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СЕПТЕМБАР

Септембар
су
обележили
лауреати
најзначајнијих награда града Сенте који су нам
пружили повод за радовање. На свечаној седници СО
Сента уприличеној поводом Дана града Сенте,
додељене су плакете најистакнутијим грађанима. Том
приликом је Персиди Ћуић, професорици „Сенћанске
гимназије“ у пензији, додељена награда „Pro Urbe“ а
награду „Juventus pro Urbe“, намењену младим
заслужним прегаоцима града, добио је наш ученик
Акош Кормањош .

***
Екипа састављена од десет ученика наше школе и Гимназије за талентоване
ученике „Бољаи“, освојила је 2. место на такмичењу међународног карактера под
називом „Благо Карпатског базена“, одржаном у Егеру. Такмичење је захтевало
познавање историје и географије Егера, али је подразумевало и креативност,
сналажење у самом граду и разне вештине. Учествовали су и ученици из Румуније,
Пољске, Украјине, Мађарске. Из наше школе у екипи су били: Сеги Миклош, Тот
Ката, Веребеш Јудит, Молнар Габор Анита и Добротка Катинка.

***
Писац и професор мађарског језика и књижевности
Нађ Абоњи Арпад судјеловао је, заједно са Беседеш
Иштваном и Шинковић Петером, у промоцији стваралаштва
војвођанских мађарским писаца, одржаној 4. септембра у
Будимпешти током Дана мађарске књиге.
На 9. такмичењу војвођанских мађарских драмских
писаца, уприличеном поводом Дана мађарске драме 20. и 21.
септембра у „Новосадском позоришту“, за драмски текст
написан у току 8 сати (према пропозицијама такмичења)
добио је 3. награду, док је представа режирана по овом тексту
освојила 1. место.

***
Као и претходних, и ове школске године је за новопристигле прваке
организована „Бруцошијада“, која има за циљ да разгали прве озбиљне утиске о
средњошколским обавезама. Стога су и овај пут прваци имали прилику да решавају
задатке који захтевају довитљивост, мало вештине и младалачког духа. Аутор
игара била је Олгица Гере, школски психолог.

ОКТОБАР

Половином октобра посетила нас је немачка књижевница Карен Сузан
Фесел, која је у свечаној сали наше школе одржала промоцију своје књиге „Маx in
den Wolken“. Посета је реализована на иницијативу Гете института и Министарства
за просвету и спорт РС а као задатак мултипликатора за немачки језик, наше
професорице Еве Ујхази.
Промоција, односно конверзација на немачком језику о проблематици
којом се бави списатељица у свом роману, припремана је претходно у школским
учионицама сенћанских средњих школа. Групе ученика су добиле задатак да
преведу и обраде поједина поглавља књиге и на основу сопствених размишљања о
проблематици породичног насиља, о породичним односима и моралним дилемама,
припреме питања на немачком језику. Таква припрема је резултирала живом
дискусијом а књижевница је нашу школу даривала својом књигом. Након одржане
промоције уследила је и похвала од стране Гете института.

***
Као и претходне, и ове године смо организовано посетили Међународни
сајам књига у Београду. Иако кратка, посета је била плодотворна. Ученици су
успели да обиђу штандове најзначајнијих издавача. Захваљујући донацији
Акционарског друштва „Лепенка“ из Новог Кнежевца набављен је одређен број
књига за школску библиотеку. Ученици су такође куповали књиге, неки од њих и
по неколико, што нас прилично радује. Посета је реализована захваљујући
средствима „Пољопривредне станице ПО Сента“ и Акционарског друштва
„Житопромет Сента“.

***
Крајем октобра у Ердељу у Румунији одржана је четвородневна промоција
стваралаштва „зЕтниних“ писаца, међу којима је, поред Беседеш Иштвана,
Веребеш Ернеа и Сеги Чабе, био и наш професор Нађ Абоњи Арпад. Своје
стваралаштво представили су у четири града : Брашо, Шепшисентђерђ,
Кездивашархеј и Чиксереда.

