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T atjana Vukadinovićot, is-
kolánk igazgatónőjét kér-
deztük néhány bennünket is 

érintő kérdésről:
n  Folyamatban van a nagy érett-
ségi reformja. Meddig jutottak 
az előkészületek, kapott-e az is-
kola valamilyen értesítést erről?
A gimnáziumi oktatás reform-
ja négy évvel ezelőtt kezdődött. 
Idén érettségiznek azok a diákok, 
akik az új oktatási program szerint 
folytatták gimnáziumi tanulmá-
nyaikat. Az idei érettségi viszont 
még a régi, az 1992-től érvényben 
levő szabályzat szerint zajlik. Az 
új típusú érettségi lebonyolítására 
való felkészülés folyamatában az 
új rendszer szerint történő próba-
érettségit április 5-én, 6-án és 7-én 
szervezzük. Az előkészületek az 
Oktatási Minisztérium erre vonat-
kozó utasítása szerint folynak.
n Ön szerint milyen előnyökkel 
jár majd a reform?
Korai lenne még bármilyen követ-
keztetést levonni a reformok sike-
rességére vonatkozóan. Ami eddig 
látható, az az iskolai szinten kimu-
tatott átlagosztályzat növekedése, 

mivel a választható tantárgyakból 
az év végi osztályzat többnyire 
ötös, ritka esetben négyes. Ezek 
olyan tantárgyak, amelyeket a ta-
nulók érdeklődési körüknek meg-
felelően választanak.
n Ön szerint mikor lesz lehető-
ség újra az osztálykirándulások 
megszervezésére?
Annak tudatában, hogy a diákok 
körében mennyire kedveltek a 
kirándulások, és a közös utazás 
mekkora hatással van személyisé-
gük fejlődésére, már az iskolaév 
kezdete óta napirenden van a kér-
dés. Kikértük a diákok és a szülők 
véleményét a kérdésben, elkészí-
tettük a kirándulások programját, 
amelyet a tantestület és a Szülők 
tanácsa, illetve az Iskolaszék is jó-
váhagyott. Jelenleg egy közbeszer-
zési ügyekben illetékes személlyel 
vizsgáljuk a lehetőségét a közbe-
szerzési eljárások lefolytatásának, 
és az esetleges szerződéskötések-
nek, figyelembe véve az utazási 
irodák munkájában tapasztalható 
nehézségeket. Ezért ebben a pilla-
natban nem tudunk választ adni a 
kérdésre, lesznek-e kirándulások 
az iskolaév végéig. Intézményünk-
nek, felelősségünk tudatában, meg 
kell győződnie arról, milyen felté-
telei vannak a szerződések meg-

valósításának, hogy elkerüljük az 
esetlegesen felmerülő problémá-
kat, különösen, ha tudjuk, hogy 
a befizetett összegek visszatérí-
tésének, az utalványok érvényes-
ségének határidejét éppen amiatt 
hosszabbították meg, mivel az uta-
zási irodák nem tudták teljesíteni 
vállalt kötelezettségeiket. Azok a 
harmadikos és negyedikes diákok, 
akik a 2020-as évben kifizették 
az osztálykirándulások költségeit, 
jelenleg még nem kapták vissza a 
befizetett összeget. Mindezeket a 
tényeket figyelembe kell vennünk.  
n  Már egy ideje tervben van az 
iskola felújításának folytatása. 
Az új tanév kezdetéig sikerül-e 
a tervekből valamit megvalósíta-
niuk?
Ami  az építkezést  illeti kitartunk a 
megkezdett munkálatok folytatása 
mellett. A városi költségvetésből 
biztosított anyagi eszközök jóvá-
hagyása és a közbeszerzési eljárás 
sikeres lezárta után reményke-
dünk, hogy konkrét munkálatokba 
kezdhetünk a tantermekben.  
Igazgatónőnknek köszönjük, 
hogy válaszolt a kérdéseinkre!

Bancsi Kata II1 és 
Gyülvészi Karolina I1

Aktualitások a reformról 
és a kirándulásokról

Nemrég hivatalosan is be-
jelentette a szerbiai Ok-
tatásügyi minisztérium az 

állami nagy érettségi vizsga be-
vezetését 2024-től kezdődően. 
Ez számos diáknál és tanárnál 
hangos reakciót, kételyeket és 
elégedetlenséget váltott ki. Sok 
kérdés felmerült bennük, melyek-
re követelték a válaszokat és a 
magyarázatokat. Ennek kapcsán 
2022. március 10-én az újvidéki 
Oktatási vásár keretében előadást 
tartottak, amelyen Habram Árpád 
és Nagy Anna, a gimnázium má-
sodik osztályosai a diákparlament 
többi tagjával együtt résztvett. 
Az előadáson elhangzottak alap-
ján készült az alábbi összefogla-
ló a legfontosabb tudnivalókról a 
nagy érettségi témakörében.
n Miért került sor a vizsga re-
formjára?
A jelenlegi vizsgáztatási mód-
szert igazságtalannak tartják, több 
szempontból is. Az első nézetelté-
rések azért jelentkeztek, mert az 
eddigi vizsgát a diákok a saját is-
kolájukban írták, és az ott dolgo-
zó tanárok nézték át és pontozták 
le a munkáikat. Ezt nem tartották 
reálisnak, mert minden iskolában 
más elvárások voltak. A második 
ok pedig az, hogy nem minden 
fiatal tudja kifizetni az egyetemi 
felvételi költségeit, ami hátrányo-
san megkülönbözteti a diákokat a 

továbbtanulásban. 
n Hogyan zajlik majd az új 
vizsgáztatás?
Az egész ország végzősei egy 
időpontban, azonos tesztet ír-
nak. Ezeket a teszteket egy kész 
kulcs mintája szerint pontozzák 
az erre kiválasztott tanárok, akik 
teljes mértékben objektívan, és 
mindenkit ugyanolyan értékelési 
rendszer szerint osztályoznak. A 
diákok három tárgyból kötelesek 
megírni az érettségit: anyanyelv-
ből, matematikából és egy válasz-
tott tantárgyból, amelyet majd az 
egyetemi kar követel tőlük. Min-
den tárgyból lehet mérni alap-, 
közép- és felsőszintű tudásszin-
tet, de ahhoz, hogy valaki lerakja 
a vizsgákat, legalább a középfokú 
elvárásoknak kell eleget tennie. 
n Hogyan alakulnak a követel-
mények a különböző szakos kö-
zépiskolákban?
Minden diáknak, függetlenül at-
tól melyik középiskolának a vég-
zőse, kötelező a matematika és 
az anyanyelvi vizsga. Emellett, 
a harmadik vizsgát a szakközép-
iskolákban a szaktantárgyból ír-
ják, a gimnázium tanulói viszont 
választhatnak, hogy melyik tan-
tárgyból szándékoznak érettsé-
gizni attól függően, hogy melyik 
egyetemi karra szeretnének je-
lentkezni a tanulmányaik folyta-
tása céljából.

