2008/09. школска година
У септембру...
Почетак школске године је обележен одржавањем прве седнице Наставничког већа, одржане
29. августа, на којој је извршена анализа расподеле часова и утврђена разредна старешинства.
У овој школској години уписано је 102 ученика на српском и 269 ученика на мађарском
наставном језику, односно, укупно 371 ученик. Од укупног броја, чак 191 ученик путује до школе,
што је, поред просторних ограничења школе, као и сваке године, један од разлога за отежано
планирање ваннаставних акртивности.

***
Већ почетком школске године одржан је трећи по реду семинар за стручно
усавршавање наставника са темом „Наставник између теорије и праксе“.
Ангажовањем школског педагога и директора школе, као и претходна два, и овај
семинар је уприличен у просторијама школе, како би се наставницима олакшало
похађање.
***
У Чоки је 29. септембра
одржан Трећи међународни фестивал
добошара, на ком је проглашен најбољи добошар, одржано и такмичење у
спремању добош торте, карневалска поворка, а уприличена је и изложба
антиквитета Срђана Стојанчева. Овај несвакидашњи догађај је скренуо нашу
пажњу управо због чињенице да је наш ученик Драгољуб Гарић заједно са
Далибором Гојковим из Румуније (Дета), проглашен за најбољег добошара.
У октобру...
У организацији Mинистарства унутрашњих послова, за ученике првог
разреда су 1. октобра, у просторијама школе одржана предавања на тему
безбедности, превенције наркоманије и агресивности.
***
Према плану директора школе,
3. октобра је одржана популарно названа
бруцошијада, за чије су осмишљавање биле задужене
професорице Аранка Јухас (Juhász Aranka), Илдико
Маријаш (Máriás Ildikó) и школски психолог, Олга
Гере.
У реализацију су били укључени и
представници ученичког парламента старијих разреда.

Тог дана, након одржана четири часа, у фискултурној сали су се окупили
ученици првог разреда, којима је приређен необичан „пријемни испит“ за приступ
колективу сенћанских гимназијалаца.
Организатори су осмислили игре за прваке, у којима су на духовит начин
могли исказати своје способности, као и осећај за колективни дух и спортско
надметање, све то у присуству ученика старијих разреда који су их бодрили,
чланова жирија (професори и ученици) и осталих посматрача.
Сада већ стална екипа за осмишљавање оваквих дружења, и овај пут је
показала креативност, ведар дух, дар да анимира и забави примењујући принципе
и методе васпитавања личности.
Задатак ученика у првој игри под називом
„Ода Гимназији“, био је да у року од 20 минута
смисле песму о Гимназији, која ће садржавати речи
чварак, шрафцигер и инхалатор – на српском језику,
и varrógép, talicska, csipkebokor на мађарском
језику ; у другој су такмичари морали изговарати
компликоване речи са сладоледом у устима ; у
трећој су склапали латинске речи од слова
исписаних на каменчићима, који су били умешани
у брашно ; у следећој је такмичар везаних очију јео
кремпиту коју му је други ученик додавао ; потом
су такмичари у устима преносили јабуке у посуду
своје екипе, и на крају караоке у изабраним
музичким стиловима. Весело и
заникмљиво, што се види и на фотографијама.

***
На конкурсу за креативно решење екслибриса (ex libris,logotip)
објављеном у организацији Друштва есперантиста Сенте а поводом годишњице
рођења познатог сенћанског сликара Кароља Андрушка (Andruskó Károly), наш
ученик Акош Кормањош (Kormányos Ákos) освојио је прво место у категорији
средњошколаца.

У новембру...
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Почетком новембра наши ученици су присуствовали научно-популарном
предавању „Садашњост и будућност молекуларне биологије“ (A molekuláris
biológia jelene és jövője) одржаном у свечаној сали Градске куће. Предавач је био
универзитетски професор из Будимпеште др Габор Киш (Kis Gábor).
***
Поводом Дана просветних радника, у петак, 7.
новембра је одржана свечана седница Наставничког већа,
на којој су свечано испраћене у пензију две професорице
матерњег језика : Зорица Гашовић, професор српског
језика и књижевности и Луција Цабафи (Cabafi Lucia),
професор мађарског језика и књижевности.

Након пригодног говора директор школе је уручио поклон књиге а потом је
уследило и последње званично обраћање наших колегиница.

***
Истим поводом, наредног дана је уприличена
једнодневна екскурзија у Сремске Карловце,
током које су професори посетили ризницу
Патријаршијског двора, чувену Карловачку
гимназију, патријаршијски вински подрум као и подрум „Пробус“.
Ризница Патријаршијског двора чува врло значајна дела , што
документовати .
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можемо само делимично

У Свечаној сали Карловачке гимназије
задужена ученица говори о историјату школе

Спомен библиотека Карловачке гимназије је
културно добро о ком се брину стручњаци Библиотеке Матице српске, тако да је доступна само уз
њихово одобрење. Књиге су заштићене у посебним витринама, како би се испунили неопходни
услови за њихово чување.

***
Овогодишње Окружно такмичење у стоном тенису у Кикинди окончано је победом екипе
Сенћанске гимназије, као и победом Владимира Радоњића у појединачној конкуренцији.

