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2013. augusztus 30-án rendezték meg a 

budapesti Nemzeti Színházban a Bonis Bona – 
A nemzet tehetségeiért díjak ünnepélyes 
átadását. A díj neve a latin  bonis bona discere 
közmondásból ered, ami annyit jelent, hogy 
jótól jót tanulni. A díjat három kategóriában 
osztották ki, melyekben mind a magyarországi, 
mind a Kárpát-medencei magyar pedagógusok 
részesültek. A díjazottak oklevelet és 
pénzjutalmat vehettek át munkájukért.   

 
 
 
Az első kategória a versenyfelkészítő 

kategória, melyben iskolánk tanára, Máriás Ildikó, 
illetve a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
pedagógusa, Szórád Endre, valamint a 
Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola tanára, 
Viakter Blanka részesült. A díj feltétele az, hogy a 
tanár legalább öt tanéven keresztül nemzetközi, 
országos vagy regionális versenyeken való sikeres 
részvételt könyvelhessen el diákjával/diákjaival a tudomány, a sport, illetve a 
művészet kategóriájában. 

A második kategóriában a kiváló 
tehetséggondozó tanárok kaptak díjat. 

A harmadik kategóriába a  kiváló tehetségsegítő 
pedagógusok tartoznak. A díjat a fentiekhez hasonlóan 
azok kaphatták, akik legalább öt tanéven át végeztek 
áldozatos munkát tehetséggondozó műhelyek 
működtetésében, tehetséghálózat-fejlesztő munkában 
illetve egyéb tehetségsegítő szervezői feladatokban. 
Többek mellett iskolánk tanára, Sipos Elvira vehette át 
ezt a díjat. 

A Nemzeti Tehetség Program célja azoknak a tehetséggondozó pedagógusoknak és 
szakembereknek a megjutalmazása, akik sokat tesznek a nemzet tehetségeinek 
kibontakoztatása érdekében. Erre pályázatot hirdettek, melyre 799 jelölt érkezett, közülük 
437 fő részesült kitüntetésben. 

 

*** 
     Az iskolaév kezdetén tudtuk meg végzőseink felvételieinek eredményeit a szerbiai 
és a magyarországi egyetemekre. Az összegyűjtött adatok szerint 106 végzősből 88-
nak sikerült beiratkoznia az egyetemre: 41 Szerbiában, 47 Magyarországon tanul 
tovább. Összesen 67 egyetemista tanulhat állami költségen. A magyarországi 
egyetemek ranglistája nem áll rendelkezésünkre, viszont a Szerbiára vonatkozó 
adatok szerint   34 tanuló jogosult az állami támogatásra, közülük 4 tanuló érte el a 
maximális 100 pontot, 4 tanuló 95 és 89 pont között, 5 tanuló 90 és 95 pont között, 6 



tanuló 85 és 89 pont között, 5 tanuló 80 és 85 pont között teljesített, és csak 4 tanuló 
nem érte el a 85 pontot, 6 tanuló beiratkozásáról pedig  nem találtunk adatot.      
 
*** 
     A másik statisztikai adat az előző iskolai évben 
kikölcsönzött könyvtári könyvekre vonatkozik. 
Nem meglepő, hogy eszerint az első helyen a IV/2 
osztály áll 214 elolvasott könyvvel, melynek 3 
tanulója a felvételin elérte a maximális 100 pontot, 
viszont érdekes, hogy a második helyen a tavalyi 
II/1 osztály áll 189 könyvvel. Osztályfőnökük a 
szerb nyelv és irodalom tanára, Bicok Andrea 
Beata. A statisztika a tanítási program által előírt 
kikölcsönzött könyvekre, valamint a napi könyvhasználatra terjed ki (ez alól kivételt 
képeznek az iskolában használt tankönyvek és szótárak).      
 
 
*** 

   
   A Vajdasági Magyar Művelődési Ház 
oszlopcsarnokában szeptember 5-én Nagy 
Abonyi Árpád  Kolumbusz és én című 
elbeszéléskötetének bemutatóját tartották 
meg. 
 
 

 
 
 Az íróval Ladányi István beszélgetett. Az 
iskolánk tanulói is jelen voltak.  
 
 
 
 
*** 
     Szeptember 6-án a Városháza dísztermében, az Európai Civil Kultúra és a Zentai 
Idegenforgalmi Szervezet megszervezésében az uniós polgárság eszméjéről szóló 
konferenciát tartottak. Ennek résztvevője volt a Zentai Gimnázium 40 tanulója.     

*** 

     Az idei könyvvásár megszervezésével kapcsolatban a diákparlament tagja, Novák 
Szabina írta: „ A tanulók szeptember 10-re tűzték ki a könyvvásár pontos dátumát. 
Minden diákparlamenttag részt vett az akcióban. Voltak, akik plakátokat is 
készítettek, hogy jobban felhívják a tanulók figyelmét erre az eseményre. A vásár 
napján nagyszünetben és utána minden ötperces szünetben, egészen a hatodik óráig, 
megtekinthetőek és megvásárolhatóak voltak a tankönyvek. Özönlöttek is a diákok 
tömegesen szinte minden szünetben. Sokan sikerrel is jártak, mivel meglelték a 
számukra hasznos gimnáziumi tankönyvet, de akadtak olyanok is, akik számára nem 
volt elegendő vagy éppen megfelelő tankönyv. Összegezve azonban ez az akciónk is 



sikeres volt, és reméljük, a tanulók is elégedettek voltak a diákparlament 
munkájával.”  
     
*** 
     Az őszi iskolai futóverseny szeptember 20-án sikeresen megvalósult.  
 
*** 
     Szeptember 26–27-én Belgrádban zajlott az Üzleti kihívás nevű verseny, amelyen 
Kanazirov Tamara és Petrov Aleksandar vettek részt, Nagy Szilvia tanárnő 
kíséretében.  
 