n Hogyan történik az egyetem-
re iratkozás?
Iratkozáskoraz egyetemek figye-
lembe veszik a tanuló középis-
kolai átlagát és az érettségin elért 
eredményét. Ami még bizony-
talan az az, hogy milyen esetek-
ben lesznek külön felvételik is az 
érettségi mellett. Ha az egyetem 
választásakor szakváltásról len-
ne szó, akkor a diák mindenképp 
megírja az addig tanult szaktan-
tárgyból is a tesztet, de az egyete-
men követelhetik az általuk meg-
határozott tárgy letételét (még ha 
az gimnáziumi tárgy is volt). Az 
egyetemek 2022. augusztus 31-
éig nyilatkoznak ezekről az elvá-
rásaikról, amelyek azonban 2024-
ig még változhatnak.
n A várható következmények
Az új érettségi rendszernek az is 
a jellemzője lesz, hogy a sike-
res vizsga után akár rögtön, akár 
pár év után, folytathatjuk tanul-
mányainkat. Az egyik előnye az, 
hogy nem kell fizetni a felvé-
teliket az egyetemen. Továbbá, 
ezzel a módszerrel a kiválasztott 
egyetemekre azok jutnak be, akik 
elérik a minimálisan kért pontszá-
mot, s ezzel kiszűrhető az isme-
rethiány objektíven.

Habram Árpád és 
Nagy Anna II1

Érettségizünk? Érettségizzünk!

Élet a gimibenÉlet a gimiben



Velisek Hunor, iskolánk első osztályos tanulója 
már nyolc éve kerékpározik hobbi szinten, de 
három éve elkezdett versenyekre is járni. 
n Miért választottad a kerékpározást, mint sportot?
Azért választottam, mert mindig is szerettem a 
kétkerekű járműveket, és ez kötött le a legjobban. 
Próbáltam emellett még más sportokat is, de ez 
tetszett meg a leginkább. 
n Milyen gyakran kerékpározol?
Ez nagyrészt attól függ, hogy mennyit kell tanulni. 
Ha nincs sok tanulnivaló akkor minden nap, ha az 
időm nem engedi, akkor hetente háromszor.
n Mekkora a legnagyobb táv, amit megtettél?
A legnagyobb júliusban volt, 93 km. Az utolsó 30 
kilométert szembeszéllel csináltam végig.
n Egyedül vagy klubban kerékpározol?
Az Elite BK. Klub tagja vagyok. Örülök, hogy 
csatlakoztam hozzájuk, mivel így megismertem a 
legjobb barátomat is.
n Volt-e nagyobb baleseted a kerékpározás miatt?
Igen egy nagyobb balesetem volt, mégpedig 
az, hogy eltörtem a bokámat. Ezért kicsit 
szüneteltetnem kellett a kerékpározást, de már 
gyógyulófélben vagyok, és lassan visszatérhetek a 
régi kerékvágásba. 

n Milyen versenyeken voltál, és melyikre vagy a 
legbüszkébb?
Mielőtt eltörtem a lábam minden versenyre 
mentem, így eljutottam Szlovéniába is, ahol 
Szerbiát képviseltem. A legbüszkébb vagyok egy 
2015-ben szerzett éremre, amit az idény utolsó 
MTB-versenyén szereztem. 

Elek Katalin és Csáki Viola I1

KERÉKPÁROZÁS 
MINT SPORT

Élet a gimi mellettÉlet a gimi mellett

A kézilabda, egy csapatjáték, labdasport. 
A lényege, hogy az ellenfél kapujá-
ba minél többször bedobjuk a labdát. 

A játék fejleszti az állóképességet és a koor-
dinációt azzal, hogy az összes edzésen futunk, 
különböző gyakorlatokat végzünk. A meccse-
ken, amikor támad az ellenfél, meg kell tarta-
nunk magunkat, és a támadót is, hogy ne tudjon 
lőni a kapura. 
Az egész sport egy csapatjáték minden játékos-
nak százszázalékban ott kell lennie fejben. Ha 
akár csak egy valaki nem teljesít maximálisan, 
felbomlik a rend, és oda az egész meccs. Ál-
landóan kommunikálnunk kell, hogy megle-
gyen az összhang.
 Erős kitartás kell. Már az edzéseken is a 
játékosok határait feszegetik, és nem csak testi-
leg, hanem lelkileg is. Például még ha tudjuk is, 
hogy semmi esélyünk sincs a másik csapat el-
len, akkor sem szabad feladnunk, és küzdenünk 
kell tovább. Ez később az élet más területein is 
jól jöhet.
 Egy meccs hatvan percig tart, két félidő 
van, amik harmincpercesek. Ez a szünet mellett 

az edző kérhet időt, ha látja, hogy a játékosokra 
rászorul egy kis pihenő, vagy új stratégiát kell 
kidolgoznunk. Két bíró található a pályán és 
összesen hét játékos, amiből egy a kapus sze-
repét tölti be. A többieknek megvan a saját he-
lyük a pályán, amiket posztoknak nevezünk. 
Ezek mellett persze vannak még cserejátékosok, 
akik akkor kapcsolódnak a játékba, ha valaki 
lesérül, vagy kifárad, esetleg csak nem tudja az 
elvártakat teljesíteni.
      A kézilabda amellett, hogy nagyon szép és 
izgalmas sport, szerintem, rettentően veszélyes 
is. A húgomat egyszer annyira megharapta az 
ellenfél játékosa, hogy a fogsora megmaradt két 
hétig. Egy másik csapattársam ripityára törte a 
lábát az egyik meccs közben, amit műteni kel-
lett.
      Még ha a kézilabda rengeteg izomhúzódás-
sal is járhat, nagyon sok a pozitívuma, hiszen 
számos új helyre el tudsz jutni általa, és még 
több emberrel meg tudsz ismerkedni. Szóval, 
megéri kézilabdázni. 