На Државном такмичењу у стоном тенису, одржаном 10. новембра у
Кикинди мушка екипа Гимназије у саставу Владимир Радоњић и Данијел Немеш
(Nemes Dániel), освојила је II место, док је у појединачној категорији Владимир
Радоњић освојио такође II место.
***
На Окружном такмичењу у пливању, одржаном 6. новембра, Нађ Шара
(Nagy Sára) је освојила 2. место, а на Државном првенству, одржаном 17.
новембра у Крушевцу, у категорији 100 м леђно освојила је 7. место.
***
У склопу размене ученика из пет градова Србије и САД, у току новембра
месеца у посети групи ученика, која је већ боравила у Америци, односно у посети

4

нашем граду, била је ученица Бетси Боутвел из Хантсвила у Алабами. У нашем
граду је боравила недељу дана, од 9. до 16. новембра.
Наши ученици су испланирали заиста обиман програм за своју и нашу
гошћу. Посетила је Суботицу, Палић, Кикинду, Кањижу, Нови Сад, у Сенти се
сусрела са председницом СО Сента, Жирош-Јанкелић Анико, са представницима
невладиних организција, обишла је торањ Градске куће, православну цркву ,
Ватрогасни дом, Градску библиотеку, Дом стваралаштва, Градски музеј. Наши
ученици су јој чак приуштили и крстарење реком. Присуствовала је и часовима у
нашој школи, али наравно, није изостала ни посета чувеном „Мојо“ клубу.

Млада Американка је за наше ученике приредила презентацију своје школе

***
Овогодишње Финално такмичењу у стоном
тенису и шаху „Златна екипа“
(
Kárpát-Medencei
ősmagyar
nemzeti
diákbajnokság), које окупља ученике са подручја
Карпатског базена и има међународни карактер,
одржано је 28, 29. и 30. новембра у Бику (Bükk) и
Кесегу (Kőszeg).
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Наши ученици се ни овај пут нису вратили без медаља : у стоном тенису у
категорији девојака Ева Тот (Tóth Éva ) је освојила I место, Данијел Немеш (
Nemes Déniel ) у категорији омладинаца II место и Тамаш Новак ( Novák Tamás )
у шаху, такође у категорији омладинаца I место. Касаш Виктор (Kaszás Viktor),
који је већ наш ученик, освојио је II место у шаху у категорији основаца.

У децембру...
Као и претходних, и ове године је организована посета Сајму образовања, који се
традиционално одржава у Новом Саду, како би ученици прикупили потребне информаторе и усмено
се информисали. На жалост, на овогодишњем сајму није представљен велики број високошколских
установа. Приметили смо веће учешће средњих школа, што је показатељ снажнијег маркетинга ових
установа.

***
Овогодишње Регионално такмичење научних радова „Tudók“ одржано је 6.
децембра у Новом Саду. Наши млади истраживачи су се представили
истраживачким радовима из више научних дисциплина :
Деме Лили (Döme Lili), Агоштон Сабина (Ágoston Szabina) и Ленђел Акош (Lengyel Ákos) у
секцији за медицину, Ленђел Жужана (Lengyel Zsuzsanna), Варга Анико (Varga Anikó) и Тот Агнеш
(Tóth Ágnes) у склопу хемијске секције, Лошонц Чонгор (Losonc Csongor) у секцији за социологију,
Фаркаш Арпад (Farkas Árpad) и Вајагић Барбара (Vajagity Barbara) у секцији за историју науке, Олах
Тамаш (Oláh Tamás), Катона Андраш (Katona András), Биро Мађари Таш (Biró Magyari Tas) и
Фаркаш Арпад (Farkas Árpád) радовима у склопу биолошке секције, и Шили Моника (Süli Mónika) и
Чузди Валентина (Csuzdi Valentina) у склопу секције за психологију.

Освајањем првог места у својим секцијама, на државни ниво такмичења
својим радовима пласирали су се Олах Тамаш (Oláh Tamás), Катона Андраш
(Katona András), Биро Мађари Таш (Biró Magyari Tas )и Фаркаш Арпад (Farkas
Árpád).
***
Током децембра месеца у Сенти је под покровитељством Секретаријата за културу АП
Војводине одржан V фестивал књижевности „зЕтна“. У сарадњи са уредником електронског
часописа „зЕтна“ и организатором ове манифестације, Иштваном Беседешом (Beszédes István),
заинтересовали смо и наше ученике за поједина дешавања. Чланови Библиотечке секције су
присуствовали промоцији часописа „Руковети“ одржаној 12. децембра у Дому стваралаштва.
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У петак 19. децембра, имали смо част да у
свечаној сали угостимо проф. др Саву Бабића,
врсног познаваоца мађарске књижевности и културе,
преводиоца мађарских писаца на српски језик и
оснивача Катедре за хунгарологију Филолошког
факултета у Београду.Професор Бабић је за наше
ученике одржао два предавања, на српском и
мађарском језику.

