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Током грандиозне свечаности, која је уприличена 30. 
августа у Националном позоришту у Будимпешти, 
мађарским педагозима из Мађарске и са подручја 
Карпатског басена уручене су награде за допринос 
развоју националних талената „Bonis bona“. Награда, 
чији назив потиче од латинске пословице „bonis bona 
discere“ (од доброг добро учити), додељује се у три 
категорије.  

 
У категорији 

истакнутих ментора (у успешној припреми ученика 
за такмичења) са подручја Војводине ову награду су 
примили: наша професорица хемије Илдико 
Маријаш, Ендре Сорад из Гимназије за талентоване 
ученике „Бојаи Фаркаш“ и Бланка Виактер из 
Економско-трговинске школе.  
 
У категорији изузетне подршке талентованима поред др Беле Мухија и Магдолне Сабо 
Матуз, ово признање је добила наша професорица математике Елвира Шипош.   

Параметар за додељивање награде у првој категорији било 
је успешно учешће на стручним, уметничким или 
спортским такмичењима међудржавног, државног и 
покрајинског нивоа, у трајању од пет година. У категорији 
изузетне помоћи талентованима основ за награђивање је 
био пожртвован труд у осмишљавању радионица за 
талентоване, развоју мреже талената и другим задацима 
који се односе на помоћ талентима, такође у трајању од пет 
година,     
Расписани јавни позив део је програма који има за циљ 

истицање педагога и стручњака у Мађарској и подручју Карпатског басена, који својим 
радом у школама чине много на развоју талената. Од 800 пријава, које су могле доставити  
институције, колеге, родитељи, ученици, награђено је укупно 437 педагога, међу којима су 
биле и наше две професорице.    
 
*** 
Пред почетак нове школске године извели смо статистику о упису наших матураната на 
факултете у Србији и Мађарској. Према подацима које смо успели прикупити, од 106 
матураната 88 се уписало на факултет : 41 у Србији, 47 у Мађарској. Укупно 67 ученика је 



остварило право на буџетско финансирање. Пласман наших ученика на ранг листама у 
Мађарској нисмо сазнали али, према доступним подацима,  у Србији су 34 наша ученика 
остварила право на буџетско студирање, од којих 4 ученика са максималним  бројем 
бодова (100), 4 ученика су постигла између 95 и 99 бодова, 5 ученика између 90 и 95 
бодова, 6 ученика између 85 и 89 бодова, 5 ученика између 80 и 85, само 4 ученика испод 
ове границе а за 6 ученика немамо податке.    
 
*** 

Друга статистика изведена почетком године односи се на 
број књига изнајмљених из школске библиотеке у 
претходној школској години. Није необичан податак да се 
на првом месту по броју прочитаних књига налази 
прошлогодишње IV2 одељење  које је и изнедрило 3 
бруцоша са максималних 100 бодова, али је врло 
занимљиво да је на 2. месту било одељење другог разреда 
- II1 одељење. Статистика обухвата податке 
библиотечког програма и евиденцију коришћења фонда 

током наставног дана ( без уджбеника, речника и литературе коришћене у самој 
библиотеци). Разредни старешина овог одељења и наставник српског језика и 
књижевности је Беата Бицок.         
 
*** 
 

 
У фојаеу Завода за културу војвођанских Мађара 
5. септембра је одржана промоција најновије 
књиге приповедака „Колумбо и ја“ прозног писца 
и професора књижевности у нашој школи, Арпада 
Нађабоњија. 
 
 Током 

промоције, којој су присуствовали и наши 
ученици, разговор са писцем је водио Ладањи 
Иштван.  
У школској библиотеци налази се пет примерака ове 
књиге и стално су на читању.  
 
 
*** 
У оквиру пројекта „Европска цивилна култура“ Туристичка организација града Сенте је 6. 
септембра у свечаној сали СО Сента уприличила Конференцију о идеји јединственог 
грађанства, којој је присуствовало и 4о ученика наше школе.  
 
*** 
Овогодишње активности ученичког парламента у организовању већ традиционалног 
вашара уджбеника за наш летопис описала је Тамара Атлагић, члан парламента из II 6 



одељења: „Вредни чланови ученичког парламента већ прве недеље су одржали састанак да 
би организовали вашар уџбеника, који смо и одржали 10. септембра, испред школске 
библиотеке. Чланови парламента су се смењивали на сваком одмору, дежурајући, док су 
остали ученици куповали или продавали. Већина ученика је пронашла одговарајуће 
уџбенике, поједини нису, али у суштини, акција је била успешна и надамо се да су сви 
били задовољни радом парламента.“   
 
*** 
Редовни јесењи крос ученика школе успешно је реализован 20. септембра. 
  
*** 
Популарно такмичење „Пословни изазов“ на државном нивоу одржано је  25. и 26. 
септембра у Београду. И ове године учесници су били ученици „Сенћанске гимназије“ 
Тамара Каназиров и Александар Петров.   
 
*** 

Због кишног времена „парламентарци“ су овогодишњу 
„бруцошијаду“ одржали у фискултурној сали 27. 
септембра.  
Као и увек, прваци су се такмичили у разним играма, од 
састављања песама из задатог фонда шаљивих речи и 
квиза знања, до једења шампита са повезом на очима.  
 
 

Парламент је за победнике обезбедио и лепе 
награде, тако да је на крају Милица Кртинић са 
задовољством констатовала : „Све у свему, оно што 
је било у плану, спроведено је у дело и 
ученички парламент је поносан на свој успех! И ове 
године је надмашио себе.“     
 
 
*** 
Око 33 ученика из одељења на српском и 62 ученика из одељења на мађарском наставном 
језику присуствовало је 9 октобра презентацији коју су одржали предавачи Едукативног 
удружења „Yes“ из Хоргоша. Презентације овог удружења одржавају се у склопу пројекта 
„Развој стручне спреме младих ученика у Војводини“ са циљем пружања помоћи младима 
у проналажењу информација о различитим стипедијама, развијању вештине конкурисања, 
као и приликом  међудржавне размене ученика и студената.     
 
*** 
На традиционалном такмичењу, које је у склопу  Лингвистичких дана «Сарваш Габор»  
одржано 10. октобра у Ади, ученик III4 одељења Ференц Калаи освојио је Посебну награду.  

. 
*** 
У организацији Студентског културног центра из Новог Сада током 11. октобра у свечаној 
сали школе су се одржавале радионице на тему људских права, у којима су учествовали 



ученици II1, II2, II1 и III2 одељења, као и професорице Каталин Пеновац и Данијела 
Јовановић. Радионице су организоване у склопу пројекта „Сви за права-права за све“, који 
има за циљ подизање свести младих људи о значају људских права, њихово динамично 
образовање у тој области, као и стварање повољног окружења за интеркултурални дијалог. 
Међу 20 школа обухваћених овим пројектом на подручју Војводине, нашла се и наша 
школа.     
 
 
*** 
На Општинском такмичењу у стоном тенису, одржаном 15. октобра у Сенти, сва прва 
места припала су Сенћанској гимназији : мушка екипа, женска екипа, појединачни 
пласман. 
 