*** 

     Az idei gólyabuli szeptember 27-én zajlott az 
esős időjárás miatt a  tornateremben. A parlament 
tagjai különböző játékokat készítettek elő az első 
osztályos tanulók számára, ezek: előre 
meghatározott szavakból vers megírása, az 
általános műveltségi szintet felmérő teszt 
kitöltése, ügyességi játékok, várépítés,  
süteményevés bekötött szemmel... A 
legsikeresebb csapatok  jutalomban részesültek.  

 
 
Dupák Evelin így foglalta össze a tapasztalatait: 
„Mindent összevetve, amit terveztünk, az meg is 
valósult, a parlament minden tagja kitett magáért, 
és remek munkát végzett.”     
 
       
 
*** 

    A Yes nevű horgosi oktatási központ előadói  október 9-én tartották előadásukat, 
amelynek az volt a célja, hogy segítsék a fiatalokat az ösztöndíjak kérése, a 
pályázatok megírása és benyújtása terén, valamint a diákcsere-programokba való 
bekapcsolódásukat illetően. Jelen volt 33 tanuló a szerb tagozatokból és 62 a magyar 
tagozatokból. A rendezvényt  a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság támogatta.    

*** 
 
     Az adai városháza dísztermében október 10-én  a Szarvas Gábor Nyelvművelő 
Napok keretében a középiskolák magyar tagozatos diákjai számára megszervezett 
beszédverseny zajlott. Részt vettek  tanulóink is, Kállai Ferenc különdíjat kapott.  
 
 
*** 
     Az újvidéki Egyetemista Művelődési Központ szervezésében október 11-én 
iskolánk dísztermében tartották  az emberi jogok tudatosítására vonatkozó 
műhelymunkákat. A résztvevők a II1, II2, III1 és III2 osztály tanulói és két tanár 
(Penovác Katalin és Jovanović Danijela) voltak. A műhelymunkáknak, amelyeket a 



„Mindenki a jogért – jogot  mindenkinek” nevű  kezdeményezés keretében szerveztek 
meg, a célja az volt, hogy  a fiatalok figyelmét felhívja az emberi jogok jelentőségére, 
és annak fontosságára, hogy a kultúrák közötti párbeszéd megfelelő közegét 
kialakíthassák. Húsz vajdasági iskola – közöttük intézményünk is, kapcsolódott be 
ebbe a munkába.        
 
*** 
     A községi asztalitenisz-versenyen október 10-én, a Zentai Gimnázium fiú- és 
lánycsapata I. helyezést ért el. Ugyanezt az eredményt érték el a tagok egyéni 
kategóriában is.    
 
*** 
     A községi kosárlabda-versenyen Zentán, október 14-én, a Zentai Gimnázium 
fiúcsapata I. helyezést ért el.  
 
*** 
    Az idén október 13–19-e között a Szabadka – Szeged , VI. Kultúrcsempész Sínbusz 
Fesztiválon, Beszédes István, Velikić Dragan, Krstić Boško, Aćin Jovica és más szerb 
írók mellett, iskolánk tanára, a prózaíró Nagy Abonyi Árpád is részt vett. A fesztivál 
műsora a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében és Európai Unió társtámogatásával valósult meg.       
 
*** 
     Október 21-én a községi kispályás labdarúgótornán a Zentai Gimnázium fiúcsapata 
I. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak:  
Laták Ádám, Paska Balázs, Pócs Dániel, Martinović Stevan, Ilić Marko, Simendić 
Miloš, Heinrich Gergely, Nagy Patrik. 
A Gimnázium lánycsapata III. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak:  
Szögi Csilla, Rackó Ivon, Rekecki Anna, Terényi Emese, Vajagić Katarina, Nagy 
Viola, Takács Orsolya. 
 
*** 
     Október 24-én Zentán a körzeti asztalitenisz-versenyen a Zentai Gimnázium 
fiúcsapata  I. helyezést ért el, a  lánycsapat szintén I. lett. Еgyéni kategórában szintén 
I. helyezést értek el a csapattagok. 
 
*** 

     Október 24-én meglátogattuk az 58. 
Nemzetközi Könyvvásárt Belgrádban, 
amelyen az idén 490 előadó volt, ezek 
közül 48 külföldi, Lengyelország volt a 
díszvendég.  
 
 

Gašović Jovan közreműködésével valósulhatott meg az 
utazás, valamint a támogatóknak köszönhetően 
lehetőség adódott fontos könyvek megvásárlására is        
(A tanulók érdeklődését figyelembe véve vásároltuk 
meg a könyveket, Nobel-díjas, Andrić-díjas, NIN-díjas 
műveket, több szakkönyvet és házi olvasmányt.).   



*** 

     A Tartományi Oktatási Titkárság  és a Vajdasági Pedagógusok Szövetségének  
támogatásával október 25-én iskolánk dísztermében megtartották A vajdasági oktatás 
szociális-kulturális szempontjainak a hatékonysága című szakmai összejövetelt. A 
tanácskozáson egy professzor kutatómunkájának eredményét is ismertették, amely a 
középiskolai tanulók oktatási sikereit befolyásoló tényezőket összegezte.        
 
*** 
 
     A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
meghirdetett a Magyar Tudományosság a 
Vajdaságban című diákpályázaton  Domonkos 
Viktor, Német Nikolett és Kosik Krisztina vett 
részt. Domonkos Viktor 3.díjban részesült A 
vajdasági magyar pártok internetes tevékenysége 
című munkával. A díjakat ünnepélyes keretek 
közt  november 5-én Szabadkán adták át. 
(Felkészítő tanárok: Rózsa Sipos Mónika és 
Máriás Ildikó)     
 
 
*** 

     Az országos asztalitenisz-
bajnokságon, amelyet november 6-án 
tartottak, a Zentai Gimnázium fiúcsapata 
6. helyezést ért el, lánycsapata 2. 
helyezést.  
A fiúcsapat tagjai voltak:  Komlušan 
Stefan, Dumnić Saša, Mészáros Hunor.  
A lánycsapat tagjai voltak:  Makszuti 
Anetta, Milanović Ivana, Szórád 
Henrietta. 

