a legnehezebb az elektrotechnikai rész 
volt, ahol nem sok pontot szedtünk össze. A legkönnyebb az Excel és 

az internetes tesztelés volt. A gyakorlati rész nekem személy szerint 

nem működött, de így is elég sok pontot kaptam rá. A felkészülést már 
februárban elkezdtük, hetente egyszer két órát foglalkoztunk a 

versenyfeladatokkal. Sok mindent megtanultunk annak ellenére, hogy 

itt nem szereztünk jó helyezést. 

Pásztor Lajos, az adai Műszaki Iskola tanára elégedett az 

eredményekkel: 

- Tizenharmadik éve szervezik meg a Komplex Elektrotechnikai 

Versenyt, és mi tizenegy éve vagyunk rendszeres résztvevői a 
megmérettetésnek.  A verseny gyakorlati részében nagyon sok 

alkatrészt kellett elhelyezni a tanulóknak. Két óra állt a versenyzők 

rendelkezésére. A tizenhat összeállított gyakorlati elektronika fele 
működött, a másik fele pedig nem. Egy függvénygenerátort készítettek 

a diákok, és ez lett pontozva. Az első napon pedig általános 

elektrotechnikai kérdéseket kaptak, majd elektrotechnika alapjaiból és 
elektronikából számítási példákat oldottak meg, és táblázatkezelő 

feladatok is vártak rájuk. Az eredmények teljesen reálisak és várhatóak 
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Szeretem a nulláról kezdeni 

Beszélgetés Vučinić Filippel, a Nemzetközi 

Neumann-verseny 3. helyezettjével 

Vučinić Filip az adai Műszaki Iskola negyedikes 

tanulója, aki a Szekszárdon megtartott 9. 

Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Versenyen Alkalmazói 

programok kategóriában a harmadik helyen 

végzett. 

- A zentai elődöntőn a második helyet szereztem meg, és én 

vihettem haza a Web-es különdíjat is. A megszerzett pontszámok 

alapján kaptam meghívást a szekszárdi nemzetközi döntőre, ahol 

rajtunk kívül romániai és magyar diákok mutatták be munkáikat. 

- Szekszárdon sok új dologgal találkoztatok? 

- Nagyon sok érdekes prezentációt láthattunk, az animációs 

szekcióban például voltak, akik a maya vagy a 3ds max programok 
lehetőségeivel foglalkoztak, aprólékosan kidolgozott videókat, 

animációkat készítettek, de akadtak olyanok, aki logót készítettek 

animációkkal és effektusokkal. 

- A bírálóbizottság mi mindent pontozott? 

- Fontos volt a munka minősége, a kivitelezése, a design. Az is 

fontos volt, hogy miként működik, mi mindent tud a program, de persze 

az sem mellékes, hogy miként mutattuk be a munkát, mennyire tudtuk 

felkelteni a figyelmet, miként tettük vonzóvá. 

- Az alkalmazói szekcióban milyen munkák versenyeztek? 

- Ebben a csoportban mutattam be a web-oldalt, amit készítettem, 
természetesen volt több honlap is itt, de láthattunk több nagyon érdekes 

programot, mint például a mobiltelefonról elérhető BKV-figyelőt, vagy 

a látássérültek számára készített internetböngészőt. 

voltak. A pontok alapján lehet látni, hogy elég szoros volt a mezőny, és 
a második helyezéssel nem vagyunk túlzottan lemaradva. Az 

eredményeknek örülünk, nagyon meg vagyunk vele elégedve. Akkor 

lettem volna csalódott, ha sem egyéniben, sem csoportban sem 

kerültünk volna dobogóra. - magyarázta Pásztor Lajos. 

Moj  
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- Mit tudhatunk a munkádról? 