Гости професора Бабића били су угледни
сенћански интелектуалци и књижевни посленици,
др Драгиња Рамадански, такође преводилац и
књижевни критичар и Беседеш Иштван, писац,
уредник
и
преводилац.
Професор
Бабић је на
српском језику одржао предавање на тему „
Мађарска цивилизација“, што је и наслов једне од
његових књига, а потом је на мађарском језику
одржао предавање „ О мојим преводима“(A
fordításaimról).
У склопу књижевог фестивала 22. децембра у Градском музеју је одржана промоција
пројекта „Chechtaw“ који представља заједничку књижевну реализацију једне теме од стране више
укључених писаца, и то на два језика. Наши ученици су такође организовано присуствовали
промоцији овог пројекта.

***
Током дедембра месеца спроведена је још једна занимљива акција у којој су
учествовали и наши ученици.У склопу акционог плана СО Бечеј покренута је
иницијатива за подршку даровитим ученицима, на подручју бечејске, а потом и
осталих заинтересованих општина. Циљ акције је брига о напредовању даровитих
ученика. Планирано је да ученици, који приликом тестирања покажу изузезтне
способности, постају чланови формираног регионалног Центра за даровите
„Талентум“ у склопу ког се даље прате и усмеравају под менторством
универзитетских професора. Радове настале током наредног периода, промовисаће
на разним смотрама и такмичењима. Овогодишњи председник комисије била је
Олга Гере, психолог наше школе, која је и обавила тестирање.Тестирање су
успешно окончали ученици:
Стантић Себастијан (Sztantity Szebasztian) – историја, Бенак Тимеа (Benák
Tímea) и Гемери Естер (Gömöri Eszter)- мађарски језик, Фаркаш Арпад (Farkas
Árpád ) - информатика, Чорба Диана (Csorba Diana), Немеш Данијел (Nemes Dániel)
и Ленђел Акош (Lengyel Ákos) - математика, Новак Тамаш (Novák Tamás) биологија, Обрадовић Ненад, Адеми Сузана и Ђуровић Бојана - историја, Урмењи
Анет (Ürményi Anett) из психологије, Попов Марк, Катона Андраш (Katona
András)и Такач Кристина - уметност ( фотографија).
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***
Пред новогодишње и божићне празнике и у школи су започеле празничне
припреме. Представници ученичког парламента су у четвртак 18. децембра
започели кићење новогодишње јелке у послеподневној смени, да би, према
договору, ученици друге две школе наставили украшавање школе 19. децембра.
***
Поводом завршетка првог полугодишта 22. децембра су одржане седнице одељенских већа а
потом и седница Наставничког већа, на којој је размотрен успех ученика у протеклом периоду и
сачињен план допунске и додатне наставе.

***
Уместо свечаности, коју смо обичавали уприличити поводом Дана школе,
божићних и новогодишњих празника, ове године је организован маскембал, у ком
су ученици очигледно више уживали а
придружили су им се и професори, као и
директор школе.
Настава је званично окончана у
уторак, 23. децембра, али то је био крај само
за одрасле и озбиљне. Један важан тренутак
је чекао децу запослених па он ни ове године
није изостао. Не знамо ко је ове године
одглумио ову значајну улогу али, судећи по
изразима на дечјим лицима, он има само
једно име : ДЕДА МРАЗ.

У јануару...
Традиционално, 27. јануара, на дан школске
славе, одржана је пригодна академија, за чију
припрему је ове године била задужена наша школа, а
присуствовали су ученици и професори све три
средње, ове године и једне основне школе. Свечана
сала наше школе, иако још увек није потпуно
опремљена, већ до сада је прилично испунила своју сврху.
Прослављени хор „Сенћанске гимназије“

8

Рецитал у извођењу ученика Гимназиије

Као и увек, након свечаности : славско жито за госте

***
Крајем јануара чланице Библиотечке секције су посетиле Градску
библиотеку, где су се упознале са организацијом фондова, историјатом библиотеке,
могућностима прикупљања информација. Имале су прилику и да виде делове
фонда старе и ретке књиге а као израз посебне пажње према нашим младим
библиотекарима, Градска библиотека је чланицама секције, које до тада нису биле
њене чланице, поклонила бесплатну чланарину за 2009. годину.
У фебруару...
У Градској библиотеци је 2. фебруара традиционално одржано Tакмичење
из правописа мађарског језика „Implom József ”, на ком су учествовали и наши
ученици.
***
У четвртак, 5. фебруара, наши ученици су организовано присуствовали
предавању, које је у свечаној сали СО Сента одржао др Лајко Карољ (Lajkó
Károly), доцент Психијатријске клинике Универзитета у Сегедину. Тема предавања
је била : Стресно диминутивно понашање – водећа нит у сређивању наших
конфликата (Stresszcsökkentő viselkedés : vezérfonal konfliktusok rendezéséhez).
***
За Дан заљубљених, као и увек, школа је била украшена љубавним
порукама, . Ученици су долазили у школску библиотеку у трагању за стиховима.
На улазу у школу је, као и прошле године, ученике дочекало романтично
поштанско сандуче, спремљено само за овај дан, за писма и поруке заљубљених.
***
Са Општинског рецитаторског такмичења на српском језику, одржаном 24.
фебруара у Градској библиотеци, ни ове године се нисмо вратили без награда.
Марина Милановић је ове године заузела 2. место а Драгољуб Гарић 3. место.
На Општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику, које је
одржано 25. фебруара у Кући стваралаштва, ученице Берзе Ангела (Berze Angéla) и
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Нађбали Тамара (Nagybali Tamara) су се пласирале на Окружно такмичење у
Суботици.
***
Матуранти
три одељења
на мађарском
наставном језику, у пратњи професора
информатике, 10 . фебруара су били у посети
jедном од највећих универзитета у Мађарској ,
између 125. и 168. универзитета у Европи,
Сегединском
универзитету.
На
позив
професорица информатике, али и са посебним
поводом, придружила им са и школска
библиотекарка, потписница ових редова.