*** 
И мушка и женска одбојкашка екипа „Сенћанске гимназије“ освојиле су I место на 
Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 10. октобра у Сенти.    
На жалост, такмичари нису могли отпутовати на окружно такмичење које се одржава у 
Кикинди. 
  
*** 
Мушка кошаркашка екипа наше школе такође је освојила I место на Општинском 
такмичењу у кошарци, одржаном 14. октобра.    
     
*** 
На овогодишњем, шестом по реду фестивалу културе „Шинобус“, који се од 13. до 19. 
октобра одржавао на релацији Сегедин-Суботица, поред Иштвана Беседеша, Драгана 
Великића, Бошка Крстића, Јовице Аћина и других писаца из Србије, учествовао је и Арпад 
Нађабоњи, писац и професор мађарског језика и књижевности у нашој школи. Фестивал се 
одржава у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србије и Мађарске а 
суфинансира га Европска унија.   
 
*** 
На Општинском такмичењу у малом фудбалу, одржаном  21.октобра у Сенти, мушка екипа 
Сенћанске гимназије освојила је 1. место а женска екипа 3. место. У саставу мушке екипе 
били су: Адам Латак, Балаж Башка, Данијел Поч, Стеван Мартиновић, Марко Илић, 
Милош Симендић, Гергеј Хајнрих и Патрик Нађ.  
Женску екипсу сачињавале су: Чила Сеги, Ивон Рацко, Ана Рекецки, Емеше Терењи, 
Катарина Вајагић, Виола Нађ и Оршоља Такач. 
 
*** 
На Окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном 24. октобра у Сенти, мушка екипа 
наше школе освојила је 1, место, као и женска екипа. Исти резултати су постигнути и у 
појединачној категорији - 1. место  
 
*** 



И овогодишњи, 58. међународни сајам књига у Београду ученици наше школе су посетили 
24. октобра. Вођа пута био је професор историје Јован Гашовић, који је и ове године 
уложио напор да прибави средства за набавку књига за школску библиотеку.  
 

 
Пољопривредна станица Сента нам је 
великодушно изашла у сусрет, тако да се у 
фонду библиотеке нашао и роман овогодишње 
нобеловке Алис Манро, неколико стручних 
књига, неколико књига изабраних према 
интересовањима ученика,  лектирна издања. На 

Сајму је излагало 490 издавача, 48 из иностранства а почасни гост ове године била је 
Пољска.  
 
*** 
Под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 
заједнице и Педагошког завода Војводине, у свечаној сали школе је 25. октобра одржан 
стручни скуп под називом „Социокултурни аспекти ефикасности образовања у 
Војводини“. Представљање резултата истраживања проф. др Радоша Радивојевића о 
социјалним, материјалним и образовним факторима који утичу на успех ученика, део је 
пројекта под називом „Фактори који утичу на образовни успех ученика у средњошколском 
образовању“.    

 
*** 
На конкурсу за ученике под називом „Мађарска наука 
у Војводини“, објављеном поводом Празника 
мађарске науке, под менторством Монике Рожа 
Шипош и Илдике Маријаш, учествовали су 
Виктор Домонкош, Николет Немет и Кристина 
Кошик.  
 
Ученик III4 одељења Виктор Домонкош освојио је 3. 
место . Награде су додељене у Суботици 5. новембра.  

*** 

На Републичком такмичењу (државном првенству) 
у стоном тенису за средње школе, одржаном 6. 
новембра у Хали спортова у Трстенику, женска 
екипа „Сенћанске гимназије“  заузела је 2. место, 
док се мушка екипа пласирала на  6. место. 

 

 



У саставу женске екипе биле су: Анета Максути, Ивана Миловановић и Хенријета Сорад а 
мушку екипу су чинили Стефан Комлушан, Саша Думнић и Хунор Месарош.   

 

У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУ ПОЈЕДИНАЧНОГ 
ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИЦА АНЕТА МАКСУТИ 
ЗАУЗЕЛА ЈЕ  1. МЕСТО .   

 

 

 

У ГЕНЕРАЛНОМ ПЛАСМАНУ 
ПОЈЕДНАЧНОГ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИК 
ХУНОР МЕСАРОШ ЗАУЗЕО ЈЕ 1. МЕСТО  

*** 

И ове године наша школа је допринела одвијању 
богатог програма  X књижевног фестивала „Зетна“. У 
свечаној сали школе, за одељења на мађарском 
наставном језику,  8. новембра смо уприличили 
књижевни сусрет под називом  „640 КБ : ванредни час 
књижевности са ауторима Савеза младих писаца“. 
 
Након уводне речи, током које је проф. мађарског 
језика и књижевности Кристина Месарош 

представила писце и сам Савез, разговор са писцима водила је књижевна критичарка 
Немех Диа. Током два школска часа нашим ученицима су се представили Кинга Чаподи,  
Жолт Салаи, Данијел Пал Левенте и  Жолт Ханула. 
 
Гостујући писци из Мађарске, који су освојили 
наши младу публику, активни су чиниоци 
књижевног живота. Поред објављивања 
самосталних дела, ангажовани су и као уредници 
књига, електронских часописа, књижевник портала, 
књижевних манифестација, као књижевни и 
филмски критичари.  

 
Лауреати су књижевних награда и стипедија, полазници 
докторских студија и предавачи. Након сусрета, нашој 
библиотеци су поклонили 9 књига поезије, новелистике 
и кратког романа.     



 
 
 
 
      
 
*** 
У Основној школи „Сечењи Иштван“ у Суботици 16 новембра је одржано 18. по реду 
традиционално такмичење за средњошколце из познавања домовинске историје. Тема 
такмичења је било доба Марије Терезије а конкурс је расписало Удружење просветних 
радника Мађара Северне Бачке. Нашу школу је представљала екипа у саставу: Чила Кокаи, 
Виктор и Адам Домонкош. Заузели су 4. место.  
 
*** 
Ученици одељења на српском наставном језику 20. новембра су 
присуствовали извођењу представе „Морал госпође Дулске“ у 
режији Бранка Вучетића. Протагонисти су били и ученици наше 
школе : Ђурђина Самарђић, Јована Булатовић, Милена Зораја и 
Драгана Лазић   

Поменута представа је на  Међународном 
фестивалу омладинских представа у 
Јагодини освојила три награде : за 
најбољу режију, за најбољу 
костимографију и за најбољу глумицу. 

 ЗА НАЈБОЉУ ГЛУМИЦУ ПРОГЛАШЕНА ЈЕ НАША ЂУРЂИНА 
САМАРЂИЋ, УЧЕНИЦА  III1 ОДЕЉЕЊА.   

 
*** 

И ове године Сегедински универзитет је објавио конкурс за такмичење посвећено делу 
нобеловца Сентђерђи Алберта, које обухвата више научних дисциплина, баш као и 
стваралаштво великог научника. На такмичењу, које је одржано 29. новембра у зради  
Одсека за медицинске студије Универзитета у Сегедину, учествовала је и екипа наших 
ученика у саставу: Виктор Кобрехел, Гергеј Хајнрих, Адам Сабо и Акош Фењвеши. 
(припремиле су их професорице Илдико Маријаш и Моника Рожа Шипош) 
 
*** 
На 19. матинеу немачке поезије, одржаном 23. новембра у Новом Саду, у категорији говор 
прозног текста ученик Габор Катона освојио је 2. место.  
 
