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УВОДНА РЕЧ 

Драги гимназијалци, 

,,Једина вредност која постоји на свету јесте време“, писао је Фредрик Бакман, 

,,Једна секунда је увек секунда, и о томе нема преговора.“ Колико год нам се чинило да неки 

часови дуже трају или да лепи и незаборавни тренуци проведени на петоминутним паузама 

пребрзо прођу, време унутар наше гимназије синхроно тече са временом које господари ван 

ње. Једна секунда је увек и свуда једна секунда. Ми на својој кожи најбоље можемо осетити 

колико та секунда жустро и неухватљиво пролеће крзо ходнике наше школе. Нисмо 

поштено отворили очи након слатког зимског сна, а опојан мирис пролећа само што није 

завладао нашим крајем. Птице ће ускоро поново гласно запевати своје добро познате песме. 

Сивило и облаци поклекнуће пред додирима сунчевих зрака који ће поново улепшавати 

небо. Успавани пупољци цвећа ускоро ће се пробудити, а са њима ће устати и свака 

умртвљена лепота природе. Осим тога, и у гимназијалцима почињу да се буде нека осећања. 

Буди се потреба да истрајемо у намери да до краја школске године успемо да постигнемо 

што више успеха, осетимо што више тренутних и трајних сатисфакција и проживимо много 

срећних тренутака. Буди се снага која ће нам бити неопходна да бисмо храбро прошетали 

кроз напорне дане који тек долазе. Буди се одговорност помоћу које једино можемо стићи 

до онаквог краја каквог смо замислили.  

Међутим, марљиво морамо мислити и на себе, своје потребе и своје жеље. Корисно 

је, а често и неопходно зграбити макар делић времена који бисмо провели сами  са собом. 

Битно је не заборавити радити оно што волимо, јер нас управо то храни и даје нам енергију 

потребну за обављање оних ствари које не волимо. Човек не може дуго да воли сам, стога 

не смемо заборављати на добре људе и праве пријатеље, уз њих постајемо срећнији, јер 

срећа је нешто што се дељењем умножава.  

Вредни и надахнути гимназијалци и у овом броју нуде нам широк спектар сјајних 

текстова из различитих друштвених, културних и животних сфера. Писање је понекад 

најделотворнија терапија и онај који јој се барем једном у животу препусти, има могућност 

да буде излечен. Није тешко написати добар текст, леп стих, занимљиву причу. Потребно 

је да душа воли и прихвата оно што рука куца. Потребно је посматрати и прецизно 

обликовати запажено. Потребно је копати по сећањима и пронаћи оно вредно помена.  

Позивамо вас да нам се придружите и обогатите сваки наредни број својим 

креативним идејама, лепим мислима и аутентичним текстовима. 

Уредници 
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KEDVES OLVASÓINK! 

A március már a tavaszt ígéri, ahogyan a Kosztolányi-vers is.   

 

Kosztolányi Dezső: Kip-kop, köveznek 

Kip-kop, köveznek. 

  Itt van a tavasz. 

Hajnalba száz kalapács zaja ébreszt. 

Én hallgatom ágyamból a zenés neszt. 

Mily csiklandó és édes és ravasz. 

Tavasz, tavasz. Az utcánkat javítják. 

Mostan fölajzzuk a csigát, parittyát. 

Tavasz. Libeg az udvarunk egén fönt 

a sárga, kék és rózsaszínü léggömb. 

Kip-kop, zene az élet, muzsika, 

láng ég a fákon, a bokor zöld oltár. 

Mostan miséznek a kis madarak 

és a szobákban is ezer titok vár. 

Dal zeng, ha megütöm a képet, asztalt, 

zenél az élet, a cipőm, az aszfalt. 

Most mint a léggömb, szállani szeretnék. 

Mily csiklandó és édes és ravasz 

a zöldbe bújni s enni a cseresznyét. 

Cseresznyepiros, zöldarany tavasz. 

 

Lapunk tavaszi számában olyan írásokat közlünk, melyek különböző pályázatokra készültek.  
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Адресат (не)повољних коментара: проф. Борјана Гаврилов Болић 

Технички уредници: Ива Таслак, III1 

  Ленка Николић, III1 

  Петра Плешинац, II1 

Уредници:  Лазарела Стефановић, III1 

Мина Станковић, IIIa 

Тијана Стефановић, IIIб 

Катарина Чучковић, IIIб 

Редакција: Сви који су допринели да текстови буду пред вама 

Лектори:  проф. Хајду Агнеш 

проф. Иван Баричевић 

Пријатељ Gymnasium-a: проф. Биљана Тајков  
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Gimnazijalci vole sport 

Timski sportovi su već decenijama jedna od osnova srednjoškolske scene. Dok se mnogi 

učenici uključuju u srednjoškolske timove zbog čiste ljubavi prema igri, postoje I značajnije koristi 

od ovih vannastavnih aktivnosti. Učenici koji učestvuju u srednjoškolskom sportu uče o 

prednostima predstavljanja svoje zajednice na terenu i iz prve ruke saznaju kako njihov učinak 

utiče na ostatak tima. U nastavku, naši istaknuti sportisti, odnosno kapiteni školskih timova, 

govorili su o svojim počecima, motivaciji i prednostima ekipnih sportova.  

Kapiten muškog odbojkaškog tima, Miloš Kolundžić 3.2 

 Ljubav prema odbojci sam stekao još od malena, gledajući i 

usavršavajući poteze koje sam video od vrhunskih igrača i igračica, te sam 

kasnije, otprilike u petom razredu, krenuo da treniram. Inspiraciju za mene 

predstavlja svaki sportista koji je svoje ciljeve dostigao na pravedan način, 

koji se svojim trudom, zalaganjem i požrtvovanjem izborio za svoje mesto 

i svoje uspehe u sportskoj karijeri. Moje najveće dostignuće zasigurno jeste 

debitovanje za seniorski tim i superligu Srbije sa ekipom Spartaka.  Igrajući 

neki grupni sport naučiš da se nosiš kako sa pobedom, tako i sa porazom. 

Naučiš kako da se izvučeš i izađes kao pobednik iz situacija kada nije sve 

po tvome, te shvatiš kako da funkcionišeš i sarađujes sa ostatkom tima. Što 

se tiče moje budućnosti vezane za ovaj sport svakako planiram da nastavim 

da se bavim njime.  

Kapiten muškog fudbalskog tima, Vasilije Čučković 3.b 

Za ovaj sport sam se odlučio još kada sam imao devet godina. Pre fudbala sam trenirao 

mnoge sportove kao što su plivanje, gimnastika i karate. U tim sportovima se nisam pronašao, pa 

sam počeo sa fudbalom po ugledu na mog 

starijeg brata i tatu koji je nekada igrao fudbal 

profesionalno. Moje najveće dostignuće je to što 

sam bio pozvan za “u16” reprezentaciju Srbije. 

Prednosti grupnog sporta su svakako druženje i 

odrastanje sa prijateljima, naporno treniranje i 

međusobno bodrenje svakog dana. Planiram da 

se bavim ovim sportom u budućnosti i verujem 

da to mogu ostvariti. Moja inspiracija su moji 

roditelji i brat. 
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Kapiten muškog rukometnog tima, Pavle Novaković 4.c 

Stalno sam kao mali gledao našu rukometnu 

reprezentaciju i uvek mi je bio zanimljiv sport, pa su mi 

roditelji predložili da se upišem i hvala bogu poslušao sam 

ih. Za sada je moj najveći uspeh to što sam uspeo da 

upišem prvenac u Superligi Srbije. Bilo je to u decembru 

prošle godine, protiv Partizana. Važna stvar u grupnom 

sportu je ta da je tim složan i da u svakom momentu 

podržavaš svog saigrača. Kada nekom igraču nije dan, 

uvek je tu ostatak ekipe da ga podrži i da ispravi neke 

njegove eventualne greške.  Planiram da se i dalje bavim 

sportom, po završetku gimnazije, karijeru najverovatnije 

nastavljam u Ljubljani gde ću igrati za njihov klub koji se 

takmiči u Superligi Slovenije, gde ću upisati i fakultet za 

sport. Inspiraciju i motivaciju za trening uvek dobijem od 

svog bivšeg trenera. Ostali smo u jako dobrim odnosima, vrlo često se čujemo i uvek je tu kada mi 

treba neka pomoć. 

 

Kapiten ženskog odbojkaškog tima, Milana Vasić 4.d 

Odbojka me je privlačila od malena. Kod kuće su se stalno gledali 

sportovi, a posebnu ljubav sam osetila prema odbojci. Grupni sport je u 

jednom pogledu težak , a u drugom ima mnogo prednosti: to su podrška 

i pomoć što se tiče zamene, a to u nekim situacijama mnogo znači. Nekog 

posebnog uzora baš i nemam, ali kada bih morala da izdvojim nekoga ko 

me inspiriše, to je svakako moj tata, koji je uvek tu za mene. 