Csáki Viola I1

EGY MINDENKIÉRT, MINDENKI EGYÉRT



Ökológiai filozófia
Aktívan a gimibenAktívan a gimiben

A filozófia tantárgyának fő 
célja, hogy következetes 
gondolkodásra ösztönözze 

és tanítsa a tanulókat. Ennek meg-
felelőn iskolánk tanulói 2021 szep-
temberében egy kirándulás során 
célul tűzték ki a természet meg-
tisztítását a Fruška Gorán. A Fruš-
ka Gora-i maraton után hátra ha-
gyott szemét nagy problémát okoz, 
mivel a környezetet szennyezi, és 
esztétikailag is élvezhetetlenné te-
szi a környéket. Filozófiatanárunk, 
Savić David ösztönzésére az iskola 
negyedikesei, egy elsős társaságá-
ban, szemeteszsákokkal indultak el 

a Maraton útvonalain. Tanárunk 
elmondása szerint napjaink leg-
ofontosabb kérdései az ökológia 
és a környezetvédelem körül 
forgnak. „Gimnáziumunkban 
fegyelmezett módon foglalko-
zunk ezekkel a kérdésekkel kü-
lönböző projekteken keresztül 
az elsőtől a negyedik osztályig. 
Fontos, hogy a fiatalokban ki-
alakuljon egy egészséges és 
körynyezettudatos hozzáállás 
ezzel a témával kapcsolatban” 
nyilatkozta a Savić tanár úr. A 
filozófia mindig is foglakozott 
saját korának kérdéseivel, és 

azokra kereste a választ. Gyakran kellemetlen 
és kockázatos volt ezekről a témákról szólni, de 
a filozófia, mint a legbátrabb tudomány, sosem 
hátrált meg az elmúlt századokban. Ahogyan ma 
sem, hiszen a filozófia az elsők között vetette fel 
a környezetvédelem és annak fontosságának té-
máját. A tantárgy tanítása során nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a diákok maguk is kialakít-
sanak egy kritikus gondolkodásmódot. A nemes 
cél mellett a diákok jól is érezték magukat a ki-
ránduláson, és az egészségük javára is vált ez a 
kiruccanás a természetben. 

Balla Szabolcs IV1

2021. november 27-én egy budapesti kirándulás 
részesei voltunk, Balla Szabolcs osztály-

társammal, miután részt vettünk Szabadkán a novem-
ber elején megtartott „1956-os forradalom és a Jugo-
szláv-magyar vonatkozásai” elnevezésű versenyen, 
ahol 4. helyezést érnünk el. Ezzel kiérdemeltük ezt 
az utat. Szombati napon, reggel fél 6-kor gyülekez-
tünk a szabadkai Vajdasági Bank előtt. A többórás 
út első budapesti állomása a Nagy Imre emlékház 
volt, ahol az ismert miniszterelnök élt. Sok hasznos 
információval gazdagodtunk, és néhány személyes 
tárgyát is megtekinthettük. Majd egy játékos kvízre 
került sor, ahol a nyertesek értékes könyvcsomagban 
részesültek. Ezután a parlamentlátogatás következett, 
ami többszöri alkalom után is még mindig érdekes és 
lenyűgöző volt a számomra. A Szent Korona, az épü-
let, annak környéke rendkívül szép. Az utazás vége 
felé közeledve elmentünk megnézni a 301-es parcel-
lát, ami a rákoskeresztúri Új köztemetőben található. 
Itt nyugszik Nagy Imre és rajta kívül még számtalan 
áldozata az 56-os forradalomnak. Róluk emlékeztünk 
meg, majd sírjaikat megkoszorúztuk. Pihenésképp 
egy teremben néhány ismeretterjesztő filmet mutattak 
a forradalomról. Hazafelé még megálltunk a szegedi 
karácsonyi vásárban, majd végleg Szerbia felé vettük 

Gondolatok 
a pesti 
kirándulásról

az irányt. A nap végére nagyon kifáradtam, és az 
egész utat végig aludtam. Összeségében egy szép 
és hasznos kirándulásként gondolok vissza erre 
a napra! 

Hoffmann Evelin IV1



Élet a gimi mellett
n A versenyekre való készülés fej-
ben is történik, nem csak fizikai-
lag. Ilyenkor mit szoktál tenni? 
Lehet, hogy hihetetlennek hangzik, 
de a psziché a legfontosabb. Hiá-
ba a sok belefektetett idő és erő, ha 
fejben nem vagyunk felkészülve. 
Hiszem, hogy mindegyik sportoló-
nak egyedül kell megbeszélnie saját 
magával a gondolatait, mert mások 
hiába motiválják vagy osztanak meg 
vele tapasztalatot, ha ő még erre 
nem áll készen. Még én is keresem 
az „igazi” módszert ahhoz, hogy fej-
ben a legfelkészültebb legyek, így 
tanácsot még nem igazán tudok adni 
másoknak.
n  Életre szóló barátságokat is 
köszönhetsz a vízilabdának. Szá-
modra mit jelent csapatban ját-
szani?
Sok embert ismertem meg az éle-
temben, de a legtöbbet a sportnak 
köszönhetem. A csapatsport olyan, 
mint egy piramis. A legfontosabb a 
kommunikáció egymás között, mert 
anélkül nehezen lehet létrehozni egy 
sikeres csapatot. Az egymás közötti 
kommunikáció vezet el bennünket a 
győzelemig. Jól kell ismernünk egy-
mást ahhoz, hogy ráhangolódjunk 
csapattársainkra a vízben, és ezért 

Izraeli Világbajnokságon a Szerbiai Női Junior Válogatott Csapata

fontos az edzéseken kívüli barátko-
zás is. Néha elég egy szemkontak-
tus, ahhoz, hogy tudjuk, mikor és 
hova kell passzolni a labdát. Egy 
csapat vagyunk és egy a célunk. 
Nem mindig könnyű pozitívnak és 
erősnek maradni, de olyankor ott 
vagyunk egymásnak.
n  Covid-19 ideje alatt a vízilabdá-
ban milyen változások történtek? 
Amikor megkezdődött a pandémia, 
nagy hatással volt a mindennapjaim-
ra. Karanténban, a hét hat napjának 
napi négyórás edzési ideje lecsök-
kent heti néhány szárazedzésre, és 
minden nap arról álmodtam, hogy 
újra vízbe ugorhassak. Egy idő után 
visszaálltunk a csapattal a heti ha-
talkalmú edzésre, de rövidebb ideig 

tartottak, ugyanis nagyon nehéz volt 
újra felépíteni a kondíciónkat. Ma 
már könnyebben edzünk, újra visz-
szatértünk a régi kerékvágásba.
n  Milyen terveid vannak a jövő-
ben?
Mint hivatásos sportoló erről nem 
nyilatkozhatom, de annyit elárulok, 
hogy a jövőben szeretnék minél több 
külföldi csapat ligájában tapasztala-
tot szerezni. Minden országnak más 
a vízilabdája, pontosabban máshogy 
folynak az edzések, mérkőzések. 
Több nyelven is megtanulnék be-
szélni, és remélem, hogy még több 
barátot szerzek!