*** 
 
Ученици одељења на мађарском наставном 
језику 26. и 28. новембра су погледали сценско 
извођење Молијерове комедије „Тврдица „ у 
режији Тибора Солтенског  и извођењу 



глумаца Сенћанског мађарског камерног позоришта.  
 
 
*** 
Освојивши награду на једанаестом такмичењу из математике „Фекете Михаљ“, одржаном 
30. новембра у Сенти, ученица I6 одељења Теодора Драгић је стекла право на учешће на 
такмичењу међународног карактера у  Мађарској 
 
***  
У Субитици је 30. новембра одржано осмо по реду тематско такмичење из историје за 
средњошколце, на ком су учествовали и наши ученици. Тема такмичења била је 
револуција у Мађарској 1956. године. Екипа коју су сачињавали Анико Ђере, Адам и 
Виктор Домонкош, освојила је 5. место.     
  
*** 
 
Ученик III 1 одељења Себастијан Губик био је део 
глумачке поставке у представи  „Чудо у Рондели“ коју је, 
поводом обележавања 200-годишњице прве српске 
професионалне представе у Будимпешти, припремало 
Српско позориште у Будимпешти у режији Милана Руса. 
Заједно са још два глумца Камерне сцене „Мирослав 
Антић“ и глумцима „Српског позоришта“, Себастијан се током 
јесени спремао за премијеру, која је одржана 6. децембра у 
Националном позоришту у Будимпешти.      
 

*** 

У петак, 6. децембра, током 4. часа,  школским ходницима се 
разлегао звук песме „Jingle Bells“. Након звука, уследила је и 
слика : чланице школског хора са црвеним капицама на глави 
певале су познату мелодију, а пратили су их чланови 
ученичког парламента, који су улазили у учионице и делили 
чоколадице осталим ученицима. Завршна изведба се 
одиграла  у школском дворишту. Тако су чланови ученичког 
парламенти осмислили обежежавање „Микулаша“.Уна 
Воргић (II2) је то овако прокоментарисала : „Ђаци су се 

пријатно изненадили а нама је драго што смо им улепшали дан уз школски хор и 
„микулаш“ чоколадице. Сви који су учствовали у овом дешавању лепо су се забавили и 
имали осмех на лицима“.   

*** 

У  „Пољопривредно-
техничком школском 



центру Јожеф Беседеш“ у Кањижи 7.децембра је одржана Конференција ученичких 
научних секција ТУДОК на регионалном нивоу, на којој су већ традиционално присутни 
наши ученици. И ове године представници наше школе били су многобројни (Агнеш 
Балог, Клаудија Барањи, Соња Белец, Каролина Ханак, Бетина Шурањи, Река Гујаш, Адам 
Молнар, Ева Фењсароши, Габор Катона, Сабина Новак, Виктор Домонкош, Ана Тертели, 
Кристина Балиж, Доминика Дудаш и Ференц Калаи). 

Као и обично, неки од њих су постигли пласман на државни ниво такмичења у Мађарској.  

У секцији за етнографију и локалну историју ученица II7 одељења Агнеш Балог освојила је 
1. место. 

Ученик III4 одељења Виктор Домонкош такође је освојио 1. место, у склопу секције за 
историју.  

Поред Илдике Маријаш и Монике Рожа Шипош, које су изузетно посвећене такмичењима 
истраживачког карактера, ученике су припремали и Каталин Пеновац, Ђерђ Баша и Тибор 
Патаки.    

 

 
*** 

Ученички парламент је још једном пронашао начин да 
обрадује ученике школе. Чланови парламента су сакупили 
средства којима су располагали, купили,  и 10. децембра 
окитили јелку, која је током празника украшавала ходник школе. 
Коментар Тамаре Алексоске, чланице парламента гласио је : „Божић 
је велики празник, дан рођења Исуса Христа, дан среће, па смо и 
ми са пуно љубави и радости октиили нашу јелку и њоме донели 
дух Божића у школу и свима измамили осмех на лицу.“ 

 

*** 
 
Поводом обележавања јубилеја – девет векова од рођења 
Стефана Немање, родоначелника владарске династије 
Немањића и утемељивача српске средњевековне државе, 
Завичајна фондација „Стеван Сремац“ је 12. децембра 
организовала историјску трибину  посвећену лику и делу 
овог великог српског владара.  
 
 



Гост вечери био је мр Борис Стојковски а домаћин, професор историје у нашој школи 
Јован Гашовић. Ученица  III1 одељења Ђурђина Самарђић читала је одломке из „Житија 
Св. Симеона“.   
 
 

II полугодиште 2013/2014. 
 
 
 

На такмичењу из правописа „Имплом Јожеф“, одржаном 7. јануара, ученик Данијел 
Нађабоњи је освојио 3. место и квалификовао се на државно такмичење у Мађарској, које 
је одржано у Ђули између 27. и 29 јануара.(предм. наставник Кристина Месарош)  
 
*** 
У онлајн такмичењу под називом „Наша Европа“, које се одвијало у 3 круга (14-27. 
новембра, 5-18. децембра и 16. јануара) учествовале су две екипе ученика. Прву екипу су 
сачињавали: Евелин Борош, Ивет Сабадош и Стефанија Нађ, а другу Нора Михалек, Река 
Борошђеви и Енике Варкоњи. Друга екипа је у нашем региону заузелала 2. место. (ментор: 
Каталин Пеновац) 
 
*** 
Накнадно смо сазнали :  
На региналној ученичкој конферeнцији, одржаној у Кањижи 7. децембра, у оквиру секције 
за историју ученик Виктор Домонкош (III4) заузео је 1. место.   
 
*** 
Ученици из одељења са наставом на српском језику 16. јануара су присуствовали 
извођењу представе „Леонс и Лена“ гостујућег позоришта из Бечеја.  
 
*** 
Од  17. до 19 јануара у будимпештанској гимназији  „Деже Костолањи“ и ове године је 
одржано такмичење „2014 минута фудбала ученика и наставника”. Поред професора 
Атиле Пинтера екипу „Сенћанске гимназије“ чинили су ученици Адам Латак, Себастијан 
Кунтић и Норберт Белец.   
 
*** 
Ученици који похађају наставу на мађарском наставном језику  21. јануара су 
присуствовали предавању Немеш Бенцеа, које је одржано у свечаној сали школе.  
    
 *** 
Представници Сегединског универзитета су 22. јануара у свечаној сали школе одржали 
промоцију за ученике III и IV разреда.   
 
*** 



На општинском такмичењу из математике, одржаном 25. јануара прва два места заузели 
су ученици:  I razred: 1. Ivan Marčeta, 2. Seleš Laslo ; II razred : 1. Atlagić Tamara, 2. 
Smiljanski Nikola ; IV razred: 1. Kalman Bence, 2. Molnar Adam.     
 