НОВЕМБАР

Ласло Хусак, некадашњи сенћански ђак а садашњи студент медицине на
сегединском универзитету, одржао је ученицима све три средње школе у Сенти низ
предавања из области сексуалног васпитања младих, са акцентом на
контрацепцији. Одржавши предавања у свим одељењима „Гимназије“ од I до IV
разреда, предочио је младима неопходне и корисне информације.

***
Матуранти одељења са наставом на мађарском језику и ове године су
посетили Сегедински универзитет. Професор Иштван Фивеши, предавач
Факултета за информатику и ове године је био водич нашим ученицима, који су
захваљујући њему одслушали једно предавање из информатике, обишли факултете,
Информатички музеј, културно историјске споменике, посетили Градску и
жупанијску библиотеку Шомођи Карољ, као и Универзитетску библиотеку у
Сегедину.

ДЕЦЕМБАР

У децембру су наши ученици освојили прве
медаље. На Републичком такмичењу у стоном
тенису, одржаном 4. децембра у Шиду, у категорији
екипа „Сенћанска гимназија“ је освојила 1. место.
Екипу су сачињавале Ева Тот, Александра Радоњић
и Ализ Ђурчик. Ева Тот је у појединачној
категорији освојила 2. место.

ЈАНУАР

Светосавску свечаност за све сенћанске школе ове године су припремили ученици
и наставници О.Ш. „11 новембар“. Свечаност је приређена у фискултурној сали
школе. Поред осталих гостију свечаности су присуствовали и наши професори и
ученици.

ФЕБРУАР

У склопу представљања електронског часописа
зЕтна у Градској библиотеци у Суботици, поред
Беседеш Иштвана, Шинковић Петера и Сеги Чабе,
суботичком читалишту представио се и наш
професор Нађ Абоњи Арпад, који је говорио о
свом најновијем роману.

***
У школској библиотеци је 17. фебруара одржано школско рецитаторско
такмичење на мађарском језику. На Општинско такмичење, одржано 19. фебрауара
у Дому стваралаштва, пласирало се чак шест ученика. Даљи пласман остварила је
Ангела Берзе.
***
На Општинском рецитаторском такмичењу на српском језику наша
ученица Јована Вејновић освојила је 1. место.
***
На Регионалном „Curie“ такмичењу, oдржаном 20. фебруара, ове године
нас је представљала екипа од три ученика : Ласло Хегедиш, Естер Шерфозо и
Анита Зубрецки. Ученици су се такмичили у области заштите животне средине и
освојили 3. место.
***
Овогодишњи, 6. међународни сајам
образовања „Путокази“ посетило је скоро 90 наших
ученика.
Након обиласка штандова ученици су се
упутили према Студентском граду да би обишли зграде
универзитета.
Уследила је посета Библиотеци Матице
српске, где су саслушали двојезично предавање
господина Петера Хајнермана о историјату Матице
српске а потом обишли просторије каталога и упознали
се са начинима кришћења.
Последње одредиште била је поставка графика и
скулпторских објеката чувеног мађарског сликара
Виктора Вазарелија у Музеју савремене уметности
Војводине.

МАРТ
У склопу представљања младих аутора часописа „Híd”, започетог 5. марта
у Дому стваралаштва, у свечаној сали наше школе у 17.00 часова, ученицима
Гимназије представили су се аутори Арон Блум, Карољ Барлог, Тамаш Киш и
Кристина Оровец. Модератор је била Силвија Сабо, критичар.

***
У Суботици је 6. марта одржано Окружно рецитаторско такмичење на
мађарском језику. Наша ученица Берзе Ангела пласирала се на следећи ниво
такмичења.
***
Окружно такмичење из енглеског језика, одржано 6. марта у Кикинди,
окончано је успехом гимназијалаца. Маја Брановачки је освојила 1. место а Естер
Илеш 2. место, чиме су стекле пласман на републички ниво.
***
Истог дана у Кикинди је одржано и Окружно такмичење из немачког
језика и опет смо имали најбољег ученика. Овај пут је то био Марко Хочевар.