 

 

Pripremile i intervjuisale: Katarina Čučković i Tijana Stefanović, 3.b 
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Szülőfalum, Szilágyi 

Minden egyes település, melyet emberek laknak, 

hasonlít egymáshoz. Vannak benne utcák és 

megművelésre váró földterületek. Az utcákban utak 

húzódnak és házak állnak, a háznak falai vannak, a 

belsejében bútorok és persze a bennlakók. A lakók a 

legfontosabbak, ők jelentik az életet. Egy település 

„zamatát” a benne lakó emberek adják, az emberek teszik 

ízessé, színessé. Nélkülük a bútorok csupán préselt 

faforgácsok lennének, a falak vályogtéglák, az utcák csak kijelölt lehetőségek, a termőföldek pedig 

bevetetlenek.  

Szilágyi alapköveit a 19. század végén rakták le. A település megalakulása előtt a területet 

mocsarak és erdők borították. Különböző mondák származnak ebből az időszakból. Az egyik 

említést tesz egy hírhedt magyar betyárról, Rózsa Sándorról, aki megpihent egy ma is álló 

vadkörtefa alatt.  

1899. október 20-án megkezdődött a betelepedés. Akkoriban a település Apatini telep, 

majd Újfalu néven volt ismeretes. Először nyolcvankilenc 

család érkezett; főleg nagycsaládos, magyar, római katolikus 

ember jött, hiszen ez volt a feltétel. Mégis nagyon érdekes, 

hogy valamilyen úton-módon öt baptista család is bekerült a 

letelepedők közé. A legtöbben Temerinből és Doroszlóról 

jöttek, de érkeztek még Moholról, Kupuszináról 

(Bácskertesről), Óbecséről, Topolyáról, Zomborból és 

Bácska egész területéről. Az ide érkező családok kaptak 

házat, tizenöt és fél hold termőföldet, amely oszlott kétszer öt hold és egyszer négy hold szántóra, 

valamint egy és fél hold kenderföldre. Járt még családonként eltérő számú közös legelő, amelyet 

a második világháború utáni konfiszkálásban mindenkitől elvettek, ma ezen a területen húzódik a 

halastavunk, amelyet a 80-as években ástak.  

A telepes házak három szobából és gangból (folyosóból) álltak. Jó minőségű, erdélyi 

fenyőfagerendákból készült tető fedte őket, a széles párkányokra támaszkodva lehetett az 

ablakokból kitekingetni, a gangra külön bejárat vezetett az utcáról. A teleket vagy portát mindenki 

bekerítette többnyire téglakerítéssel, hátul kert húzódott a vetemények és a szőlő számára, 

kukoricagóré is állt, néhol pajtákat és nyári konyhákat is emeltek. Mindezt az emberek húszéves 

lefizetésre kapták, melyet 1914-ig az Osztrák−Magyar Monarchiának, 1918 után pedig a Szerb–

Horvát–Szlovén Királyságnak kellett kifizetni, ez utóbbi számára egyetlen részletben.  

  

Telepes család, 1900 

A 100 éves körtefa 
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Az én családom ősei is a telepesek 

között voltak, az ükszüleim Temerinből 

érkeztek ide 1900-előtt. A falu 1900-ban 

már rendelkezett egy kis kápolnával, majd 

hat évvel később megépült a templom is, 

ami ma is eredeti állapotában pompázik a 

falu közepén, körülötte pedig nagy park 

terül el. A neogót stílusú épületet Szent 

Istvánnak ajánlották, így a búcsúnk 

egybeesik a kenyérszentelővel.  

 

A falunk neve 1903-ban megváltozott, ekkor nyerte el a ma is használatos Szilágyit, 

Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter után, akinek mellszobra 1907 óta a templomkertben áll.  

A betelepedés végeztével kétszázhatvan család lelt itt új otthonra, ezek közül negyven 

iparos volt, a lakosság többi része pedig mezőgazdasággal foglalkozott. (…) 

A lakodalmakat egészen a 90-es évekig a házaknál tartották a házasulandó felek családjai, 

külön-külön. Mint ahogy a fekete, bokáig érő, magában mintás, deréknál átkötött menyasszonyi 

ruha helyett a fehér maradt fenn, úgy a háznál tartott mulatozások is a tűzoltóotthon megalakulása 

után egyre inkább áthelyeződtek oda (…) 

A vacsora kezdetét a vőfély így jelentette: 

Tisztelt násznép! 

Az ételek a könyhában sűnek-főnek 

A szakácsnék már négy nap óta sütnek-főznek 

Vivát! 

Kilenc vaddisznó van odakint megláncolva, 

Két beteges bolha nyársra húzva 

Pecsenyének készül még tizenkét fejszepofa 

És egy hetvenhét esztendős keréknek az agya 

Vivát! 

Hogy miminden készül még, 

Fogalmam sincs róla 

Kocsonyának készül tizenkilenc gólya, 

Ezt fogja követni a kemencenyögés, 

Végezetül meg az üres kocsizörgés. 

Vivát! 

Mint látják, ezt a verset nem könyvből tanultam, 

Ez az én mesterségem, ehhez én értek 

Tisztelt násznagyuram, egy pohár bort kérek! 

Húzd rá! 

Búcsú, 2021 

Délutáni mulatozás, 1980 körül 

Lakodalom, 1940 körül 

Szent István-templom 

 

Búcsú, 2021 



 Gymnasium  

9 
 

Ezen szavakkal és nagy csörgés társaságában, mivelhogy a tálcát fakanállal verték, vette 

kezdetét a vacsora, sorban kerültek az asztalra a finomabbnál finomabb ételek. (…) 

Szilágyi nem egzotikum, nem néprajzi különlegesség, hanem Apatin község legkisebb 

települése, amely 122 éves múltja alatt okozott csalódást, meglepetést, felemelkedett, lesüllyedt, 

majd talán lassacskán eltűnik az idő homályában, és talán pár évtized múltán nem lesz olyan 

ember, aki emlékszik rá, hogy valaha létezett egy kis falu, szikes földekkel, szorgos emberekkel, 

egyenesre tervezett utcákkal, amelyeken egykor gyerekek szaladgáltak, nagy templommal, 

amelyben harang csendült minden nap, kis temetővel, hol minden évben mécsesek világítottak, 

vasútállomással, ahova már a vonat csak képzeletben érkezik meg, soha ki nem alakult 

népviselettel és szokásokkal, sokfelől érkezett hagyományokkal, melyeknek nem volt idejük 

házasságot kötni a történelem viharaiban, feltörni vágyó emberekkel, akik nem csak titokban 

szeretik a Cigányhát tőkéin nőtt termést. Az élet itt nem tökéletes, de sehol sem az. Megbecsüljük, 

ami a miénk, és nem adjuk ki, csak alkalmanként. Nekünk a pletykás öregasszonyok is sokat érnek, 

még akkor is, ha a kerek világ legnagyobb boszorkányai. Tudjuk azt, hogy máshol sem szól 

hangosabban az ének, nem fogy gyorsabban az ital, nem sírnak hangosabban a csecsemők, nem 

perdül jobban a szoknya, nem kopog jobban a cipő sarka, és nem táncolják rongyosabbra lábaikat 

az emberek, mint nálunk. Azt is tudjuk, hogy sokfélék vagyunk, de még vagyunk, és még 

maradunk ... 

Francia Henrietta 2.e 

(részletek a Palóc Társaság pályázatára írt dolgozatából, amellyel kiemelt I. helyet szerzett) 

 

BUDI I TI ČUVAR! 

Bliži nam se 22. april kada će se 

obeležiti Dan planete Zemlje koji treba da 

podstakne svakog čoveka na važnost 

očuvanja naše planete. Moramo da obraćamo 

pažnju na svet u kom živimo ne samo na ovaj 

datum, već tokom čitavog svog života. Često 

se postavlja pitanje koliko ljudi zavise od 

prirode. Čak i stanovnicima gradova koji žive 

u modernim neboderima potreban je vazduh 

za disanje, voda za piće i hrana za jelo, a sve 

to daje priroda. U supermarketima možete 

kupiti flaširanu vodu i gotova jela, ali ti 

proizvodi se nisu proizveli tamo. Neko voće i povrće, na primer, raste samo u tropskim zemljama 

i putuje brodom preko pola sveta, da bi tek zrelo stiglo u vaš lokalni supermarket. Sva voda za piće 

na kraju dolazi iz prirodnog izvora, pošto još uvek nemamo tehnologiju za proizvodnju velikih 

količina vode u laboratoriji. Isto važi i za vazduh koji udišemo, a koji biljke prečišćavaju i 

oksigenišu.  Dakle, kada govorimo o očuvanju prirode, mi zaista govorimo i o očuvanju sebe. 
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KAKO MOŽEMO DOPRINETI OČUVANJU ZEMLJE 

• Reciklirajte svoje smeće i učestvujte ili 

pomozite u organizovanju kampanja reciklaže. 

• Koristite manje plastike tako što ćete, na 

primer, nositi flašu za vodu za višekratnu 

upotrebu, reći ne slamkama i priboru za jelo za 

jednokratnu upotrebu, izbegavati plastične 

igračke i donositi sopstvene torbe za kupovinu. 

• Zamenite igračke, filmove i knjige 

umesto da kupujete nove. 

• Donirajte, reciklirajte i popravite 

elektronske uređaje. 

• Koristite manje vode kada perete zube, 

tuširate se ili perete sudove. 