*** 
Ученици трећег и четвртог разреда 30. јануара су имали прилику да од представника 
Балаши института и Удружења грађана „Concordia Hunagarice Minoritas“ добију 
информације о могућностима студирања у Мађарској. Следећег дана су их представници 
Националног савета Мађара информисали о условима стицања стипендије за студирање у 
нашој земљи.  
 
 *** 
Крајем јануара Национални савет Мађарске за подршку талентима одобрио је 
регистрацију школе као центра за таленте.   
 
*** 
У праtњи предметног наставника Кристине Месарош, ученици су 31. јануара 
присуствовали промоцији књиге „Kalapdoboz” Ота Толнаија, која је одржана у Градском 
музеју.   
 
*** 
На окружном такмичењу из математике, одржаном  8. фебруара у Гимназији за 
талентоване ученике „Бојаи Фаркаш“, Адам Молнар је заузео 1. место.  
 
*** 
Након четири спроведена круга дописног учешћа, обе екипе „Сенћанске гимназије“ 
добиле су позив за финале „Curie“ такмичења, које је одржано у Суботици 18. фебруара. 
Обе екипе су освојиле 2. место. Чланице прве екипе биле су: Каролина Ханак, Жока 
Томашић и Тимеа Вереш а друге екипе: Кристина Балаж, Доминика Дудаш и Ана Тертели. 
(ментор - Илдико Маријаш)  
 
*** 
На општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику, одржаном 19. фебрара у 
Градској библиотеци, Лиа Лошонц освојила је 1. место а Беата Калман 2. место.  
 
*** 

Регионално такмичење у предузетништву за ученике 
средњих школа „Пословни изазов“ одржано је  20.  
фебруара у комплексу „Рибарско острво“ у Новом Саду. 
Међу 90 ученика из 14 средњих школа Војводине били су и 
наши ученици Предраг Ћурчић, Ђурђина Самарђић, 
Тамара Каназиров, Јелена Ђуровић, Милица Кртинић, 
Тамара Шеховац и Александар Петров.    

 
Организација „Достигнућа младих“ је организатор такмичења, 
које  финансира Америчка агенција за међународни развој 



(USAID)  и које има за циљ подстицање иновативности  и предузимљивости 
средњошколаца у примени сопствених вештина и  развијање предузетничког духа .   
 

Задатак тимова, које чине ученици из различитих школа, 
представља израда бизнис плана за изазов, који поставља 
домаћин такмичења. Ученици имају на располагању 
лаптопове са приступом интернету а помоћ им пружа и 
бизнис-волонтер. 
 
Три победничка тима добијају 
награде и пласман у национално 

финале, које се одржава у Београду у септембру.  
У тиму који је заузео 2. место био је и наш ученик Пеђа Ћурчић.  
Овогодишњи победнички тим представио је идеју о пренамени 
старих вагона  у етно ресторане са социјално угроженим лицима као 
запосленим радницима.   
 
*** 
На Окружном првенству у кошарци, одржаном  20. фебруара у Кикинди  мушка екипа 
„Сенћанске гимназије“ заузела је  2. место. Екипу су сачињавали : Никола Лазић, Балаж 
Келемен, Стеван Мартиновић, Милош Јевтовић, Борис Попов, Милош Теслић и Лука 
Недељков 
 
*** 
На општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном 21. фебруара у 
Градској библиотеци, учествовале су Милена Зораја, Ивана Вејновић, Тамара Ђембер, 
Ана Ђукић, Јелена Ђуровић и Ђурђина Самарџић, која је заузела 2. место.    
 
*** 
Под менторством професорице Каталин Пеновац ученица Зорана Којић је учествовала 
на регионалном такмичењу из социологије, које се у организацији Српског социолошког 
друштва и одсека за социологију на Филозофском факултету у Београду, Новом Саду, 
Нишу и Косовској Митровици, одржавало до 21.  фебруара. Тема такмичења је била: 
млади и поткултурни стилови.   
 
*** 
На војвођанском финалу Такмичењa у потрази за талентима кроз израду информатичких 
програмских производа „Нојман Јанош“, одржаном 22. фебруара, ученик III4 одељења 
Ласло Булатовић освојио је 2. место, и то  у две категорије, у категорији: рачунарски 
подржано планирање и категорији: рачунарска графика.  
Тиме је остварио и право да учествује на државном финалу у Сексарду у Мађарској.   
 
*** 
 На такмичењу под називом „Књижевна олимпијада“, одржаном  22. фебруара, пласман на 
окружни ниво су остварили: Катарина Батанчев, Борис Дулка, Ксенија Гарић (III1) Мила 
Шокловачки (I1), Јелена Ђуровић и Тамара Шеховац (III2).  



 
*** 
Уместо посете Сајму образовања „Путокази“, у нашој школи је 22. 
фебруара одржан „Мини сајам образовања“. Током трајања наставе 
за ученике првог и другог разреда, ученици трећег и четвртог разреда 
су посећивали импровизоване штандове високих школа и факултета 
у ходницима и учионицама школе. Позиву на учешће одазвао се 
одређени број државних и приватних факултета, који су послали 
своје представнике и промотивни материјал.  
 

Универзитет у Новом Саду представило је неколико 
факултета.   
Пољопривредни факултет ( www.polj.uns.ac.rs), у чијем 
је саставу  укупно 8 департмана,  представили су  
директор Департмана за пољопривредну технику проф. 
др Тодор Јанић, доцент Бојан Тохољ са Департмана  за 
ветерирарску медицину, као и предавачи студијских 
програма за агроекономију, фитомедицину, 

агротуризам и рурални развој. 
Грађевински факултет из Суботице ( www.gf.uns.ac.rs ) 
представљао је наставнички кадар у саставу: проф. 
Кукарас Даниела и проф. Викторија Алачић, али и наше 
бивше ученице Жока Хармат - дипломирала на мастер 
студијама, и Адам Анет. Присутан је био и некадашњи 
ученик  Виктор Варга, који је такође већ дипломирао на 
основним студијама.   
 Природно-математички факултет представљали су: 

испред Департмана  за географију, туризам и хотелијерство (www.dgt.uns.rs)  проф. др 
Лукреција Ђери и докторанд Смиљана Ђукичин, испред Департмана  за биологију и 
екологију (www.dbe.uns.ac.rs)  докторанд Милица Радановић  

Департман за физику ( www.df.uns.ac.rs) представљала је 
докторанд и стручни сарадник Елвира Ђурђић, 
Департман за математику и информатику (www.dmi.rs) 
Арпад Фешиш, студент треће године, који је за наше 
ученике обезбедио и информатор о припремама за 
пријемне испите. Департман за хемију, биохемију и 
заштиту животне средине (www.dh.pmf.uns.ac.rs) 
представљала је Јадранка Тот, студент мастер студија, 

која је такође обезбедила информатор о бесплатној припремној настави   
Са Технолошког факултета у Новом Саду (www.tf.uns.ac.rs) студијски програм  
Прехрамбено инжењерство, биотехнологију и хемијско инжењерство представљао је 
Дамјан Томазен задужен за односе са јавношћу. 

