
 

2010/11-es tanév 
 

ELSŐ SIKEREK 
 
 
A Szarvas Gábor Beszédversenyen, október 10-én Adán, Katona Gábor 1. helyezést és 
Maletaški Krisztina 2. helyezést ért el.  
 
Adományok 

 
Ebben az évben is Gašović Jovan történelemtanárnak 
köszönhetően szervezetten utazhattunk az 55. 
Belgrádi Nemzetközi Könyvvásárra. Támogatókat 
ahhoz is keresett, hogy új könyvekkel gyarapíthassuk 
a könyvtári állományt. A zentai Mezőgazdasági 
Szövetség  és a zentai Neo display adományai 
lehetővé tették terveink megvalósítását, amelyért 
hálásak vagyunk.    

 
 „ТUDOK“ 
 
Ebben az évben a Zentai Gimnázium és a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium volt a Regionális 
Tudományos Diákköri Konferencia szervezője, 
amelyet  november 20-án tartottak meg. 
A verseny szabályai szerint a tanulók önálló 
kutatások alapján összeállított munkákkal 
szerepeltek, amelyeket tíz percben mutattak be a 
háromtagú zsűri előtt.   
 
 

A 12 szekcióban összesen 124 tanuló 84  munkával 
mutatkozott be. A szervezéssel megbízott tanárok 
Máriás Ildikó, Rózsa Sipos Mónika, Szórád Endre és 
a kiválasztott tanulók gondoskodtak a kb. 200  
vendégről, valamint a verseny zökkenőmentes 
lebonyolításáról. A megnyitó ünnepségért Katona 
Edit felelt. A  technikai feltételeket és a diplomákat az 
informatikatanárok, Farkas Ildikó és Nagy Szilvia 
biztosították. 
Az országos döntőre eljutott 35 tanuló, ezek  közül 10 

az iskolánk tanulója:  Fényszárosi Sára, Balázs Andrea és Zubrecki Anita, Kéri Norbert 
és Rózsa Máté, Kormányos Ákos, Baráth Ádám és Kecskés András, Lengyel Boglárka és 
Lengyel Ákos.   
 



SUSANNE OROSZ : SPIEL MIT DEM FEUER 
 

Ebben az évben is vendégül láttunk egy német írónőt, 
Oros Susannét, hamburgi írónőt, aki november 25-én az 
iskolánk dísztermében bemutatta a Spiel mit dem Feuer 
című regényét, amely egy Németországba menekült 
család balszerencséjével foglalkozik.  
 
 
 

A  német írónővel való találkozás a Goethe Intézmény és 
a Oktatási Minisztérium közreműködésével, valamint 
Ujházi Éva, iskolánk német szakos tanára 
közbenjárásával valósult meg. A német szakos tanárok 
kellőképpen felkészítették a tanulókat a vendéggel való 
beszélgetésre.  
 
SPORT 
 

Októberben a Zentai Gimnázium csapata 1. helyezést 
ért el a községi versenyen kisfutballban, a körzeti 
asztalitenisz-versenyen, amelyet Kikindán tartottak, a 
fiúk 1. helyezést értek el, a lányok szintén, Tóth Éva 
egyéni kategóriában 1., Radonjić Vladimir pedig 2. 
helyezést. 
November elején Pintér Attila, testnevelés szakos tanár 
kíséretében a tanulók részt vettek a Tolerancia kupán  
Szabadkán, amit az Oktatási Minisztérium szervezett. 

A Zentai Gimnázium kosárlabda csapata 1. helyezést ért el a szabadkai körzetben.  
Decemberben a körzeti kosárlabda versenyen iskolánk csapata 2. helyezést ért el.  
 
 
Az asztaliteniszezők sikerei: a köztársasági asztalitenisz 
versenyen, amelyet Pirotban tartottak december 2-án, a 
fiúk csapata (Radonjić Vladimir, Drljača Damir, Dumnić 
Saša) 1. helyezést ért el, a lányok csapata ( Radonjić 
Aleksandra, Tóth Éva, Makszuti Anetta) 2. helyezést ért 
el, Tóth Éva  egyéni  kategóriában 3. lett. 
 
 
AZ EGYETEMEK BEMUTATKOZÁSA 
 
December folyamán két egyetem mutatkozott be  iskolánkban. A Szegedi 
Tudományegyetem képviselői december 7-én tartották ismertetőjüket.  



Az újvidéki Természettudományi-matematikai Egyetem Kémia Tanszéke pedig 
december 17-én igen részletesen bemutatta a tanszéket a harmadikos és negyedikes 
diákjainknak.       
 
ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK 
 
A Zentai Gimnázium tanárai és tanulói október 28-án megtekintették Újvidéken a 
Carmina Burana című előadást a Szerb Népszínházban. Az utazás szervezője és vezetője 
Baráth László, iskolánk zene szakos tanára volt.     
  
*** 
Pásztor Béla, a katolikus hittant oktató tanár közreműködésével december 1-jén Nagy 
József,esperes tartott  előadást a hittanosoknak a darwini evolúcióselmélet és a teremtés 
összehasonlításáról.  
 
*** 
 

A másodikos és harmadikos tanulók december 8-án és 9-
én megtekintették  a zentai Művelődési Házban a  zentai 
Magyar  Kamaraszínháznak a Puha- pihe című előadását, 
amelyet  Kálló Béla rendezett, szereplői: Baráth Attila, 
Mácsai Endre, Pámer Csilla. 
 

 
 
*** 
December 15-én a Belgrádi Nemzeti Színházban iskolánk 
tanulói és tanárai megtekintették a Figaro házassága című 
Mozart-operát, Jagoš Marković rendezésében. A karmester 
Premil Petrović volt.   
 
*** 

 
December 15-én Szabó Tönki Károly, iskolánk egykori 
tanára, aki ismert  fáradhatatlan utazásairól, megtartotta  
képvetítéssel egybekötött úti élménybeszámolóját 
Ecuadorról.  Az előadásának a címe: Ecuador – Dél-
Amerika kicsiben. Szabó T. Károly megígérte, hogy szerb 
nyelven is fog tartani előadást utazási élményeiről.    
  

 
*** 
 
Az iskolaév elején az elsősök számára megrendeztük a népszerű gólyabulit,  amelyet az 
idősebb tanulók szerveztek játékos vetélkedőkkel, ügyességi játékokkal fűszerezve. Az 
első félévet a díszteremben megtartott szerb és magyar nyelvű ünnepi műsorral zártuk.  



NEUMANN JÁNOS TEHETSÉGKUTATÓ INFORMATIKAI PROGRAMTERMÉK 
VERSENY 

2011. január 23-án tartották a Zentai Gimnáziumban a Neumann János Tehetségkutató 
Informatikai Programtermék Verseny vajdasági válogatóját a középiskolások számára, a 
Szerbiai Teleházak Szövetségének szervezésében.  
A verseny szabályai alapján a tanulóknak tíz perc állt a rendelkezésükre, hogy 
bemutassák a nyolctagú zsűri előtt a saját munkájukat azaz terméküket, s 
összehasonlítsák, kiemelve az előnyöket, a konkurens termékekkel, vagyis a többi  
munkával. A zsűri tagjai között voltak magyarországi szakemberek is, hiszen Szekszárd a 
helyszíne az országos döntőnek.  
A verseny különböző kategóriákban történt, ezek: alkalmazói programok, animációk, 
játékok, megépített digitális berendezések és azok vezérlése, oktatóprogramok, 
számítógéppel támogatott tervezések és grafikák.  
Az informatika szakos tanárainknak köszönhetően a szerb anyanyelvű diákok is 
versenyezhettek. A Zentai Gimnázium tanulói a következő eredményt érték el: Tóth 
Ervin 3.hely (alkalmazói programok), Kávai Zsuzsanna 1.hely (grafika), Kincses Fanni 
2.hely (grafika), Mari Marko 3.hely (grafika), Lengyel Ákos és Kecskés András különdíj 
(animáció).  
A verseny megszervezésének támogatói: Zenta község önkormányzata, a cukorgyár, az 
SKS Company, az Archimedes Oktatóközpont, a TM-People International, a TrifkeSoft, 
a Mimóza virágüzlet, a Sjaj, az Iris Dekor, az Árok, a BKG Ada, az Eltra és a Magyar 
Szó.  
 
*** 

 
Az elsős és negyedikes tanulók, akiknek azt nem sikerült 
decemberben, február 8-án megtekintették a zentai 
Magyar Kamaraszínháznak a Puha-pihe című előadását, 
amelyet Kálló Béla rendezett, zeneszerzője Verebes 
Ernő,  szereplői: Baráth Attila, Mácsai Endre, Pámer 
Csilla. 
 