• Koristite manje električne energije tako što ćete isključiti svetla i elektronske 

uređaje kada se ne koriste, koristiti štedljive sijalice i odeću sušiti prirodnim putem. 

• Koristite javni prevoz, delite putovanje sa prijateljima, vozite bicikl ili pešačite 

kada je to moguće. 

• Koristite manje papira tako što nećete štampati nepotrebno. 

• Isključite klima uređaj kada je vruće i koristite ventilatore - oni troše mnogo manje 

energije. 

• Odbijte da kupite ono što vam nije potrebno, jer svaki artikal koji ne kupite 

smanjuje potražnju za proizvodnjom tog artikla. Na primer, ako bi svi prestali da kupuju 

plastične kese, supermarketi bi prestali da ih prodaju. 

POVEŽITE SE S PRIRODOM 

• Provodite više vremena u prirodi  

• Organizujte izlete da istražite nacionalne parkove/prirodne rezervate u blizini. 

• Pridružite se programima očuvanja prirode ili eko-klubovima  

• Učestvujte u građanskim naučnim inicijativama usmerenim na prirodu 

• Koristite knjige ili aplikacije da identifikujete biljke i životinje oko sebe (aplikacija: 

Seek by iNaturalist) 

• Igrajte igrice da biste saznali više o prirodi  

• Koristite veb-sajtove, blogove ili društvene medije da pomognete u podizanju 

svesti o važnosti očuvanja prirode i podelite sve ove ideje. 
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Svest o dešavanjima u našoj okolini od 

velikog je značaja za naš opstanak. U ovom 

članku dali smo neke praktične ideje kako svi 

možemo pokušati da smanjimo svoj ekološki 

otisak, očuvamo prirodu i povežemo se sa 

prirodom. Podstičemo vas da ove ideje 

sprovedete u delo i podelite ove akcije sa 

svojom porodicom i prijateljima kako bismo mogli neometano i lepo da živimo u zdravoj 

velikoj zajednici.  

Katarina Čučković, 3.b 

Putovanje u Novi Sad  

Za učenike i profesore hrvatskih odjela, ali i sve ostale kolege koji su im se htjeli pridružiti, 

u srijedu 9. ožujka bilo je organizirano putovanje u Novi Sad, ovogodišnji europski grad kulture. 

Poziv je stigao nenadano, ali smo mu se obradovali. Povod je bilo planirano gostovanje hrvatskog 

pisca Kristiana Novaka na Sajmu knjiga. Novak je autor hrvatskih bestselera Črna mati zemla i 

Ciganin, ali najljepši te, po mnogima, jedan od najboljih suvremenih hrvatskih prozaika. 

Većina mog razreda pošla je na putovanje. Svi 

smo uvidjeli priliku za druženje i lijep provod. Bili 

smo uzbuđeni zbog druženja s piscem.Nažalost, naše 

putovanje malo se izmijenilo kada smo saznali da se 

Kristian Novak razbolio, te je susret otkazan. To nas 

nije pokolebalo i nastavili smo s planiranim 

obilaskom grada, njegovih znamenitosti i ljepota. Uz 

pomoć vodiča saznali smo mnoge stvari o povijesti 

grada, njegovim građevinama i njihovom značaju. Najviše nam se dopala Crkva imena Marijinog, 

koja se nalazi u samom centru Novog Sada, stoga smo se ispred nje fotografirali za uspomenu. 

Priča o brojnim poznatim ličnostima koje su vezane uz Novi Sad najviše je bila u znaku Alberta 

Einsteina, a posebno je zanimljiv detalj da je svim njegovim velikim otkrićima u fizici kumovala 

njegova supruga Milena Marić.  

Vrijeme nas baš nije poslužilo, ali to je bilo nevažno za uživanje na Sajmu knjiga, koji je 

stanica kulturnih događanja. Središnji događaj ove godine predstavlja izložba s podnaslovom 

Seobe duša – Novi Sad kroz knjigu. Sajam je i ove godine ponudio veliki broj izdavača i naslova, 

a zahvaljujući povoljnim cijenama mnogi su učenici i profesori Sajam napustili s knjigama u 

rukama. Nakon toga bili smo spremni za posljednju stanicu puta, poznati šoping-centar 

Promenada. Kao i svako kvalitetno putovanje, i ovo je zaokruženo razgovorom, druženjem i 

smijehom u autobusu, za vrijeme vožnje. 

Anja Borović, 4.f 
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Deca nasilja 

Premijerno, 27. Februara, u Pozorištu mladih u Novom Sadu pogledala sam predstavu 

„Deca Paklene pomorandže” čija su ciljna grupa zaista mladi. Izradu ovog komada, koji se oslanja 

na kultni film Stenlija Kjubrika „Paklena pomorandža” i istoimeni roman Antonija Berdžisa, 

potpisuje autorski tim - reditelj Kokan Mladenović i dramaturškinja Nina Plavanjac. Film koji je 

izašao 1971. široko je poznat i dan-danas kao jedan od najbizarnijih i najkontroverznijih, ali u 

sadašnjem vremenu dobija novi smisao. U 

distopijskoj budućnosti Aleks DeLarž je 

predvodnik bande nasilnika koja uživa 

svakodnevnom u počinjavanju huliganstva. 

Međutim, za razliku od originalnih dela, 

predstava se bavi izvorima, razlozima i 

povodima raznolikog nasilja među mladima 

danas. Istražuje porive koji teraju mlade ljude 

da odlaze u bes i criminal, i istovremeno 

upozorava. Glavni junak je u kaznenoj 

ekspediciji zbog svega što su mu rekli da će biti, a nije se dogodilo, on se vodi parolom „Ja ne 

napadam, ja se branim. U komadu Aleksa tumače u segmentima glumci Darko Radojević, Miloš 

Macura i Aleksandar Milković.  

Pedeset godina nakon objavljivanja romana i filma nasilje je dobilo novu formu i kao takvo 

postalo je gotovo prihvatljivo. U društvu koje je oblikovano nasiljem agresija više nije proizašla 

iz izolovanih slučajeva psihopatije, ona je model ponašanja po kome smo vaspitani, ali i direktna 

tvorba izopačenosti svih institucija koje decu podižu i okružuju - raspadnute porodice, 

neposvećene škole, nezainteresovanih socijalnih ustanova, okrutne policije, nepravednog sudstva 

i sveukupno korumpirane vrednosti društva, a možda najgore od svega  - medija koji normalizuju 

nasilje i govor mržnje, jer ko kontroliše medije kontroliše svet.  

Zahvaljući modernoj tehnologiji navikli smo da sve dobijamo instant, postali smo lenji, pa 

se tako i nasilje ulenjilo ali nikako nije manje opasno po žrtve. Uz rasprostranjenost društvenih 

medija i digitalnih foruma, komentare, fotografije, postove i sadržaje koje dele pojedinci često 

mogu da vide i stranci, ali i poznanici. Sadržaj koji pojedinac deli na mreži - kako njihov lični 

sadržaj, tako i svaki negativan, zloban ili štetni sadržaj - stvara neku vrstu trajne javne evidencije 

o njihovim stavovima, aktivnostima i ponašanju. Ova javna evidencija može se smatrati 

reputacijom na mreži, koja može biti dostupna školama, poslodavcima, fakultetima. Sajber 

maltretiranje može naštetiti ugledu na mreži svih uključenih - ne samo osobe koja je zlostavljana, 

već i onih koji vrše nasilje ili učestvuju u njemu. Kao ključ prevencije nasilja među mladima je 

svakako pomoć (u školi, kod kuće, na ulici - kao i u svim drugim međuljudskim odnosima), koja 

uvek počinje empatijom, strpljenjem i pokazivanjem poštovanja.  

Tijana Stefanović, 3.b 
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Značaj sertifikata jezika i mogućnost da svoj ostvariš 

baš u našoj školi! 

Tema znanja jezika i koristi toga znanja oduvek je bila aktuelna, mada se taj procenat 

razvojem interneta i  drugih  društvenih mreža  povećao. Stara poslovica kaže: “Čovek je bogat 

onoliko koliko jezika govori” – i sa time se moramo složiti, ali gledajući očima novijih generacija, 

svrha znanja se ogleda prilikom apliciranja za inostrane stipendije, brojne studijske programe, 

seminare ili konferencije.  

Na najboljim svetskim univerzitetima, bilo gde u svetu, uglavnom postoje programi na 

engleskom jeziku. Oni su za studente idealni, u tom smislu, da na primer u Italiji mogu studirati 

na engleskom jeziku, koji uče paralelno sa maternjim od prvog razreda osnovne škole. Postoji više 

tkz. vrsta testova, koji se razlikuju kako po svojoj težini, tako i po načinu polaganja ili svrhe u koje 

prilažete položeni test. Američki koledži, ali i evropski univerziteti koji imaju programe na 

engleskom jeziku, najčešće u prijavi traže položen Toefl test – američki ispit engleskog jezika. 

Mnogi inostrani programi za omogućavanje stipendija takođe traže položen upravo ovaj test, koji 

se šalje uz celokupnu aplikaciju. Toefl test se polaže isključivo online. Polaganje traje četiri sata. 