Са Филозофског факултета  у Новом Саду стигли су 
такође научни радници : проф. др Катона Едит са Одсека 
за хунгарологију, шеф кабинета за историју проф. 
Исидора Гордић, докторанд Мирослав Павловић, 



асистент на одсеку за историју, као и студент на размени Вицко Фисковић, докторанд 
Филозофског факултета у Загребу.    
Правни Факултет Универзитета у Новом Саду поред младог научног кадра представили су 
и најмлађи студенти . наши  прошлогодишњи матуранти  Јована Вејновић и Јудит Ђармат.  
Доц. др Јелена Андреа Живковић Вуковић представљала је Педагошки факултет у 
Сомбору.  
Биле су присутне и приватне високошколске институције. 

Високу школу струковних студија за образовање васпитача 
и тренера из Суботице  (www.vsovsu.rs), која уписује 120 
студента на српском и 30 студената на мађарском језику  
представљале су Нада Лукић, руководилац маркетинга и 
Илдико Ђукић, предавач. 
 Шеф маркетинга Станислава Поњевић, асистент Никола 
Јојић и координатор наставе Мирјана Милановић 

представљали су Фармацеутски факултет који је у склопу Европског универзитета 
(www.faculty-pharmacy.com) 
Високу медицинску школу  струковних студија „Милутин Миланковић“ 
(www.vmsmmilankovic.edu.rs) представљали су Никола Петровић, професор психологије и 
асистент Санда Станковић 
Присутни су били и:  
- Универзитет „Сингидунум“, у чијем су саставу Пословни 
факултет, Факултет за туристички и хотелијерски 
менаџмент, Факултет за информатику и рачунарство и 
Технички факултет 
- Висока техничка школа струковних студија Суботица 
(www.vts.su.ac.rs) са двојезичном наставом, коју су представљали директор др Ева Патаки, 
проф. др Карољ Нађ и др Имре Немеди 
- Висока техничка школа струковних студија (Нови Сад) www.vtns.edu.rs  
- Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације Сремски 
Карловци (www.mpk.edu.rs), коју је представљао Никола Вуксановић, асистент  
- Висока пословна школа струковних студија Нови Сад ( www.vps.ns.ac.rs), коју су 
представљали Сања Влаовић Беговић, предавач и помоћник директора за маркетинг и 
Марија Лазаревић, сарадник у настави  
- Висока школа за пословну економију и предузетништво (Београд)  www.vspep.edu.rs 
- Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Факултет за 
биофарминг из Бачке Тополе и Правни факултет за привреду и правосуђе Нови Сад 

 
Универзитет „Educons“ ( www.educons.edu.rs) који чине 
: Факултет пословне економије, Факултет заштите 
животне средине, Дигитална продукција, Академија 
класичног сликарства, Факултет еколошке 
пољопривреде, Факултет за примењену безбедност 
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Факултет за 
европске правно-политичке студије - ФЕППС, Факултет 

за услужни бизнис - ФАБУС,  представили су Андреа Јовановић, представник студентске 
службе, професор Власта Јанчић и проф. енглеског језика Андрјана Стаменковић.  



Нашим ученицима је очигледно било интересантно и 
да се сликају испред штандова високообразовних 
институција у ходницима наше школе.  
Педагог школе Сандра Трепић је обавила је активности 
потребне за припрему и реализацију сајма.  
    
*** 

И овогодишњи, 4. циклус „Фестивала памети“ 
организован је под покровитељством Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и националне 
заједнице а у сарадњи са Менсом Србије, чији је члан и 
аутор популарне мозгалице „Дорис“ мр Здравко  
Живковић. Окончава се у јуну 2014. у Скупштини АП 
Војводине у Новом Саду.  

 
Циљ такмичења је откривање талентованих ученика са 
изразитим способнистима за уочавање, логичко 
закључивање, надарених за смишљање иновација, 
изналажење решења, повезивање неповезаних делова, 
скретање пажње друштвеној заједници на њих, и у 
крајњем, јачање самопуздања и одлучности самих ученика.    
Након квалификационог такмичења одржаног 27. 
фебруара,  за полуфинално такмичење квалификовали су се ученици: Ференц Илеш, 
Кристијан Секереш, Бенце Калман, Егон Богнар, Ласло Селеш, Теодора Драгић, Акош 
Корпонаи, Адам Гујаш, Вања Тимотијевић, Ката Калман, Клаудија Ђере, Тамара Атлагић, 
Уна Тимотијевић, Јована Ненадић, Милица Урошев, Жока Томашич.  
 

Заједно са другим учесницима из 10 земаља Европске уније 
најбољи од ових радова представљају нашу школу у јунском 
великом финалу.  
 
Након жирирања у финале „Фестивала памети“ 
пласирали су се: Ката Калман, Милица Урошев и  Вања 
Тимотијевић.    
 

Ученици Анастасија Баришић, Никола Смиљански, Јелена Ђукичин, Теодора 
Драгић, Адам Гујаш и Виктор Кобрехел освојили су награде за најбоље пословне 
идеје.  
 
*** 
Због организовања мини сајма образовања у нашој школи, ученици нису посећивали 10. 
међународни сајам образовања „Путокази“, који се одржавао од 28. фебруара до 4. марта. 
Међутим, у организацији Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне 
заједнице, током Сајма, тачније 3. марта, организовано је представљање пројекта 
билингвалне наставе. Поред неколико основних и средњих школа, као и предшколских 



установа, представила се и наша школа. У промоцији су учествовале професорице Силвија 
Нађ и Олга Гере, као и ученице Анастасија Баришић и Тамара Атлагић.  
 
*** 
На Општинском такмичењу из мађарског језика, одржаном 3. марта, постигнути су 
следећи резултати: 2.место - Ирис Ковач (III3) ; 3. место - Доминика Дудаш (III4) ; 2. место 
- Золтан Биач (II5) ; 3.место - Миливоје Борошћеви (II3), 2. место - Данијел Нађабоњи (IV3) 
 
*** 
Захваљујући инструкторима вожње, наши ученици су имали прилику да сазнају које су 
новине у новом систему полагања возачког испита. Предавање је одржано 3. марта у 
свечаној сали школе.  
 
*** 
На иницијативу ученичког парламента Медицинске школе „7. април“ из Новог Сада  и уз 
подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, у 
Новом Саду је 4. марта одржана седница ученичких парламената средњих школа 
Војводине, под називом „Гласај за безбедност“. Нашу школу су представљали председник  
парламента Балаж Месарош, заменик Емил Хиреш и један од координатора ученичког 
парламента, наставник ликовног Андреа Бенчик. Како је тема седнице била безбедност 
младих и могућност превенције насиља међу младима, школе су представљале своје 
програме за спречавање насиља а учешће су узели и представници Центра за социјални 
рад, Службе за заштиту деце и омладине, одељења за малолетничку деликвенцију 
Полицијске управе Нови Сад, као и сам секретар Покрајинског секретаријата.    
 
*** 
Посредовањем професорице Кристине Месарош  за 
ученике трећег и четвртог разреда на мађарском 
наставном језику, у свечаној сали школе је 6. марта 
одржана промоција Издавачке куће „Форум“ током које 
су се представили млади писци Петер Анталович, 
Миклош Бенедек и Тамаш Т. Киш.  