 
*** 
Máriás Endre rendezésében a Zentai Gimnázium dísztermében 
február 9–10-én bemutatták a Pálmapagony című darabot, 
melyben tanulóink is szerepeltek, Dobrotka Katinka, Szalai Bence, 
Fehér Anett, Gömöri Eszter, Sőregi Anna, Verebes Judit és Szögi 
Miklós. Az előadás zenei munkatársa Hajnal Anna volt. 
 
*** 
 

Február 10-én a Zentai Gimnázium dísztermében tartották meg 
a Festival Pameti elnevezésű, logikai játékokból álló 
vetélkedősorozat zentai elődöntőjét, amelyen a Zentai 
Gimnázium, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és az 



Egészségügyi Középiskola összesen csaknem negyven tanulója mérte össze kreativitását 
és rátermettségét Zdravko Živković, a tartományi oktatási titkárság tanácsadója, a 
versenysorozat főszervezője vezényletével.  
 
A rendezvény hivatalos részében előbb Török Cétényi 
Zsófia, a Zentai Gimnázium igazgatónője, majd dr. Jeges 
Zoltán tartományi oktatási titkár köszöntötte a résztvevőket 
és a vendégeket, akik között jelen volt Zsíros-Jankelić Anikó 
köztársasági parlamenti képviselő, Csízik Károly, Zenta 
község alpolgármestere, Édes Katalin, a községi tanács 
oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tagja, valamint 
Gajda Attila, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Nagy 
Abonyi Zoltán, az Egészségügyi Középiskola igazgatója.  

 
A legjobban teljesítő diákok továbbjutottak a júniusban 
Újvidéken megszervezendő döntőre, ahol Vajdaság húsz 
községének legjobbjai versenyeznek majd.  
Az eredmény a következő: Hegedűs Tamás a játék első 
kategóriájában 2., a stratégiai játék kategóriában Török 
Bence 1., Mucsi Róbert 2. és Lévai Loretta 3. helyezett. 
 
 

 
*** 
 

A magyarországi Székesfehérváron február 18–19-én 
megtartották sorrendben a negyedik Tudományos 
Poszterversenyt, melyen tanulóink közül Kávai Zsuzsanna 
és Fénysárosi Sára vettek részt.  
A versenyt a Kutató Diákok Országos Szövetsége szervezte 
meg. 
 
 

 
 KÁVAI ZSUZSANNA ELSŐ HELYEZÉST ÉRT EL.  
 
 
 
*** 
Ebben az évben  Vujačić Ivan számítógépes játéka jutott el a „RAF CHALLENGE 2010“ 
középiskolások informatika versenyére, amelyet a Belgrádi Számítástechnikai Egyetem 
és a Szerbiai Matematikusok Társasága hirdetett meg. Mint a korábbi években, az 
internet szavazás után, a legjobb munkák szerzőit meg fogják hívni a döntőre Belgrádba.  
   
*** 



A szerb nyelvű községi szavalóversenyen Vejnović Jovana 1. helyezést ért el, Popadić 
Jasna pedig 2. helyezést. 
 
*** 
Ebben az évben is, február 24-én, az oktatási intézmények kiállításának meglátogatása 
után sikerült meglátogatnunk a Matica Srpska Könyvtárát is. A újvidéki kiállításon a 
tanulók összegyűjthették a beiratkozáshoz és a felvételihez szükséges tájékoztatókat az 
egyes egyetemekre, körüljárhatták a Könyvek szalonját, valamint az Art expo című 
művészeti kiállítást is. Az egyetemi város hagyományos körüljárása után érkeztünk a 
könyvtárba, ahol, mint mindig, várt minket Hajnerman Péter úr (A Matica Srpska 
Könyvtárának maglátogatásáról részletesebben a könyvtári hírekben).  
  
*** 
Február folyamán  bemutatkozott néhány egyetem Szolnokról, Újvidékről, Szabdkáról.  
 МÁRCIUS 
A körzeti versenyen angol nyelvből, amelyet március 5-én Kikindán tartottak, Takács 
Krisztina a IV.2 osztályból  3. helyezést ért el.   
 
*** 
А körzeti versenyen német nyelvből Vastag Gábor továbbjutott a köztársasági versenyre    
 
*** 
A zene szakos tanár, Baráth László március 9-én  
megszervezte Donizetti: Viva la Mama című operájának 
megtekintését az újvidéki  Szerb Népszínházban. A mű 
rendezője Voja Soldatović, a karmester Aleksandar Kojić 
volt. 
  
*** 
A községi versenyen az iskola futballcsapata első lett. A körzeti versenyen, melyet 
Kikindán tartottak, az iskola futballcsapata második lett. 
 