Не знамо да ли би ова посета била подједнако успешна и
занимљива да наш добровољни водич није био
проф.Фивеши Иштван (Fűvesi István), о ком носимо
изузетно топле утиске, колико због невероватне
ангажованости једног универзитетског професора да
анимира средњошколце и испуни ову посету образовним
и културним садржајима, колико због духовитости,
шарма, непосредности и предусретљивости, као и
преданости привременом, драговољно прихваћеном
задатку.

Полазиште је био Факултет за природне
науке и информатику, Одсек за информатику, где
су ученици могли да се упознају и са
најсавременијим технологијама, а потом се
наставила изузетно занимљива и садржајима богата
пешачка тура .

Ученици су обишли још неколико факултета али и Информатички музеј где
су им водичи били такође професори поменутог одсека.
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Како ова посета никако није имала
само
образовни, него и културни карактер, обишли смо неколико културно-историјских
споменика а за крај (најузбудљивији доживљај за библиотекарку) : посета
Универзитетској библииотеци у Сегедину.

Шта тек рећи о овој
библиотеци
:
вероватно је изузетно
архитектоснко решење
омогућило да све што
је изузетно, буде и
видљиво – огромне
електронске читаонице
за индивидуални и екипни рад, организација фондова,
присуство великог броја читалаца који се виде али не
чују, пространи холови и обиље дневне светлости,
дискретни водичи, а кроз средиште зграде, од врха до првог спрата, видљиво из
сваког кутка, на прозрачном платну исписани значајни текстови из историје
мађарског језика и културе.
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***
Информатичко такмичења истраживачког карактера
„Нојман Јанош“
(Neuman János informatikai tehetségkutató Verseny) одржано је 28. фебруара у
Кањижи . На финално такмичење у Мађарској (Сексард), које има међународни
карактер, пласирала са ученица IV 4 одељења, Агоштон Сабина (Ágoston Szabina).

У марту...
У Суботици је 6. марта одржано Окружно рецитаторско такмичење на
мађарском језику. Наше ученице Берзе Ангела (Berze Angéla) и Нађбали Тамара
(Nagybali Tamara) пласирале су се на следећи ниво такмичења у Сечњу.
***
На Општинском такмичењу из спортске гимнастике, одржаном 10. марта у
Сенти, гимнастичка екипа Сенћанске гимназије освојила је 1. место и пласирала се на
Окружно такмичење, које је одржано 19. марта у Сенти. И на овом нивоу наша
екипа гимнастичарки : Маја Брановачки, Александра Денић, Борош Ерика (Boros
Erika), Геблеш Елизабет (Göblös Elizabett), осваја 1. место, чиме стиче пласман на
Међуокружно такмичење из спортске гимнaстике у Суботици.
***
У Сенти је 14. марта одржано Општинско такмичење из српског језика и
језичке културе, са ког су се две наше ученице, Драга Вучуровић и Јасна Попадић
пласирале на окружно такмичење, које се одржава у Кикинди 11. априла.
***
Од 12. до 14. марта у Сексарду у Мађарској оджано је финале
Истраживачког информатичког такмичења „Нојман Јанош“ (A 5. Numann
János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny Döntője тер), које има
међународни карактер.
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Наша ученица Агоштон Сабина (Ágoston Szabina)
у категорији образовни софтвер освојила је 2.
место. Као и прошле године, наши представник се
није вратио без награде.

***
Према ранијем договору са руководиоцем Градске библиотеке, ученици свих
одељења првог разреда су посетили Градску библиотеку (од 9. до 20 марта), са
намером да се приближе самој институцији, али и читању, сазнавању и
систематичном трагању за информацијом, те да упознају могућности које им у том
процесу пружа Градска библиотека. Руководилац библиотеке Геро Ибоја и
библиотекар Предраг Поповић предано су се ангажовали на остварењу заједничке
намере, те им захваљујемо на инспиративним презентацијама.
***

На Mеђуокружном такмичењу из хемије, одржаном 28. марта у Панчеву,
учествовали су и наши ученици Деме Лели (Döme Lili), Тот Агнеш (Tóth Ágnes),
Фаркаш Арпад (Farkas Árpád), Ваштаг Габор (Vastag Gábor), Ленђел Акош (Lengyel
Ákos) и Мучи Роберт (Mucsi Róbert).
***
За нас је одржавање овогодишњег Међународног сајма књига у Новом Саду
(половином марта) било значајно и због једног посебног разлога. Наш професор,
Нађ Абоњи Арпад (Nagy Abonyi Árpád) на овом сајму представио је и свој роман
првенац, „ Budapest, retour“ који се појавио у издању „зЕтне“ те се очекују
промоције у Сенти, Суботици и Будимпешти.
***
Завичајна фондација“Стеван Сремац“ је поводом
200-годишњице Битке на Чегру 19. марта уприличила
предавање о поменутој бици, ком су присуствовали и
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наши ученици. Предавање је одржао мр Горан Васић, асистент на катедри за
историју Филозофског факултета у Новом Саду а домаћин вечери је био Јован
Гашовић, професор наше школе и члан Uправног одбора фондације.