 
Разговор  су водили 
Дороћа Фехер, Јанош Бренер и Габор Вираг (директор 
издавачке куће) а након промоције гости су посетили и 
школску библиотеку и том приликом даривали нашу школу 
„Форумовим“ издањима.  
 
 

 
*** 
Окружно такмичење из страних језика одржано је 8. марта у Гимназији "Душан Васиљев" 
у Кикинди.  
Ученица Нора Михалек је на Oкружном такмичењу из немачког језика освојила 3. место и 
пласирала се на републичко такмичење. (предметни наставник Роберт Барат)    



 
*** 
На Републичко такмичење из енглеског језика пласирао се и Данијел Нађабоњи, који је 
на окружном такмичењу заузео 2. место (предм. наставник Чила Томашић Гере)  
 
*** 
У организацији Средње економске и трговинске школе 10. марта је у свечаној сали 
одржано друго по реду „Сенћанско међушколско такмичење из области заштите 
потрошача“.    
 Међу учесницима су биле и наше ученице : Анастасија Баришић и Јована Ненадић, које су 
представиле рад на тему „Козметика – шта знамо о томе“, Тамара Атлагић рад са темом  
„Рок трајања производа - да ли нас то интересује!“, Уна 
Тимотијевић : „Чоколада - истине и заблуде“. Дудаш Доминика 
је представила рад  „Кућне мајсторије - или и даље наседамо на 
рекламе“, Нора Михалек: „Шта купујемо? Сипајмо чисту воду у 
чашу“.  
(ментори: Илдико Маријаш и Каталин Пеновац)   
Дудаш Доминика је заузела 3. место а Нора Михалек  2. 
место.   
 
*** 

Завичајна Фондација „Стееван Сремац“ је 14. марта 
уприличила промоцију књиге „ Ми избрисани“ чији је аутор 
добитник награде „Меша Селимовић“,  др 
Слободан Владушић, доцент Филозофског 
факултета у Новом Саду.  
 
На инсистирање самог аутора домаћин 

вечери и модератор током промоције била је професорица српског 
језика и књижевности „Сенћанске гимназије“ Беата Бицок.     
 
*** 
На општинском такмичењу из биологије, одржаном 14. марта, ученици Иван Марчета и 
Марко Суботић пласирали су се на окружни ниво.  
 
 *** 
У Кикинди је 20. марта одржано окружно такмичење у малом фудбалу, на ком је екипа 
„Сенћанске гимназије“ освојила 1. место. Екипу су сачињавали:  Патрик Нађ, Данијел Поч, 
Гергеј Хејнрих, Адам Латак, Себастијан Кунтић, Стеван Мартиновић, Марко Илић и 
Балаж Пашка.  
 
*** 
У Сексарду је између 20. и 22. марта одржано 
информатичко такмичење „Нојман Јанош“ на државном 
нивоу.  



Наш представник, ученик Ласло Булатовић је у категорији: рачунарски подржано 
планирање (међу средњошколцима) освојио 3. место. Наслов његовог рада био је : 
Проналасци Леонарда да Винчија.    
 

 
 
*** 
Поводом Светског дана поезије, који већ 
традиционално 21. марта обележавамо у школској 
библиотеци, и ове године смо организовали час 
српског језика и књижевности у знаку уметности 
поетске речи оплемењене звуцима класичне 

музике. 
  
Рецитатори су говорили стихове по сопственом 
избору а међу њима су били стихови Превера, 
Вијона, Чарлса Буковског, Црњанског, Мака 
Диздара, Десанке Максимовић, Тање 
Крагујевић, као и наше бивше ученице Јоване 
Вејновић. Надахнути говор поезије пратиле су 
композиције Бетовена, Чајковског, Дворжака, Шопена, Шуберта, Кортазара. 

У улози водитеља ученица Мирјана Чобановић је 
кратким и сугестивним најавама представљала 
песнике, али и извођаће. Свој допринос радо су 
пружиле и наше младе професорице Кинга Лошонц, 
Нада Цветковић и Беата Бицок, које су извеле музичку 
нумеру инспирисану стиховима Хајнеове песме 
„Лорелај“.  
 

У музичком делу програма учествовала је и Анка 
Берић, коју је на гитари пратио Марко Илић.  
Несвакидашњи час поезије је завршен чувеном 
реченицом Исидоре Секулић: „Без чега поезија не 
може, то је живот и смрт - без чега живот и смрт не 
вреде, то је поезија“.  
 
*** 
На Општинском такмичењу из историје, одржаном  23. марта у нашој школи, ученик Лука 
Адамовић се пласирао на окружни ниво такмичења. 
 
*** 
У Гимназији „Бањаи Јулиа“ у Кечкемету од 28. до 29. марта се одржавала 14. по 
реду Научна конференција ученика (TUDOK) на државном нивоу, на којој су 
учествовали и наши ученици. У оквиру секције за историју, књижевност и културу, 
наш ученик Виктор Домонкош је представио рад под насловом „Политички и 



технички напредак, или, ново поглавље политичке историје“. Балог Агнеш је у 
оквиру секције за етнографију представила рад „Мишкеи бања“.    
 
 *** 
На полуфиналном Уметничком такмичењу средњошколаца (KMV), одржаном 29. марта у 
организацији Екомомске и трговинске школе, на финално такмичење у Бечеју пласирали 
су се:  
Леа Пејин – говор прозног текста 
Марија Бурањ _ публицистика 
Габор Катона – драмски монолог  
Езвеђ Кристијан - новела  
 
*** 
Недавно основани хор „Сенћанске гимназије“ већ је забележио своја 

прва признања. Учешће  на фестивалу 
„Распевана омладина“ који се по 
осамдесети пут одржава у више 
градова у Мађарској (основали су га 
Барток Бела и Золтан Кодај), донело је 
нашим девојкама и професорици 
Кинги Лошонц златну 
квалификацију у категорији 

хорских композиција.  
Укупно 4 композиције извео је награђени хор у саставу: Река 
Бата, Стела Боршош, Бланка Чаби, Мелинда Хорват, Тамара 
Ђембер, Ана Ђукић, Татјана Јанковић, Шара Латак, Лиа 
Лошонц, Миа Матић, Луција Нађабоњи, Ченге Балаж, 
Александра Лалић, Кити Пајдушак, Анет Пристал, Лила 
Салаи, Сузана Шоти Барши Пертич, Николет Мучи и  
Милица Урошев.  
Наше девојке су боравиле у Солноку  од 4. до 6. априла,  
наступиле су 5. априла, а наредног дана су учествовале и на 

концерту хорова приређеног у Градској цркви.   
 
*** 
Нора Михалек је 6. априла учествовала на Републичком такмичењу из немачког језика и 
заузела 15. место.   
 
*** 
На Окружном такмичењу из мађарског језика, одржаном 12. априла, наши ученици су 
постигли  следеће резултате: Данијел Нађабоњи - 3. место ; Ирис Ковач - 2. место ; 
Доминика Дудаш - 3. место ; Золтан Биач - 1. место   
 
*** 
На  Oкружном такмичењу из историје, одржаном 13. априла, ученик Лука Адамовић је 
заузео 3. место.   



 
*** 
На Окружном такмичењу из биологије, одржаном 13. aприла у Кикинди, Марко Суботић  
и Иван Марчета су заузели 4. и 5. место.  
 
