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Захваљујући размени ученика са братским 

градовима у Мађарској активно лето провели су 

неки наши ученици ове године. У организацији 

Општине Сента и Будимског округа, десет 

сенћанских ђака, међу којима и наше ученице 

Барбара Борбељ, Естер Киш, Ката Губик и Вираг 

Талош у пратњи професора Игора Марковића 

боравили су у Хорањском кампу од 16. до 23. јула.  

 

 

 

 

 

Поред дружења са стеченим пријатељима током 

боравка су имали прилику и да обиђу неколико 

значајних институција у Мађарској. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Ученице Илдико Бурањ, Агнеш Алмади, Шара Катона, Лаура Бера, Естер Хорват, Ребека 

Памер и Ребека Пилиши, у пратњи професора Игора Марковића, боравиле су у Токају у 

Мађарској од  5. до 11. августа, где су учествовале у DEMO WOOD стваралачком табору 

са темом „Добро је живети у породици“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Професор Милоје Грбин је ученицима I1 одељења приредио несвакидашње искуство. 

Наиме, 7 септембра на часу новог предмета Језик, медији и култура посетила их  је наша 

бивша ученица Јована Ђуровић, дугогодишња новинарка РТС-а, сада са 

интернационалном каријером у Вашингтону (САД).  Јована и проф. Милоје Грбин су са 

ученицима прелистали дневну штампу, говорили о одговорном и професионалном 

новинарству, улози медија у грађанском друштву и многим другим занимљивостима из 

света новинарства. 

 

 

 

*** 

Током обележавања Дана града Сенте, 8. септембра је у свечаној сали Градске куће, под 

слоганом „Знање је моћ“, одржан пријем 

лауреата Вукове награде из основних и средњих 

школа, међу којима су били и наши ученици. 

Том приликом поздравну беседу одржао је 

градоначелник Рудолф Цегледи а у  уметничком 

делу програмa наступио је неизоставни хор 

Сенћанске гимназије. 

 

 

 

*** 

У склопу обележавања Дана града Сенте у 

свечаној сали Градске куће  9. септембра је 

одржано и Вече хорова. Наступили су 

Мешовити хор Српског културног центра 

„Стеван Сремац“,  Хор „Нови миленијум“ из 

Темишвара, Мешовити хор „Musica Viva“ и 

Сенћански камерни хор „Cor Jesu“.  



Том приликом је градоначелник Сенте Рудолф Цегледи доделио Признање мешовитом 

хору Српског културног центра „Стеван Сремац“, које је као вођа и диригент хора 

примила наша професорица Кинга Лошонц.     

 

*** 

    

У просторијама Српског културног центра „Стеван 

Сремац“  21. септембра је одржано предавање под 

називом „100 година пробоја Солунског фронта“, 

поводом истоименог јубилеја.  

 Предавачи су били професори историје Јован 

Гашовић и Ненад Шкрбић.  

 

*** 

У Гимназији за талентоване ученике „Бојаи 

Фаркаш“ у периоду од  28. до 30. 

септембра одржан је десети по реду 

Хемијски табор Карпатског басена, који 

је ове године обележавао и две значајне 

годишњице : два века од рођења Игнаца 

Семелвеиса и сто година од како је Фриц 

Хабер добио Нобелову награду из хемије.  

 

Ученици су током табора имали прилику 

да чују више предавања, као и да учествују 

у решавању задатака. Од наших ученика 

учествовали су Ервин Хорват из  I/2, Арон 

Клонка  и Мате Поздер из II/4 одељења.  

 

У реализацији кампа су учествовали овдашњи 

професори хемије, али и  гостујући професори 

са разних универзитета у Мађарској 

 



*** 

На општинском такмичењу у стоном тенису, 

одржаном 3. октобра, Ксенија Вереб  је заузела 1. 

место, женскаекипа (Вереб,  Оровец) 2. место ; у 

мушкој категорији Наумов и Комлушан 2. место 

екипно и Наумов 1. место појединачно.  

 

 

 

*** 

На општинском такмичењу у атлетици, одржаном 4. октобра,  женска екипа Сенћанске 

гимназије освојила је 1. место а мушка екипа 3. место. 

 

*** 

На окружном такмичењу у атлетици, одржаном 11. октобра, девојке су постигле следеће 

резултате: Агнеш Хејнрих 2. место у трци на 100 метара, Дорка Поша такође 2. место у 

трци на 800 метара, Рози Кечеш 2. место у бацању кугле, Николет Сабо Л. 2. место у скоку 

увис. Софија Стојановић је заузела 1. место у трци на 400 метара. Екипно је освојено 1. 

место.  

Момци су постигли следеће резултате: Урош Божовић 2. место у скоку удаљ, Себастијан 

Мољак 2. место у скоку увис а Никола Марковљев 1. место у бацању кугле. 

*** 

Редовни јесењи крос успешно је реализован 15. октобра. 

 

*** 

У Кикинди је 17 октобра одржано окружно такмичење у стоном тенису, на ком је Ксенија 

Вереб заузела 1. позицију у појединачној категорији, Наумов Огњен 2. место у 

појединачној  категорији,  док су Наумов и Комлушан екипно такође освојили 2. место.  

 

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић био је домаћин 

вечери на историјској трибини под називом „Николај II 

Романов и Срби“,  која је одржана у просторијама СКЦ 

- а Стеван Сремац 19. октобра. Предавач је био др 

Алексеј Тимофејев, виши научни сарадник Института 

за новију историју Србије.  

 



*** 

У организацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине - заједнице, наставници информатике су 24. октобра у Суботици похађали обуку 

за увођење платформе  OFFICE 365 EDUCATION.  

 

*** 

Ове године је екипа наше школе, иако је била прва на такмичењу у малом фудбалу, 

одржаном 26. октобра у Сенти, наступала  ван конкурнције, због учешћа једног ученика из 

четвртог разреда, што нови прописи не дозвољавају.  