 
 
 
 
EGYÉNI KATEGÓRIÁBAN  MÉSZÁROS 
HUNOR 1. HELYEZÉST ÉRT EL.  
 
 
 
 

 
 
 
EGYÉNI KATEGÓRIÁBAN  MAKSZUTI 
ANETTA SZINTÉN 1. HELYEZÉST ÉRT EL. 
 
 



 
*** 

       A zEtna X. irodalmi és művészeti 
fesztiváljába iskolánk is bekapcsolódott 
november 8-án, amikor a „640 KBYTE: A 
Fiatal Írók Szövetsége szerzőinek rendhagyó 
irodalomórája ” nevű írótalálkozót szerveztük 
meg.  
 
 
 
 

     A bevezetőt Mészáros Krisztina, magyar nyelv 
és irodalom tanár tartotta. Az írókkal Nemeh Dia, 
irodalomkritikus beszélgetett. Vendégeink voltak: 
Csapody Kinga, Szalai Zsolt, Pál Dániel Levente 
és Hanula Zsolt.     
 
     A vendégírók Magyarország irodalmi életének aktív résztvevői. Önálló műveiknek 
publikálásán kívül, online folyóiratok, irodalmi blogok, irodalmi események 
szervezői, film- és irodalomkritikusok. Emellett irodalmi díjasok és ösztöndíjasok, 
doktoranduszok és előadók. A bemutatkozásuk után  könyvtárunknak adományoztak 
9 verses- és elbeszéléskötetet.     

     A fesztivál támogatója a Nemzeti Kulturális 
Alap, a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási 
Titkárság, a Tartományi Oktatási, Közigazgatási 
és Nemzeti Közösségi Titkárság, a Bethlen Gábor 
Alap, Zenta Város Önkormányzata, Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pannon 
Egyetem – Modern Filológiai és 
Társadalomtudományi Kar. A Magyar Nemzeti 
Tanács a fesztivált kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánította.  

*** 
     November 16-án megtartották a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában a 
hagyományos XVIII. Kárpát-medencei honismereti versenyt Mária Terézia és kora 
témával.  A Zentai Gimnázium csapata (Kókai Csilla, Domonkos Viktor, Domonkos 
Ádám) 4. helyezést ért el. A versenyt az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete hirdette meg.  
 
            
*** 
     November 20-án a szerb tagozatok diákjai megtekintették a 
Dulska asszony erkölcsössége (Moral gospođe Dulske) című 
előadást, amelyet Vućetić Branko rendezett, a darabban 
szerepeltek iskolánk tanulói is: Samarđić Đurđina, Bulatović 
Jovana, Zoraja Milena és Lazić Dragana.     
 
 



     A Nemzetközi Ifjúsági Színházi Fesztiválon Jagodinában 
ezzel az előadással a Miroslav Antić Kamaraszínház 
megnyerte a legjobb előadás, a legjobb jelmez és a legjobb 
színésznő díját.  
 
 
     Iskolánk diákját, Samarđić Đurđinát ezen a fesztiválon a 
legjobb színésznőnek minősítették.  
 

*** 

     A 19. német nyelvű versmondó versenyen, amelyet november 23-án Újvidéken 
tartottak, a prózamondás  kategóriájában Katona Gábor  2. helyezést ért el. (Felkészítő 
tanár: Basa Rózsa). 

*** 

     November 26-án és 28-án a Művelődési 
Házban a magyar tagozatok diákjai 
megtekintették Moliere: A fösvény című 
komédiáját, amelyet a Zentai Magyar 
Kamaraszínház adott elő, színpadra alkalmazta 
és rendezte Soltenszky Tibor. 
 
 
*** 
     A Szegedi Tudományegyetem ebben az évben is meghirdette a Szent-Györgyi Albert 
Tanulmányi Versenyt, amely  több tudományterületet érint, éppen ahogyan a Nobel-díjas 
életműve is. A versenyt, amelynek az idei altémája  „Szent-Györgyi és Klebelsberg”,  
november 29-én a SZTE Általános Orvostudományi Karának  épületeiben tartották.   
Iskolánkat a következő összetételű csapat  képviselte: Heinrich Gergely, Szabó Ádám, 
Fenyvesi Ákos és Kobrehel Viktor (Felkészítő tanárok: Máriás Ildikó, Rózsa Sipos 
Mónika).   
 
*** 
 
     Dragić Teodóra, a november 30-án Zentán megtartott  XI. Fekete Mihály 
Matematikaversenyen dicséretben részesült, és részt fog venni a Nemzetközi Magyar 
Matematikaversenyen márciusban (Felkészítő tanár: R. Sipos Elvira).  
 
*** 
     November 30-án Szabadkán tartották meg a történelmi vetélkedőt középiskolások 
számára az 1956-os magyar forradalom témájához kötődően, amelyen részt vettek  a 
Zentai Gimnázium tanulói is. A csapat tagjai voltak: Györe Anikó, Domonkos Ádám 
és Domonkos Viktor, 5. helyezést értek el. 
 
 
 
 
 



***    
 
     Gubik Sebastian, a III. 1 osztály tanulója szerepelt a 
Csoda  Rondelában című előadásban, amelyet a budapesti 
Szerb Színház 200 éves évfordulója alkalmából mutattak 
be. Az előadásra a budapesti Nemzeti Színházban került 
sor december 6-án.     
 