Nagy Emma III1 

Avdić Lolita, iskolánk ne-
gyedik osztályos tanulója 
vízilabdázik. Arra kértem 

meg, hogy válaszoljon néhány kér-
désemre, hogy többet megtudjunk 
róla, és a mindennapjairól a gimi 
mellett.
n  Hogyan és mikor kezdtél el vízi-
labdázni?
Emlékszem, hogy kilencéves vol-
tam, amikor apukám megkérdezte, 
hogy akarom-e kipróbálni a vízi-
labdát. Másnap már meg is történt 
az első edzésem Szabadkán, a séta-

Szerbiai Kupán a Vojvodina Szenior 

csapatával 1. helyezést nyert

erdei medencén. Tizenhárom éves 
koromig vegyes csapatban (lányok 
is és fiúk is) játszottam, ameddig a 
szabályok engedték. Később, egy-
két évig a Zentai csapatnak játszot-
tam, ahol sokat fejlődtem, és így fi-
gyelt fel rám az újvidéki Vojvodina 
klub. Lassan már négy éve, hogy a 
Vojvodina csapatához szegődtem. 
Az első két év nehéz volt számom-
ra, ugyanis erősebb edzések vártak 
rám itt. Ma már két éve egyhuzam-
ban a Vojvodina csapatáé az arany 
kupa a szerbiai bajnokságon. A szá-

Lola a vízben
mos aranyérem és kupa megszerzé-
se elvezetett a szerb női válogatott 
idősebb- és ifi csapatához, ami saj-
nos Szerbiában nem annyira ismert, 
mint más országokban, de a célunk, 
hogy mi is népszerűbbek legyünk 
egy nap, ahogyan a szerb férfi vízi-
labda-válogatott csapata már az!
n  Miért éppen a vízilabdát válasz-
tottad, és mit ad neked ez a sport?
Mindig is nagy érdeklődést keltettek 
bennem a vízi sportok. Ez a sport 
egy menekvést ad a mindennapjaim-
ból. Amikor beleugrok a medencé-
be, minden problémámat elfelejtem.
n  Hogyan élted meg a jobb és a 
rosszabb időszakokat?
Mindegyik sportoló számára van-
nak jobb és rosszabb időszakok, ami 
normális. A nyerés és a vereség nagy 
hatással van, nem csak rám, hanem 
a csapatomra is. Könnyű egy győ-
zelem után továbblépni, viszont egy 
vereség után igazi harcosnak kell 
lenned. Én mindig a hibáimat kere-
sem, és igyekszem kijavítani azokat, 
ám ez egy hosszú és türelmet igény-
lő folyamat.

Élet a gimi mellett



KISHIREK
Munkaszombat: kirándulás a Tarcal-hegységen 

I. osztály

Munkaszombat: kirándulás Péterváradon III1

Gólyaavató harmadik alkalommal

Ökológiai kirándulás a Tarcal-hegységen 
(Halász Előd I1, Apró-Kovačević Tia, 

Balla Szabolcs IV1)

I. Kindler-Láng fenntartható fejlődés 
tanulmányi verseny Vujković-Bukvin 

Anna-Mária - első helyezett, részt vevők: 
Cvetković Edvárd, Habram Árpád, II1

William Blake Szépkiejtési Verseny, online térben: 
Vorkapić Anja III1 - első hely és 

Vujković-Bukvin Anna-Mária II1 - különdíj

Az 56’-os forradalom jugoszláv-magyar vonatkozásai 
témájú történelemverseny Szabadkán (Hoffmann 

Evelin, Balla Szabolcs IV1)

Kirándulás Budapesten a szabadkai verseny jutalmaként

Szent Száva ünnepség (video) - 
Gyülvészi Réka és Barna-Sára Dávid 

https://s-markovic.edu.rs/hu/szent-szava-
unnepe-2022-01-27/

Gion Nándor középiskolások olvasási versenye (Szántó 
Annamária, Elek Katalin I1, Hornyik Emánuel, Kovács 

Ákos, Nagy Anna, Kónya Lea, Kónya Laura II1, 
Gyülvészi Réka III1, Pinjuh Anna, Varga Krisztina IV1) 

Gion versenyzők az újvidéki könyvvásáron

Iskolai biológiaverseny (Kelemen Vanessza, Füstös Eszter 
I1, Kónya Laura, Nagy Anna, Habram Árpád, Vujković-

Bukvin Anna-Mária II1)

Kenguru matekverseny (Suhajda Arszen I1, Nagy 
Annam Karvák Ádám, Kovács Ákos, Vujković-
Bukvin Anna-Mária, Kónya Lea, M. Emese II1, 

Hoffmann Evelin, Barna-Sára Dávid IV1)

Mini oktatási vásár Temerinben.

Minisztériumi körzeti verseny 
anyanyelvből Gyülvészi Karolina I1 - 

negyedik hely

Középiskolások Művészeti Vetélkedője 
Szavalat: Gyülvészi Réka III1, 
Önálló versek: Elek Katalin I1

Tantárgyháló - Dícséretben részesült: a 
laboratóriumi kísérletéért Vujković-Bukvin 

Anna-Mária, a hálózatos gondolkodásért 
Kónya Laura II1 és Nagy Emma III1)

szeptember

november

marcius

januar

februar aprilis

A 2021/2022-es tanév során iskolánk könyvtára is 
ingyenes magyar nyelvű tankönyvekhez jutott a 
Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ közvetítésével 
számos újvidéki és környékbeli magánvállalkozó 
jóvoltából. Az Újvidéki Magyar Oktatásért program 
keretében 8 és 9 tankönyet tartalmazó könyvcsomag 
érkezett minden első és második osztályos tanulónk 
számára, akik a jövőben minden év elején kölcsönözhetik 
a tankönyveket a gimnázium könyvtárából, majd tanév 
végén továbbadják azt a következő generációnak. 