***
У петак 12. марта, наши ученици су организовано присуствовали
промоцији књиге есеја „Панонски триптих“ Мирјане Мариншек Николић.
Промоција је била усредсређена на Печуј (током 2010. године једна од културних
престоница Европе) као стециште многих стваралаца, али са посебним освртом на
три значајна уметника, нашег великог сликара Петра Добровића, творца мађарског
оп-арта Виктора Вазарелија, и великог хрватског књижевника Мирослава Крлежу.
***
Наша школа је и ове године била организатор Општинског такмичења из
мађарског језика, одржаног 13. марта. Поред наших, учествовали су и ученици
Средње економске и трговинске школе, Средње медицинске школе, као и
Гимназије за талентоване ученике „Бољаи“. Од наших ученика на Окружно
такмичење пласирало се чак 6 ученика.
***

На Општинском такмичењу из српског језика, одржаном 13. марта у
згради Гимназије, ученик Милош Радосављевић се пласирао на окружно
такмичење.
***
Општинско такмичење из историје одржано је 14. марта у згради
Гимназије. Ученице Сузана Адеми и Наташа Реџић су се пласирале на окружно
такмичење
***
Представници америчког колеџа АЦТ у Грчкој
одржали су презентацију ове високошколске установе у
нашој школи 17. марта у свечаној сали. Тако је Сента први
мањи град у ком су боравили представници овог
универзитета, акредитованог од стране NEASC (агенција
која акредитује престижне универзитете попут Харварда и
Јејла). Менаџер факултета је упознао ученике са условима
уписа, могућностима даљег усавршавања у Америци, као и
могућностима запошљавања након стицања дипломе.

***
И ове године смо стигли до финала
Истраживачког информатичког такмичења „Нојман
Јанош“ (међународног карактера), које је одржано у
Сексарду у Мађарској од 18. до 20. марта. Наравно, ни
овај пут није било довољно само учествовати. Nаш
ученик Давид Орос освојио je I место у категорији
музике а Фани Кинчеш II место у категорији рачунарске
графике.

***
У току овог месеца наши ученици су спремали и радове за информатичко
такмичење под називом „RAF CHALLENGE 2010“ које организује Рачунарски
факултет из Београда и Друштво математичара Србије. Конкурс је намењен управо
ученицима средњих школа а овогодишња тема је била : Природна блага Србије. Уз
менторство професора информатике на конкурс је упућено укупно 30 радова.
***

Учествовали смо и у овогодишњем циклусу такмичења мултимедијалних
презентација „Create the future“ које организује компанија Siemens d.o.o. у
Београду а под покровитељством Министарства просвете РС и Секретаријата за
образовање града Београда. Тема овогодишњег такмичења била је „ Ветар, вода,
сунце - у служби енергије“. Пријављени су радови две групе ученика и очекују се
резултати прелиминарног такмичења, које се одржава у свим државама, након чега
најбољи учествују у финалном такмичењу.
***

Ученица Брановачки Маја и ове године је на
Окружном такмичењу из гимнастике, одржаном 19. марта
у Сенти, освојила I место а Борош Ерика III место. Екипно,
„Сенћанска гимназија“ је освојила I место.

***
Као и претходне године, крајем марта ученици свих
одељења I разреда организовано су посетили Градску
библиотеку. Како упознавање фондова, њихове
организације, доступности и могућности није једини циљ
посете, руководилац одељења Ибоја Геро део расположивог
времена је посветила подсећању на значајне сенћанске
ствараоце као и на културни живот града, истичући значај
улоге Градске библиотеке у формирању и неговању
завичајног фонда, као и у организацији разнородних
културних активности. Као и увек, ученици су имали
прилику да виде и примерке старе и ретке књиге, који се
чувају у фонду Градске библиотеке, међу њима и књиге из
17. века, својевремено премештене из фонда старе
гимназијске библиотеке и тако сачуване од евентуалног
нестајања.