     
 
*** 

     December 6-án, Mikuláskor a diákparlament tagjai 
és az iskola kórusa meglepték a tanulókat. Szemerédi 
Rita, a diákparlament tagja így vélekedik az 
eseményről: „A kórus tagjai piros ruhába öltöztek, 
Mikulás-sapkával a fejükön, és végig énekelték az 
iskola termein sétálva a Jingle Bells című dalt, míg a 
parlamenttagok is Mikulás-sapkával a fejükön, 4 
csoportban osztogatták osztályról osztályra járva a 
csokikat. A végén  az iskola udvarában közös 
énekléssel zárult a Mikulás-ünnepség.  
A tanulók elégedettek voltak, mi pedig örülünk, hogy 

szebbé tehettük ezt a napot egy kis énekléssel és csokival. Mindenki, aki részt vett, jól 
szórakozott.“  
 
*** 
     A Tudományos Diákkörök XIV. Országos Konferenciájának 
(TUDOK) regionális döntőjét december 7-én tartották meg. Az 
elődöntő házigazdája a magyarkanizsai Beszédes József 
Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, a konferencia 
társszervezői a budapesti székhelyű Kutató Diákok Országos 
Szövetsége és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
voltak. 
     Iskolánkat a következő diákok képviselték: Balog Ágnes, Baranyi Klaudia, Belec 
Szonja, Hanák Karolina, Surányi Bettina, Gulyás Réka, Molnár Ádám, Fényszárosi 
Éva, Katona Gábor, Novák Szabina, Domonkos Viktor, Törteli Anna, Bálizs 
Krisztina, Dudás Dominika, Kállai Ferenc (Felkészítő tanárok: Rózsa Sipos Mónika, 
Máriás Ildikó, Basa György, Pataki Tibor és Penovac Katalin).  
 

     Két résztvevő továbbjutott az 
országos versenyre: Balog Ágnes, I. 
helyezést ért el a néprajz és helytörténet 
szekcióban (Miskei fürdő a munkájának 
címe), Domonkos Viktor, I. helyezést ért 
el a történelem szekcióban (Politikai és 
technikai fejlődés, avagy a 
politikatörténet egy újabb fejezete a 
munkájának címe). A magyaroszági 

döntő 2014 tavaszán lesz. 
 



 
*** 

     A diákparlament tagjai kellemesen megleptek minket a 
2013-as év utolsó hónapjában, amelyet Huszák Éva  így írt le: 
„2013.12.10-én a diákparlament tagjai feldíszítették az iskola 
karácsonyfáját, hogy ünnepélyesebbé tegyék a közelgő 
ünnepeket. A délelőtt folyamán megvették a karácsonyfát és  
rá a piros és ezüst színben pompázó díszeket.  Majd a vásárlás 
után a díszeket felaggatták a fára, és eredményként egy 
gyönyörű karácsonyfával büszkélkedhet az iskolánk.“  
 
*** 
 

     Stefan Nemanja tiszteletére december 12-én a  
Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány  történelmi 
előadást szervezett.      
 
 
 
 
 
 

     Az est vendége Stajkovski Boris, házigazdája 
iskolánk történelemtanára, Gašović Jovan volt. 
Samarđić Đurđina, a III1 osztály tanulója a Szent Simeon élete című mű részleteit 
olvasta fel.  
 
 
 

II. félév 
 

Аz Implom József Helyesírási Versenyen, amelyet január 7-én tartottak, Nagy Abonyi 
Dániel 3. helyezést  ért el, s így tovább jutott a magyarországi országos versenyre, 
amelyet jan. 27 – 29-ig tartanak meg Gyulán (felkészítő tanár Mészáros Krisztina). 
 
*** 
A mi Európánk nevű online vetélkedőn,  amely 3 fordulóban zajlott (2013. nov. 14 – 
27., 2013. dec. 5 – 18., 2014. jan. 16.) 2 csapat vett  részt:  
1.  csapat: Boros Evelin, Szabados Ivett, Nagy Stefánia 
2. csapat: Boros Gyevi Réka, Mihalek Nóra és Várkonyi Enikő. 
A második csapat 2. helyezést ért el (felkészítő tanár Penovác Katalin). 
 
*** 
A szerb anyanyelvű tanulók jan.16-án a Művelődési Ház színháztermében a becseiek 
Leons és Lena című vendégjátékát tekinthették meg. 
 
*** 
A 2014-еs évben is, január 17-én és 19-én részt vettek tanulóink a budapesti 
Kosztolányi Dezső Gimnáziumban megtartott „2014 perc tanár-diák labdarúgótorna” 



nevű barátságos futballmérkőzésen, melyen diákok is, tanárok is szerepelnek. A 
Zentai Gimnázium csapata : Laták Ádám, Kuntić Szebasztián, Belec Norbert és  
Pintér Attila tanár. 
 
*** 
2014. jan. 21-én,  az iskola dísztermében előadást tartott Nemes Bence.  
 
*** 
2014. január 22-én az iskola dísztermében bemutatkozott a Szegedi 
Tudományegyetem.  
 
*** 
A községi matematikaversenyen, melyet jan. 25-én tartottak, a következő eredmény 
született: I.osztály – 1.hely –  Marčeta Ivan, 2.hely – Szeles László, II.osztály – 1.hely 
-  Atlagić Tamara, 2.hely -  Smiljanski Nikola, IV.osztály – 1.hely – Kálmán Bence, 
2.hely – Molnár Ádám. 
 
*** 
A  3.-os és 4.-es tanulók számára  a Balassi Intézet munkatársai és a CMH Iroda 2014. 
január 30-án  vajdasági Tájékoztató Körutat szervezett a magyarországi 
továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban, melynek keretében ellátogatott a  Zentai  
Gimnáziumba. 2014. január 31-én 14 órai kezdettel  az MNT képviselői tartottak 
előadást a 3. és 4. osztályos tanulóknak a hazai továbbtanulási lehetőségekről és az 
MNT ösztöndíjprogramjáról. 
 