- Én az adai Műszaki Iskola honlapját készítettem el. Ez leginkább a 

fiataloknak szól. Igyekeztem, hogy felhasználóbarát és mindenki 

számára könnyen kezelhető, áttekinthető legyen. Azok is könnyen 

megtalálhatják benne azt, amit keresnek, akik csak az iskoláról 
szeretnének információkat gyűjteni, de gyorsan adatokhoz jutnak azok 

is, akik a legfrissebb eseményekről, versenyekről, eredményekről, a 

továbbtanulási lehetőségekről, vagy az iskolai programokról 
szeretnének tájékozódni. Nagy hangsúlyt fektettem a design-ra is, 

hiszen egy műszaki iskola esetében különösen fontos a műszaki háttér 

és a kivitelezés. Én nem szeretek kész sablonokkal dolgozni, szeretem 
nulláról kezdeni, a honlap minden részét magam kitalálni, egyedül 

programozni az egészet, hogy teljesen olyan legyen, amilyennek én 

szeretném. Négy hónapig dolgoztam a honlapon, folyamatosan 

fejlesztgettem, és még mindig nem tartom teljesen késznek. Tanáraim, 
Gilice Hilda és Bővíz Huba sokat segítettek, s köszönettel tartozom 

mentoromnak, Farkas Ildikónak is, aki nagyon sok jó tanáccsal látott el 

arra vonatkozóan, hogyan mutathatom be jól, tíz perc alatt hogyan 

„adhatom el” jól a terméket. 

- Mire kellett figyelni a program bemutatása során? Hogyan lehet jól 

eladni? 

- A legfontosabb, szerintem, a magabiztosság, és az, hogy otthon 

legyünk a témában, hogy semmilyen kérdéssel ne lehessen zavarba 

hozni, hogy legyen véleményünk a dolgokról, és legyen válaszunk 

minden kérdésre. 

- Mi lesz a sorsa a munkádnak? 

- A kezdetek kezdetén úgy beszéltük meg, hogy ez a diákok számára 

elérhető lesz az iskola címéről.  

- Ugye nem ez volt az első munkád? 

- Készítettem már honlapokat, négyet. Az első Szerbia nemzeti 

parkjait mutatja be, a második munkát ketten csináltuk, ez egy 

adatbázis- tartalomkezelő oldal, a harmadik szintén a nemzeti parkokra 
vonatkozik, amely tartalmilag kapcsolódik az elsőhöz, csak a kinézete 

változott. 

- Ahhoz, hogy ennyire otthon legyél a számítógép világában, 

mennyit kell a gép előtt ülnöd? 

- Versenyek előtt naponta jó néhány órát elvesz a felkészülés, 
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csinálgatom, utánanézek a dolgoknak, ilyenkor csak a Google-lal 

barátkozom, kikapcsolódásra, szórakozásra ilyenkor nem jut idő. 

- És a további tervek?  Legfontosabb terv most a továbbtanulás? 

- Igen, Újvidéken, a Műszaki Egyetemen szeretnék továbbtanulni, 

szoftvertervező mérnök szeretnék lenni. - válaszolt határozottan Filip. 

Moj.  

A nő a fő 

Középiskolánkban már hagyománya van a nőnapi divatbemutatónak, 

amikor a varró- és szabóműhelyben készített ruhákat mutatják be a 
textil szakos diákok. Két osztály tanulói alkalmi öltözékekben 

mindennapi, sportos, és kötött ruhákban vonultak fel, s bizonyították 

szakmai rátermettségüket, megmutatták, mennyire ismerik a legújabb 

divatirányzatokat, s azt is, hogy milyen stílus jegyében alkotnak.  

A nőnap alkalmából irodalmi 

összeállítást is készítettek, amelyben 
Barát Krisztina, Bezeg Anikó, Bárdos 

Szindirella valamint Jakšić Vojislav és 

G r u b o r o v i ć  M i o d r a g 
közreműködésével szó esett a női nem 

különösségéről, különlegességéről, 

titokzatosságáról, a társat, a szerelmet 

kereső nőről, a barátról, sőt az anyáról 

is. 
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Itt a tojás, piros tojás 

Az adai Műszaki Iskola könyvtárában márciusban kedd és csütörtök 

délutánonként tojásfestő foglakozásokat tartottunk, ahol a tanulók és az 
iskola dolgozói kipróbálhatták a hagyományos tojásfestési technikákat, 

íróka segítségével viasszal felfesthették, hagyományos szimbólumokkal 

díszíthették a kifújt tojásokat - de a bátrabbak csillámporral, 

falfestékkel, filctollal is dolgozhattak, vághattak, ragaszthattak és 

kormozhattak. Negyvenöt díszes húsvéti tojás készült el így a 
könyvtárban, s az alkotásokat nagycsütörtökön, az iskola 

előcsarnokában kiállították, ahol a diákok és a dolgozók 

megszavazhatták a legszebb tojásokat hagyományos és kreatív 

kategóriában.  