 

*** 

 

Професорица Александра Берец и ученица Вивиен Сич, које су, 

у оквиру пројекта „Афирмација мултикултурализма и 

толеранције у Војводини  у периоду од 21. до 23. јуна биле 

учеснице потпројекта „Камп без граница, Кањижа 2018“ , као 

чланице победничке екипе позване су на едукативно путовање 

у Словачку од  21. до 28. октобра.  

 

Путовање у Словачку је организовао Покрајински секретаријат 

за образовање, прописе, управу и националне мањине-

националне заједнице. Учесници су,  током изузетно богатог 

програма путовања, посетили више културно-историјских  

знаменитости у неколико градова Словачке. 

 

  

 

*** 

Ученици и професори Сенћанске гимназије 25. 

октобра су организовано посетили  63. 

међународни сајам књига у Београду, који се 

ове године одржавао под слоганом „Радост 

читања“. Земља почасни гост сајма била је 

Краљевина Мароко, која је на штанду у 

мароканском стилу представила књижевну 

продукцију и припремила низ трибина.   

Пропратни  програми су се одржавали и на 

штандовима издавача, као и у салама Борислав 

Пекић, Иво Андрић, Десанка Максимовић и другим.  

 



За школску библиотеку смо и ове године добили 

донацију NEO – DISPLAY DOO SENTA, познатог нам 

добротвора, што је опет резултат ангажовања нашег 

професора Јована Гашовића, али и изузетног 

разумевања господина Нестора Чобанова за 

интелектуалне потребе ученика и наставника наше 

школе. 

Истовремено се одржавао и 49. сајам образовања и 

наставних средстава.те су ученици могли посетити и 

штандове  високошколских институција. 

На овогодишњем Сајму је 27. октобра одржана и промоција 

књиге наставника веронауке Срђана Грубора са насловом 

Начин постојања у остварењима Ингмара Бергмана у издању 

Банатског културног центра. 

 

 

 

 

 

 

 

Преносимо део рецензије др Владана Таталовића са Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду :  

 

„Богословско и филмословско истраживање, младог теолога, Срђана 

Грубора представља пионирски подухват интердисциплинарног 

разумевања филмских остварења Ингмара Бергмана у православном 

кључу. Водећи читаоца кроз најкрупније кадрове православног 

искуства, обликованог илустративним, језгровитим и рефлективним 

језиком, аутор поставља ерминевтичку раван у којој сагледава 

наративне и уметничке структуре осам истакнутих филмова славног 

шведског редитеља – од Затвора (1949) до Сарабанде (2003). 

Груборов фокус исправно је постављен на тему постојања односа, 

одакле је и његова студија такође резултат једног односа – 

православне теологије и кинематографије.  

Само у релацијама овакве врсте могуће је развијати исконски израз православне теологије, 

али једнако томе, и заједно са тим, могуће је без претенциозних очекивања (сакралног на 

филмском платну) разумети уметност на одговоран начин.“ 

 



*** 

 

У  Петровцу на Млави је 1. новембра одржано 

Републичко првенство у стоном тенису за 

средње школе, на коме је наша ученица Ксенија 

Вереб заузела 5. позицију.  

 

 

*** 

Ове године, због измештања школе, нисмо 

могли учествовати у одвијању XV зЕтна 

књижевног фестивала. Међутим, у 

сарадњи са уредником издавачке куће и 

електронског часописа зЕтна Иштваном 

Беседешом, 9. новембра смо ипак 

приредили скроман књижевни сусрет (у 

једној од учионица уместо наше прелепе 

свечане сале) са писцима српског говорног 

подручја који су били гости Фестивала.   

Ученицима  IV1, III1 и III2 одељења представили су се Сњежана Рончевић, Ђорђе Кубурић 

и Гојко Божовић.   

 

 

Сњежана Рончевић је професор филозофије у 

Суботици са 4 објављене песничке збирке 

(Инспицијент интиме ; Орфеј без огледала ; 

Да имо ни он ; и последња Пустања,  коју је 

песникиња Дара Секулић издвојила као једну 

од најбољих у текућој години).  

 

 

Ђорђе Кубурић има 8 објављених збирки 

поезије, пише и есеје, позоришне, филмске и 

књижевне критике. Заступљен је у више 

антологија и превођен на енглески, мађарски, 

пољски, словачки, руски и русински језик. 

Носилац је награде „Ленкин прстен“.  



Гојко Божовић је песник, књижевни 

критичар, есејиста приређивач, уредник, 

издавач. Поезија и есеји су му превођени 

на бројне стране језике. Приредио је 

Сабрана дела Његошева у седам књига,  

Изабране приповетке Иве Андрића, Сеобе 

Црњанског, као и читав низ антологија, био 

уредник књижевних часописа, главни 

уредник „Стубова културе“, потом 

оснивач, уредник и директор Издавачке куће „Архипелаг“.  

Носилац је награда за поезију: Ђура Јакшић, Бранко Ћопић, Матићев шал, Брана 

Цветковић“,  Europa Giovani International Poetry Prize, за есејистику : Борислав Пекић. 

 

*** 

У организацији  КИД-а "Јован Мушкатировић" 

професор историје Јован Гашовић је у  библиотеци 

Културно-образовног центра Чока  9. новембра 

одржао предавање под насловом "Битка код Сенте 

1697. године".  

 

 

 

*** 

Поводом стогодишњице ослобођења Сенте професори 

историје Јован Гашовић и Ненад Шкрбић 16. новембра 

су одржали предавање у просторијама СКЦ-а  "Стеван 

Сремац". 

Том приликом је промовисано и репринт издање књиге 

„Споменица о двадесетогодишњици ослобођења Сенте 

1918-1938“ . 

 

 

*** 

Ове године је установљено ново такмичење 

из биологије и хемије регоналног 

карактера, чији домаћин ће убудуће бити 

Сенћанска гимназија, а носиће имена два 

врхунска педагога наше школе Вилмоша 

Мариаша и Гезе Фабрија. 