*** 
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága elfogadta a Zentai 
Gimnázium tehetségpont jellegű működési kérelmét.  
 
*** 
A negyedikes osztályokból voltak  néhányan  Mészáros Krisztina, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanár kíséretében a Zentai Városi Múzeumban 2014. január 31-én, 
ahol Tolnai Ottó, író (a Zentai Gimnázium egykori diákja) Kalapdoboz című 
könyvének bemutatóját tartották. 
 
*** 
A körzeti matematikaversenyen, melyet febr. 8-án tartottak, Molnár Ádám 1.helyet ért 
el. 
 
*** 

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny döntőjére, a 4 levelező forduló  után,  a 
Zentai Gimnázium mindkét csapata meghívást kapott. A február 18-án  Szabadkán 
megtartott döntőn mindkét csapat  2. helyezést  ért el. Az 1. csapat tagjai voltak 
Hanák Karolina, Tomasich Zsóka és Vörös Tímea, a 2. csapat tagjai pedig Bálizs 
Krisztina, Dudás Dominika és Törteli Anna (Mentor  Máriás Ildikó).  
 
*** 

А községi szavalóversenyen, amelyet febr.19-én tartottak, Losonc Lia első, Kálmán 

Beáta második helyezést ért el, és továbbjutottak a szabadkai körzeti versenyre.  



 
*** 
 

Az Üzleti kihívás elnevezésű verseny elődöntője 
Újvidéken zajlott február 20-án, gimnáziumunk 
tanulója, Đurčić Predrag annak a csapatnak volt a 
tagja, amely a 2. legjobb üzleti tervet készítette.  
 
 
 
 

 
Így részt vehet a szeptemberi belgrádi döntőn.  
Tanára Nagy Szilvia.  
 
 
 
*** 
A körzeti kosárlabdaversenyen, amely febr. 20-án volt Kikindán, gimnáziumunk 
fiúcsapata 2. lett. A csapat tagjai: Lazić Nikola, Martinović Stevan, Jevtović Miloš, 
Popov Boris, Teslić Miloš, Nedeljkov Luka és Kelemen Balázs. 
 
*** 
A szerb nyelvű községi szavalóversenyen febr.21-én részt vettek: Zoraja Milena, 
Vejnović Ivana, Đember Tamara, Đukić Ana, Đurović Jelena és Samardžić Đurđina, 
aki 2. lett. 
 
*** 
Kojić Zorana szerepelt a regionális szociológiaversenyen, amelyet febr.21-ig 
bonyolítottak le, felkészítő tanára Penovác Katalin. 
 
*** 
A nemzetközi rangú 10. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny döntőjére, amelynek a szervezői a Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság valamint a szekszárdi I. Béla Gimnázium, eljutott Bulatovity László, aki a 
vajdasági elődöntőn, melyet febr. 22-én tartottak, 2 kategóriában 2. helyezést ért el 
(számítógéppel támogatott tervezés, számítógépes grafika). 
 
*** 
A febr. 22-én megtartott irodalmi versenyről a körzetire eljutó tanulók: Batančev 
Katarina, Dulka Boris, Garić Ksenija, Šoklovački Mila, Đurović Jelena és Šehovac 
Tamara. 
 
*** 
 

Egyetemek nyílt napja volt 2014. február 22-én 
a Zentai Gimnáziumban, az iskola földszinti és 
első emeleti termeiben állították fel ideiglenes 
standjaikat a bemutatkozó felsőoktatási 
intézmények csapatai.  



 
 
 
 
 
A 3.és 4. osztályos tanulók járták körbe tanári 
kísérettel a bemutatkozó egyetemek és főiskolák 
képviselőit.  
 
 
 
 
Ezen a napon gimnáziumunkban bemutatkoztak: az újvidéki Mezőgazdasági Kar, a 
Természetudományi-matematikai Kar (földrajz, biológia, fizika, matematika, 

informatika, kémia), a Technológiai Kar, a 
Bölcsészettudományi Kar, a Jogi Kar, a 
szabadkai Építészeti Kar, a zombori Pedagógiai 
Kar, a szabadkai Óvónőképző Főiskola, a 
Műszaki Főiskola és még más egyetemek és 
főiskolák, sőt középiskolák képviselői is 
megjelentek.  
 

 
*** 
 
 
Megtartották  febr. 27-én a Festival Pameti 
elnevezésű, logikai játékokból álló nemzetközi 
vetélkedősorozat  elődöntőjét, amelyen részt 
vettek: 
 

 
Illés Ferenc, 
Szekeres Krisztián, Kálmán Bence, Bognár Egon, 
Korponai Ákos, Gulyás Ádám, Szeles László, 
Kálmán Kata, Györe Klaudia, Tomasich Zsóka, 
Dragić Teodóra, Timotijević Vanja, Timotijević 
Una, Atlagić Tamara, Nenadić Jovana és Urošev 
Milica.  
 

 
 
Közülük döntőbe jutottak: Timotijević Vanja, Urošev 
Milica és Kálmán Kata. Jutalmat kaptak 
ötletességükért: Barišić Anastasija, Đukičin Jelena, 
Smiljanski Nikola, Dragić Teodóra, Gulyás Ádám és 
Kobrehel Viktor.   
 
 
 



*** 
Újvidéken az oktatási intézmények bemutatkozásán márc. 3-án iskolánk bilingvális 
szakát Heinrich Olga, Nagy Szilvia, tanárok és Barišić Anastasija, Atlagić Tamara, 
tanulók igyekeztek népszerűsíteni. 
 
*** 
A hajtási engedély megszerzésével kapcsolatos újdonságokról hallhattak előadást 
érdeklődő tanulóink márc. 3-án a díszteremben. 
 