*** 
У организацији Музичке школе „Стеван Мокрањац“ 16. 
априла је у Дому културе одржан Меморијални концерт 
поводом 100 година од смрти  најзначајнијег српског 
композитора Стевана  Мокрањца. Том приликом је 
наступио и хор „Сенћанске гимназије“ предвођен 
професорицом Кингом Лошонц, која се на сцени појавила 
и други пут, са хором Завичајне фондације „Стеван 
Сремац“. Гимназијски хор је извео Мокрањчеву композицију „Вивак“ а хор Фондације 
„Јелици во Христе“ и „Славска“.     
 
*** 
На Општинском такмичењу из атлетике, одржаном 19. априла у Сенти, мушка екипа 
„Сенћанске гимназије“ освојила је 1. место.  Дечаци су учествовали у дисциплинама: трка 
на 100 метара: Данијел Поч, трка на 400 метара: Иштван Мењхарт, трка на 1000 метара: 
Адам Сабо, скок увис: Гергеј Хајнрих, бацање кугле: ЕмилХиреш, као и у штафети 
4x100м. У појединачној категорији међу девојкама на 1. место се пласирала Ксенија Гарић 
у трци на 100 м и Јулија Ереш у трци на 800 м.    
 
*** 

Финале Уметничког такмичења средњошколаца 
(КМВ) одржано је 25. и 26. априла у Бечеју. Оно 
што нас чини поносним је чињеница да су 
овогодишњи организатори овог значајног 
такмичења некадашњи учесници, и бивши ученици 
наше школе : Агнеш Рафаи. Малеташки Кристина, 

Ленард Роберт, Тамаш Олах.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На фејсбук страници „KMV“ такмичења њихове слике су се појавиле под насловом „Они 
без којих не би било овог финала“ (S akik nélkül nem jött volna létre az óbecsei vetélkedő)  
 



 
Наравно, и ове године смо имали победнике. Ученик IV4 одељења 
Катона Габор oсвојио je 1. награду у категорији драмског монолога а 
ученица IV4 одељења Арва Тимеа је за учешће на етнографском 
конкурсу истог такмичења награђена Посебном 
наградом.   
 
 
 
 
 
 

У такмичарском делу нашу школу представљале су и ученице Леа Пејин и 
Марија Бурањ.  
*** 
На 12. по реду конкурсу за ученичкe истраживаче радове у форми есеја (XII Kut Diák), који 
је закључен у априлу месецу, нашу школу својим истраживачким радовима представиле 
су Каролина Ханак и Соња Белец из II7 одељења. (ментор - Илдико Маријаш)    
 
*** 
На Државном првенству у спортској гимнастици, које је одржано у Хали спортова у 
Крушевцу 29. априла, учествовале су Сабина Новак, Ивон Рацко, Соња Белец и Богларка 
Шурањи. Освојиле су 5. место.  
 
*** 
На Окружном такмичењу у атлетици, одржаном 29. априла у Сенти, мушка екипа 
Гимназије заузела је 2. место. Имали смо такмичаре у дисциплинама: трка на 100м - 
Данијел Поч ; трка на 300м - Стеван Мартиновић ; трка на 1000 м - Адам Сабо ;  скок удаљ 
- Мате Шандор ; скок увис - Балаж Келемен ; бацање кугле - Емил Хиреш, и штафета 4 x 
100 м . Девојке су у појединачној категорији заузеле следећи пласман: у трци на 100 
метара Ксенија Гарић је заузела 1. место а Јулија Ереш у трци на 800 метара такође 1. 
место.   
 
*** 
На државном такмичењу из латинског језика, одржаном 5. маја у Београду, ове године 
нашу школу су представљале Оршоја Чабаи и Мила Шокловачки. Заузеле су 17. и 24. 
место.   
 
*** 
Поводом обележавања Недеље црвеног 
крста, 12. маја је у изложбеној сали Дома 
културе отворена изложба радова под 
називом „Крв живот значи“. Изведбом 
канона „Глорија“ Жака Бертијеа, наше 
хористкиње Шара Латак (I3) и Лила 
Салаи(III3) узеле су учешћа на отварању 



изложбе 
  
*** 

Захваљујући одлуци Фабрике шећера ТЕ-ТО Сента да 
вишак средстава улаже у побољшање услова за рад 
образовних институција, након предшколских установа 
О.Ш. „11 новембар“ и О.Ш. „Чоконаи Витез Михај“, и три 
сенћанске средњошколске установе су осетиле добробити 
такве одлуке. У обнову фискултурне сале уложено је око 
40000 еура.    
У петак, 16 маја 

обављена је свечана примопредаја  обновљене 
фискултурне сале, коју ће и убудуће користити 
ученици све три школе, али у много квалитетнијим, 
пријатнијим и безбеднијим условима.   
Током свечаног програма, у ком су учествовали 
ученици и наставници све три школе, приказани су слајдови са изгледом фискултурне сале 
пре и после обављених радова (нова врата и прозори, крећење, нови намештај и опрема). У 
пригодним говорима директори школа су су се осврнули на пређашње и будуће услове за 
спортски развој сенћанске омладине и изразили захвалност донатору.     

Нагласивши  да је фабрика у већинском италијанском 
власништву у последње три године успешно пословала, 
генерална директорка Теодора Деак  је у пригодном  говору 
образложила је хумане намере пословодства и начин њиховог 
остваривања.    
Свечаности су, поред ученика 
и наставника, присуствовале и 
угледне званице. Речи 

захвалности сенћанском донатору изразио је и 
градоначелник Рудолф Цегледи а директор Средње 
медицинске школе је госпођи Деак уручио пригодан поклон, 
у знак захвалности за хумани гест.  
 
*** 
Истог дана окончана је и акција прикупљања електронског отпада, коју је такође 
организовала фабрика шећера ТЕ-ТО Сента, а у којој су учествовали ученици ове три 
школе. У свакој школи је прикупљено око 1,16 тона отпада, тако да ће и остварени приход 
бити намњен ученицима.    
 
*** 
У библиотеци Мађарске академије наука 24 маја се одвијало 7. по реду такмичење 
ученика истраживача, на ком ученици представљају своје радове у форми постера и кроз 
усмене презентације. Својим истраживачким радовима нашу школу су представљале 
Каролина Ханак и Соња Белец (II7). (припремила их је професорица Илдико Маријаш)    
 
*** 



На још једном такмичењу из хемије под називом “Тражи хемију“ учествовао је ученик  I5 
одељења. Прошавши сва четири круга текмичења, међу 40 финалиста је заузео 15. место.  
 
*** 
На такмичењу „Хемија на енглеском“ учествовале су наше ученице Агота Кереши (IV5) и 
Ева Фењсароши (IV5), које су такође након 4 круга такмичења, завршиле међу првих десет 
такмичара, Агота на 7. a Ева Фењсароши н 8. месту. На такмичењу је учествовала и Тимеа 
Вереш.    
 