A hagyományosan díszített tojások közül első helyezett lett Pejić 

Veronika munkája, második helyen végzett Trifunović Krisztina és 

Égető Katalin, a harmadik legszebb tojás is Pejić Veronika munkáját 
dicséri, negyedik helyen Potloka Vilmos végzett, ötödik lett Rácz 

Gábor, hatodik pedig Bazsó Viktor munkája. Kreatív kategóriában a 

legtöbb szavazatot kapta Nyilas Tímea, második lett Jaksa Beáta és 
Mura Nikoletta alkotása, a harmadik díjat pedig Körtvélyesi Kornélia 

mondhatja a magáénak. A nyerteseket és minden tojásfestőt, 

tojásdíszítőt édességgel jutalmaztak, sőt a szavazó tanárok és diákok 

között is csokoládét sorsoltak ki. 
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Tavaszi erőpróba  

Az adai Műszaki Iskolában április 

22-től 26-ig Tavaszi erőpróbát tartottak, 
amelyen minden jelentkező próbára 

tehette bátorságát, erejét és kitartását. A 

kötélhúzó verseny során az I-2 osztály 
bizonyult a legerősebbnek, második lett 

a II-6 osztály csapata, a IV-2 együttese 

pedig a harmadik helyre húzta magát. A 
II-8 a negyedik lett, az I-7 lánykülönítménye pedig különdíjat kapott. A 

délutáni váltás kötélhúzó versenyén 

ellenfél hiányában a III-2 rajt-cél 

győzelmet aratott. A legbátrabb diákok 
próbára tehették karuk erejét is a 

szkander verseny során. A tizenkét 

jelentkező közül legjobbnak bizonyult 
Bajúsz Árpád, a második helyen pedig 

Kalapos Viktor és Bóka Dominik 

osztozott. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531740160205573.1073741829.531727906873465&type=1
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Élőújság 

Az adai Szarvas Gábor könyvtárban május 9-én 12 órakor School 

Times élőújságot tartottunk, ahol diákújságunk szerkesztői Pál Zsófia 

könyvtáros kérdéseire válaszolva mutatták be a kiadványt. 

Az iskolaújság különítménye, Csábi Szabina, Józó Andrea, 

Mészáros Zita, Kalmár Sándor, Csuzdi Gábor, Kozma Lajos és Gulyás 
Réka az újság alakulásáról, a szerkesztéséről, a témaválasztási és 

interjúkészítési nehézségekről és a tervekről számolt be, de szó esett az 

írásról, az újságírói munka lehetőségeiről is. 

Középiskolások Művészeti Vetélkedője 

A 46. KMV  döntőjét Óbecsén szervezték meg április 19-én és 20-

án.A beszédművészeti versenyt pénteken tartották meg, a produkciókat 

a Banka Lívia, Hajdú Tamás és Mészáros Árpád bírálta el. A 
versmondás kategóriában Kőműves Noémi, a szabadkai Svetozar 

Marković Gimnázium tanulója bizonyult a legjobbnak, a második 

helyen Kovács Vecei Fanni, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium, a 
harmadikon pedig Fülöp Tímea, a szabadkai Kosztolányi Dezső 

Tehetséggondozó Gimnázium diákja végzett. A drámai monológot 

előadók mezőnyében az első helyezést Patyerek Réka, a szabadkai 

Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a másodikat Kovács 
Tamás, szintén a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium, a harmadikat pedig Katona Gábor, a Zentai Gimnázium 

tanulója szerezte meg. A prózamodásban Antóci Dorottya, a zentai 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákja lett az első, Prćić Dejan a 

XIX. Nemzetközi Építészeti Diákkonferencia 

A XIX.  Оrszágos és Nemzetközi Építész Diákkonferenciának ebben 

az évben Zalaegerszeg  adott otthont.  