 



А све је почело иницијативом и ангажовањем  две изузетне наставнице Сенћанске 

гимназије, прекаљене у бројним такмичењима истраживачког карактера, ауторке стручних 

публикација, доказане у раду са надареним ученицима, Илдико Мариаш и Монике Роже 

Шипош.  

Иницијативу је прихватила локална самоуправа а академик, проф. др Бела Балинт, 

начелник Одељења за трансфузију крви Института за болести срца и крвних судова у 

Београду, као и др Миклош Фабри, хирург Института за болести срца и крвних судова у 

Каменици и председник-емеритус Друштва за хирургију срца и крвних судова Србије, 

прихватили су да буду покровитељи такмичења.  

Тако смо за школу, Сенту и регион добили новоустановљено такмичење које ће 

популарисати природне науке. Ток такмичења, које се одвија на оба наставна језика,  

подразумева  два круга, први део као дописно такмичење, други део садржи писање теста и 

израду презентације.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За чланове жирија изабрани су научни радници који су током свог ранијег образовања 

били повезани са Сенћанском гимназијом: др Дамјан Вучуровић, др Ана Јакић 

Миленковић, др Јене Чанади и др Каталин Сечењи Месарош. Тестови за такмичење су 

састављени уз помоћ колега из школа у окружењу, као и појединих чланова жирија. Тема 

овогодишњег такмичења из хемије било је загађење Тисе а из биологије Тиса као животна 

средина.  



Након дописног - онлајн дела такмичења финални део је ове године одржан 17. новембра 

у Центру „Bee home”,  након свечаног отварања одржаног у Дому културе. Свечани 

програм припремили су ученици Сенћанске гимназије са својим наставницима а присутни 

су били угледни гости, наставници и ученици. 

 

 

 

 

 

  

 

 

На такмичењу је укупно узело учешћа 76 ученика из више школа, тако да је током финала, 

са менторима и члановима жирија било укупно 100 гостију.      

Наши ученици су током такмичења остварили лепе резултате: 

 

 

 

 

 

  

 

 

На такмичењу из биологије „Фабри Геза“ у категорији I и II разреда 1. место заузели су 

Марко Божић и Никола Поповић ; 2. место Шара Фаркаш и Ервин Хорват а 3. место 

Михајло Поповић и Оливера Шпирић.  

Посету истраживачкој групи др Лајоша Харачке у Биолошком истраживачком центру у 

Сегедину освојили су Мате Поздер, Петер Пал Опауски, Шара Фаркаш и Ервин Хорват.  

Посебну награду Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици 

освојили су Мате Поздер и Петер Пал Опауски. 

Поклон општине Сента добили су Петар Живанов и Никола Зековић. 

Пакет портала Szeretlek Zenta добили су Даница Ћушић и Кристина Варга. 

У категорији III и IV разреда 1. место освојиле су Леа Борбељ и Миљана Наумов ;  

2. место Барбара Калман и Хелга Тот. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Такмичењу из хемије "Мариаш Вилмош" у категорији I и II разреда, посету 

истраживачкој групи др Петера Бурковича у Биолошком истраживачком центру у 

Сегедину освојили су Арон Клонка и Енике Кош. 

У категорији III и IV разреда 3. место освојиле су Богларка Берец и Сабина Јухас. 

Наградну посету истраживачкој групи др Петера Бурковича у Биолошком истраживачком 

центру у Сегедину добиле су Дорина Ковач Река Фаркаш. 

Поклон општине Сента уручен је Милици Сретеновић и Наташи Ђукић. 

Пакет портала Szeretlek Zenta освојиле су Дорина Ковач и Река Фаркаш. 

Посету Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду са др Дамјаном Вучуровићем 

заслужиле су Дорина Ковач и Река Фаркаш. 

 

ПРОФЕСОРИ И МЕНТОРИ СУ ПОНОСНИ НА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ А МИ СМО 

ПОНОСНИ И НА НАШЕ ПРОФЕСОРЕ, НАРОЧИТО НА ПОКРЕТАЧЕ И 

ОРГАНИЗАТОРЕ ОВОГ ТАКМИЧЕЊА :  ИЛДИКО МАРИАШ И МОНИКУ РОЖУ 

ШИПОШ.  

 

*** 

Поводом Дана просветних радника у организацији 

локалне самоуправе 23. новембра су у Дому 

културе, у присуству представника локалне 



самоуправе, сенћанских основних и средњих школа и предшколских установа,  свечано 

уручене јубиларне награде овогодишњим добитницима.   

 

У свечаној беседи градоначелник Рудолф Цегледи 

је истакао да локална самоуправа чини све да, уз 

помоћ државе Србије, државе матице, и из 

сопствених средстава изгради, улепша, и 

осавремени образовне институције. Пожелео је 

свим учесницима у образовању и васпитању 

много успеха и посебно честитао  јубилеј 

Гимназији „Бојаи Фаркаш“- 15 година постојања, 

као и Средњој медицинској школи - 15 година 

самосталног постојања. Након пригодног прoграма директори образовних институција 

уручили су својим запосленима признања за пожртвовани рад која додељује локална 

самоуправа Општине Сента поводом Дана педагога.  

*** 

У присуству председника сенћанске општине Рудолфа Цегледија и члана Општинског већа 

задуженог за образовање и културу Атиле Перпауера, директори Сенћанске гимназије, 

Средње медицинске школе и Економско-трговинске школе, приредили су 29. новембра у 

обновљеној згради пријем за родитеље ученика, како би се на лицу места уверили у 

резултате реновирања. Родитељи су том приликом обавештени о начину финансирања 

реновирања зграде (буџет Републике Србије) и доградње једног крила зграде (Мађарска 

влада). 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Као посебну награду освојену на Такмичењу из 

биологије Фабри Геза,  Мате Поздер, Петер Пал 

Опауски, Шара Фаркаш и Ервин Хорват добили су 

посету истраживачкој групи др Лајоша Харачке у 

Биолошком истраживачком центру у Сегедину.  