Fakulteti sami određuju minimalno neophodan broj ostvarenih bodova potreban za upis, a koji 

podrazumeva ujednačeno vladanje svim jezičkim veštinama (slušanje, pisanje, razumevanje i 

govor). Toefl sertifikat validan je dve godine od trenutka izdavanja. Najsličniji Toefl-u jeste IELTS 

test, čija je osnova razlika u tome što se ovaj test polaže na papiru, osim naravno usmenog dela.   

Test poput Kembridžovog FCE (First Certificate in English) predstavlja diplomu tkzv. 

srednjeg nivoa Kembridžovih testova i ovaj sertifikat prihvaćen je kao dovoljna potvrda znanja 

za zaposlenje i određene studijske programe u Evropi, svetu, ali i u Ujedinjenom Kraljevstvu ( koji 

od 2014. godine ne prihvata Toefl sertifikate). CAE (Certificate in Advanced English) je 

namenjen kako svim studentima koji imaju ambiciju za studiranje u inostranstvu , tako i poslovnim 

ljudima kao postulat o izuzetno visokom stepenu vladanja engleskim jezikom.  

CPE (Certificate of Proficiency in English) je najviši nivo Kembridž ispita engleskog 

jezika. Namenjen je onima koji koriste engleski u profesionalne i akademske svrhe. Gotovo svi 

poslodavci u svetu priznaju ovaj sertifikat.  

Bliži se polaganje B2 ispita nemačkog jezika, mogućnost koju naši učenici imaju u svojoj 

školi, uz pomoć u pripremi od strane profesora nemačkog jezika, pa smo na ovu temu smo 

razgovarali sa prof. Silvijom Molnar. 

“Na osnovu Memoranduma o razumevanju, sklopljenog 2012. godine između Nemačke i 

Srbije, između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i organizacije 

ZfA (Savezna uprava za školstvo u inostranstvu), koja je deo KMK, učenici Gimnazije „Svetozar 

Marković” imaju mogućnost da polažu DSD 1 ispit iz nemačkog jezika. Polaganje ovog ispita 

organizuje se u našoj školi od 2015.godine, a cilj je da što više učenika uspešno položi ovaj ispit i 
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stekne međunarodno priznatu diplomu nivoa B1. Učenike za ovaj ispit priprema troje nastavnika 

škole, a obično se za ispit svake godine prijavi između 25 i 35 učenika, koji u velikom procentu 

uspešno polože ovaj ispit. Međutim, aktuelna situacija uticala je na broj prijavljenih učenika, tako 

da je u prethodne dve godine broj učenika nešto manji, i iznosi između 15 i 20. Učenici se i ove 

godine vredno pripremaju za polaganje pismenog dela ispita, koji će se održati 3. marta ove godine, 

a usmeni deo biće održan nekoliko dana kasnije. Na ispitu se proverava nivo znanja u četiri jezičke 

veštine, i to razumevanje pročitanog teksta, razumevanje na sluh, pismena komunikacija i usmena 

komunikacija. Cilj je da se i na ovaj način učenicima obezbede bolje profesionalne šanse, jer je 

poznavanje jezika značajno kako za dalje školovanje, tako i za buduću karijeru.“ 

Zato počnite sitnim koracima da gradite svoju akademsku budućnost i ukoliko ove godine 

niste, sledeće se svakako prijavite za polaganje ispita nemačkog jezika u našoj školi - jer svaki naš 

mali korak, može biti velik za čovečanstvo! 

Mina Stanković, 3.a 

 

Félelem 

Solitarius Lupus, magányos farkas,  

járom az éjszakát, mint nesztelen sötétség. 

Fekete holló, halál, más utánam nem marad. 

Köztetek megbújva, ember és fenevad. 

Száz tarka tánc álmom, vagyok jéghideg kacaj, 

örök éhség, kit hív a telihold. 

Cinkos társam a homály, s a hold.  

 

Ki közelebb lép, elmarom. 

Elveszett lélek, felemás vér. 

Csepeg a félelem karmomról. 

Sebek, rémület és fertő, 

emésztő harag, felvillanó szemfogak. 

A változás harapás, fekete-fehér színkép. 

Cinkos társam a homály, s a hold  
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Csillapíthatatlan vérszomj, ezüst mint kereszt. 

Ember az ösztön börtönében, megbéklyóz a gonosz. 

Hangom érce szaggatja szét, tépi. Teli torokkal 

üvöltök, lüktet bennem az őrület. 

Messze szólít a ragadozó természet, 

iszonyú, átölel a téboly, hatalmába kerít az éj. 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

 

Vadászom, köröttem pusztulás tűz és vér. 

Csipp-csepp… valami folyik, illata bódító. 

Elkezdődött az élvezet ideje,játék csupán. 

Rohan a zsákmány,pulzusa lüktet. 

Feszülő izmok, csattanó állkapocs, átharapott torok. 

Tovább, ennyi nem elég, folytatódjon,én az üldöző. 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

 

Mutasd a listád Sors. Ki az, kinek nevét kaszád írta fel? 

Jó barát vagy tudom, enyém a holnap. 

Hajnalodik, már csak körvonal, alig látszik a Luna. 

Visszavárlak égitest, tudom hogy eljössz újra. 

Légy jelzőfényem, vörös gömb, nemsoká' itt az idő. 

Megigéz a pirkadat, egy lettem veletek… de közeleg a nap! 

Cinkos társam a homály, s a hold. 

 

Szabó Némedi Róbert 4.3 
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MATEMATIKA NIJE BAUK 

Profesorica matematike Milica Pavić  bila 

je naš sagovornik. Zanimalo nas je njeno mišljenje 

o nastavnom procesu, školovanju, obrazovanju, 

ali i neki  saveti za učenike - kako da matematika 

ne bude bauk, na primer.  

Smatrali smo da na ova pitanja najbolji  

odgovor  može dati upravo jedan profesor 

matematike. Profesorica je svoje mišljenje 

nesebično podelila sa nama. Kao jedan veoma 

mlad i entuzijastičan profesor, bila je iskrena u 

odgovorima na pitanja koje smo imali da joj 

postavimo. 

Da li ste oduvek bili oduševljeni 

matematikom ili Vas je nešto konkretno zainteresovalo da  krenete da je izučavate?  

,,Matematiku sam oduvek volela, ali me je značajnije zainteresovala neposredno pre 

polaska  na studije. Zapravo, pri završetku srednjoškolskog obrazovanja videla sam sebe u 

profesiji  pedagoga, trebalo je samo odrediti predmet kojim bih podučavala generacije učenika. 

U  kraćem roku sam  odabrala matematiku. Nisam se pokajala, iako je izuzetno odgovorno i  

zahtevno podučavati druge ljude u tom polju. “ 

Da li Vam je matematika ikada predstavljala problem? Koja Vam je oblast 

matematike  najizazovnija? 

,,Čini mi se da ne bismo mogli pronaći osobu kojoj bar jedan matematički zadatak nije 

zadao  muke. Stoga je moj odgovor - da, jeste. Za vreme studija sam otkrila određene oblasti  

matematike koje su se činile veoma interesantnim, uz to, i veoma teško savladivim. Međutim,  i 

dalje mi najveće muke zadaju kombinatorika i verovatnoća. Valjda će ideje za rešavanje  složenijih 

takvih zadataka „s’ godinama“ doći. “ 

Rekli bismo da je na ovo pitanje profesorica  odgovorila sasvim otvoreno i iskreno, dajući 

sigurnost novijim generacijama, da  trudom, radom i godinama, dolazi i sve veći uspeh, kao i da 

je svako bio u prilici da se susretne sa nekim izazovnim zadatkom  i problemom. 

  



 Gymnasium  

17 
 

S obzirom da ste i sami nekada bili učenik ove škole, a sada ste u  ulozi profesora,  

možete li navesti ključne razlike u ovim ulogama - da li je teže pratiti čas ili predavati  

lekcije?  

,,Teško je dati odgovor na ovo pitanje. Mnogo zavisi od lekcije koju profesor treba da  

ispredaje, a potom i đaci da usvoje. Ukoliko je ta lekcija veoma zahtevna, podjednako je  teško 

biti i u ulozi profesora i ulozi učenika. Svakako je profesor taj od kojega zavisi kako će  učenici 

razumeti datu lekciju, ali je i na učenicima da slušanjem i vežbanjem istu nauče.  Što se tiče 

razlika, drastične su. Kao učenica, često sam imala veliku tremu pred kontrolni ili  pismeni 

zadatak. Vredno sam vežbala zadatke kako bih imala što bolju ocenu. To je jedina  obaveza 

učenika – da se trudi. Dok u ulozi profesora tog stresa nema, ali su zato prisutni  drugi strahovi 

(planiranje i pripremanje nastave).” 

 Smatrate li da su novije metode rada, kao i uvođenje digitalnog sadržaja i 

upotreba  različitih platformi za komunikaciju sa učenicima, donele boljitak u nastavi? 

Koliko se škola  sada razlikuje od Vašeg đačkog doba?  

,,Činjenica je da se tehnologija ubrzano razvija i da njen razvitak utiče i na promenu 

načina  rada u obrazovnim ustanovama. Međutim, ne mogu baš tvrditi da je ta promena, 

trenutno,  dobra. Potrebno je vreme kako bismo unapredili čitav sistem obrazovanja. Kada sve 

škole  budu posedovale svu neophodnu tehničku opremu i podršku, tada će i novije metode rada   

imati odlične rezultate i veću primenu”. 