***
У просторијама ЕУ-Војвођанског едукационог
центра 25. марта одржана је Конференција младих
истраживача, на којој су ове године представљени радови
:

Еколошки отисци сенћанских гимназијалаца (Жужана Каваи и Фани Кинчеш)
Уистину је лек лек? (Кристина Илвоцки и Дороћа Тот)
Болест савременог доба : фобија (Моника Шили и
Валентина Чузди)
Сплеткарење (Акош Кормањош)
Програм за Web презентације (Ервин Тот)
Колико нам соле памет? Утврђивање кухињске соли у
прехрамбеним производима (Ева Шаму и Виктор
Блескањ)
Знање наших предака (Ливиа Кирај и Ева Фајка)
Примена ефекта пирамиде у ботаници (Лила Берта)
Плесни на хлебу (Таш Биро Мађари)

***
На конференцији младих истраживача
међународног карактера „TUDOK“, одржаној
26. и 27.марта у Шарошпатаку, наши ученици су
опет постигли успех. Ученица Жужана Каваи,
која је представила рад у склопу еколошке
секције, добила је тзв. Посебну награду (Külön
díj), као и ученик Акош Кормањош, само у
оквиру секције за социологију и психологију.

***
Полуфинале 43. уметничког такмичења средњошколаца одржано је 27
марта у згради Сенћанске гимназије јер је овогодишњи организатор била Средња
медицинска школа. Од наших ученика на финално такмичење у Бечеју пласирало
се њих осам и 2 групе, и то у следећим категоријама : проза, драмски монолог,
поезија, новела, публицистика

***
Немачко удружење Донау и ове године је
организовало Матине немачке поезије са такмичарским
карактером. На седамнаестом матинеу, одржаном 27.
марта у просторијама КУД „Петефи Шандор“ у Новом
Саду, Јелисавета Станков и Моника Шили пpедставиле су
се музичком изведбом песме, за коју је текст написала
Јелисаветa. На жалост, организатор је ове године направио
пропуст због ког су се наше ученице нашле у погрешној
категорији и остале без могућности да освоје неку од
награда.

АПРИЛ

На позив удружења „Szó-tér”пpофесорица
информатике Илдико Фаркаш боравила је у
Коложвару 13, 14. и 15. априла на конференцији под
називом „Међународне телекомуникације“, која се
одржава у склопу истоименог међународног пројекта u
Библиотечкој задужбини Хелтаи Гашпар. Наша
професорица је на поменутој конференцији била један
од предавача, међу којима је било више главних
уредника штампаних и електронских медија, али и
универзитетских професора. Тема њеног предавања
била је „Коришћење информационо-комуникационих технологија у
међународним пројектима“.
***
Окружно такмичење из мађарског језика одржано је 18. априла у Сенти.
Од шест ученика, колико их је учествовало из наше школе, пет ученика се
пласирало на републички ниво такмичења
***
Поводом Националног дана подсећања на
жртве холокауста и обележавања годишњице
холокауста у Војводини, директор школе и професор
историје Тибор Патаки одржао је 22. априла у Кући
стваралаштва предавање „ Дан сећања на
холокауст“. Предавање праћено видео-пројекцијом
обухватило је живот Јевреја пре холокауста ,
тумачење самог појма, историјат и појавне облике.

***
Наш професор Нађ Абоњи Арпад, заједно са Сеги Чабом и Орчик
Роландом, боравио је почетком априла у Берегсасу у Украјини, у склопу
књижевног маратона . Тамошњој публици су се представили као аутори сенћанског
електронског часописа (и издавача) „зЕтна“ и књижевни ствараоци Војводине.
Након тога, заједно са Беседеш Иштваном и Лошонц Арпадом, у својству
бившег сарадника, присуствовао је конференцији посвећеној часопису „Ex
Symposion”, одржаној 22. априла у Сегедину а 23. априла, као један од аутора
„зЕтне“, боравио је и на Међународном сајму књига у Будимпешти.