Ezen az eseményen több ország építész diákjai vettek részt. Kiemelt 

vendégek voltak az olaszországi diákok, akik Udinese városból 

érkeztek. Egy pályamunkát kellett készíteniük azoknak, akik részt 
szerettek volna venni a konferencián. Az iskolánkat  Mucsi Krisztián és 

Kalmár Sándor,a II.8 osztály tanulói képviselték, akiket felkészítő 

tanáruk,  Balog Teodóra kísért el a megmérettetésre. Helyezést ugyan 
nem értek el tanulóink, de munkájukat a bírálóbizottság értékes 

pályaműnek találta, és dicsérő oklevéllel jutalmazta őket.  

Kalmár Sándor II-8 
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szabadkai Vegyészeti-Technológiai Iskolából a második, Kéringer 
Karina a zentai Egészségügyi Középiskola diákja pedig a harmadik. A 

népmesemondás kategóriájában az első díjat Restás Dávidnak, a 

Nagybecskereki Gimnázium, a másodikat Szalma Kingának, a 

szabadkai Politechnikai Iskola, a harmadikat pedig Ótos Annabellának, 
az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium és Popovity Virágnak, a 

Törökkanizsai Gimnázium tanulójának ítélték oda. A megzenésített 

verseket előadó diákok produkcióit a Bakos Árpád, Fehér Nóra és Tóth 
Attila zsűri értékelte. Az Óbecsei Gimnázium tanulói, Beretka Csaba, 

Kurcinák Arnold, Szabó András és Szerda Zsigmond végeztek az első 

helyen, ezenkívül két egyenrangú harmadik helyezést is kiosztottak, 
amelyeket a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium tanulói kaptak, 

az egyiket Joó Bence, Tokodi Krisztofer, Kovács Tamás és Mijatov 

Konor, a másikat pedig Tokodi Krisztofer, Szabó István, Bártol 

Brigitta, Németh Dávid, Széváld Dániel és Erdélyi Roland felállásban. 
Második helyezetettet nem hirdetett ki a zsűri. A beszédművészeti 

vetélkedő ünnepélyes díjkiosztójára a KMV gálaműsorán került sor, 

amelyet április 21-én, vasárnap tarttak meg  a színházban.  

KMV- önálló irodalmi alkotások 

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén április  20-án  

irodalom kategóriában az adai Műszaki Iskola három diákja Józó 
Andrea, Kozma Lajos és Mészáros Zita mérettetett meg. Kozma Lajos 

önálló verseivel a harmadik helyet szerezte meg, Mészáros Zita pedig 

publicisztika kategóriában a második helyen végzett. 

Új könyvtár közös erővel 

A Műszaki Iskola diákparlamentje és az Ifix Ifjúsági Szervezet 

közös pályázatának köszönhetően az adai Helyi Önkormányzat 
támogatja az iskolakönyvtár felújítását. A tervek szerint az eddig két 

részből, olvasóteremből és raktárból álló helyiséget egy közös térré 

alakítják, amelynek egyik fele klubhelyiségként is használható lesz, 
vagy akár kisebb osztályok számára órát vagy szakköri foglalkozásokat 

is lehet majd tartani itt. A könyvtár bútorait, szekrényeit  is átfestik, sőt 

új  polcokat is szerelnek a falakra. A terem színeivel is szeretnének 
hatni a könyvtárlátogatókra, vidám, élénk árnyalatokkal igyekeznek 

kreativitásra, alkotásra serkenteni a diákokat, de ugyanakkor egyfajta 

pihentető, nyugalmat árasztó légkör, zug kialakítása is a cél. Ide a 
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fiatalok lyukasórákon  elvonulhatnak, itt olvashatnak, tanulhatnak, vagy 
esetleg kikapcsolódhatnak. Az könyvtárban továbbra is használhatják 

majd a számítógépeket, internetezhetnek, s bízunk benne, hogy még 

néhány gépet tudunk majd a diákok rendelkezésére bocsátani.  