 Наградну посету истраживачкој групи др Петера Бурковича у Биолошком истраживачком 

центру у Сегедину освојену на Такмичењу из хемије Мариаш Вилмош добиле су Дорина 

Ковач,  Река Фаркаш,  Арон Клонка и Енике Кош. 

 

Приликом посете, која је реализована 1. 

децембра, ученици су се упознали са 

активностима истраживачког центра а имали 

су прилику и да учествују у извођењу 

експеримената, што је, по речима самих 

ученика, за њих било изузетно искуство, и 

због чега су захвални организаторима овог 

такмичења, професорицама Моники Рожа 

Шипош и Илдико Мариаш, које су их и 

пратиле на овом путовању.  

Домаћини  нашим ученицима биле су и наше 

бивше ученице, сада стручне сараднице у 

овом истраживачком центру, Лили Хегедиш и Агнеш Тот (која је била и члан жирија на 

одржаном такмичењу).  

 

 

*** 

Уз познату песму Jingle Bells хористкиње су и овог 6. 

децембра, на дан св. Николе (Mikulás-nap) обилазиле 

учионице и делиле слаткише а чланови ђачког парламента су 

традиционално окитили јелку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

У просторијама СКЦ-а „Стеван Сремац“ 7. децембра је 

одржана промоција књиге ''Пуковник Апис'' Милана Ж. 

Живановића. 

 У промоцији су учествовали Зоран Колунџија из 

Издавачке куће Прометеј и наш професор историје Јован 

Гашовић.  



*** 

На овогодишњој, деветнаестој по реду регионалној (војвођанској) 

конференцији ученичких научних секција (ТУДОК), одржаној 8. 

децембра у Гимназији Светозар Марковић у Новом Саду, имали смо 

само два представника. Абоњи Жока и Рожа Мартон такмичили су се 

у секцији за биологију, хемију и информатику.  

 

 

*** 

Професорица хемије у билингвалним одељењима Илдико Мариаш учествовала је на 

стручном скупу Унапређивање билингвалне наставе у Војводини, који је организовао 

Педагошки завод Војводине 12. децембра у просторијама Покрајинске владе у Новом 

Саду.  

 

*** 

После одређене паузе, наши ученици су се опет 

појавили на Такмичењу у предузетничким вештинама 

„Пословни изазов“, које већ годинама реализује 

организација Достигнућа младих, уз подршку 

домаћих и страних институција. Регионални ниво 

такмичења је  одржан у Новом Саду 12. децембра. 

 

 

 У пратњи професорице Силвије Нађ, која је већ 

неколико година раније знала да процени 

сврсисходност оваквог типа надметања, у Нови Сад 

су отпутовали Леон Попов, Теодор Ђурић и Дејан 

Петров.  

 

На лицу места био је и Александар Петров, наш 

некадашњи ученик и сам учесник овог такмичења, а 

сада регионални координатор за Војводину у поменутој 

организацији.  

 



Наши ученици нису постигли пласман на 

национални ниво такмичења, који освајају само 

прва три тима, али су имали прилику да се опробају 

у неуобичајеној форми надметања, која има за циљ 

да мотивише ученике да буду иновативни и 

предузимљиви 

и спроводе 

своје идеје у 

дело. 

 Наиме, ученици раде у тимовима из различитих 

школа и имају задатак да осмисле бизнис план за 

изазов који им поставља домаћин, уз коришћење 

лаптопа и интернета, помоћ и сугестије волонтера из 

бизнис света. 

*** 

На општинском такмичењу у рукомету , одржаном 13. децембра, мушка екипа Сенћанске 

гимназије освојила је 1. место а женска екипа 3. место.  

 

*** 

Хор Сенћанске гимназије је 16. децембра под куполом Градске 

куће наступио на церемонији обележавања треће адвентске 

недеље и паљења треће адвентске свеће.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Свећу је упалила хористкиња Орхидеја Хорват Катаи. Уз 

пратњу малог школског ансамбла, који су чинили Вираг 

Терхеш (флаута), Никола и Михајло Поповић (гитаре) и Илија 

Цветковић (бубњеви) наш хор је  извео традиционалну 

енглеску божићну песму "God Rest Ye Merry Gentlemen". 

Заједно са хором СКЦ-а „Стеван Сремац“ и уз пратњу нашег 

ансамбла, на крају је изведена и божићна песма Тиха ноћ.  

 

*** 

Огроман посао је обављен и још увек се обавља. Прво полугодиште 2018/19. школске 

године завршено је ипак у реновираној згради.   



*** 

На окружном такмичењу у беседништву за 

подручје Карпатског басена које носи име 

„Kölcsey Ferenc“, одржаном  18. јануара у 

Суботици,  наше ученице Дорина Ковач и 

Виолета Кереши освојиле су 2. и 3. место. 

 

 

 

*** 

На општинском такмичењу из физике, одржаном 20. јануара у Гимназији за талентоване 

ученике „Бојаи Фаркаш“, Леа Борбељ је заузела 1. место. 

*** 

Обновљену школу 23. јануара обишла је државна делегија на челу са премијерком Аном 

Брнабић, која је истог дана обавила и примопредају сенћанске топлане.  

У делегацији су били и председник покрајинске 

владе Игор Мировић, министар рударства и 

енергетике Александар Антић, шеф канцеларије 

за управљање јавним улагањима Марко 

Благојевић, као и покрајински секретар за 

образовање Михаљ Њилаш. 

На одржаној конференцији за штампу премијерка 

је истакла да је у зграду, која није реконструисана 

од 1906.године, и која није само важан објекат у 

образовном систему него представља и споменик 

културе, историје и традиције, влада Србије 

уложила 182 милиона динара. 

Градоначелник Рудолф Цегледи је, између осталог, истакао: „Можемо бити поносни и на 

то, да је осим Градске куће на нашем главном тргу обновљена и зграда Гимназије“. 

На самом улазу у зграду госте је поздравила 

директорица Ева Ујхази и том приликом истакла да 

је потпуно обновљен енергетски систем, уграђен 

противпожарни систем, измењени подови, по 

потреби мењан водовод и канализација. 