Koje su vrline Vašeg poziva, da li ga smatrate izazovnim? 

,,Škola je obrazovno-vaspitna ustanova, te je stoga odgovornost nastvanika dvostruko 

veća.  Potrebno je učenicima obezbediti dobro obrazovanje, ali ,na neki način, i vaspitanje.  

Nastavnik treba da bude uzor đaku, motivacija. Ako dostignete to, uspeh je zagarantovan.”  

Šta je neophodno za jedan uspešan čas? Koliko je potrebno strpljenja, truda i rada 

da bi se  mogao ostvariti dobar rad sa učenicima? Da li su Vam sada shvatljivije neke od 

metoda  Vaših profesora?  

 “Da bi čas bio uspešno realizovan, neophodna je dobra organizacija i sistematizacija 

istog. Naravno, ja sam na početku karijere pa mi je, stoga, potrebno više vremena i truda kako 

bi  čas bio što bolje pripremljen, a potom i realizovan. Smatram da decu treba slušati, slušati  

njihova pitanja i pratiti njihove reakcije. Treba im pružiti veću slobodu govora kako bi saznali  

koje su to poteškoće u razumevanju određenih matematičkih problema, kako bi se na tim  

poteškoćama radilo. Kada oni uvide da im želimo samo ono najbolje, motivišu se i daju sve  od 

sebe da dostignu najbolji mogući uspeh.   

Naravno, koristim neke metode koje su profesori, koji su meni predavali, primenjivali 

na  časovima. Primenjujem ih u nastavi jer vidim njihov učinak.“ 



 Gymnasium  

18 
 

Da li biste nešto posebno hteli da poručite učenicima,kako da lakše shvatila gradivo  

matematike? I neki savet za mladalačko doba… 

,,Matematika se mora voleti da bi se lakše razumela. Naravno, nije dovoljno sam voleti je,  

neophodno je i mnogo raditi. Taj rad ne bi trebalo da bude ,,kampanjski“. Smatram da bi  svako 

mogao da savlada, makar osnovni nivo, kada bi u kontinuitetu radio i vežbao. Jer kako  kažu: ,, 

Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra!“.  

Moj savet učenicima bi bio da ne beže od matematike, da je se ne plaše, već da je prigrle 

i  da se potrude da je zavole.” 

Nina Kljajić, 1.2 

Te, te, te… 

Tudod, csalódtam benned. 

Nem ezt vártam tőled. 

Jót akartam, tudod te is, 

Jóval jár, ha veszteség is.    

 

Te meg úgy játszol, 

Mintha rólad szólna a darab. 

Te vagy az alany, 

a tárgy vagyok én. 

 

Te a kisujjadat sem mozdítod, 

Akár a többi hogyisnevezzem barátod, 

És te kódolod nekem, 

Nincs mit keresnem itt(en). 

 

Nem tudok haragudni rátok; 

Ember vagyok, hibázok.  

Én örökké megbocsátok, 

Csak lásd meg te is a „másvilágot”. 
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Nem emlékszem, milyen volt régen,  

Hogy sütött-e a nap az égen. 

Nem mondom, hogy menthetetlen, 

Hacsak minden lehetőt megtettem. 

 

Mindig azt mondják, ne éljem bele magam, 

Eddig csak a pofonokat kaptam. 

DE beleteszem szívem-lelkem, 

A legjobbakat remélem. 

 

Mert több van bennünk, érzem. 

Összefoghattunk volna már régen. 

Talán még valamit tehetünk. 

Imádkozzunk együtt, értünk. 

Bíró Fanni 2.3 

(ezzel a verssel elnyerte a Milan Dunđerski Költészeti Díjat) 

 

OTISAK 

Hladna kišna večer. Prijatelji i ja okupili smo se doma kod Mirte. 

Mirta i ja sjedile smo za stolom dok je Petar tražio limenke pive u hladnjaku. Kad ih je 

našao, jednu je bacio Aleksi, koji je ležao na sivoj ugaonoj garnituri gledajući „The Conjuring“, a 

ubrzo mu se pridržio i Petar, legavši do njega. Zbog jakog vjetra i grmljavine nestalo je struje. 

Petar je rekao kako bi bilo zanimljivo istražiti napuštenu bolnicu koja se nalazila nekoliko ulica 

od nas. Mirti i meni ta se ideja nije svidjela, ali se Aleksa, kao i uvijek, složio s Petrom, pa nismo 

imale izbora. Aleksa i Petar uzeli su lampe, a Mirta i ja neke štapove iz dvorišta. Na putu do bolnice 

kiša je postajala sve jača i jača, a počelo je i sijevati. Sve je bilo u redu dok nismo ugledali bolnicu.  

Prizor je bio zastrašujući. Prozori su bili slomljeni, stakla je bilo na sve strane, ali smo mi 

ipak ušli unutra. Bilo je mračno i hladno, zvižduk vjetra koji se probijao u zgradu samo je 

pogoršavao situaciju. Hodnik je bio dugačak, a s lijeve strane nalazila su se troja vrata. Aleksa je 

gurnuo prva i provirio unutra. U toj prostoriji nalazili su se poslagani dječji krevetići jedan do 

drugog. Zidovi su bili bijeli, ali puni prašine, velikih i malih mrlja te, što je odmah u svima ostavilo 

neku nelagodu – otisci dječjih dlanova u raznim bojama. Petru su oni bili zanimljivi i pokušao je 
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naći veličinu dlana poput svoga. Za to vrijeme Aleksa, Mirta i ja ušli smo u prostoriju do dječje. 

Ugledali smo nekoliko stolova na kojima su se nalazile razne bočice s lijekovima i odmah do njih 

igle s kojih je kapala krv. Naše zaprepaštenje načas je prekinuo Petar pozvavši nas u dječju sobu 

da vidimo što je našao. Na zidu je bio tamnocrveni otisak boje nalik krvi.  

Uto se s jednog kata bolnice začu plač. Zvučao je poput onoga tek rođene bebe. Petar, 

Aleksa i ja uhvatili smo se za ruke, a strah nas je potpuno obuzeo kad smo shvatili da Mirtinih 

ruku nema. Zbunjeno i uplašeno pogledala sam oko sebe, ali od nje ni traga ni glasa. „Nema 

Mirte!” viknula sam. Petar i Aleksa shvatili su da situacija postaje ozbiljnija i pokušali smo izaći 

van, ali na našu nesreću vrata su bila zaključana. Aleksa je pokušao pozvati policiju, ali nije bilo 

signala. Petar je krenuo prema stubama na drugi kat, no čim ih je osvijetlio, ugledao je krv, koja 

je tekla niz stube, i Mirtinu naušnicu na stepeniku. Polako se počeo penjati kad je gore nešto lupilo. 

Čuli smo korake koji su bili teški i glasni. Aleksa i ja išli smo jedno uz drugo jer se nismo htjeli 

razdvojiti. Dobila sam napad panike, suze su mi tekle niz obraze i cijela sam se tresla.  Polako i 

oprezno išli smo niz jezivi hodnik.  

Ugledala sam vrata na kojima je pisalo „Psihološka ordinacija”. Mislili smo kako je dobra 

ideja sakriti se unutra, ali čim je Aleksa uhvatio bravu, vrata su se otvorila. Iza njih stajao je visoki, 

krupan čovjek s krvavom palicom u koju su bili zabodeni klinčići. Vrisnuli smo istog trenutka i 

počeli bježati. Utrčali smo u neku mračnu prostoriju i sakrili se u prvi ormarić koji smo napipali. 

Oboje smo bili zadihani od trčanja. Paljenje lampe, koju smo ondje pronašli, samo nam je priuštilo 

novi šokantan prizor: Aleksa je do nas ugledao mrtvo tijelo djeteta. Bilo je u potpunosti hladno. 

Sada je i Aleksa bio van sebe. Čuli smo korake koji su bili slični koracima čovjeka sa palicom. 

Netko je pokušavao otvoriti vrata ormara, ali nije uspijevao. Izvana se čulo mumljanje, pa sam 

šutnula vrata nogom kako bih vidjela tko je to. To je bila Mirta. Brzo smo joj napravili mjesta i 

uvukli je u ormar. Imala je traku preko usta i ruke vezane konopcem, glava joj je bila raskrvavljena 

i modra od udarca. Skinuvši joj poveze, snažno sam je zagrlilila: „Odsad se više ne razdvajamo!“ 

Aleksi je zazvonio mobitel. Skriveni broj, nije se javio. Ipak, to je bio znak da smo se našli 

na mjestu na kojem postoji signal, i Aleksa je pozvao policiju istog trena. Veza nije bila najbolja, 

Aleksa je pričao velikom brzinom, ali vrata ormara su se otvorila i ovaj put bila je to avet koje smo 

se pribojavali. Počeli smo vrištati, ali to čovjeka s palicom nije nimalo omelo. 