*** 
 A március 3-án megtartott községi anyanyelvi versenyen a tanulók a következő 
eredményeket érték el: 2. hely - Kovács Írisz, 3. hely - Dudás  Dominika, 2. hely - 
Biacsi Zoltán, 3. hely - Boros Gyevi Milivoje, 2. hely - Nagy Abonyi Dániel.    
 
*** 
Az újvidéki Április 7. Egészségügyi Középiskola kezdeményezésére márc.4-én 
Újvidéken megtartották a vajdasági középiskolák diákparlamentjeinek ülését, 
amelynek célja a fiatalok hatékonyabb biztonságának a megteremtéséért való 
küzdelem volt. Intézményünket képviselték: a diákparlament egyik koordinátor 
tanára, Benčik Andrea, a diákparlament elnöke, Mészáros Balázs és helyettese, Hireš 
Emil. 
 
*** 
 
A 3. és 4. osztályos tanulók Mészáros Krisztina 
tanárnő irányításával március 6-án az első tanítási 
órán könyvbemutatón vettek részt. 
 

 
 
 
 
 Az újvidéki Forum könyvkiadó fiatal szerzői 
mutatkoztak be a díszteremben: Antalovics Péter, 
Benedek Miklós, T. Kiss Tamás. Moderátorok: Fehér 
Dorottya, Brenner János, Virág Gábor (a Forum 
igazgatója). 

 
 
*** 
A Kikindán márc. 8-án megtartott körzeti versenyen német nyelvből Mihalek Nóra 
3.helyet ért el, s ezzel eljutott a köztársasági versenyre (felkészítő tanár Baráth 
Róbert).  
 
*** 
Nagy Abonyi Dániel 2.helyet ért el angol nyelvből, s ő is szerepelhet az országos 
versenyen (felkészítő tanár Tomasich Gere Csilla). 
 
*** 
 



Március 10-én a II. Fogyasztóvédelmi verseny zentai 
iskolák közötti fordulóján az alábbi diákok vettek részt 
tudományos munkáikkal: Atlagić Tamara, Timotijević Una, 
Barišić Anastasija, Nenadić Jovana, Dudás Dominika és 
Mihalek Nóra.  Mentorok: Penovác Katalin és Máriás 
Ildikó. Dudás Dominika 3. helyezést, Mihalek Nóra pedig 
2. helyezést ért el.  

 
 
*** 
 
Márc.14-én tartották Zentán dr.Vladušić Slobodannak, az újvidéki 
egyetem Bölcsészettudományi Kar docensének a 
könyvbemutatóját, amelynek házigazdája a Zentai Gimnázium 
szerb nyelv és irodalom szakos tanára, Bicok Andrea Beata volt. 
 
 
*** 
A községi biológiaversenyről, melyet márc.14-én tartottak, Marčeta Ivan és Subotić 
Marko eljutott a körzetire. 
 
*** 
Március 20-án Kikindán tartották a körzeti kispályás labdarúgó-tornát. A Zentai 
Gimnázium csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Nagy Patrik, Pócs Dániel, 
Heinrich Gergely, Laták Ádám, Kuntić Szebasztián, Martinović Stevan, Ilić Marko, 
Paska Balázs. 
 
*** 
 
Márc. 20 – 22-ig tartották meg Szekszárdon a Neumann 
János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék 
Versenyt. Bulátovity László a számítógéppel támogatott 
tervezés kategóriájában a középiskolások között 3. 
helyezést ért el. (Munkájának címe: Leonardo da Vinci 
találmányai).     
 
 
*** 

Az iskola könyvtárában márc. 21-én rendhagyó 
irodalomóra keretében emlékeztek meg a 
világköltészet napjáról szerb nyelven, amelyen a 
költeményeket, irodalmi műveket bemutató 
tanulókon kívül 
részt vettek Losonc 
Kinga, zenetanár, 

Bicok Andrea Beata, szerb nyelv és irodalom szakos 
tanár és Cvetković Nada, matematika szakos tanár, kik 
előadtak egy zeneszámot is. 
 
 



*** 
A községi történelemversenyről, melyet márc. 23-án tartottak, Adamović Luka 
eljutott a körzetire. 
 
*** 
А  kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban március 28–29-én tartották a Tudományos 
Diákkörök XIV. Országos Konferenciáját, amelyen részt vettek  tanulóink is. 
Domonkos Viktor bemutatta a Politikai és technikai fejlődés, avagy a politikatörténet 
egy újabb fejezete című munkáját, Balog Ágnes pedig a Miskei fürdő címűt.  
 
*** 
A KMV elődöntőjéről, amelyet a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 
szervezett március 29-én, a Becsére továbbjutó tanulók:  
Pejin Lea – prózamondás, Búrány Mária – publicisztika, Katona Gábor – drámai 
monológ  és Özvegy Krisztián – novella. 
 
 *** 
 
A Zentai Gimnázium Leánykara (Tagjai: Bata Réka, Borsos 
Sztella, Csábi Blanka, Horvát Melinda, Đember Tamara, Đukić 
Ana, Janković Tatjana, Laták Sára, Losonc Lia, Matić Mia, 
Nagyabonyi Lúcia, Balázs Csenge, Lality Alekszandra, Pajdusák 
Kitti, Prisztál Anett, Szalai Lilla, Sóti Barsi Pertics Szuzanna, 
Mucsi Nikolett és Urošev Milica.) Losonc Kinga tanárnő 
vezetésével arany minősítésben részesült az Éneklő Ifjúság nevű 
fesztiválon Szolnokon, a helyi Tiszaparti Római Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium volt a helyszíne  az Éneklő Ifjúság 
országos kórusminősítő koncertsorozat egyikének. 
 

 
 A Magyar Kórus, valamint a Bartók Szövetség 1934 
óta szervezi az Éneklő Ifjúság hangversenyeket, amely 
azóta élő mozgalommá terebélyesedett. 2014 tavaszán 
tehát az Éneklő Ifjúság 80. évfordulóját ünnepeltük.  
 