Ingyenes tankonyvek

.

,

-

-

- -
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Dávid Csilla fotója



    Adtunk elő az újvidéki iskoláknak: 
a villamossági középiskolának, a 
giminek, a Petőfi Sándor-, a Sonja 
Marinkovic Általános Iskolának, 
jöttek még Topolyáról, Óbecséről 
diákok. Menni fogunk Temerinbe, 
Bezdánba, Torontálvásárhelyre 
és Szabadkára. Tehát sok helyre 
elvisszük még. 
n Mennyire nehéz előadni az 
előadást? Hogy néz ki a felkészülés? 
Anja: Egy körketrecben játszunk, 
amit a nézők körbeállnak. Itt, ahogyan 
a rendezőnk is, Figura Terézia 
mondani szokta, megvan nekünk is a 
saját kis terünk, hogy hangolódjunk, 
gyűjtsük az energiát az előadás előtt 
öt-tíz perccel. 
Dávid: Ahogy Anja is mondta, van 
ez a ketrec. A rendező utasítása pedig, 
hogy „amíg a ketrecen belül vagyunk, 
mindent, ami a ketrecen kívül van, 
zárjunk ki”. 
Köszönöm a beszélgetést! Nektek 
pedig további tartalmas turnét 
kívánok a darabbal!

Kovács Ákos II1

2021 végén mutatta be az újvidéki 
Diákszínpad idősebb csapata a 
Tenger a lélekben című előadást. 
Osztálytársaimmal márciusban volt 
alkalmam megnézni ezt a nagyon 
aktuális témával foglalkozó művet. 
Két tanuló is szerepel iskolánkból a 
darabban, Vorkapić Anja és Barna-
Sára Dávid. Velük beszélgettem a 
darab kulisszatitkairól.
n Miről szól az előadás?
Anja: Az iskolában előforduló 
kortárs erőszakról szól a darab, és 
hogy ez mennyire aktuális téma. 
Főleg azért, mert a szőnyeg alá söprik 
a problémát, és nem foglalkoznak 
vele a környezetünkben. Ez is azért 
történik, mert a gyerekek félnek, 
nem elég bátrak beszélni a negatív 
tapasztalataikról. Ezt akartuk 
bemutatni különféle mozdulatok-
sorokkal, szövegekkel, adatokkal, 
statisztikával. A kortárs zaklatás 
témája nem csak Szerbiában aktuális, 
hanem az egész világon.

n Az előadás elkészítésébe 
segített-e a szakember?
Anja: Igen, volt az egyik próbán 
egy pszichológus, akivel különféle 
játékokat játszottunk, és különböző 
feladatokat csináltunk. Ami a szöveget 
illeti, szét volt osztva csoporton belül, 
hogy ki minek néz utána, milyen 
adatoknak, és végül ebből raktuk 
össze a szövegkönyvet. 
Dávid: Mivel én később 
csatlakoztam, ezért én kimaradtam 
ebből a jóból, ezáltal az én 
tapasztalataim nincsenek benne.
n Nehéz volt-e megcsinálni az 
előadást lelkileg illetve fizikailag? 
Dávid: Ahogy az előbb is említettem 
én később csatlakoztam, így 
lemaradtam ezekről a gyakorlatokról 
is, és a szövegkönyv megírásáról 
is, úgyhogy az én szövegem már 
adott volt. Viszont ha nem is a saját 
tapasztalataimat adtam elő, bele 
tudtam magam élni a szerepembe. 

Anja: Voltak nehéz pillanatok. 
Volt, amikor elsírtuk magunkat, 
volt, amikor nevettünk, voltak nehéz 
napok, de voltak könnyebbek is. 
Szerintem mindenki sokat tanult 
ebből, és nekünk is hasznos volt az 
egész folyamat. 
n Szerintetek hozzájárulhat-e ez 
az előadás a kellemesebb légkör 
kialakításához az iskolákban, ha 
megnézik a gyerekek, tanárok, 
szülők? 
Anja: Hát, a visszajelzések pozitívak 
mindenféleképpen. Nemrég voltunk 
Törökkanizsán, egy általános 
iskolában. Mondták, hogy nagyon 
tetszett nekik, volt, akit nagyon 
meghatott, többen elkezdtek sírni is, 
az előadás után pedig volt olyan is, 
aki megosztotta a saját tapasztalatait 
a tanárokkal. Úgyhogy szerintem 
segít, ha nem is annyira, hogy 
most megszüntessük az erőszakot, 
de annyiban igen hogy egy kezdő 
löketet kapjanak a gyerekek, hogy 
beszéljenek a problémáról. 

NE SÖPÖRJÜK SZONYEG 
ALÁ A PROBLÉMÁT!

,,
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Képek: Ótos András



Hasonlóság

V é g t e l e n 
k ö r f o r g á s

Az istenpárnak Krutosznak, a harag istenének, és 
Kheminának, a bosszú istennőjének közös gyermeke 
Khoronatosz. Fekete göndör haja van és sötét szeme.

Az alvilágban született, és születésekor meglátogatta 
Hádész, az alvilág istene, és kijelentette, hogy ő lesz a 
koronavírus istene. Szent állata a denevér, szent tárgya 
pedig aranyból készült koronája, amelyet gyémántokkal 
raktak ki. Tizenkilenc szolgája lesi minden kívánságát. 

Egy esős délután a tizenkilenc magas fiút elküldte Kí-
nába egy különleges virágfajtáért, mert édesanyja szüle-
tésnapja közelgett. Amikor a szolgák visszatértek útjuk-
ról, Khoronatosz fülébe jutott, hogy útjuk során denevért 
ettek. Khoronatosz megharagudott, és meg szerette vol-
na büntetni őket, amiért a szent állatát nem tisztelték. 
Mind a tizenkilenc fiút megbetegítette koronavírussal, 
és elbocsájtotta őket. Ezután mérgében minden egyes 

embert megbetegített, aki valaha is evett denevért, így 
alakult ki a pandémia első hulláma. Telt-múlt az idő, és 
a vírus lassan csillapodni kezdett, Khoronatosz pedig ki 
sem mozdult az alvilági várából. A napok többségét sötét 
szobájában töltötte. Szobájának falai feketék voltak, a 
mennyezetről pedig szárnyas barátai lógtak. 