Гости су потом обишли обновљене учионице и посетили један школски час. 

 

 

 

 

 

 

*** 

За сарадњу Сенћанске гимназије са локалном 

организацијом Црвеног крста задужена је Моника 

Рожа Шипош, која је такође и члан комисије ове 

организације за омладину. У овогодишњој акцији 

добровољног давања крви, организованој 25. 

јануара, учествовале су две наше ученице, Река 

Рушак и Рита Сивери. 

 

*** 

Током ванредног часа књижевности , одржаног 6. 

фебруара, нашим ученицима се представио ансамбл 

"Mécsvirág”. 

 

*** 

У периоду од 6. до 12. фебруара  одржана је обука о коришћењу платформе Microsoft 

Office 365 Education за све запослене. 

 

*** 

На општинском такмичењу у одбојци, одржаном 7. фебруара, мушка екипа Сенћанске 

гимназије освојила је прво а женска екипа 3. место.  

 

*** 

На општинском такмичењу у кошарци и баскету, одржаном 14. фебруара,  и женска и 

мушка екипа наше школе освојиле су 1. место у обе категорије.  

 



*** 

На 6.такмичењу из физике и хемије "Ковач Стрико Золтан" за ученике основних школа, 

одржаном  24. фебруара у Спомен школи,  члан стручног жирија била је и наша 

професорица  Илдико Мариаш. 

*** 

На општинском  рецитаторском такмичењу на мађарском језику, одржаном 25. Фебруарау 

Градској библиотеци,учествовала је Ноеми Вајда. 

*** 

 

У Сегедину  су између 24. и 26. 

фебруара  одржани XIII сусрети 

лауреата Нобелове награде и 

талентованих ђака, на које су и овај 

пут позвани ђаци "Сенћанске 

гимназије". Ту част ове године  ималису 

ученици другог разреда: Арон Клонка, 

Енике Кош и Мате Поздер, као и 

професорица Илдико Мариаш. 

 

Као и сваке године, сегединскаФондација за будућност истраживања медицинске 

биологије и Сегединска академија наука уприличиле су програм за ученике 

заинтересоване за природне науке, с циљем да их упознају са најважнијим тренуцима 

истраживачког позива.Централна фигура богатог програма био је нобеловац, проф. 

Ервин Нехер, који је, поред одржаног предавања, одговарао и на питања ученика. 

Ученици су учествовали и у лабораторијским вежбама у лабораторијама 

Гимназије„Радноти Миклош“ и Гимназије „Немет Ласло“.  

 

Наши ученици су рекли да им је 

учешће на конференцији 

представљало велику част као и 

мотивацију за избор будућег 

позива.Кош Енике је истакла три 

најзначајнија тренутка: када су се 

сусрели са нобеловцем и слушали 

предавање на енглеском, 

непосредна искуства у 

лабораторијским вежбама, као и 

искуства студената која су им 

пренели током дружења. Нарочито 



мотивишућа била јој је изјава нобеловца да увек постоји област чије откриће чека на 

младе. 

Из разговора са студентима на Клонка Ервина највећи утисак је оставило уверење да 

резултати не долазе сами, него да се достижу марљивим радом и упркос искрслим 

тешкоћама, којих се не треба плашити. Поздер Мате је такође изразио захвалнаост на 

пруженој могућности да прошире своја знања, добију увид у позитивне и негативне 

тренутке научног истраживања,  питају студенте све што их је интересовало и  учествују у 

лабораторијским истраживањима. 

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу на 

српском језику, одржаном 26. фебруара  у Дому 

стваралаштва, ученица Наташа Мирковић 

освојила је 1. место,Оливера Шпирић и Миа Влах 

2. место а Биљана Теслић 3. место.  

 

 *** 

Осмо по реду регионално финале такмичења „Кири“ из заштите животне средине 

одржано је 27. фебруара у Хемијско-технолошкој школи у Суботици. 

 

Свих 6 екипа наших ученика оствариле су 

изузетне резултате а екипе које су освојиле 1. 

место пласирале су се у финале такмичења 

у Солноку. 

У категорији 1.и2.разреда 1.место заузела је 

екипа у саставу: Алмаши Андреа, Хорват 

Катаи Орхидеа, Бауерфеинд Клементина.  

 

2 место: Беседеш Шара, Терхеш Вираг, Тертеи 

Хеди  

3. место: Бене Александра, Шурањи Балаж, 

Сич Лили.  

У категорији 3. и 4. разреда 1. место освојила 

је екипа у саставу: Миклош Тимеа, Тот Хелга ; 

2. место : Чабаи Жофиа, Колић Кинга, Мучи 

Кристина ; 3. местоХеинрих Агнеш, Поша 

Дорка и Воланд Ката. 

 



*** 

 

 

 

 

У организацији и под вођством професорице Кинге Биро Мађари заинтересовани ученици 

и професори 27. фебруара су погледали Вердијеву Травијату у извођењу хора, оркестра и 

балета Српског народног позоришта у Новом Саду. 

*** 

На школском такмичењу из енглеског језика, одржаном 28. фебруара, пласман на следећи 

ниво постигли су Виктор Шурјан, Естер Хорват, Едина Хорват и Отилија Нача. 

*** 

Регионално финале деветог по реду такмичења 

„Кири“ -хемија одржано је 2. марта у 

Гимназији за талентоване ученике „Бољаи 

Фаркаш“. 

Ученик другог разреда, Клонка Арон освојио је 

2. место и пласирао се у финале, које се 

одржава у Солноку.Нашу школу представљали 

су и Јухас Сабина, Хорват Ервин, Рушак Река, 

Ковач Дорина и Тертели Ана. 

*** 

Општинско такмичење из мађарског језика одржано је 2. марта.Викторија Шојмоши је 

заузела 1.место, Андреа Алмаши другоа Вираг Терхеш3.место. 