 
 

 
A versenyre 2014. április 5-én került sor. 
 
 
 
 
*** 
Mihalek Nóra az országos német nyelvi versenyen április 6-án 15. lett.  
 
*** 
A körzeti anyanyelvi versenyen, április 12-én, a tanulóink a következő eredményeket 
érték el: Nagy Abonyi Dániel – 3. hely , Kovács Írisz –  2. hely, Dudás Dominika – 3. 
hely, Biacsi Zoltán –  1. hely.   



 
*** 
A körzeti történelemversenyen, melyet április 13-án tartottak, Adamović Luka 3. lett. 
 
*** 
A körzeti biológiaversenyen, melyet április 13-án tartottak Kikindán, Marčeta Ivan 5., 
Subotić Marko 4. lett. 
 
*** 
 
Emlékhangversenyt tartottak Stevan Mokranjac 
halálának 100. évfordulója alkalmából, április 16-án a 
Művelődési Ház színháztermében, amelyen a Zentai 
Gimnázium Leánykara is fellépett Losonc Kinga 
tanárnő vezetésével.  
 
 
 
*** 
A községi atlétikaversenyen április 19-én a gimnázium fiúcsapata 1. helyezést ért el. 
Pócs Dániel (100 m-en), Menyhárt István (400 m-en), Szabó Ádám (1000 m-en), 
Heinrich Gergely (magasugrás), Hireš Emil (súlylökés, 4x100 m). A leányoknál 
egyéniben 1. helyzett Garić Ksenija (100 m-en) és Erős Júlia (800 m-en). 
 
 
*** 
 

 
A KMV becsei döntőjére április 25–26-án került 
sor. Valamikori KMV-díjazottak gimnáziumunk 
egykori diákjai: Raffai Ágnes, Maletaški Krisztina, 
Pámer Csilla, Lénárd Róbert, Oláh Tamás, akik 

nélkül nem jött volna létre az óbecsei vetélkedő… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Az idén Katona Gábor lett 1.helyezett a drámai monológ kategóriájában, valamint 
Árva Tímea különdíjas a néprajz kategóriában.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*** 
Az április folyamán lezárult XII. Kutató Diákok (KUTDIÁK) tudományos 
esszépályázaton iskolánkat Hanák Karolina  és Belec Szonya képviselték tudományos 
munkájukkal. (Mentor – Máriás Ildikó)   
 
*** 
Az országos  szertornaversenyen, Kruševacon, április 29-én, részt vettek Novák 
Szabina, Rackó Ivon, Belec Szonya és Surányi Boglárka. A csapat  5. lett.   
 
*** 
A körzeti atlétikaversenyen április 29-én a gimnázium fiúcsapata 2. helyezést ért el. 
Pócs Dániel (100 m-en), Martinović Stevan (300 m-en), Szabó Ádám (1000 m-en), 
Sándor Máté (távolugrás), Kelemen Balázs (magasugrás), Hireš Emil (súlylökés, 
4x100 m). A leányoknál egyéniben 1. helyzett Garić Ksenija (100 m-en) és Erős Júlia 
(800 m-en). 
 
*** 
Belgrádban május 5-én tartották az országos versenyt  latin nyelvből. A 
gimnáziumunkból részt vett Csabai Orsolya (17. hely) és Šoklovački Mila (24. hely).     
 
*** 
 
 
A Vöröskereszt hete alkalmából május 
12-én  – A vér életet jelent – címmel 
kiállítást rendeztek a  pályázatra 
beérkezett munkákból, ezen részt vettek 
Laták Sára, Szalai Lilla és Káposzta Kyra 
(1.hely). 
 
 
*** 

Ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének 
május 16-án a Zentai Gimnázium felújított 
tornatermét, amelyet a gimnázium tanulói mellett a 
Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola, valamint 
az Egészségügyi Középiskola tanulói is nap mint 
nap használnak.  



 
 
A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. 
adományának köszönhetően a felújított 
tornateremben tornázhatnak a Zentai 
Gimnázium épületében működő három 
középiskola tanulói. A teljes egészében 
megszépült és új tornaszerekkel is 
gazdagított helyiséget  a kora délutáni 
órákban avatták fel. 
 
 

 Az ünnepségen elsőként Deák Teodóra, a cukorgyár 
igazgatója üdvözölte a jelenlévőket, aki beszédében 
kiemelte, hogy pénzügyi szempontból az elmúlt három 
évet tekintik a gyár történetében a legsikeresebbnek, s 
ezt az örömöt szerették volna megosztani a község 
lakóival is. A vállalat vezetősége ezért úgy döntött, 
hogy jótékonysági akcióik keretében a zentai iskolákat 
támogatja. Ennek jegyében az elmúlt időszakban 

mintegy 40 ezer eurót fordítottak a község oktatási intézményeiben történő felújítási 
munkálatokra. Az év elején a November 11. Általános Iskola hat tantermét újították 
fel, ezenkívül új kazán vásárlásával megoldották a felsőhegyi iskola fűtésproblémáját 
is. Az olasz kézben lévő vállalat a legnagyobb összeget a három középiskola tanulói 
által is használt tornaterem felújítására fordította.  
 
A cukorgyár elöljáróját követően Ceglédi Rudolf, a 
község polgármestere és a középiskolák igazgatói is 
üdvözölték az ünnepség résztvevőit. A folytatásban a 
Zentai Gimnázium, a Közgazdasági-kereskedelmi 
Középiskola, illetve az Egészségügyi Középiskola 
tanulói adtak ünnepi műsort. 
 