A könyvtárfelújítás azért is fontos, mert a diákok az ifixes 
önkéntesek irányításával alakítják át a helyiséget, ők tisztítják le a 

falakat, az ablakokat, ők festenek, sőt a terveket is az iskola 

magasépítész tanulói készítették. 

A könyvtárban a tervek szerint június 5-re készülnek el a felújítással, 

és ünnepélyes keretek között adják majd át a diákoknak az új, frissen 

festett, átalakított termet, s ekkor osztják majd ki a legjobb munkásnak 

és munkáslánynak járó köszönőleveleket is. 

Wattafák! 

Egy nap feszítünk a haverokkal, 
szívünkben nem reppel, hanem rockkal, 

mégis találkoztunk a repper magyarokkal. 

Ezek erre belénk kötnek, (nyilván, okkal), 

hisz szívünk évek óta jár a rockkal 
 

Akkor felém lép az egyik repper, 

ott ugrál, mutogat, meg valamit reppel: 
„Mi vagyunk a helyi repperek, 

én meg a banda feje, köcsög rockerek, 

ha jöttök, én itt bárkit megverek! 

 
Nevettünk. Milyen hülyék ezek a repperek... 

S akkor ránk ordítanak: „What a fuck?” 

 
„A mi tökeink igaziak, 

nem ilyen puha wattafák!” 

 
S akkor elmentek... 

mi is elmentünk... 

 

Szívünk tele volt a rockkal, 
tökünk a repper magyarokkal. 

Pesme — Versek 
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De mégis, volt bennem valami fura érzés: 

„What a fuck?” 

De hát magyarok voltak, mondom Petinek: 

„Nem magyarok azok, csak wattafák!” 

Kozma Lajos- II-3 

Szívatag 

Perzselő nap, homok, 
végtelen Szívatag, jajj, 

kitalálni, hogy fogok? 

bújócskázik a homokvihar. 

és eltűnnek a nyomok. 
Végtelen ez a Szívatag, 

érzéseim miattad szívatnak, 

de ha boldogok akarnak lenni, 
akkor csak füvet Szívhatnak. 

De itt fű sincs! 

Mert mióta tiéd szívem portája, 

hogy magad kiéld, 
szívem csak a por tája. 

Te nem vagy az én vizem, 

tőled simán kiszáradok, 
napok óta terhedet viszem, 

és lassan én is kifáradok. 

Szívesen kifáradnék innen, 
ebből az égtelen, végtelen szívatagból, 

ahol hiába látlak mindig,  

csak délibáb vagy, 

vagy egy oázis, ki mellesleg pofáz is. 
De tudod mit? 

Leszek én helyette vagány, 

de nem gondolom, hogy ez így jó, 
mentőosztagként jön majd a magány, 

mint egy mérges csörgőkígyó. 

Kozma Lajos-II-3  
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Képlemente 

Mint gyógyszervesztett bolondok, 

szaladgálnak az ihletlopó 

koboldok és narancs 

hangzavarban festik 

a kipukkadni látszó fél  
szappanbuborékot, 

amely úszógumi hiányában 

valahová a víz mögé süllyed. 

tükörképe hullámzóan nevet 

csónakomra. 

csillog. 

Szép lassan lemerül a víz alá. 
Itt már a víz az úr: 

eloltja az üveg szappanbuborékban 

szelíden világító lángot. 
A hullámok tátott szájként 

nyelik el az utamat bevilágító izét. 

szép vacsora, mondhatni… 

ott fenn meglátszott a buborék  helye, 

egy lyukacsos fehér folt volt ott, 

mintha csak kiszakították volna a  helyéről. 

Sajnáltam, hogy elment. 
 

Reggel a vízen ébredtem. 

(…ki tudja hogy…) 

s ő újra ott volt felettem, 

az ég tetején ragyogott, 

csak én süllyedtem. 

Kozma Lajos II-3 

Kozma Lajos verseivel a harmadik helyen végzett a KMV-n önálló 

versek kategóriában. 
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Mali noćni razgovor 

Mario: Pozz bro. 

Noćni:Zzz. 

Mario: Wazzzup?:D 

Noćni:Wazzup?  XD 

Mario:Eo me, šta ima u SAMP-u? 