***
Као и ранијих година, и ове године смо се појавили на 16. матинеу немачке
поезије „Донау“, које је, у организацији Удружења подунавских Немаца, одржано
28. марта у Новом Саду. Ове године представљала нас је ученица Јелисавета
Станков која је у категорији скеча освојила 3. место. Јелисавета је била и аутор и
извођач скеча (на немачком језику), комозитор и извођач музике.
***
Истог дана одржано је полуфинале 42. уметничког такмичења
средњошколоца у Чоки, на ком су учествовали и наши ученици. На финално
такмичење, које се одржава 24. и 25. априла у Бечеју, пласирали су се : Нађбали
Тамара (Nagybali Tamara), Шили Моника (Süli Mónika), Олах Тамаш(Oláh Tamás),
Гемери Естер (Gömöri Eszter), Берта Лила (Berta Lilla) и Илеш Естер Illés Eszter).
У априлу...
Промоцији књиге Александра Вељића „Рација-заборављени геноцид“,
коју је уприличила Завичајна фондација „Стеван Сремац“, 2. априла у простoријама
Градског музеја у Сенти, присуствовали су и овај пут наши ученици. Поред аутора,
гост вечери била је и песникиња из Новог Сада Спасенија-Цана Сладојев, која је
говорила своје стихове посвећене рацији.
***
Ученици који су се пласирали на државни ниво такмичења „Tudók“ у
Мађарској опет су нам донели дивне вести. Такмичење је одржано 3-4. априла у
Панонхалми. Истраживачки рад Олах Тамаша (Oláh Tamás) и Катона Андраша
(Katona András), овај пут сврстан у област медицине, освојио је тзв. ВЕЛИКУ
награду. Наиме, на овом такмичењу се додељују три прве награде, и наравно,
најбољи рад међу првима осваја ову Велику I награду.
***
Окружно такмичење из мађарског језика је одржано 4. априла у Сенти.
Ученици Пастор Марија (Pásztor Mári), Ваштаг Габор (Vastag Gábor), Илеш Естер
(Illés Eszter), Чилаг Тимеа (Csillag Tímea) и Ленђел Жужана (Lengyel Zsuzsanna)
пласирали су се на Републичко такмичење, које ће се одржати 9. маја у Суботици.
***
На Окружном такмичењу из историје, одржаном 5. априла у Кикинди
учествовала су 4 наша ученика. Сузана Адеми је заузела 1. место у категорији
ученика трећих разреда (али због спречености- одлазак у Финску - неће
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учествовати на републичком такмичењу), Наташа Реџић је заузела 2. место у
категорији ученика 2. разреда.
***
Овогодишња Конференција младих истраживача одржана је 8. априла у
просторијама ЕУ-Војвођанског едукационог центра, који је, заједно са СО Сента и
покровитељ конференције.
Тема истраживачких радова ове године била је заштита животне средине а
од наших ученика учествовали су :
Биро Мађари Таш (Biró Magyari Tas) и Фаркаш Арпад (Farkas Árpád) са
радом : Учинак магнетизоване воде на вегетативни развој паприке ; Киш
Корнелија(Kis Kornélia) са радом : Алтернативни извори енергије ; Агоштон
Сабина (Ágoston Szabina) са радом : Алергије.

Током конференције били су изложени и радови ученика Сенћанске гиманзије
задати на исту тему током наставе информатике. Наши ученици су и пратили
излагања својих колега, али и занимљива излагања свог професора Сабо Тенки
Кароља (Szabó Tönki Károly) о знаменитостима Турске, са једног од многобројних
путовања.

Искусни истраживач увек изазива пажњу.
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***
Од 16. до 19. априла наши ученици су учествовали на 6. интернационалном
хемијском ђачком симпозијуму у Марошвашархеју у Румунији.

Такмичари са својом професорицом испред Теоријског лицеја „Bolyai Farkas“ и испред тврђаве
Вајда Хуњади

Скоро сви наши ученици, који су се представили својим истраживачким научним
радовима, вратили су се са овог такмичења овенчани похвалом : Ленђел Акош
(Lengyel Ákos) и Барат Адам (Baráth Ádam) из биохемије, Фењсароши Шара
(Fényszárosi Sára) и Сеги Миклош (Szőgi Miklós) из примењене хемије, Ленђел
Жужана (Lengyel Zsuzsanna), Ханђа Тамаш (Hangya Tamás), Варга Анико(Varga
Anikó)и Пап Маријан (Papp Mariann) из органске хемије. Учествовали су и Деме
Лили (Döme Lili), Тот Агнеш (Tóth Ágnes) и Блескањ Виктор (Bleszkány Viktor)
радовима из области примењене хемије.
***
Међуокружно првенство у гимнастици,
одржано 23. априла у Суботици, окончано је још
једним успехом Сенћанске гимнезије : 1. место за Мају
Брановачки, Борош Ерику (Boros Erika), Геблеш Ерику
(Göblös Elizabett) и Александру Денић и пласман на
Републичко такмичење у гимнастици, које се одржава у
Нишу током маја месеца.