***

У функцији заменика команданта
општинског штаба за ванредне ситуације, професор
географије Влатко Петровић био је координатор и
носилац десетомесечног пројекта који је резултирао
документима под називом План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама општине Сента
и План одбране од поплава општине Сента, који се
могу наћи на званичном сајту Општине Сента.
Документи садрже 180 страна текста и 30 тематских
карата.

***
По четврти пут је организовано и такмичење на тему „Устав и право
грађана“ на ком учествују школе са наставом на мађарском језику. Наша школа је
ове године први пут била на овом такмичењу и донела резултат. Ученица Моника
Шили освојила је 3. место. Захваљујући томе, школа је од Антала Бозоки на поклон
добила његову књигу „Alkotmány és (állam)polgári jogok”.
***
У Бечеју је од 23. до 26. априла одржано финале Уметничког такмичења
средњошколаца, на ком су наши ученици постигли следеће резултате : Јудит
Веребеш, 3. место - говор прозног текста ; Рената Коња, 2. место -драмски монолог
; Јудит Веребеш, Анет Фехер, Бенце Салаи и Катинка Добротка, 3. место поезија у
музичком извођењу ; Естер Гемери, 3. место – поезија ; Естер Илеш, 2. место –
публицистика ; Ката Тот, Посебна награда часописа „Képes Ifjúság” хумореска.
***

На Општинском такмичењу у атлетици, одржаном 28. априла,
„Сенћанска гиманзија“ је освојила 1. место у екипном пласману (и мушка и женска
екипа).
МАЈ
На Окружном такмичењу у атлетици, одржаном 7. маја у Сенти мушка и
женска екипа Гимназије освојиле су 1. место и пласирале се на међуокружно
такмичење. Професорица Ева Ракин са посебним одушевљењм је поменула наступ
ученика Палфи Кристијана, који је изненада заменио повређеног ученика у трци на
1000 метара и постигао изузетан успех.
***
На Рапубличком такмичењу из мађарског језика, одржаном 8. маја у
Суботици, ученица Тимеа Чилаг освојила је 1. место.

***
Представници ученичких парламената
сенћанских средњих школа, међу којима су били и
наши ученици, у пратњи професора Тот Корнела и
Обадов Гизеле, посетили су Скупштину
Републике Србије. Обишли су тзв. велику и малу
салу, библиотеку, накратко прусуствовали
заседању и имали
част да буду
представљени
највишем законодавном телу Републике Србије.
Након зграде парламента, где су имали прилику и
да се сретну са професорицом Економске школе
Жирош Јанкелић Анико у улози републичког
посланика, обишли су и зграду Председништва
Републике Србије.

***
У организацији Црвеног крста Војводине, пред ученицима свих сенћанских
средњих школа, 11. маја у Народној башти је изведена симулација саобраћајне
несреће. Ученицима су приказани и поступци пружања прве помоћи повређеним
лицима, како би стекли основна знања и вештине у пружању прве помоћи.

***
Нaш професор и писац Нађ Абоњи Арпад је, заједно са Шинковић Петером
и Колар Арпадом, у склопу књижевног маратона од 11. до 15. маја, боравио у
словачким градовима: Братислави, Галанти и Шоморји. У тамошњим културним
центрима и школама представили су војвођанску мађарску књижевност.
***
Заједно са професором музичке културе ученици првог и другог разреда 18.
маја погледали су чувени балет „Жизела“ у извођењу балетског ансамбла Српског
народног позоришта у Новом Саду.
***
Наша школа је била један од многобројних партнера Завода за културу
војвођанских Мађара у организацији књижевног маратона, који се одвијао од 19.
до 22. маја у неколико градова. У Сенти је 19. маја, у Кући стваралаштва и у нашој
школи, уприличен сусрет са уредницима часописа за културу „Székelyföld” из
Чиксереде, Леветеи Лазар Ласлом (песник, преводилац, уредник), Фекете Винцеом
(песник, писац, уредник) и Молнар Вилмошем (писац, уредник), који су том
приликом даривали нашој школи неколико бројева овог часописа. Примерци
часописа се могу наши у школској библиотеци.