Probudili smo se vezani za stolice. Činilo mi se da je proteklo nekoliko minuta. Nalazili 

smo se u prostoriji gdje su s plafona visile lutke beba obješenih za glavu. Psihopat se počeo smijati 

i govoriti kako se nikada nećemo spasiti i kako ćemo završiti poput ovih lutaka. Zgrabio je 

injekciju i počeo ubrizgavati lijek iz bočice. Čula sam teško disanje svih nas. S punom injekcijom 

stao je ispred nas i ubrizgao tekućinu sebi u vene. Prišao mi je i govorio kako će me samo malo 

bocnuti i kako neću ništa ni osjetiti. Približio mi se toliko da sam jasno vidjela crvene oči, kapilare 

i proširene zjenice, zbog kojih se boja očiju gotovo nije ni vidjela. Rastrgao mi je rukav majice 

kako bi pronašao venu, ali toga trenutka u prostoriju je uletjela policija s cijelim naoružanjem i svi 

pištolji bili su upereni u njega. Ugledavši ih, psihopat se sklonio od mene i lijek ponovno ubrizgao 
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sebi, u drugu venu. Pao je na koljena i luđački se počeo smijati. Vezali su mu ruke lisicama i istog 

izveli ga iz zgrade. Mirta je odmah prevezena na šivanje i analizu krvi. 

Nakon tjedan dana, dok je istraga cijelog slučaja još bila u tijeku, došao nam je Petar s 

nevjerojatnom informacijom. Uvidjevši da je stvar bila ipak izmakla kontroli, priznao je, zasad 

samo nama, da je ovo zapravo trebala biti obična šala i da je dečko koji bio vezan za stolicu s nama 

zapravo njegov prijatelj. On je namjestio one šarene otiske dlanova na zidu dječje sobe i pustio 

dječji plač. Najviše je ljut i izbezumljen bio Aleksa, njegov vjerni „obožavatelj“, možda više zbog 

činjenice da ga je isključio iz tog prvorazrednog pranka nego zbog nekoliko sati smrtnog straha 

koje nam je svima priuštio (a Mirti i nekoliko šavova).  

Uskoro su se naše strasti smirile, neki već počeli i hvaliti Petra kao vrhunskog zabavljača, 

a policijska istraga utonula u ono standardno odugovlačenje, škrte izjave načelnika i „nastavak 

prikupljanja dokaza“, koji su s vremenom otopili interes javnosti za slučaj. Tko bi se, ustalom, 

mjesecima bavio s nekoliko zaplašenih klinaca. Ipak, saznanje da je sve one večeri, u onoj bolnici 

bila podvala iz nekog me razloga nije umirivalo, neki mi je nemir stalno vraćao one otiske dječjih 

dlanova. Zaklela bih se, naime, da je otisak crvene boje, koja je podsjećala na krv, bio drugačiji od 

ostalih, i svjež, tek nanesen, a među bojama koje je Petar za ovu podvalu pripremio, to je sigurno, 

crvene nije bilo. 

„Zveknuo te poprilično“, prokomentirao je Petar zamišljeno i pomalo odsutno, „za to nije 

bilo potrebe.“ Mirta nije ništa rekla, nego kao da je očekivala njegovo objašnjenje. „A crvenu boju 

nisam...“ 

– „Pusti, nemoj“, prekine ga konačno Mirta. „Zasad nitko ništa ne zna, ni policija ni starci, 

i samo da sve prođe.“  

– „Da“, izusti Petar, tiho, i sa zamišljenim pogledom kakav bi imao u onim rijetkim 

situacijama kada mu se činilo da je on, postavljač zamki, upao u jednu.   

Doris Buljovčić, 2. f 

Održano Poetsko-muzičko veče posvećeno ženama 

U ponedeljak 7. marta, uoči Dana žena, u Svečanoj sali 

Gimnazije „Svetozar Marković” održano je Poetsko-muzičko 

veče posvećeno ženama. Veče je priređeno za sve naše 

profesorke, kao i za one u penziji, koje su se u velikom broju i 

sa radošću odazvale pozivu.  

Kazivanjem poezije, recitacijama, izvođenjem 

klasičnih i modernih kompozicija, nastupili su profesori i 

učenici naše škole. Kao specijalni gosti nastupili su „Iskončići”, dečji hor Osnovne škole „Kizur 

Ištvan” iz Subotice, pod vođstvom profesorke Natalije Lukić. 
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Ana Dželebdžič iz 2.a, Jovana Petković iz 2.d, Dejan Vrana (gitara) i Marko Bošnjak 

(kahon) izveli su Meni trebaš ti. Profesor Sava Samardžić je zatim izrecitovao Dučićevu Pesmu 

ženi, a Noel Jeler iz 4.e pesmu Ištvana Čukaša Kako funkcionišu tvoje prelepe ćelije?. Aleksa 

Knežević (klavir) i Isabella Milica Došlo iz 2.b (flauta) odsvirali su Vivaldijevu Jesen, dok je 

Alvaro Perez de Guzman Prčić iz 3.2 na španskom jeziku kazivao Večnu ljubav Gustava Adolfa 

Bekuera. 

Matija Rađenović iz 2.2 recitovao je pesmu Kad sam je drugi put video Matije Bećkovića, 

a Sara Vuković iz 4.f Djevičanstvo Vesne Parun. Mina Stanković iz 3.a (vokal) i Maja Milović iz 

2.1 (klavijature) otpevale su Moja posljednja i prva ljubavi Tereze Kesovije. Danilo Dulić iz 1.c 

recitovao je pesmu profesora Bogdana Bogdanović Vilinski sjaj, dok je profesor Karolj Heredi 

recitovao Kostolanjijeve Žene.  Petra Janačković iz 3.b odsvirala je Betovenovu kompoziciju Za 

Elizu, dok je Luka Đukanović iz 2.b izrecitovao pesmu Nila Hilborna OKP.  

Na samom kraju su tamburaši Danilo Milojević, Lucija 

Ivanković Ivandekić, Matija Ivković Ivandekić, Lucija 

Horvacki, Barbara Piuković, Petra Miković, Sara Uršal, 

Kristina Vuković, Marko Kujundžić, Iva Gabrić, Iva Molnar, 

Ivona Milodanović, Strahinja Segedinski, Jasmina Vukov, 

Luka Marijanušić, Nikola Vujić, učenici naše škole, ulepšali 

veče odsviravši Napolitansku igru Petra Iljiča Čajkovskog i 

Santa Maria della Salute Vojkana Borisavljevića, što su 

prisutni pozdravili gromoglasnim aplauzom. 

Nakon dvogodišnje pauze izazvane pandemijom kovida 19, manifestaciju su sa 

oduševljenjem pozdravili svi prisutni, u nadi da će ih u periodu pred nama biti što više.  

Ana Ivić, 2.b 

Kincsesláda 

Emlékezetünk lehetne egy folyamatosan épülő, többszobás ház. Abban a házban többféle 

szobát létesítünk életünk során: közelmúltunk eseményeit foglalja össze az előszoba, ahol könnyen 

a lábtörlőbe dörgölhetjük a mindennapok monoton történéseit. A hétköznapokból kiemelkedő 

emlékeket, vagyis kabátunkat és poggyászunkat itt pakoljuk le, hogy később beljebb vihessük őket. 

Odabenn már csak igazi emlékekkel találkozhatunk. Egyik legkedvesebb helyiség a gyerekszoba, 

ide néha-néha szeretünk jó szívvel bekukkantani. A nappaliban van kikészítve kedvenc fotelünk, 

hogy abba beleülve nosztalgiázhassunk jó emlékeink között. A hideg kamrába kerülnek rossz 

tapasztalataink, de ide is be-bejárunk, okulás céljából. Néhány emléket legszívesebben a szőnyeg 

alá söpörnénk, néhány pedig magától kirepül a feledés ablakán. És a nappali közepén ott az 

almárium, ahova nagy büszkeséggel helyezzük dísztárgyainkat és kincseinket, pontosabban 

történeteinket és meséinket. 
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Apai ági nagyanyám, Németh Jolán jókora almáriumot tudhat a magáénak, egyetlen polc 

sem áll üresen. Kincstárában már alig lehet számontartani a 86 év alatt összegyűjtött sok gyönyörű 

történetet, s most az a megtiszteltetés ér, hogy egyik kedvencét közösen leemelhetjük az 1974-es 

évet képviselő polcról. 

Történetünk a virágzó titói Jugoszláviában játszódott, amikor még az emberek 

összetartóbbak voltak. Általános hadkötelezettség volt érvényben az egész állam területén, minden 

felnőtt férfiúnak teljesítenie kellett a tizenöt hónapos katonai kiképzést. Nem volt kivétel ez alól 

Joli mamám elsőszülöttje, Károly nagybátyám se, és április 13-án bevonult tizenkilenc éves 

korában. A vajdasági magyar fiatalember jó messzire került otthonától: először a titogradi (mai 

nevén Podgorica) kaszárnyába rukkolt, majd pár nap után végleges szolgálati helye a tengerparti 

Bar városa lett. Szeretteivel csak levelek és táviratok segítségével tartotta a kapcsolatot, de 

növekvő honvágya ellenére tisztában volt a ténnyel, hogy valószínűleg szilveszterig nem is utazhat 

haza. 