***
Следећег дана у Сенти је одржано и Окружно такмичење у атлетици.
Женска екипа наше школе пласирала се на међуокружно такмичење, које се
одржава током маја месеца у Суботици или Сомбору. На истом такмичењу пласман
на следећи ниво такмичења појединачно су постигли : Пријовић Милан у
дисциплини бацање кугле и Сеги Миклош (Szőgi Miklós) у дисциплини скок увис.
***
Чувени „КМВ“ не може без наших ученика а они без награда. На 42.
финалу уметничког такмичења средњошколаца, одржаном у Бечеју од 24. до
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26. априла, наши ученици су освојили неколико награда и то посебних. У
категорији рецитације Нађбали Тамара (Nagybali Tamara) осваја 2. место ; у
категорији говор прозног текста 1. место и посебна награда часописа „Képes
Ifjúság“за Шили Монику (Süli Mónika) ; за новелу Берта Лила (Berta Lilla) добија
такође посебну награду овог часописа ; за поезију Олах Тамаш (Oláh Tamás) поред
првог места, такође добија посебну награду електронског часописа „zEtna“, и
коначно, Илеш Естер (Illés Eszter) у категорији публицистике такође посебну
награду и то од стране часописа „Hét Nap” и „Sikoly”.
***
Да је Министарство унутрашњих послова одлучило да се озбиљније
позабави актуелним проблемима безбедности младих, наркоманије, агресивности
и у нашем окружењу, говори и чињеница да су послије предавања на поменуте
теме, организованих за ученике, 22. и 23. априла, одржали предавања и за родитеље
ученика, као и да се кренуло даље од теоретске едукације, организовањем
заједничких обилазака сенћанских кафића у вечерњим сатима, како би
заинтересовани родитељи стекли увид у видове забаве сенћанске омладине.

У мају
Републичко такмичење из мађарског језика одржано је 9. маја у Гимназији
за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици. Резултати овог такмичења
дају нам право на следећу констатацију : када је у питању знање мађарског језика у
категорији 3. разреда, најбољи смо у Републици јер је наша ученица Илеш Естер
(Illés Eszter) освојила 1. место а Пастор Марија (Pásztor Mária) 3. место. Није на
одмет напоменути да на овом такмичењу наши ученици равноправно одмеравају
снаге са ученицима језичке гимназије у Суботици.
***
Следећи текст ће поприлично подсећати на списак јер садржава мноштво
награда освојених на овогодишњем такмичењу „Гениус“, одржаном 9. маја у
Новом Саду. Чињенице : да се ово такмичење завршава на покрајинском нивоу, да
су радови ученика истраживачког карактера, да су у жирију и универзитетски
професори, да су у конкуренцији биле средње школе из Бечеја, Бачке Тополе,
Суботице, Новог Сада и Сенте, даје освојеним наградама још већи значај.
Медицина
I место : Ágoston Szabina, Süli Mónika, Csúzdi Valentina
III место : Ülvöcki Krisztina, Tóth Dorottya
Заштита животне средине
I место : Tóth Tamara
II место : Ürményi Anett, Molnár Gábor Nóra, Kalmár György
III место : Zabos Kornélia
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Биологија
I место : Kormányos Ákos
II место: Tóth Tamara, Sinka Mónika, Biró Magyari Tas, Farkas Árpád
Хемија, хемијска технологија
I место : Oláh Tamás, Katona Andráa, Fényszárosi Sára, Szögi Miklós
II место : Varga Imola, Sárosi Beáta, Kávai Zsuzsanna, Lengyel Zsuzsanna
III место : Papp Mariann, Varga Anikó
Историја уметности
I место : Nagybali Tamara, Oláh Tamás, Bicskei Andrea
Фотографија
I место : Sütő Anna
III место : Gere Szabolcs
Физика
II место . Sinka Mónika
III место : Kiss Kornélia
Социологија
II место : Ülvöcki Krisztina, Тóth Dorotya
Ментори такмичара били су професори : Рожа Шипош Моника (Rózsa Sipos
Mónika), Маријаш Илдико (Máriás Ildikó), Едеш Каталин (Édes Katalin), Кокаи
Елена (Kókai Elena) и Мушкиња Оливер, који су сигурно подстакли овако велики
број ученика на учешће а сигурно и допринели овом успеху.
***
На срећу, последњих година и наши ученици чешће имају прилику да
упознају друге земље, захваљујући постојању више цивилних удружења који
омогућавају размену ученика, али пре свега и захваљујући референцама које могу
да истакну приликом конкурисања за разне пројекте.
Сузана Адеми је већ неколико пута боравила у иностранству, па ипак се
пријавила и за пројекат „Упознај Европу у Данској 2008/2009“, у организацији
ИСАЦ фонда. Како је та чињеница узета у обзир, Сузана није позвана ради одласка
у Данску али је међу 1200 пријављених кандидата изабрана у 25 потенцијалних
кандидата за посету Финској, која се у међувремену прикључила реализацији
пројеката овог фонда. Резултат разговора је био Сузанин избор у 18 ученика из
Србије, који су од 10. до 16. маја посетитили Финску.