***

На покрајинском нивоу осме по реду
конференције „Genius“ наши ученици су
опет постигли изузетне резултате, и то у
следећим областима:
Заштита животне средине : истакнуто 1.
место – Кинчеш Фанни, Каваи Жужана
Биологија : Истакнуто 1. место – Кинчеш
Фани, Тешић Ана
Социологија : Истакнуто 1. место – Сеги
Миклош
Биологија : 1. место – Бичкеи Андреа
Психологија: 1. место – Каваи Жужана
Психологија : 1. место – Кормањош Акош
Хемијска технологија: 2. место – Шаму Ева
Хемија : 2. место – Шили Моника, Коде Бригита
Хемија: 3. место – Фајка Ева, Кирај Ливиа
Социологија: 2. место – Шили Моника, Коде Бригита
Фотографија: 2. место - Зубрецки Анита

***
На финално такмичење „RAF
CHALLENGE 2010“, одржано 22. маја у
Београду, од укупно 44, позвано је 5 наших
ученика : Шите Оршоја, Иван Вујачић, Кинчеш
Фани, Кечкеш Андраш и Ромхањи Рита. Ученица
Шите Оршоја је добила похвалу за своју
презентацију. Професорице Илдико Фаркаш и
Силвија Нађ награђене су за највише
пријављених радова те су добиле поклон књиге и
котизацију за акредитовани семинар на
Рачунарском факултету у Београду. Школа је такође добила поклон књиге.

***
На Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном 18. маја, мушка
екипа „Сенћанске гимназије“ освојила је 1. место, чиме се пласирала на
републички ниво такмичења. Од девојака, појединачне успехе су постигле
Вајдовић Евелин – 1. место у бацању кугле, и Драга Вучуровић такође 1. место у
скоку удаљ, и наравно пласман на Републичко такмичење у атлетици
***
„Сенћанска гимназија“ је 21. маја свечано испратила још једну генерацију
матураната. Свечана академија је окончана проглашењем ученика генерације на
оба наставна језика. Овај пут то су били Естер Илеш и Марко Хочевар.
***

У среду, 26. маја, на „Дан изазова“ одржана је „Трка за срећније
детињство“, коју традиционално организује Црвени крст Сенте за све узрасте. У
склопу ове акције реализује се и обавезни пролећни крос наших ученика.

***

На Првенству Републике Србије у атлетици,
одржаном 27. маја у Сремској Митровици мушка екипа
„Сенћанске гимназије“ заузела је вредно 2. место, док је
Драга
Вучуровић
појединачно у скоку удаљ
заузела 1. место. У саставу
мушке екипе били су:
Милан Пријовић, Виктор
Шарњаи,
Бенце Терек,
Виктор Рац Сабо, Филип
Агоштон, Криштоф Новак.

***

ЈУНИ
Пред сам крај наставне године догодио се
један леп сусрте. Наиме, током посете Сенти и
сенћанским институцијама уприличене 17. јуна,
амбасадор Републике Мађарске, господин Варга
Имре и шеф
делегације Европске
уније у Србији,
господин Винсен
Дежер, нашли су
времена и за разговор
са ученицима и професорима сенћанских средњих
школа. У новој свечаној сали наше школе вођен је
разговор на енглеском језику а тема је била
Европска унија.
***
Ова школска година била је пробна година за електронски дневник, који је
све време био доступан на сајту школе, али још увек са непотпуним подацима.
Надамо се да ће током наредне школске године ученици и родитељи имати
комплетан увид у све предмете.

