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Szeptember
Az iskolánk tanárai számára szemináriumot tartottak.
Csókán megszervezték a Harmadik Nemzetközi Dobosfesztivált, s megválasztották a
legjobb dobosokat is, a gimnázium tanulója,Garić Dragoljub bizonyult a legjobb dobosok
egyikének.
Október
A belügyi szervek képviselői
intézményünkben előadást tartottak elsőseinknek a
kábítószerélvezés megelőzéséről és az agresszióról.
A hónap elején sor került az elsősök számára megszervezett
gólyabulira az iskola tornatermében. A szervezéssel megbízott
tanárok mellett (Máriás Ildikó, Gere Olga) a diákparlament
tagjai is bekapcsolódtak az előkészületekbe. Szellemes játékos
feladatok vártak az
elsősökre, mint pl.:
óda
írása
a
Gimnáziumhoz,
krémes evése bekötött szemmel, nyelvtörő
kimondása fagylalttal teli szájjal stb. A diákokból
és tanárokból álló bizottság pontozása alapján
ajándékkal jutalmazták az elsősöket, mindegyik
csapatot.

A zentai festő, Andruskó Károly tiszteletére kiírt képzőművészeti pályázat nyertese
Kormányos Ákos az ex librisével.
November
A tanulóink részt vettek a Városháza dísztermében dr. Kis Gábor, budapesti egyetemi tanár
előadásán, melynek témája a molekuláris biológia jelene és jövője volt.

A pedagógusnap keretében ünnepélyesen elbúcsúztattuk a két
nyugdíjba vonult kolléganőt, Gašović Zorica, szerb nyelv és
irodalom szakos tanárnőt és Czabafy Lucia, magyar nyelv és
irodalom szakos tanárnőt. Az érdeklődő tanárok részt vehettek a
karlócai kiránduláson is, amelyet ugyancsak ebből az alkalomból
szerveztek.

A körzeti versenyen győztek az asztaliteniszezőink, egyéniben pedig Radonjić Vladimir, az
országos versenyen a csapat 2.helyen végzett, s Vladimir is 2.lett egyéniben.

Nagy Sára a körzeti úszóversenyen 2., az országos versenyen 7.helyen végzett.
A diákcsereprogram keretében egy alabamai tanuló november 9 – 16-ig nálunk tartózkodott,
s tartalmas szórakoztatásáról tanulóink gondoskodtak, élménybeszámolót is tartott
diákjainknak, ők pedig kirándultak vele a környező településekre, s megtekinthette a
nevezetességeket is.
Az idén is eljutottak a diákok Bükkre és Kőszegre, a Kárpátmedencei
Ősmagyar
Nemzeti Diákbajnokságra,
amelyen
Tóth
Éva,
asztaliteniszező 1., Nemes
Dániel 2.helyet értek el. A
sakkozók közül Novák
Tamás 1., Kaszás Viktor
2.helyre kerültek.

December

Ebben az évben is meglátogathatták a tanulóink a egyetemi nyílt napokat Újvidéken.
Az Újvidéken megtartott Tudományos Diákköri Konferencia szereplői: Döme Lili, Ágoston
Szabina, Lengyel Ákos, Lengyel Zsuzsanna, Varga Anikó, Tóth Ágnes, Losonc Csongor,
Farkas Árpád, Vajagity Barbara, Oláh Tamás, Katona András, Bíró Magyari Tas, Süli
Mónika és Csúzdi Valentina. A magyarországi országos döntőre Oláh Tamás és Katona
András, valamint Farkas Árpád és Bíró Magyari Tas jutottak el a biológiai tárgyú
munkáikkal.
December 19-én a gimnázium dísztermében vendégül
láttuk dr.Babić Savát, írót és műfordítót, aki két előadást
tartott, az egyiket szerb nyelven a magyar civilizációkról, a
másikat magyar nyelven a fordításai mikéntjéről. Az
irodalmi est vendégei voltak még Ramadanski Draginja,
műfordító és kritikus, valamint Beszédes István, író és az
zEtna folyóirat szerkesztője.