Egyik éjszaka furcsa álma volt Khoronatosznak. Ko-
ronája porrá vált álmában, s mikor felriadt a denevérek 
szárnycsapásaira, a korona valóban nem volt a megszo-
kott helyén. Szent állatai a fejék keresésére indultak, és 
mikor visszatártek, kiderült, hogy a volt szolgák közül a 
legfiatalabbik próbálta meg elcsenni. Khoronatosz bün-
tetésből újra elküldte vírusát az emberekre, hogy általa 
újabb járványhullámok alakuljanak ki...

Füstös Eszter I1

A KORONAVÍRUS ISTENEA használati cikkek tartósságáról

Forrás: revolve.media

Mi  írtukMi  írtuk

Te a Nap, én a Hold.
Megszállottan járunk egymás után

Reménytelenül. 
Mindketten tisztába vagyunk vele

Hogy nincs közös jövőnk.
Még ha tudjuk is, hogy

Felbomlik a rend
Ha az egyik nincs.

Külön útjaikon 
Sohasem találkoznak

Mi sem fogunk.
Mi ez az állapot?

Szálazom a kapcsolatunkat
Megoldásokat keresek,
Amik nem is léteznek.

Megszállottan próbálok
Kiutat találni, hogy újra

Boldogok legyünk.
Együtt.

Egy baj van mégis, 
Közöttünk a végsőkig ott 

marad
A Föld.

Úgy érzem belejössz,
Hogy minden nap

Belelöksz,
Egy üres szakadékba.

Nem találom,
Merre van a létra?

ElekKatalin 
 versei

MI TALÁLHATÓ AZ 
ÁLARC MÖGÖTT?

Minden terméknek, amit meg-
vásárolunk megvan a szavatossá-
ga és minősége. Az utóbbi néhány 
évtizedben ezeknek a cikkeknek 
igényessége rohamosan csökkent. 
Ezt az összes gyártó és eladó 
szándékosan teszi, hiszen a prob-
lémának a kapitalizmus a gyökere.

A tervezett elavulás története 
című rövidfilmben, amit A tu-
dományos kutatás módszertana 
óráján megnéztem, egy globá-
lis problémával szembesültem. 
Véleményem szerint az elektro-
nikai eszközök tömeggyártása, és 
ezek hulladékának a nem meg-
felelőképpen való tárolása vagy 
feldolgozása a legnagyobb gond. 
Személyes tapasztalatom szerint 
- családtagjaim, barátaim és én is  
- kétévente újra vásárolunk mo-

biltelefont, amint a meglévőnek a 
garanciája lejár. A gyártónak ezzel 
az a célja, hogy minél kevesebb 
ideig használjuk az eszközt, ezért 
sajnos úgy is gyártják őket, hogy 
minőségük rövid idő után romlik. 
Én például mindig észreveszem, 
hogy már másfél év után a tele-
fon működése lassulni kezd, az 
akkumulátor kapacitása csökken, 
nehézkesen reagál az érintésre, 
magától kikapcsolódik stb.

Szerintem nagyon megrendí-
tő az, ami Ghánában történik, 
hogy Amerikából, Kanadából és 
más országokból oda szállítják 
hajóval, és ott halmozzák fel a 
használatlan elektronikai eszkö-
zöket. Az eset rámutat, mennyire 
kegyetlenek tudnak lenni a gazdag 
és fejlett országok a fejletlenekkel 
szemben. Csak azért, mert Ghá-
nában nem rendelkeznek modern 
és újszerű eszközökkel, árúval, 
piaccal és minőségi életmóddal, 

nem jelenti azt, hogy úgy kell 
bánni az élőhelyükkel, mint egy 
szemétdombbal. Kihat az ország 
lakóira és környezetére, és nem 
csak Ghánában okoz bajt.

A szándékosan rossz minőségű 
nylon harisnya gyártása is pimasz-
ság. Egyetlen pozitívuma lehet az, 
hogy újra felhasználható külön-
böző házimunkák során, továbbá 
a kézművességben, s így legalább 
nem dobjuk azonnal a szemétbe.

Akármennyire úgy gondoljuk, 
hogy az ipar és a gazdaság fej-
lődik, szerintem csak saját maga 
hátrányát növeli. Lehet, hogy 
még elégedettebbek lennénk az 
életünkkel, ha igazán minőséges 
produktumokat vásárolhatnánk. 
Túlságosan elkényelmesedtünk 
azzal, hogy a kapitalizmus rabjai 
vagyunk.

 Vorkapić Anja III1

A 2021/2022-es Tantárgyhálón indultunk a “maszk” 
hívószóra épült kutatásunkkal, amelynek során összekötöt-
tük több tantárgyat: biológia, kémia, történelem, irodalom, 
stb. A pármunkában Kónya Laura (II1) és Nagy Emma 
(III1) vett részt, Gergely-Ruppa Helena biológia tanárnő 
felkészítésével.

A maszk szót a Magyar nyelv értelmező szótára 
úgy határozza meg, hogy az egy arcot fedő tárgy, 
amely más alakot mutat, így eltitkolja viselője sze-
mélyazonosságát. Szinonimái a maskara, álca, jelmez, 
álarc, kosztüm, álöltözet, kámzsa.

A maszkot a világ különböző térségeiben élő 
törzsek társadalmi és vallási célokra használták: be-
tegségek gyógyítására, az átok elűzésére, a természet 
erőinek szimbolizálására. Sámán szertartások során a 
maszk a sámán védőszellemét jelképezte.

A Covid-19 járvány folyamán megtapasztalhat-
tuk, hogy a maszk viselése hatással van a mindennap-
jainkra is. Mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, 
így a KN95 maszk gyakorlatilag teljes védelmet nyújt 
ellene. Nagyjából 6-8 órán át használhatók biztonság-
gal – mondta dr. Balog Dániel, a Zentai Közkórház 
belgyógyász rezidense, akivel interjút készítettünk a 
kutatásunk során, és más oldalról is megközelíthettük 
az álarc szerepét.

Kérdőíves kutatásunkkal arra kerestük a választ, 
hogy a középiskolás korosztály hogyan viszonyul 
a maszk viseléshez. A válaszokból kiderült, hogy a 
többségnek a maszkról a következő szavak jutnak 
először az eszébe: korona, vírus, Covid-19, védelem, 
betegség.