Noćni:Ma treba uhapsili me ovi iz PD-a. 

Mario:Kolko si još u tvorzi? 

Noćni: Još 20 min. 

Mario:Jel si robao banku, pa si u zatvoru? 

Noćni: Ma ne, kilovo sam lika iz GHS-a. 

Mario:Šta si ga ubio? Šta je uradio? 

Noćni: Radio je DB na meni. 

Mario: Je si ga prijavio Zrniću? 

Noćni:Da, nakon što sam ga ubio,dobio je 30 min jail-a. 

Mario: OK, idem ja brate sad AFK, čujemo se za sat-dva. 

Noćni:Važi, pa se čujemo kasnije na TS-u. 

Mario: Zpozz... 

Noćni: Ae pozz. 

Mario Maldini III-6 
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Rečnik nepoznatih reči 

Pozz-pozdrav 

Bro-brate 

Zzz-pozdrav 

Wazzzup- šta ima 

:D-osmeh 

XD-veliki smeh 

Eo-evo 

SAMP- San Andreas Mulziplayer-naziv igrice 

Tebra-brate 

PD-Police Department 

Kolko-koliko 

Tvorzi-zatvor 

Robao-pokrao 

Kilovo-ubio 

Lika- čoveka, osoba 

GHS-Game Hosting Server-porodica u igrica 

DB-Drive By-pregazio kolima 

Jail-zatvor 

AFK-Away From Keyboard-daleko od tastature 
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A tanító megkérdezi Mórickát: 

-Na,Móricka,miben tartották az ősmagyarok nyilaikat? 

-Nem tudom. 

-Hát tegez,te szamár. 

-Ne haragudj,kérlek szépen,-feleli Móricka-én szívesen tegezlek,de 

akkor sem tudom. 

 

Pistike fáradtságra panaszkodik,ezért a szülei elviszik az orvoshoz. 

-Hány órát alszol,Pistike?-kérdezi az orvos. 

-Úgy kettőt-hármat. 

-Hát ez nagyon kevés... 

-Az lehet.De mind az 5 órán nem merek aludni. 

 

-Hogy tetszik az iskola,Ádámka? 

-Egy nagy panama az egész!-válaszolja a gyerek.-Mi oldjuk meg a 

feladatokat,és a tanár kapja a fizetést. 

 

A rövidlátó tanárnő már nagyon ideges: 

Te ott hátul! Mikor volt a honfoglalás? 

- Tudja a franc! 
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- Mikor volt a tatárjárás? 

- Mit tudom én! 

- Ezt tegnap vettük. Hol voltál te akkor? 

- A kocsmában a haverokkal. 

- Mégis, mit képzelsz ki vagy te? 

- Én vagyok a vízvezeték szerelő és a radiátort javítom! 

 

A tanárnő mondja a diákoknak:  

- A nyári szünetben olvassátok el a Rómeó és Júliát! 

Erre egy diák:  

- Tanárnő nemá.., mindkettőt??? 

 

Érettségin: 

Mi volt előbb, az első vagy a második világháború? 

- A második! 

- Na, ne vicceljen, miért? 

- Jaj, azt hittem, beugrató kérdés volt... 

 

Aki sokat tanul, az sokat tud. Aki sokat tud, az sokat felejt. Aki 

sokat felejt, az keveset tud.Szóval mi értelme van tanulni? 

 

DoĎe Perica kući i kaže tati: 

- Danas sam dobio 5! 

- Bravo sine! A iz čega? 

- 4 iz fizičkog i 1 iz matematike. 

Pita učiteljica Pericu: 

Odakle dobijamo struju? 

- Iz džungle, učiteljice! 
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- Kako to, iz džungle? – zbunjena je učiteljica. 

- Pa kad nestane struje moj tata kaže: “Koji majmun je isključio 

struju?!” 

Šetaju se Perica i Jovica ulicom jedno jutro i sretnu učitelja srpskog 

jezika. Perica reče učitelju: 

- Dobro veče. 

- Jovica ga kasnije pita: 

- Zašto “dobro veče” kad je jutro? 

- Perica će: 

- Ma svaki put mi padne mrak na oči kad ga vidim  
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Láncreakció 
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