Nagymamámat a vállalat, ahol dolgozott, kéthetes dalmáciai jutalomnyaralással 

ajándékozta meg. Az egész intézményből egyedül őt jelölték ki az útra, ettől pedig nagyon 

megtisztelve érezte magát. Egy kicsike, szemüveges asszony volt mindig is Joli mama, 39 évesen 

még gesztenyebarna volt a haja. Izgalommal készült a ’74-es nyaralásra, és sok barátnőjének 

elújságolta a hírt. Volt egy afféle „ami a szívén, az a száján” típusú kolléganője, aki a hír hallatára 

egyenes beszéddel a következőt mondta munkatársának: 

-Te, Joli, ha nem mész el a fiadhoz ez a két hét alatt, akkor elbújhatsz. 

Így történt, hogy Joli mamám a fejébe vette, hogy meg fogja látogatni Karcsi fiát. A feladat 

a következő volt: valahogy jusson el a Brač szigetén levő sumartini szálláshelyétől egészen Barig. 

Kimondva nem is hangzik olyan nagy kihívásnak, viszont tudniillik, hogy a két helység között 

légvonalban is 300 km a távolság. Nem kevés fejtörést okozott Jolánnak a megoldás keresése, míg 

egyik barátnője fel nem ajánlotta, hogy személyesen elviszi fiához, mert úgyis arra fognak utazni 

férjével. Nem sokkal nagymamám elutazása előtt kiterítették az asztalra a térképet, és részletesen 

megvitatták a Barba vezető út módját. Abban állapodtak meg, hogy a nyaralás ötödik napján 

értesítő táviratot fog kapni, hogy másnap hol és mikor legyen jelen a legközelebbi parti városban, 

Makarskában. 

Szeptember másodikán elérkezett a várva várt indulás napja. A busszal megtett szárazföldi 

út Makarskáig tartott, itt át kellett szállni a kompra, hogy a szigetre át lehessen kelni. Útközben 

Jolán jól feltalálta magát, összeismerkedett zentai és topolyai magyar szobatársnőivel is. Miután 

áthajóztak a szigetre és lepakoltak, rövidesen írt egy táviratot fiának, hogy megérkezett, és 

hamarosan újra találkoznak. Másnap a kaszárnyában pedig Karcsinak nehézkes volt a levél 

elolvasása: már a „Drága Kisfiam!” megszólítás láttán elsírta magát, és a rövid levelet fél óra alatt 

sikerült elolvasnia emiatt. Anyja megkérdezte tőle, hogy mit vigyen neki, aminek szívesen 

megörülne, s rövid gondolkodás után visszaírt, hogy egy tál vegyessaláta mindennél jobban esne 

neki, mivel a katonaságnál ez fejedelmi éteknek számított. 
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Időközben a szigeten nagymamám nehezen tudott kikapcsolódni, csak szüntelenül várta az 

ötödik napot. Pénteken viszont nem jött egy távirat sem barátnőjétől. Eluralkodott rajta a 

kétségbeesés, mert minden terve szétesni látszott, a komp pedig már 5-kor indult volna a szárazföld 

felé. Az utolsó pillanatig remélte, hogy megérkezik a távirat, de a várakozás hiábavaló volt. Rájött, 

hogy új tervvel kell előállnia. Az ottaniakat körbekérdezte a parton futó buszmenetrendről, és 

megtudta, hogy mindennap indul egy járat 11-kor Makarskától Barig. Szinte megkönnyebbült, 

hogy ilyen gyorsan sikerült megoldania a problémát. Este előkészítette minden utazáshoz 

szükséges holmiját, ki nem hagyva a vegyessalátához szükséges tálakat. Hajnali négykor ébredt, 

szobatársnői sok sikert kívántak neki. Ahogy ment Joli a kikötő felé, a felkelő nap csak halványan 

világított, mert viharfelhők takarták. Mire leért a komphoz, már javában zuhogott is az eső, a 

tengeren hatalmas égiháború kerekedett. A messzeségben villámok szúródtak a többméteres 

hullámok közé, nem akart lenyugodni a tenger. 

A vihar csak kora délelőtt állt el. Ekkor tudatták az utazni vágyókkal, hogy a kompot 

lehetetlen vízre helyezni a háborgó hullámoknak köszönhetően. Jolán viszont nem adta fel, 

bekapcsolódott a többi utas társaságába, és megindultak 11-en egy halász motorcsónakján. 

Makarskába érve két dologra jött rá: hogy soha többé nem szeretne csónakba ülni, és hogy lekéste 

a 11 órakor induló buszt.  

Az ismeretlen városban könnyen eltévedhetett volna, ha egy szalmakalapos, szakállas férfi 

észre nem veszi a fel-alá járkáló, elkeseredett anyát. Megmutatta neki a buszállomáshoz vezető 

utat, ahol Jolánnak ismét egy új tervet kellett szőnie. Odament a pénztároshoz, megkérdezte, hogy 

melyik járat indul a nap folyamán legdélebbre. Végül Dubrovnikig váltott jegyet, és várta, hogy 

megérkezzen Split felől a busz.  Miután felszállt az emberekkel teli járműre, a kalauz tudatta vele, 

hogy Dubrovnik után még Kotorig van lehetősége utazni, a nagymamám persze gondolkodás 

nélkül Kotorig hosszabbította jegyét. Olyan sokan voltak, hogy minden ülőhely elfogyott. Ahogy 

állt és körbenézett, látta, hogy négy idegen nyelven beszélő nő próbál kinyitni egy kartondobozos 

üdítőt. Jolán elkérte tőlük, és felnyitotta, s ezután összeismerkedett velük. Lengyel nők voltak, az 

egyikük tudott gyengécskén szerbül, akárcsak nagymamám. Kiderült, hogy ők is Kotorig mennek, 

és a nagyanyám ekkor határozta el, hogy estig el nem tágít a lengyel nőktől. 

A nap már a tenger alá bukott, és még az eső is szitálni kezdett, mire a busz elérte 

végállomását. Ahogy öten poggyásszal megrakodva az utcákat járták, feltűnt egy odavalósi fiatal 

férfinak, aki ajánlott nekik egy közeli vendéglőt az éjszakára. Másnap hajnalban a közeli trafiknál 

vett magának egy újságot, visszament a peronhoz, és olvasni kezdett. Nem telt el sok idő, amikor 

egy idegen autó megállt, közel Jolánhoz. Négyen ültek benn, és a sofőr szerbül megszólította 

nagymamámat: 

–Jó napot! Melyik buszt várja? 

–A Barba tartót várom. Azért megyek, mert a fiam ott katonáskodik, és meg szeretném 

látogatni. 
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A véletlen vagy a Gondviselés hozta, hogy a négy férfi is oda tartott. Lelkesen hívták Jolit, 

aki egy kicsit hezitált, de végül elfogadta a meghívást. Az anyai ösztöne azt diktálta, hogy 

mindenáron láthassa a fiát, s ha kell, üljön be négy idegen közé. Máskor soha nem csinált volna 

ilyet, de most annyira sietni akart az ő Karcsijához, hogy ezt is megkockáztatta. A part menti úton 

összeismerkedtek az idegenek. Az egyikőjük, aki nagymamám mellett ült, nagyon furcsán 

viselkedett, rengeteg kérdéssel bombázta a nőt. Mint az út végén kiderült, a férfit éppen a 

„ludnicából” hozták. 

A sofőr volt valamennyiük közül a legrendesebb ember. Barátai meg szerettek volna állni 

egy kávéra, de ő azt mondta, hogy addig nem pihenhetnek, amíg el nem viszik ezt a szegény anyát 

az úticéljáig. Amikor kirakta Jolit a kaszárnya előtt, nem fogadott el semmiféle útidíjat. Azzal 

indokolta, hogy tudja milyen, amikor az ember távol van a gyerekétől.  

Ott állt az édesanya a kaszárnya előtt, végre megérkezett a sok viszontagság után. Az őrnek 

átadta okmányait, és perceken belül hallani lehetett a hangosbemondóban: „Németh Károlynak 

látogatója van”. Pont reggeli idő volt a kaszárnyában, így gyorsan eljutott hozzá az üzenet. Lehet 

túlzás, de nem ismerek olyan embert, aki le tudná írni szavakkal, hogy milyen lehet egy ilyen 

találkozás. Karcsi a nevét hallva egyből az udvarra szaladt, és amikor megpillantotta anyját, csak 

még jobban megszaporázta lépteit, és végül mind a ketten egymás nyakába borultak. 

Másnap reggelig szólt a másik tiszttől kapott kimenő, így az anya−fia páros nyugodtan 

együtt tölthette az egész hátralevő napot. Azzal kezdték, hogy a piacon vettek paradicsomot, 

paprikát és hagymát, majd a közeli parkban leülve elővették a vegyessalátához szükséges tálakat 

és evőeszközöket, és ebből jóízűt ettek. 

Hogy miről szól ez az igaz történet? Lehetne az anyai szeretet és odaadás példázata, a 

kitartásé vagy az összetartozásé. Hihetetlen, hogy mennyi áldozatot hozhat egy szülő a 

gyermekéért; hogy a cél érdekében mi mindenre vagyunk hajlandók, és hogy egy két ember közötti 

erős kötődést nem lehet fizikai határokkal elválasztani. Az a jó, hogy mindegyik lehetőség 

helytálló, és én ezért is szeretem minden alkalommal meghallgatni az elbeszélését. Olyan kincs ez 

a nagymamám almáriumának polcán, ami időnként megforgatva is jól mutat, bármelyik arcát 

nézzük. 