*** 

Леа Борбељ је учествовала на окружном такмичењу из физике, одржаном 3. марта.Заузела 

је прво место али се није пласирала на следећи ниво такмичења.  

*** 

Општинско такмичењеКњижевна олимпијадаодржано је у нашој школи 3. 

марта.Учествовали су Барјактаровић Данило из II2 и Зековић Никола из I1 одељења и 

пласирали се на окружни ниво такмичења. 

 



*** 

 

Oве године смо 7. марта посетили 14. по реду 

Сајам образовања „Путокази“ на ком су се 

промовисали факултети, научни институти, 

високе и средње школе са територије Србије, 

као и поједине образовне институције из 

иностранства.Сајам има за циљ промоцију 

образовања за све и афирмацију доживотног 

образовања. Подржан је од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

Као и раније,паралелно се одржавао и Међународни 

сајам књига.У аули Сајма ученици су могли погледати 

и експонате  Изложбе  уметности  "Art Ekspo"и пратеће 

манифестације. 

 

 

 

Поред могућности куповине издања по сајамским 

ценама, учешћа у поклон-игри за посетиоце, сајам су 

пратиле промоције књижевних дела и аутора и 

бројни пратећи програми. 

Иако смо учествовали у наградној игри,  пријатно смо изненађени поклон књигама које су 

неколико дана касније стигле у школску библиотеку а дониране су од стране Сајма.  

*** 

Наташа Миљковић је учествовала на окружном рецитаторском такмичењу одржаном у 

Суботици 9. марта. 

 

*** 

Ученица 4.1 одељења Леа Борбељ учествовала је на 

регионалном такмичењу из социологије под називом Култура 

и савремени изазови, одржаном у Новом Саду 9. марта. 



*** 

На окружном такмичењу у одбојци, одржаном 15. марта у Кикинди, мушка екипа наше 

школе заузела је 2. позицију. 

 

*** 

Окружно такмичење из енглеског језика одржано је 16. марта у Кикинди. Наша ученица 

Едина Хорват пласирала се на републичко такмичење.  

 

*** 

На окружном такмичењу из  немачког језика, одржаном 17.марта, учествовале су Шара 

Катона и Река Рушак.  

 

*** 

Сваке године са више екипа учествујемо на такмичењу Црвеног крста „Шта знаш о 

здрављу“, које je ове године организовано 22. марта. На овогодишње такмичење, 

професори биологије Дора Чонић и Рожа Шипош Моника пријавиле су три екипе. 

Екипа I2 одељења на мађарском наставном језику у саставу Хорват Ервин, Фаркаш Шара, 

Лајчак Ева, Шипош Ивет и Калман Енике освојила је 5.место.Друге две екипе чинили су 

Никола Зeковић, Петар Живанов, Милан Комлушан, Даница Ћушић, Миљана Репац, 

Михајло и Никола Поповић, Лука Ђукић, Марко Божић и Теодор Ђукић. 

*** 

На седмом по реду Такмичењу ученика 

у области заштите потрошача, које су 

22. марта организовали Економско-

трговинска школа и Центар за заштиту 

потрошача Сента, наши ученици Арон 

Клонка и Марк Нађ Абоњи освојили су 

1. место у категорији првог и другог 

разреда. 

*** 

 

Наша школа се представила и на 

осмој берзи средњих школа, 

одржаној 22. марта у Основној 

школи Јован Јовановић Змај у 

Кањижи. 

 



*** 

На општинском такмичењу из српског језика, одржаном 23. марта, ученица Милица 

Сретеновић је у категорији 3. разреда заузела 1. место, док су Наталија Бојић и Данило 

Барјактаровић у категорији другог разреда заузели 1. и 2. место и пласирали се на окружно 

такмичење. 

*** 

Након другог круга онлајн дела 

такмичења „Европa свакодневницe“за 

ученике у Мађарској и прекограничним 

крајевима, наша екипа у саставу: Кити 

Кереши и Наташа Ковачев  из III3 

одељења, Река Фаркаш и Дорина 

Ковач  из III4 одељења, заузела је 3. 

позицију и пласирала се у финале, 

које је одржано 23. марта у 

Секешфехерваруу Мађарској. Наша 

екипа је у финалу заузела 7. позицију.  

*** 

На окружном такмичењу из биологије, одржаном 24. марта у Кикинди, Леа Борбењ је 

заузела 1. место, али се није пласирала на републичко такмичење.  

*** 

Наша школа је била домаћин овогодишњем окружном 52. уметничком такмичењу 

средњошколаца (КМВ), одржаном 26. марта. Пласман у финале, које се традиционално 

одржава у Бечеју, постигли су : Кристина Радулов и Шамуел Месарош у категорији новеле 

; Ноеми Вајда - драмски монолог ; Виолета Кереши - рецитовање ; Адам Тот - 

компонована поезија.   

*** 

На окружном такмичењу у кошарци и баскету, одржаном 27. марта у Кикинди, женска 

екипа наше школе освојила је 2. место у обе категорије, док је мушка екипа освојила 2. 

место у кошарци и 3. место у баскету. 

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић 29. марта је у 

просторијама Културно образовног центра Чока одржао 

предавање под називом  "Драгутин Димитријевић Апис". 



*** 

Отворени дан у Сенћанској гимназијиодржан је 29. марта. Заинтересованим родитељима 

и ученицима школу су представиле директорица Ева Ујхази и професорице Ема Речко и 

Маријана Голић. 

 

Ученици су сазнали да се од септембра у Сенћанску 

гимназију уписује једно одељење на српском језику 

општег смера, као и три одељења на мађарском језику 

општег, друштвено-језичког и природно-математичког 

смера, те да ће им на располагању бити  два од четири 

предложена изборна предмета (језик медија и култура ; 

јединка, група и друштво ; здравље и спорт ; образовање 

за одрживи развој). 

 

 

Такође су сазнали и да се у обновљеној згради већ 

користе новонабављена савремена наставна 

средства.Садашњи ученици школе су изнели своја 

запажања а приказан је и видео-спот о свакидашњици 

школе, који су припремили ученици првог разреда у 

оквиру предмета Језик, медија и култура.Потом су 

чланови ученичког парламентаприсутне ученике и 

родитеље повели у обилазак школе. 