Három típusú maszkon kísérleteztünk, és osztá-
lyoztuk őket különböző szempontok szerint. Így a 
textilmaszk a legkényelmesebb és az arcbőrünkre is a 
legjobb választás lett, viszont a KN95 véd meg a leg-
jobban.

Nagy Emma III1

Az írás a Tudományos kutatás 
módszertana, választható program, 

keretében született.



Forrás: revolve.media

Протекле две године су 
биле бурне и препуне 
разних неочекиваних 

догађаја. У 2020. не само да смо 
били сведоци глобалних пожара, 
поплава и разорних земљотреса, 
него и вируса који је утицао 
на све аспекте наших живота. 
Пошто је свет покушавао да 
се прилагоди новонасталим 
условима, замисао „новог 
нормалног“ која се проширила 
целим светом је да се што више 
дневних активности пребаци 
на дигиталне активности које 
се могу вршити код куће. Једaн 
од првих „заморчића“ овог 
експеримента је постало и 
дигитално образовање.
Педагози, едукатор и, 
наставници, професори су 
заједно пронашли бројне 
начине преношења знања кроз 

различите платформе као што су 
„Гугл Мит“, „Зум“, „Едмодо“  и 
многе друге. Ово је и ученицима 
и едукаторима, било где у свету 
са стабилном интернет везом, 
пружило прилику да предају 
или прате наставу. Док су једни 
концепт нове наставе схватили 
веома озбиљно и понашали 
се одговорно, други су нови 
модел наставе који је постао 
животни стил искористили 
да се током наставе ангажују 
на другим пољима као што су 
спорт, играње игрица, одлазак 
на излете, шопинг, летовања и 
зимовања.
Настава на даљину је некима 
омогућила зближавање са 
члановима породице, дружење 
са најмилијима и стварање 
нових веза које су због 
претходног ужурбаног начина 

живота делимично или потпуно 
уништене.
Колико год примамљиво звучала 
настава на даљину, било да 
смо јој приступили озбиљно 
са жељом да напредујемо 
сопственим темпом, или нам 
је послужила као изговор за 
омиљене активности, ништа 
не може да се пореди са 
наставом уживо у школи. То 
је једино здраво окружење за 
учење, дружење са вршњацима 
и професорима, размену 
искустава, знања, али и чарки 
које, колико год да су понекад 
бесмислене, део су нас и 
формирају нас као личности.

Ана-Марија 
Вујковић-Буквин II1

 Je me souviens quand j'avais 14 ans, ma famille et moi, nous avons 
voyagé au Mexique pendant dix jours.
   C'était une expérience incroyable pour nous. C'était un très long 
voyage, mais j'étais contente de voyager en avion. Quand nous sommes 
arrivés à l'hôtel, on a été gentiment acceulli. J'étais au paradis. Le soleil 
était également brillant tous les jours, donc j'ai eu un beau bronzage. La 
mer était propre et lumineuse, pleine d'animaux marins. Chaque jour 
mes parents essayaient de différents cocktails sur la plage. Ma sœur et 
moi, nous avons beaucoup plongé, nos oreilles nous faisaient très mal...
   Je me souviendrai de ces vacances pour toujours car j'en ai de très bons 
souvenirs.

Avdić Lolita IV1

Онлајн 
настава? 
Ипак не.

Онлајн 
настава? 
Ипак не.

Vac a n c e s  a u  M e x i q u e

Mi  írtuk Mi  írtuk

 Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn. 
Ursprünglich wurde die Stadt an der Donau er-
baut. Diese große, schöne Stadt liegt mir sehr nahe 
am Herzen. 
 Wir haben Verwandte in Budapest, und 
zum Glück kann ich sie oft besuchen. Im Sommer 
verbringe ich viel Zeit mit ihnen. Sie organisie-
ren für mich immer sehr viele abwechslungsreiche 
Programme. Mit der U-Bahn fahren wir in die In-
nenstadt, wo wir die Sehenswürdigkeiten besich-
tigen.  Das Parlament ist das schönste Gebäude in 
Europa,von dem man einen wunderschönen Blick 
auf die Burg in Buda hat. Budapest ist eine Stadt 
vieler Brücken. Eine der schönsten Brücken ist die 
Kettenbrücke,die  von István Széchenyi entworfen  
und in den Jahren zwischen 1839 und 1849 erbaut 
wurde. Das Parlament liegt   am Donauufer und 
ist einer der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 
in Budapest. Ich habe das Gebäude schon öfterst 
gesehen und besucht, aber es ist immer noch sehr 
interessant für mich. Wir machen öfter Spazier-
gänge auf der Margareteninsel. Wenn wir schon 
müde sind, dann gehen wir in die berühmte Kon-
ditorei Gerbaut. Dort essen wir einen großen Be-
cher leckeres Eis und trinken dazu Limonade. 
Für die Rückfahrt nehmen wir eine der vielen 
U-Bahn Linien. Eine besodere Linie ist diese , 
die unter der Donau fährt. Das ist ein besonderes 
Erlebnis,wenn man weiß,dass man unter Wasser 
fährt. Diese Linie verbindet Buda und Pest.
 Meine Verwandten haben auch eine schöne  Ter-
rasse, von wo man den Berg Gellért aus erster Rei-
he bewundern kann. Am Abend werden die Erleb-
nisse und die neuen Pläne für den nächsten Tag 
besprochen. 
 Ich freue mich immer wieder, wenn ich 
meine Verwandte in Budapest besuchen kann. 
So ein Besuch erfüllt mich mit Freude und ich 
sammle immer neue Erlebnisse, die ich nie ver-
gessen werde. 

Kalácska Réka IV1

Budapest 
die Hauptstadt Ungarn

I couldn’t believe it! It was the 14th of July and no 
one in this world had thought of congratulating me on 
my birthday. I didn’t feel appreciated, so I decided to 
treat myself by going down to the beach and having my 
favorite vanilla milkshake, watching the beautiful pink 
sunset, and listening to my favorite music and clear my 
mind.  I began daydreaming about a costume party, and 
how amazing it would feel to just throw my own party, 
inviting all of my friends, but since they had all forgotten 
about me, I assumed my dreams weren’t going to come 
true. I’ve waited all day long just for one call, but none of 
my friends called me. I was minding my own business, 
when I felt a cold touch on my back. The touch scared me 
so much, that I accidentally spilled my milkshake all over 
myself. I immediately turned around and saw my best 
friend, Angela. She had such a big smile on her face that 
it gave me the goosies. 