Becsén egy központot létesítettek az ifjú
tehetségek felkarolására. Tanulóink közül is akadnak ilyenek, a felmérésüket Gere Olga,
pszichológus végezte, s a következő tanulók kapcsolódhatnak be a becsei központ munkájába:
Sztantity Szebasztián, Benák Tímea, Gömöri Eszter, Farkas Árpád, Csorba Diana, Nemes
Dániel, Lengyel Ákos, Novák Tamás, Ürményi Anett, Katona András, Takács Krisztina,
Popov Mark, Ademi Suzana, Obradović Nenad és Đurović Bojana.

Az első félév az
idén december 23án
álarcosbállal
zárult.

Január
A Szent Száva napi ünnepséget a gimnázium szervezte ez
alkalommal az iskola dísztermében, amelyen mindhárom
iskola részt vett.
A könyvtári csoport meglátogatta a városi könyvtárat, és
megismerkedett
az
ottani
ismertszerzési
lehetőségekkel.

Február
Az Implom József helyesírási versenyen ismételten szerepeltek tanulóink.
Dr. Lajkó Károly, szegedi előadó előadását hallgathatták tanulóink a díszteremben a
stresszcsökkentő viselkedésről és a konfliktuskezelésről.
A szerelmesek világnapját megünnepelték diákjaink.
A szerb nyelvű községi szavalóversenyen Milanović Marina 2., Garić Dragoljub 3. helyen
végzett.
A magyar nyelvű községi szavalóversenyről a körzetire jutottak Berze Angéla és Nagybali
Tamara.

Farkas Ildikó, számítástechnika és informatika szakos
tanárnő közreműködésével a 3 magyar negyedikes
osztály meglátogathatta a Szegedi József Attila
Tudományegyetemet, s betekintést nyerhettek a tanulók
az egyetemi életbe, tájékozódhattak a lehetőségek
milyenségét
illetően,
mindebben a segítségükre
volt Füvesi István, egyetemi
tanár, aki a vezető szerepet
vállalta magára. Közben Szeged város nevezetességeit is láthatták
a diákok.

A Neumann János informatikai tehetségkutató verseny elődöntőjét Magyarkanizsán tartották,
Ágoston Szabina eljutott a szekszárdi versenyre.

Március
Berze Angéla és Nagybali Tamara a szabadkai szavalóversenyről eljutottak Szécsányba.
A gimnázium gimnasztikacsapata a községi és a körzeti versenyen is első helyen végzett, a
csapat tagjai: Branovački Maja, Denić Aleksandra, Boros Erika és Göblös Elizabet.
A községi szerb nyelvtanversenyről Vučurović Draga és Popadić Jasna jutottak a körzetire.

A Neumann János Tehetségkutató Verseny szekszárdi
döntőjéről Ágoston Szabina 2.díjjal tért vissza.

Minden elsős osztály a könyvtáros kíséretében ellátogatott a városi könyvtárba, s
megtekinthette az ott folyó munkát.

A körzetközi kémiaverseny szereplői: Döme Lili, Tóth Ágnes, Farkas Árpád, Vastag Gábor,
Lengyel Ákos és Mucsi Róbert.
Az újvidéki Könyvkiállításon bemutatkozott iskolánk tanára, Nagy Abonyi Árpád a
Budapest, retour című könyvével.
Tanulóink részt vehettek Vasić Goran, történész előadásán, az est házigazdája Gašović
Jovan, iskolánk történelemtanára volt.
A német nyelvű szavalóversenyen Újvidéken Stankov Jelisaveta 3. helyet ért el.
A KMV elődöntőjére Csókán került sor. A becsei döntőre továbbjutók: Nagybali Tamara,
Süli Mónika, Oláh Tamás, Gömöri Eszter, Berta Lilla és Illés Eszter.
Április
A Tudományos Diákköri Konferencia pannonhalmi országos döntőjéről Oláh Tamás és
Katona András első díjjal tértek vissza.