 

*** 

Услови образовања у нашој школи представљени су и у 

О.Ш. „11.новембар“ 30. марта. 

 

*** 

На окружном такмичењу Књижевна олимпијада, одржаном  30. марта у Гимназији 

,,Душан Васиљев'' у Кикинди,  учествовали су НиколаЗековић и Данило Барјактаровић.  

 

*** 

Током марта месеца, у сарадњи са "IPA" 

организацијом, у цркви „Срце Исусово“ одржано је 

десет презентација о оргуљама као инструменту. 

Предавачи су били професор на одсеку за оргуље 

Академије уметности у Новом Саду Золтан Борбељ и 

професорица музичке културе у нашој школи Кинга 



Биро Мађари. Ученици III3 и IV3 одељења присуствовали су двема презентацијама. 

*** 

 

 

Након завршног уређења 3. априла је 

свечано предато ново крило наше школе, 

чија је изградња финансиранa средствима 

мађарске владе.  

 

 

 

 

Свечаном отварању је присуствовао амбасадор 

Мађарске Атила Пинтер, председник 

скупштине АП Војводине Иштван Пастор, 

градоначелник Сенте Рудолф Цегледи, као и 

секретар Мађарске за националну политику 

Арпад Јанош Потапи, који је у својој беседи 

подсетио на добре српско-мађарске односе и 

економску помоћ коју пружа мађарска влада у 

оквиру националне политике. 

 

Такође је истакао да је управо обнављање 

зграде Сенћанске гимназије пример како две 

државе заједно могу деловати у интересу 

напретка одређеног простора. Нагласио је да, 

када подржавамо младе -  подржавамо нашу 

будућност. 

Градоначелник је истакао да сенћанска 

самоуправа чини све у циљу осавремењавања 

образовања, али да су често њене могућности 

недовољне те да је стога свака помоћ добродошла. Такође је нагласио да је ово био 

потребан и важан корак, да би се и надаље развијало и оснаживало образовање у школи са 

традициојом дугом 140 година. 

Пастор Бела је као позитиан пример истакао управо сенћански средњошколски образовни 

центар, где три школе функционишу под једним кровом и да се притом сви задаци 

решавају без трвења. 



 

 

 

 

 

 

 

Ученици Сенћанске гимназије извели су свечани програм за почасне госте и остале 

присутне. 

 

Свечани догађај је окончан обиласком нових, 

опремљених учионица и трпезарије. 

 

*** 

 

 

 

У Београду је 6. априла одржано републичко такмичење из 

енглеског језика на ком је учествовала и наша Едина Хорват 

из IV3 одељења. 

*** 

На окружном  такмичењу из мађарског језика, одржаном 7. 

априла, 2. место освојиле су и Андреа Алмаши и Викторија 

Шојмоши. 

 

*** 

На међуоружном такмичењу из атлетике, одржаном 11. априла, постигнути су следећи 

резултати:  

2. место у скоку увис : Николета Сабо (III4) 

2. место у скоку  удаљ: Жока Шурањи (I2) 

2. место у штафети 4 x100 за девојке (Сабо, Шурањи,Абоњи, Неинрих) 

3. место у трци на 100 метара: Хеинрих Агнеш (III4) 

3. место за женску екипу Сенћанске гимназије 



*** 
 

Дан мађарске поезије 11. април, који се обележава 

на дан рођења Јожефа Атиле, ове године је 

обележен на градском тргу  јавним читањем 

стихова мађарских песника. Међу рецитаторима  је 

била наша ученица Ченге Чехак а програм су 

плесном тачком затворили  такође наши ученици 

Ервин Хорват, Даниел Рац Сабо, Алекс Станчулов, 

Доминик Станчулов и Тибор Тот Бојник.  

 

 

*** 

 

Финални део 

Уметничког 

такмичења 

средњошколаца, 

популарни 

KMV,одржан је 12. 

и 13. априла у 

Бечеју. 

 

Самуел Месарош 

је освојио Посебну 

награду 
 

 

 
 

*** 

На окружном такмичењу из српског језика, одржаном 13. априла, учествовали су Наталија 

Бојић (II1), Данило Барјактаровић (II2) и Милица Сретеновић (III1). 

*** 

 

Члановима Друштва за помоћ и заштиту 

ментално и физички оштећених лица “Рука у 

руци” ученици и наставници наше школе 17. 

априла су свечано уручили 15 таблета. 

Гостима у част школски хор је извео пригодан 

програм.  

 

 

 

 



*** 

Поводом обележавања 800-годишњице 

аутокефалности српске православне цркве 25. 

априла је у просторијама СКЦ-а „Стеван Сремац“ 

одржано предавање о Светом Сави. Предавач је био 

др Борис Стајковски а домаћин вечери наш 

проофесор Јован Гашовић.  

 

 

*** 

У Солноку у Мађарској је 27. aприла одржано 

финале такмичења Кири-заштита животне 

средине. На ово финале су се пласирале чак две 

екипе наше школе и обе су постигле изузетан 

резултат. 

 

 

 

 

 

У категорији првог и другог разреда наша екипа у 

саставу : Андреа Алмаши, Клементина Бауерфеинд 

и Орхидеа Катаи, освојиле су прво место, као и 

награду за најбољи тест. 

 

 

 

 

 

 

У категорији трећег и четвртог разреда наша екипа 

у саставу : Тимеа Миклош и Хелга Тот, освојила 

је 4. место као и награду за најбољу екипу изван 

граница Мађарске.  

 

Ментор нашим успешним ученицама, као и увек, 

била је професорица Илдико Мариаш. 



*** 

У обновљеној згради је 4. маја уприличено свечано 

обележавање 60 година матуре за бивше ученике 

наше школе, која је у периоду њиховог школовања 

носила назив „Бојаи Фаркаш“ за одељења на 

мађарском језику, а „Стеван Сремац“ за одељења на 

српском језику. 