*** 
Током 2013/14. школске године наши ученици су учествовали и на такмичењима часописа 
„Kökél” (срењошколски хемијски часописи) које издаје Удружење хемичара Мађарске. 
 
*** 
У пратњи наставника мађарског језика Арпада Нађабоњија, ученици III5 одељења су 
26. маја присуствовали књижевној вечери, на којој су са писцем Завада Палом 
разговарали Емеке Берењи и Ласло Паточ.  
 
*** 
У организацији Националног савета Мађара у Суботици је 28. маја одржана конференција 
под називом „Изазови, резултати и могућности војвођанског мађарског образовања, којој 
су присуствовале Моника Шипош, Каталин Пеновац, Ема Речко и директорица школе Ева 
Ујхази.     
 
*** 
Редовни пролећни крос је, након одлагања због лошег времена, коначно одржан 29. маја, 
након петог часа. Учествовали су сви ученици и крос је протекао је без проблема 
 
*** 
Ученици свих одељења од првог до трећег разреда на српском и мађарском језику 
присуствовали су предавању Шереги Оскара о обновљивој енергији и коришћењу енергије 
сунца, које је одржано 30. маја у свечаној сали школе. Предавање представља прво у низу 
предавања која ће бити одржана у наредном периоду.   
 
*** 
На 12. по реду „Genius“конференцији, одржаној 31. маја у Гимназији „Светозар 
Марковић“ у Новом Саду, и ове године су надарени ученици презентовали своје 
истраживачке радове научног карактера. Наши ученици су постигли следеће резултате:  

 
Секција за математику, информатику и техничке науке: 
Тамаш Фењсаруши (IV3) је освојио 3. место 
(ментор – Силвија Нађ)   
Секција за медицину и биологију:  
Ева Фењсароши (IV5) и Габор Катона (IV4) освојили су 
1. место   



Ана Тертели (III4) и Кристина Балиж (III4) освојиле су 2. место  (ментор Моника Рожа 
Шипош)  
 
Секција за историју,завичајну историју и неговање традиције  
Соња Белец (II7)и Каролина Ханак (II7) освојиле су  1. место  
     (ментор: Илдико Маријаш) 
 
*** 
У гимназији Светозар Марковић истог дана 31. маја је 
одржано и II такмичење из области заштите потрошача 
на покрајинском нивоу.  
И на овом такмичењу наши ученици су постигли изузетне 
резултате:  
 
 
 
Доминика Дудаш (III4) - 1. место 
(ментори: Каталин Пеновац и Илдико Маријаш) 
 
Нора Михалек  (IV5) -  1. место 
(ментори: Моника Рожа Шипош и Илдико Маријаш) 
 
 
 *** 
Републичко такмичење ученика средњих школа из мађарског језика одржано је 3. јуна у 
Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, која је за учеснике 
припремила и пригодан програм. Наши ученици су постигли следећи пласман:  Данијел 
Нађабоњи - 7. место, Ирис Ковач -5. место, Доминика Дудаш - 9. место, Золтан Биач - 7. 
место.   
 
*** 
Крајем маја и почетком јуна пригодним програмом смо у учионицама школе  
дочекивали генерације матураната „Гимназије“из 1964. и 1974. године.    
 
*** 
На међуокружном такмичењу из атлетике, одржаном 3. јуна у Новом Саду, ученица Ереш 
Јулија је у дисциплини трка на 800 метара заузела 2. место.  
 
*** 
Поводом одласка у пензију, професор музичке културе у нашој школи Ласло Барат  је  4. 
јуна у свечаној сали Градске куће у Суботици одржао опроштајни концерт под називом 
„Парада кларинета“, на ком су учествовали и његови дотадашњи ученици из суботичке 
Музичке школе.    
 
*** 



За освојена прва места на државном првенству у стоном тенису, наши ученици Анета 
Максути и Хунор Месарош биће награђени и од стране фондације „Драгица Николић“, 
која, између осталог, награђује и ученике за изузетне резултате постигнуте на државним и 
међународним такмичењима.   
 
*** 

 
Овогодишњи „Фестивал памети“ који се одвијао под слоганом 
„Пробуди своју креативност, размишљај иновативно“, 
окончан је у Скупшини АП Војводине 14. јуна, када су 
додељене награде најуспешнијим учесницима.  
 
Такмичењем је обухваћено 
1200 ученика из 8 држава,11 

региона, 20 градова и 35 школа, међу њима ове године и 
ученици из Италије, Чешке, Аустрије, Мађарске и 
Хрватске.  
Међу талентованим финалистима били су и наши 
ученици: Милица Урошев, Ката Калман и Вања 
Тимотијевић.  

На свечаној додели награда, којој су поред финалиста          
И њихових професора, присуствовали и представници 
регија и амбасада поменутих земаља, говорили су 
потпредседник Скупштине АП Војводине Миливој 
Вребалов, покрајински секретар за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бигарски, као и 
подсекретар Покрајинског секретаријата за образовање, 
управу и националне заједнице Мато Грозница.     
 

О победницима је одлучивао међународни жири, у 
чијем саставу су били и чланови из Америке, Канаде, 
Грчке, Аустралије, Словеније и Немачке, који су 
гласали електронским путем. Наши ученици су се 
пласирали на позицијама од 37-ог до 54-ог места. Сви 
финалисти су добили дипломе и игру Дорис, као и 
ученици који су имали најкреативнију идеју. Међу 
награђенима за најкреативнију идеју били су и наши 
ученици Анастасија Баришић, Никола Смиљански, Јелена Ђукичин, Теодора Драгић, Адам 
Гујаш и Виктор Кобрехел.  
 
*** 
Ове године, након одлагања због ванредне ситуације у земљи, испраћај матураната је 
организован 20. јуна, последњег дана наставе. Као и увек, одржана је пригодна свечаност 
у сали Дома културе, на којој су похваљени и награђени најуспешнији ученици. Међу 
њима увек се проглашавају и два најбоља, два  „ученика генерације“ на српском и 
мађарском наставном језику. Ове године то су били:  



 
АНА ПАВЛОВ                                      И                                  ДАНИЈЕЛ НАЂ АБОЊИ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 
И док ученици одлазе на двомесечни летњи распуст, неки од наших наставника 
предстојећи период искористиће за своје усавршавање у Берлину. 
         Наставница математике Нада Цветковић биће члан петочланог тима младих 
истраживача из Европе и Америке у реализацији пројекта „медицинска лабораторија“ и 
један од укупно 12 изабраних младих истраживача који ће спроводити осмонедељне 
научно-истраживачке пројекте у Берлину. Покровитељ и организатор пројекта је "Free 
Universität“ из Берлина у сарадњи са спонзорима, као и институти „Ipam Ucla“ и „Zuse 
institut“. Након учешћа на конкурсу за студенте, полазнике мастер и докторских студија,  
изабрани млади истраживачи остварили су и право на стипендију универзитета током 
трајања истраживања. 
Други наш наставник, Милоје Грбин продужава за још једну годину свој боравак у 
Вајмару, где се налази од септембра 2013. године, као полазник докторских студија на 
Баухаус универзитету, са стипендијом Фонда за младе таленте.   
             
 