Német Kristóf 4.e 

(részletek a Palóc Társaság pályázatára írt munkájából, mellyel a Magyar Kultúra Napja-

díjat érdemelte ki)
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АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 
  

У понедељак,  28.2.2022 .   године у јутарњим  

часовима, у Општој болници, на одељењу за  

трансфузију крви, матуранти и  професори наше  

школе  прикључили 
  
су се 

  
овој хуманитарној акцији 

  

добровољног давања крви . 
  

Андријана 
  
Недељковић ,  

  

п рофесорица физичког 
  

васпитања , 
  
б ила  је једна од  

четири професора који су тог  

дана дали крв .   Како каже,  

пресудан тренутак  за њ у био  

трудница  као  је  је када  

примила 
  
три  јединице крви ,  

што ј у је подстакло да и сама 
  

учествује  у овој а кцији. 
  

Један од наших саговорника била је и професорица математике Милица  

Павић, која је  волонтер у  Националном 
  
удружењ у 

  
родитеља деце оболеле  

од рака 
  

НУРДОР ) ( .     

Већина  присутних  матураната 
  
били су 

  
инспирисани  ангажовањем 

  
своји х 

  

вршња к а , старији х 
  
ученика , родитељ а 

  
и професора.   

Милановић Стела, ученица  
4.2 је  била  ,  прва  

матуранткиња која је  тог  

јутра дала крв. Стела је 
  

да  изјавила  водила  се  

примером своје сестре, која  

је , када је  била Стлиних  

година, тако ђе учествовала у  

добртворној  акцији  овој  

д авања крви. 
  



 Gymnasium  

27 
 

  

  

  

  

Н аши 
  
саговорни ци 

  
истич у 

  
важно ст 

  
донира ња 

  
крв и и апелуј у 

  
на све који  

су у могућности да 
  
се прикњуч е овој  а кцији.   

  Ми ња  Баби ћ  и  

Александар Југовић, 
  
били  

су једни од многих који су  

нам тог  дана скрену ли  

па жњу  значај  на  

донирања  крви . 
  

Миња  

нам је рекла да је  желела  

да да крв  откад а је  чула за  

акцију, а Александар  је 
  

поред  тога што је помогао  

некоме  сазнао  и  која  је  

крвна гру па. 
  

Такође смо поразговарал е 
  
и са члановима Црвеног крста, који су истакли  

колико донирана крв на дневном нивоу значи повређеним или болесним  

људима. 
  
Докторица и медицинске сестре на одељењу за трансфузију  

рекле су нам да  једна јединица дониране   к рви може да спаси чак 3  

угрожена живота. 
  

Апелујемо на све који су у могућности да дају крву, јер  
  

НАШЕ МАЛО НЕКОМЕ  ЗНАЧИ 
  
МНОГ О! 
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A materizam  

u kulturi 

  

Kulturno - umetnički amaterizam  

omogućava ljudima kojima kultura i  

umetnost nisu profesija da se  

kreativno izražavaju, a širem  

stanovništvu da učestvuje u  

kulturnom životu i stvaralaštvu pre  

svega u svoj oj 
   sredin i . 

  

Izraz „amater“ potiče od  

latinske reči „amare“, što  

znači voleti. Dakle,  

amaterizmom u kulturi se  

bave oni koji to pre svega vole,  

a ne  radi 
  materijalne  

satisfakcije. 
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Ana Mihajlović    2.1 

  

AMATERIZAM U KULTURI 

  

Upoređivala je prošlogodišnje i 

ovogodišnje radove i zaista se 

vidi ogromna гazlika i veći trud 

koji je uložen da bi postigla bolje 

rezultate koje i dalje unapređuje. 

Crtanjem se bavi iz hobija i to је 

nešto što je isрunjava i u čemu je 

u potpunosti pгonašla sebe. 

Uglavnom ne uspeva iz prve da 

nаcrta rad kakav je zamislila nego 

krajnji rezultat dobija tek nakon 

niza pokušaja i novih skica i 

crteža. 

Milica Krnajskі, učеnica 2.b, se 

amaterski bavi crtanjem japanskih 

karaktera - anime likova. Ovim jе 

роčela da se bavi prošle godine, 

kad je ujedno i pоčela da gleda 

ovakvu vrstu animacije poreklom 

iz Japana, sa karakterističnom 

stilizacijom likova i pozadine, 

koja ga vizuelno odvajа od drugih 

vidova animacije. Smatra za sebe 

da је od prošle godine dosta 

napredovala i nada se da će se još 

više uzdići u tome što гadi. 
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Маја и Доротеа су се упознале у  

Музичкој школи пре пар година.  

Како каже Маја, њих две се тада  

нису много дружиле; она је знала  

да Доротеа свира гитару,  a   Доротеа 
  

да Маја свира клавир. Све 
  

се  

пром енило  у септембру 2020.  

године  када је Доротеа добила  

идеју да она и Маја свирају  

заједно. Маја је тај позив срдачно  

прихватила и њих две су врло брзо  

почеле да вежбају. Неколико пута  

недељно су се налазиле и вежбале  

заједно.  
  

Т била  је  о  изузетна  

мотивација за њих две јер су  

добиле још већу жељу за  

побољшањем. 
  

„ Први наступ био је  

хаос, имале смо  

одгомну трему и нисмо  

биле баш сјајне“,  

рекла је Маја.    

  

Наредних шест месеци су  

напорно увежбавале своје  

вешти не и почеле су да  

свирају  Ex   YU   песме као и  

акустичне обраде  

популарних песама.   

„ Временом нам је то  

постало и више од свирки,  

било је то нешто у чему смо  

обе уживале и радиле из  

љубави“, каже Маја . 
    

Маја и Дора 
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Наредно лето су  

прилику за  свирку  

добиле у Кафа бару у  

Суботици. Први  

наступ није био  

савршен, али је  

менаџер локала  

увидео њихов таленат  

и пружио им  

подршку. И сам могу  

да потврдим да је  

сваки наредни наступ  

био бољи од  

претходног. 
  

Ја се могу сложити са Мајом. Треба ценити сваки 
  
вид стваралаштва,  

поготово код младих. Свако треба да ради оно што воли, да пронађе себе  

и слободу у том послу. Наш е одељење 
  
ишчекује њихов следећи наступ  

како би смо 
  
могли заједно да уживамо у таленту наше две вршњакиње и  

надамо се да ће њих две и даље ст варати са осмехом на лицу.  
  

Како Маја каже, младе уметнике треба подржати јер је лепо када неко  

млад ствара нешто што доприноси друштву поготово зато што то није  

толико нестабилан пут, како би га многи описали. Доротеи и њој  

највише значи када виде да неко ужива у њиховим свиркама  или када  

виде да неко дете почне да игра и да се смеје уз њихове песме. Такође,  

каже да је најбитније да се све ради из љубави јер ту љубав осете сви  

око њих и тада атмосфера буде много пријатнија . 
    

Филип Завишић 
  2. 1   



 Gymnasium  

32 
 

   

  

  

НАЂА СУДАРЕВИЋ 
  

- Културно - уметнички  аматеризам  омогућава  

људима којима култура и уметност нису професија  

да се креативно изражавају.    

- Желим да вам   представим сво ју другарицу Нађу  

Сударевић.  Нађа похађа нашу школу и   ученица је  
3. a .  одељења . Она се од малих ногу  бави  

уметношћу    као што су цртање, плес и моделинг.   

  

  

       
ПЛЕС:                         ЦРТАЊЕ:                    МОДЕЛИНГ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На бал ет су ме моји  

родит ељи уписали када сам  

имала   четири  године због   

моје жеље за елегантним  

покретом.   Занимњив о   је да  

сам на  

представљањуприликом  

уписа   рекла  да је моје име  

балерина. Балетом сам се  

бавил а пуних 12 година.  

Мој  таленат и љубав према  

плесу  су  учинили    да  

заврши м  балетску  школу.   

  

Цртам од кад сам први пут  

узела оловку у руке , такође   

с а   неке  четири  године.  

Мислим да сам таленат  

наследила са обе стране   

породице , дакле   и  од маме  

и од  тате , и веома ми је  

драго због тога . Опушта ме   

и испуњава да сликам и  

стварам нешто другачије ,   

зато и идем на часове  

цртања .   

Моје фоткање односно први   

моделинг се појавио сасвим  

спонтано. Прво сликање  

које сам урадила је било з а  

празнике. Много уживам у  

самом процесу који је иза  

настанка добрих фотки, к ао  

што је само сређивање косе,  

шми нкање   и облачењ е . То  

ми испуњава сан од малена  

да се осећам као прицеза.   
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- Што се тиче будућности као хоби ће ми увек остати цртање и моделинг, док  

ћу плес заувек волети и имаће важно место у мом детињству. Желим да ми  

професија буде архитектура, тако да ће ми цртање увек добро доћи  и ван  

хобија.   

  

- Још неки од Нађиних прелепих и многобројних радова:   

  

  

  

Ена Буквић 2.1   