A körzeti magyar nyelvtanversenyről az országosra jutottak: Pásztor Mária, Vastag Gábor,
Illés Eszter, Csillag Tímea és Lengyel Zsuzsanna.
A körzeti történelemversenyen Ademi Suzana 1. Redžić Nataša 2.lett.
Az idei Kutató Ifjak Konferenciájának szereplői: Bíró Magyari Tas, Farkas Árpád, Kis
Kornélia és Ágoston Szabina.
Április 16 – 19-ig tanulóink bemutatkoztak munkáikkal a kémikusok nemzetközi
találkozóján Marosvásárhelyen. A bemutatkozó diákok: Lengyel Ákos, Baráth Ádám, Szögi
Miklós, Lengyel Zsuzsanna, Hangya Tamás, Varga Anikó, Fényszárosi Sára, Papp Mariann,
Döme Lili, Tóth Ágnes és Bleszkány Viktor.
A gimnasztikacsapat eljutott a niši országos versenyre.
Az atlétikacsapat is továbbjutott a körzetire, egyéniben Prijović Milan és Szögi Miklós.
A KMV becsei döntőjének eredménye: Nagybali Tamara 2.hely – szavalás, Süli Mónika
1.hely és a Képes Ifjúság különdíja – prózamondás, Oláh Tamás 1.hely és a zEtna különdíja –
önálló vers, Berta Lilla a Képes Ifjúság különdíja – novella, Illés Eszter a Hét Nap és a Sikoly
különdíja – publicisztika.
A belügyi szervek képviselői előadást tartottak a diákoknak és a szüleiknek is az aktuális
problémákról, a kábítószer terjedéséről, s a szülők kaptak egy olyan lehetőséget, hogy a
járőröző rendőrökkel együtt az éjszakai órákban szembesüljenek a fiatalok viselkedésével.
Május
Az országos magyar nyelvtanversenyen Szabadkán első helyezést ért el Illés Eszter, Pásztor
Mária pedig 3.lett.
Az újvidéki Genius verseny eredményes tanulói: Ágoston Szabina, Süli Mónika, Csúzdi
Valentina, Ülvöcki Krisztina, Tóth Dorottya, Tóth Tamara, Ürményi Anett, Molnár Gábor
Nóra, Kalmár György, Zabos Kornélia, Kormányos Ákos, Sinka Mónika, Bíró Magyari Tas,
Farkas Árpád, Oláh Tamás, Katona András, Fényszárosi Sára, Szögi Miklós, Varga Imola,
Sárosi Beáta, Kávai Zsuzsanna, Lengyel Zsuzsanna, Papp Mariann, Varga Anikó, Nagybali
Tamara, Bicskei Andrea, Sütő Anna, Gere Szabolcs és Kis Kornélia.
Ademi Suzana, iskolánk tanulója május 10 – 16-ig Finnországban tartózkodhatott, s
bepillantást nyert az ottani életbe, az oktatási rendszerbe is, s élményekkel gazdagon tért
vissza, melyeket velünk is megosztott.
A szabadkaiVajdasági Módszertani Központ képviselői Farkas Ildikó tanárnő
kezdeményezésére előadást tartottak tanulóinknak, hogy segítsenek a pályaválasztásban.
Ebben az évben iskolánk is bekapcsolódott a Raf chalange nevű versenybe, melyet a
belgrádi Informatikai Egyetem szervezett. Vujačić Ivan munkája bejutott az első 20-ba, s részt
vehetett a döntőn, amelyre tanárnője, Nagy Szilvia kíséretében ment.
A gimnázium gimnasztikacsapata 3.lett az országos versenyen.
A negyedikes számára ez alkalommal játékos vetélkedőt szerveztünk, amelynek az irányítója
Máriás Ildikó tanárnő volt.
A ballagási műsorra az iskolaudvarban került sor, a generáció legjobbjai: Kondić Nemanja és
Verebes Sára.
Az atlétikacsapat 3. helyezett az országos versenyen, a tagjai: Vučurovič Draga, Stojanović
Jelena, Vujić Milana, Berta Lilla, Molnár Gábor Anita és Vajdovics Evelin.
Branovački Maja részt vett Belgrádban a Diákparlament nevű szemináriumon május 29 –
31-ig.
A tavalyi iskolaévtől Laskovity Ervin, egykori gimnazista ötletére közéleti személyek
látogatnak el a magyarórákra. Tavaly Verebes Ernő és Szögi Csaba voltak a vendégek, az
idén Pressburger Csaba, a Magyar Szó leendő főszerkesztője képviselte magát.

Június
Nagy Abonyi Árpád, iskolánk tanára bemutatkozott a budapesti Könyvkiállításon is a
Budapest, retour című regényével. Korábban egy holland nyelvű antológiában jelent meg a
tanár úrnak egy novellája.
Az idei tanévet is a diákok főzőversenye zárta az iskola udvarában.