 
*** 
 
Május 16-án a TE-TO Cukorgyár Rt. támogatásával elektronikus hulladékgyűjtési 
akciót szervezett Zentán a Zentai Gimnázium, a Közgazdaság-kereskedelmi 
Középiskola, valamint az Egészségügyi Középiskola. A tanulók és a polgárok a 
feleslegessé vált elektronikus eszközöket (háztartási kisgépeket, számítástechnikai 
eszközöket, világítótesteket és egyebeket) a gimnázium udvarában elhelyezett 
gyűjtőhelyen adhatták át. Az összegyűjtött eszközök eladásából kapott bevétel a 
három középiskolát illeti meg. 
 
*** 
Május 24-én bonyolították le Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárában a VII. KUT DIÁK tudományos poszterversenyt. Iskolánkat Hanák 
Karolina és Belec Szonya képviselte (felkészítő tanár Máriás Ildikó). 
 
*** 



Diákjaink az idei (2013/14) tanévben is sikeresen vettek részt a Magyar Kémikusok 
Egyesülete (MKE) által kiadott Kökél (Középiskolai kémiai lapok) versenyein.  
 
*** 
A Keresd benne a kémiát versenyen Korponai Ákos  mind a négy fordulót teljesítette 
és a 40 fős mezőnyben a 15. helyen végzett.  
 
*** 
A Kémia idegen nyelven (angolul) versenyen Kőrösi Ágota  és Fényszárosi Éva a 
négy forduló teljesítése után az első tízben zártak, Kőrösi Ágota a 7., Fényszárosi Éva 
a 8. helyen végzett. A versenyen részt vett még Vörös Tímea is.    
 
 
*** 
Nagy Abonyi Árpád, magyar nyelv és irodalom szakos tanár kíséretében a 3.5 
osztály május 26-án részt vett Závada Pál, író bemutatkozó estjén.  
 
*** 
A VAJDASÁGI MAGYAR OKTATÁS KIHÍVÁSAI, EREDMÉNYEI ÉS 
LEHETŐSÉGEI című konferencián, Szabadkán,  május 28-án, részt vettek Rózsa 
S.Mónika, Penovác Katalin, Recskó Emma és Ujházi Éva.  
 
*** 
Május 29-én tartották a hagyományos tavaszi futóversenyt. 
 
*** 
Május 30-án iskolánk tanulóinak lehetőségük volt meghallgatni Sőregi Oszkár 
előadását (Megújuló energiaforrások és a napenergia felhasználási lehetőségei). 
 
*** 
2014. május 31-én, Újvidéken a Svetozar Marković 
Gimnáziumban megtartott  XII. GENIUS 
konferencián a Zentai Gimnázium tanulói a 
következő eredményeket érték el: Fényszárusi Tamás 
– 3. hely (Matematika, informatika és műszaki 
tudományok, mentor - Nagy Szilvia), Fényszárosi 
Éva és Katona Gábor  – 1. hely, Törteli Anna és 
Bálizs Krisztina – 2. hely (Orvostudomány és 
biológia, mentor - Rózsa Sipos Mónika), Belec 
Szonya és Hanák Karolina – 1. hely (Történelem, 
helytörténet, hagyományápolás, mentor - Máriás Ildikó). 
 
 
*** 

Május 31-én  Újvidéken, a Svetozar Marković 
Gimnáziumban megtartott  II. Fogyasztóvédelmi 
versenyen a Zentai Gimnázium tanulói a következő 
eredményeket érték el: 
 
 Dudás Dominika  – 1. hely  



(mentorok : Penovác Katalin és Máriás Ildikó) 
 Mihalek Nóra – 1. hely  
(mentorok : Rózsa Sipos Mónika és Máriás Ildikó).   
 
 
 
 
 
   
*** 
Június 3-án tartották Szabadkán a köztársasági anyanyelvi versenyt, melyen iskolánk 
négy tanulója szerepelt.  
 
*** 
A körzetközi atlétikaversenyen június 3-án Újvidéken, Erős Júlia 800 m-en 2. helyet 
ért el. 
 
*** 
Május végén és június elején érettségi találkozók helyszíne volt a Zentai Gimnázium. 
 
*** 
Makszuti Anetta és Mészáros Hunor, az asztalitenisz terén felmutatott kimagasló 
eredményeikért (országos és nemzetközi versenyeken elért eredmények) a Nikolić 
Dragica Alapítvány díjazottjai. 
 
*** 
Baráth László, iskolánk zene szakos tanára június 4-én nyugdíjba vonulása alkalmából 
a szabadkai Városháza Dísztermében búcsúhangversenyt tartott Klarinétparádé 
címmel, amelyen felléptek jelenlegi s egykori diákjai.  
 
*** 

Június 14-én tartották Újvidéken a Festival pameti 
elnevezésű verseny döntőjét Ébreszd fel a 
kreativitásod, gondolkozz újszerűen! jelmondattal, 
amelyen az 1200 tanuló, 8 államból, 11 régióból, 20 
városból, 35 iskolából vett részt, voltak köztük olasz, 
cseh, osztrák, magyar és horvát diákok is.  
 

 
 
Timotijević Vanja, Urošev Milica és Kálmán 
Kata  képviselték iskolánkat a döntőben, akik a 
37.-től az 54. hely valamelyikén végeztek.  
 
 

 
A verseny eredménye nemzetközi zsűri döntése 
alapján született, melynek tagjai elektronikus úton 
nyilvánítottak véleményt. Ünnepélyes keretek közt 
osztották ki a jutalmakat és a diplomákat.  



 
*** 
 
 

 
Június 20-án zajlott az idén a ballagási ünnepség a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel a Művelődési Ház színháztermében, a 
2010/2014-es generáció legjobb diákjai a szerb tanulók közül 
Pavlov Ana, a magyar tanulók közül Nagy Abonyi Dániel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*** 
Cvetković Nada, iskolánk matematika szakos tanára nyári továbbképzésen vesz rész a 
németországi Berlinben, ahol kutatómunkát végez. Grbin Miloje, iskolánk szociológia 
szakosa még egy évet tölt Weimarban. 
 
 