Фотографије снимљене током обиласка
ИСАЦ фонд је, како се наводи на сајту, независан, непрофитан и невладин труст мозгова,
који својим деловањем настоји допринети преображају Србије на разним пољима, између осталог и
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кроз специјалистичко образовање, а све у циљу њеног приближавања Европској Унији и
евроатланским институцијама).

Сузана нам је поред предивних фотографија , пружила и мноштво
информација о институцијама које је посетила : Министарству образовања,
Министарству спољних послова, Парламенту, једној средњој школи (која је
истовремено и основна школа) и Одсеку за славистику на Филозофском факултету
у Хелсинкију, Шведском универзитету у Турку. У склопу посете било је чак и
једно крстарење.

Унутрашњост парламента

Зграда парламента

Изабрани ученици српских школа oбишли су парламент и присуствовали једној од
седница, што је очигледно уобичајена пракса за посетиоце. Омогућено им је и да
разговарају са једним послаником .

Школа коју су посетили има и сопствену позоришну салу за 500 посетилаца као и посебан простор
за дружење ученика, који је, као што се види, осликан графитима ученика. Књиге није слободно
износити из библиотеке, него се читају у читаоници. Наставници имају слободу одабира тема у
оквиру наставног плана и програма.
Базен се не види, али постоји у школи, као и теретана.

У Министарству спољних послова је одржана презентација о
могуђностима Србије за улазак у ЕУ.
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Очигледно, наша Сузана је знала и где и како да се
фотографише. На фотографији је скулптура
финског књижевника Алексиса Кивија испред
Националног позоришта.
И ово је Финска . На фотографији иза грађевине је брод који у својој унутрашњости има чак
и улицу. Десна фотографија илуструје културу свакодневнице развијених земаља. Ми смо поносни
што већ имамо могућност да сортирамо отпатке у више од два контејнера. Финци их већ имају
неколико врста.

***
И наши мутуранти су, заједно са матурантима Економско-трговинске школе
и Средње медицинске школе, 15. маја на тргу испред Градске куће плесали за
Европу, на музику Штраусовог „Слепог миша“.
***
Војвођански методички центар у Суботици започео је пројекат, који има
за циљ пружање помоћи младима у проналажењу посла, али и одабиру будућег
занимања, засновану на
квалитетном упознавању друштвених, правно политичких, привредних и образовних прилика у земљи и иностранству, ситуације
на тржишту рада, али и на овладавању неопходним вештинама. Пројекат обухвата
извођење радионица и неопходне приручнике у штампаној и електронској форми.
Ангажовањем наше професорице Илдико Фаркаш (Farkas Ildikó), ученици другог и
трећег разреда на мађарском наставном језику укључили су се у рад поменутих
радионица, које су организоване у нашој школи 9., 16. и 17. маја. Ученици су
задовољни стеченим знањима а школска библиотека је добила на поклон корисне
публикације на мађарском језику : „Hazaérsz : esély és esélyegyenlőség a
Vajdaságban” и „ Állásvadász kézikönyv diplomás pályakezdőknek“ у штампаној и
електронској форми ( на ЦД-у), које су на располагању осталим заинтересованим
ученицима.
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***
Ове године наша школа се појавила и на информатичком такмичењу, које је
први пут под називом „ Raf chalange“ организовао Рачунарски факултет из
Београда .Такмичење је намењено средњошколцима, који су своје презентације
слали електронском поштом. Такмичили су се и наши ученици а рад једног од
њих, Ивана Вујачића, ушао је у првих двадесет радова, изабраних од стране
стручног жирија. Других двадесет радова је изабрано путем интернет гласања.
Иван је, заједно са професорицом Силвијом присуствовао проглашењу финалиста
(најбољих четрдесет ) 17. маја, када је, као и сви финалисти, представио процес
израде анимације, како би доказали своје ауторство универзитетским
професорима, који су били у жирију.
***
Републичко такмичење у гимнастици одржано је 18. 5. у спортској хали
Нишу. У категорији средњих школа наша школа је освојила 3. место а екипу су
сачињавале : Маја Брановачки, Борош Ерика (Boros Erika), Геблеш Ерика (Göblös
Elizabett) и Александра Денић. Још једном : трећи смо у Србији.