”So, you seem really bored and miserable,” Angela said.

 I replied, ”What are you doing here, I mean how did you 
know I’m here? You know what, whatever.”

 Angela said, ”Don’t be so mean to me, I’m your best 
friend.”

“Oh yeah, well how would you feel, if every single one 
of your friends, including your best friend somehow just 
forgot about your birthday?!” I asked angrily.

”You know what, I think I have a suprise for you 
though,”she admitted in a cheerful voice.

”What kind of a surprise?! Is this a joke?!” I replied.

”You’re always so negative,” Angela said.

Then she just grabbed my hand and dragged me to a 
beach house. I was still really confused though, why my 
friend dragged me so randomly to this place that I’ve 
never seen until now. When we got to the house, every-
body turned around and looked at us. It was quite awk-
ward, but as much as I could, I tried avoiding them. They 
all came up to me, and congratulated on my birthday. It 
made me feel such emotions that I tore up. Then I remem-
bered that I had to change my outfit, because five minutes 
ago I spilled my drink all over my dress. Angela took me 
to the living room. All I saw was a group of people sitting 
in a circle. I recognised a few people that were from my 
class or my school. Angela sat me down at the circle, and 
we started talking about a lot of stuff, and then out of no-
where my favorite song started playing, and I had to go 
to dance. Angela came along.We probably danced for an 
hour, and after that we sat down on the couch and on the 
floor and decided to watch a movie. We got bored really 
fast, so we came up with the idea to go for a swim at 
night. We went out to the beach, and headed into the wa-
ter. We had so much fun playing volleyball in the water. 
This proved to me that I have the most amazing friends, 
who I can trust and believe, always. This birthday party 
will always be my favorite memory, and I’ll never for-
get it. I’m really thankful to my friends for throwing me 
this awesome party, which I hope that everyone who was 
there is going to remember it for the rest of their lives.

Szántó Annamária & Gyülvészi Karolina I1

Forgotten girl



Függőleges
2. Melyik országban képviselte 
Szerbiát Velisek Hunor, 
kerékpározó?
3. Mit fejleszt a kézilabda Csáki 
Viola cikke szerint?
4. Újvidéken kívül melyik 
városban adta elő a Diákszínpad 
a 'Tenger a lélekben ' című 
színdarabot, az interjú 
megszületéséig?
6. Milyen témával kapcsolatban 
nézhetett filmet Balla Szabolcs 
Budapesten?
9. A igazgatónővel készített 
interjúban megjelenő egyik fő 
téma.
10. Hogy hívják a bosszú 
istennőjét Füstös Eszter 
mítoszában?

Keresztrejtveny

Vízszintes
1. Avdić Lolita mit tart a 
legfontosabbnak a versenyekre 
való felkészülésben?
5. Milyen tantárgyat tanít Savić 
David?
7. A Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalom-
tudományi Karán belül milyen 
szakra iratkozott Kókai Anna?
8. A reformok előtti vizsgáztatási 
módszert ________találják.
11. Melyik országban halmozzák 
fel a használatlan elektronikai 
eszközöket Vorkapić Anja cikke 
szerint?

SzórakozásÉlet a gimi után

K ókai Anna iskolánk volt tanulója, a Fürkésző ko-
rábbi fotósa, aki Szegeden folytatta tanulmánya-
it, az egyetem mellett fotózással foglalkozik. Arra 

kértem, hogy válaszoljon néhány kérdésemre, hogy 
jobban megismerjük ezt a tevékenységet.
n Milyen volt az élet a gimnázium után, mik vol-
tak a tervek?
Érdekes periódusként emlékszem vissza arra az időre, 
amikor a negyedikes „nagy ló” gimnazista önmagam-
ból újra elsős lettem, már itt, az egyetemen, gólya-
ként. Mivel Magyarországon folytattam tanulmánya-
imat, egy minimális félelem volt bennem, hogy vajon 
hogyan is fogok beilleszkedni egy másik ország rend-
szerébe, viszont lelkesen vártam az egyetem kezdetét. 
n Melyik egyetemre iratkoztál, milyenek voltak a 
benyomásaid?
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társa-
dalomtudományi Karának szociológia szakára irat-
koztam. Őszintén szólva a Covid-19 vírus miatt csak 
az első évem fele valósult meg teljesen jelenléti okta-
tásban. Ezt nagyon sajnálom, mert nagy űrt hagyott 
bennem az, hogy nem volt folyamatos az egyetem di-
namikája, ezért nem mindig éreztem úgy, hogy egye-
temista vagyok. Sokszor inkább egy számítógépes 
játékhoz hasonlított az egész. Szerencsére ez nemrég 
megváltozott, és élménydúsabb az egyetemista lét.
n Milyenek voltak a gimis idők? Hogyan emlék-
szel a gimire?
Visszatekintve, jó volt a kis biztonságos buborékunk-
ban élni abban a pár évben. Csapatként dolgoztunk 
még akkor is, ha néha-néha széthúzások voltak. Igaz, 
sokkal több tantárgy volt a gimiben, amit nem szeret-
tem, de az egyetemen néha abból a tantárgyból is meg 
kellett szenvednem a jó jegyért, amit szeretek. 

n Mesélj a fotózásról, mi vezetett ehhez a hobbi-
hoz?
Fotózni már kislány korom óta szeretek. Általában 
egy, a kép készültekor jelen lévő érzést, érzelmet kö-
tök össze a fotóval, ezért olyan fontos ez számomra. 
Nem szeretem a beállított képeket, mindig is arra töre-
kedtem, hogy valós érzéseket, helyzeteket dokumen-
táljak. Nagyon szeretek nosztalgiázni, és olykor-oly-
kor jó visszanézni a képeimet, nagyokat mosolygok 
rajtuk. Az egyedüli rossz ebben az, hogy sokszor csak 
én hiányzom a képekről, mert én vagyok, aki készíti 
őket. 
n Mik a terveid a jövőben?
A szociológia diploma megszerzése után is tovább 
szeretném képezni magam. Sok tervem van, amelye-
ket hosszú távon szeretnék elérni. Hogy a végén hol 
fogok letelepedni, még nem tudom, viszont abban 
biztos vagyok, hogy a vajdasági szelek mindig is haza 
fognak húzni.

Habram Árpád II1

„Nem szere t em a beállí to t t  képeke t ” .
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