 

*** 

 

 

Екипа Сенћанске гимназије 

освојила је 1. место на 

шаховском фестивалу 

међународног карактера 

“Фанчестик”, одржаном 5. маја 

на Палићу. 

Екипу су чинили Мартон Рожа, 

Чонгор Ђере и Чаба Месарош. 

Чонгор Ђере освојио је 3. место 

у појединачној конкуренцији. 

 

 

 

 

*** 

 

Делегација Парламента Мађарске је 9. маја, у склопу посете нашем граду, обишла и 

новосаграђено крило зграде Сенћанске гимназије, чију изградњу и опремање је 

финансирала влада Мађарске. 

*** 

 

У Солноку у Мађарској je 11. маја одржано XXX финале 

такмичења Кири - хемија, на ком је, на основу пласману у 

полуфиналном такмичењу,  учествовао и наш ученик Арон 

Клонка. 

 

 

 

*** 



Девојачки хор Сенћанске гимназије је 11. маја у Новом Саду освојио прво место на 

Републичком такмичењу хорова гимназија, средњих стручних и средњих музичких 

школа Србије! Поново успех наше младе професорице и хористкиња. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Убрзо након успеха са нашим хором, професорица Кинга Биро Мађари је у свечаној сали 

Градске куће са хором СКЦ-а „Стеван Сремац“ 15. маја одржала традиционални годишњи 

концерт, на ком су гостовали и наши ученици Зоран Наумов (гитара) и Илија Цветковић. 

(кахон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

У организацији министарстава здравља и просвете 15. маја је за наставнике Сенћанске 

гимназије и Економске школе, потом и за ученике, одржано предавање о наркотичким 

средствима.    

 



*** 

 

Центaр за заштиту потрошача даривао је учеснике Такмичења из области заштите 

потрошача  научном екскурзијом у Будимпешту, реализованом  15. маја. Међу њима су 

били и наши победници Арон Клонка и Марк Нађ Абоњи и, наравно, професорица Илдико 

Мариаш. 

*** 

 

Ученица II4 одељења Андреа Алмаши освојила је 3. 

место на Републичком такмичењу из мађарског 

језика, одржаног 16. маја у Суботици.   

 

 

 

 

*** 

 

 

Професор историје Јован Гашовић је на 

Правном факултету у Београду 17. маја 

одржао предавање "Битка код Сенте". 

 

 

 

 

 

*** 

 

Већ традиционална манифестација позната 

под називом “Матурантска  парада“ – четворка 

за Гинисов рекорд  одржана је и ове године на 

градском тргу 17. маја.  



Пре почетка увежбаног плеса окупљене 

матуранте сенћанских школа поздравио је 

градоначелник Рудолф Цегледи, пожелевши им 

успех на матури, пријемним испитима, даљем 

школовању и запошљавању.Такође их је 

замолио да не забораве своје школе и да се са 

стеченим знањем врате и обогаћују своју 

средину. Као и сваке године, плес матураната се 

одвијао истовремено у многим европским, и 

преко 40 градова у Србији. 

 

 

*** 

На републичком такмичењу из латинског језика, одржаном 18. маја, ове године су 

учествовале Теодора Нешић и Андреа Алмаши.  

 

*** 

У организацији Националног савета Мађара наши ученици су 18. маја, заједно са 

ученицима осталих средњих школа из Сенте и окружења посетили високошколске 

установе у Суботици. 

 

*** 

 

 

Истог дана, 18. маја је у Новом Саду 

одржана XVII gениус конференција 

на којој су Бауерфеинд Клементина 

и Хорват Kатаи Орхидеа заузеле 2. 

место у оквиру секције за заштиту 

животне средине.   

 

 

У склопу Гениус конференције 

одржано је и VII покрајинско 

такмичење ученика у области 

заштите потрошача, на којем су Арон 

Клонка и Марк Нађ Абоњи 
освојили Посебну награду. 

 

 

 

 

*** 

Клонка Арон је освојио 4. место и на дописном такмичењу Хемија на немачком језику, 

на којем већ дуже времена учествују наши ученици. 

 
 



*** 

И наравно, традиционално, матуранти су 24. маја 

присуствовали последњем разредном часу, продефиловали 

центром града, потом присуствовали и учествовали у 

свечаном програму у новој спортској хали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају свечане доделе поклон књига и похвалница најбољима, проглашени су ученици 

генерације 2015/2019.године. 

 

 



 

 

На српском 

наставном језику за 

ученицу генерације 

проглашена је Леа 

Борбељ а на 

мађарском 

наставном језику 

Река Рушак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Професор историје Јован Гашовић био је домаћин вечери на предавању др Бориса 

Стајковског о Светом Сави, које одржано 31. маја у просторијама КОЦ-а Чока.   

 

*** 

Чланице хора Сенћанске гимназије 4. јуна су у цркви Свете Терезије детета од Исуса, 

извеле химну мађарског националног заједништва. 

*** 

Прошле године Сенћанска гимназија се придружила мрежи 

амбасадора Природно-математичког и Информатичког Факултета 

Биолошког Института у Сегедину, који има за циљ проналажење 

наставника средњих школа који у њиховој школи подржавају 

развој и даље образовање талентованих ученика у области 

информатике и науке.  

Улогу амбасадора је прихватила Моника Рожа Шипош. 

Захваљујући овој сарадњи, петоро наших ђака прошле године је 

боравило у летњем кампу у Сегедину. 

Ове школске године нас представљају две ученице из III3 

одељења Берта Бианка и Бенде Бетина, а камп се одржава у 

периоду од 24. до 28. јуна. 

 

*** 

Манифестација „Моћ знања“ и свечани пријем за добитнике Вукове награде у 

сенћанској Градској кући организовани су 20. јуна, пријем ученика генерације код 

престолонаследика Александра Карађорђевића у Белом двору 21. јуна, када се 

завршава и  настава  у 2018/19. школској години.   