***
Још једну генерацију матураната свечано смо испратили 22. маја.
Уочи испраћаја, матуранти су имали прилику да одиграју утакмицу са
својим професорима, потом и да се забаве учешћем у веселим играма, које је и овај
пут осмислила професорица Илдико Маријаш (Máriás Ildikó) која се доказала као
успешан аутор не само задатака из хемије, него и задатака посебног типа, који
ангажују машту али и добро расположење такмичара и посматрача. Најуспешнији
су добили и симболичне награде.
Традиционално, матуранти су се опростили од своје школе и професора
пригодним програмом, а потом су разредне старешине доделиле поклон књиге
ученицима заслужним за успехе у појединим наставним областима. Након седнице
Наставничког већа и одлуке директора школе проглашени су и ученици генерације.
Ученик генерације 2005/09 на српском наставном језику је Немања
Кондић а на мађарском наставном језику Веребеш Шара (Verebes Sára).
Као најуспешније међу матурантима показало се одељење IV 3, разредног
старешине Ујхази Еве.
***
Поново трећи у Србији – овај пут у атлетици. Првенство републике Србије
ове године одржано је 25. и 26. маја у Сремској Митровици. У пратњи проф. Еве
Ракин нашу школу представљале су : Драга Вучуровић (трка на 100 метара), Јелена
Стојановић (скок увис), Милана Вујић (трка на 800 метара), Берта Лила (скок
удаљ), Молнар Габор Анита (400 м) и Вајдович Евелин (бацање кугле) и на крају
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штафета 4x100 m. Ова вешта екипа спортисткиња Сенћанске гимназије освојила је за
своју школу 3. место.
***
Невладина организација “ Грађанске иницијативе“, која је организовала
размену ученика између Србије и САД и финансирала пројекат наших ученика
усмерен на заштиту животне средине након боравка у САД, у Београду je 29-31.
маја, у склопу пројекта „Ученички парламент“ програма за младе, организовала
семинар за представнике ученичких парламената у средњим школама, с циљем
побољшања рада те ученичке организације. На семинар је позвана и наша ученица
Маја Брановачки, која је присуствовала и регионалном семинару у Новом Саду.
Семинар је био организован у виду радионица, у склопу којих су ученици
припремали пројекат за једнu од наредних активности. Према идејном пројекту
насталом на самом семинару , како смо сазнали од Маје, намера је да се у нашој
школи организује трибина на тему функционисања ђачког парламента као и права
и обавеза ученика уопште, а циљ трибине је анимација ученика који би својим
анагажовањем реализовали будуће пројекте.
***
Када је прошле године наш бивши ученик Лашковић Ервин (Laskovity
Ervín), као апсолвент на Одсеку за мађарски језик и књижевност, одржао обавезне
часове у нашој школи, сетио се једнe лепe идејe, која је потом и заживела. На час
мађарског језика и књижевности позвао је писце Ернеа Веребеша (Verebes Ernő)и
Чабу Сегија (Szőgi Csaba), који се са ученицима разговарали о књижевности, на
начин на који то чине писци а не професори. Ове године Ервин је позвао Чабу
Пресбургера (Preszburger Csaba), такође писца са наших простора, који је
разговарао са ученицима током часова мађарског језика 29. маја.. Изгледа да ће ова
лепа ација постати традиција.

У јуну...
Као што смо већ најавили, 5. и 6. јуна наш професор Нађ Абоњи Арпад
(Nagy Abonyi Árpád) представио је свој нови роман и на будимпештанском сајму
књига, који има традицију дугу 80 година. Под називом „Седмица књиге“ сајам се
одржава на Верешмартијевом тргу у Будимпешти и поред мађарских издавача
представља и прекограничне издаваче мађарске књижевности. Тако је и ове године
сенћанска зЕтна представила своја издања и ауторе. Поред Шинковић Петера
(Sinkovity Péter) и Беседеш Иштвана (Beszédes István), на прилично посећеном
„зЕтнином“ штанду свој нови роман „Budapest, retour“ потписивао је и наш
професор, који је очигледно скренуо пажњу тамошњој културној јавности, јер је
позван да гостује на угледној радио станици „Kossúth rádió”. Интервју је
емитован уживо током одржавања сајма.
Ако већ говоримо о популаризацији књижевног ставралаштва нашег
професора, поменућемо још један податак : у јануару ове године у издању
холандског издавача Uitgeverij passage из Гронингена појавила се антологија
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приповедака на холандском језику под називом „ Een dansje in de regen“ .
Антологија обухвата приповетке 14 савремених писаца који су живели или живе у
Холандији а пореклом су са разних континената. Међу тих четрнаест нашла су се
два писаца из Србије а прва приповетка „Холандија на небу “ у преводу Марте
Месарош , дело је управо Нађ Абоњи Арпада.
***
Матурантима су ове године свечано уручена матурска сведочанства, уз
пригодан програм у свечаној сали школе.
Последњег дана наставе, након скраћених часова, ученици су и ове године у
школском дворишту кували, за своје другове и професоре. Било је топло, али и
весело и занимљиво. У настојању да се и школа учини местом радости, да се
понекад размрда монотонија учења и оцењивања, бар на почетку, за време
празника и на крају, креативни тим на челу са школским психологом, последњих
година проналази начине за другачије, забавније и привлачније присуство у
школском простору.
Овим лепим вестима завршавамо овогодишњи летопис. Седницом
Наставничког већа 22. јуна завршава се званични део, па и овогодишњи летопис,
који ће убудуће заменити вести о актуелним дешавањима, на сајту школе.
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