 *** 
A községi versenyről szerb nyelvből, amelyet március 12-én tartottak meg, Popadić Jasna 
és Rajković Ljubica továbbjutottak a körzeti versenyre.   
 
*** 
A községi anyanyelvi versenyről, amelyet március 12-én tartottak, Horváth Ida, Pásztor 
Mária, Lengyel Boglárka és Nagy Abonyi Dániel jutottak tovább.  
 
*** 
A községi történelemversenyről, amelyet március 19-én tartottak meg a Zentai 
Gimnázium épületében, Redžić Nataša és Obradović Nenad  jutottak tovább. 
 
 
*** 



 
 
2011. március  17-19. tartották Szekszárdon a 7. Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, amelyen 
iskolánk tanulói ismételten szép eredményeket értek el. A 
versenyen 6 kategóriában 98 pályamunkával versenyeztek 
Magyarország, Vajdaság és Erdély legjobbai. 
 

 
 
 
A SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KATEGÓRIÁBAN KINCSES 
FANNI A III.4 OSZTÁLY TANULÓJA 2. HELYEZÉST, 
KÁVAI ZSUZSANNA A III.5 OSZTÁLY TANULÓJA 3. 
HELYEZÉST ÉRT EL.  
 
 
 
 

Az eredmény a kitűnő csapatmunka eredménye Barna 
K. Valéria, rajztanárnő és a felkészítő tanár, Farkas 
Ildikó közreműködésével.  
Két tanulónk vendégként vett részt  a versenyen. Az 
elődöntőre készített munkájukért elismerésben 
részesültek. Az általuk elkészített film a fejlődés egy 
új pontját jelenti a verseny életében, ugyanis a jövő évtől kezdve új kategóriát nyitnak : a 
filmkészítés is megjelenik a számítógépes művészetek között.  
 
 
*** 
Újvidéken március 17-én Üzleti kihívás elnevezéssel rendeztek versenyt, melyen 
vajdasági középiskolák képviselték magukat. A versenyzőknek a megadott témára kellett 
üzleti tervet készíteniük, hogy termékeik versenyképességét bizonyítsák, vagyis 
eladhassák azokat a piacon. 17 négy főből álló csapat mérkőzött meg egymással. 
Tanulóinkat, ők: Aleksandra Đurić, Bojana Đurović, Jasna Popadić, Draga Vučurović és 
Jelena Stojanović, Nagy Szilvia tanárnő kísérte. Aleksandra Đurić továbbjutott a 
köztársasági versenyre.       
 
*** 
Március 22-én a zentai Vöröskereszt megtartotta a Mit tudsz az egészségről? elnevezésű 
községi versenyt. A középiskolások kategóriájában  a Zentai Gimnázium II. osztályos 
csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak : Kormányos Zsanett, Juhász Regina, 
Ribár Miklós, Tóth Ervin ás Almási Dániel.     
 
*** 
 



  XLIV. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének elődöntőjén, március 26-án Adán a 
következő tanulók szerepeltek: Berze Angéla, Katona Gábor, Maletaški Krisztina, 
Verebes Judit, Molnár Gábor Nóra, Surányi Emese, Korponai Annamária, Gömöri 
Eszter, Szalai Bence, Kakas Daniella és Sarnyai Dorottya. 
 
*** 
Március 25–26-án került megrendezésre Békéscsabán 
a Tudományos Diákkörök XI. Országos 
Konferenciája, ahova a Kárpát-medence minden 
részéről érkeztek résztvevők. A szemle pénteken 
kezdődött a megnyitó ünnepséggel, melyet Sólyom 
László, volt köztársasági elnök és dr. Csermely Péter 
köszöntői vezettek be.  
 

 
 
A megnyitót követően megkezdődött a munka, a pénteki 
és a szombati napon is hét-hét szekcióban mutatták be 
előadásaikat, kutatási eredményeiket a lelkes diákok. 
Összesen tizennégy szekcióban folyt a munka: 
alkalmazott műszaki tudományok, biokémia-kémia, 
hidrológia, humánbiológia, néprajz-vallástörténet, 
pszichológia, történelem, farmakológia-gyógyszertan, 

fizika-matematika-csillagászat, helytörténet, irodalom-nyelv- és zeneelmélet, 
orvostudomány-biológia, ökológia, szociológia. 
 
 A népes vajdasági csapat 11 díjat hozott el, ami igen 
nagy siker számunkra, és bizonyítja, hogy diákjaink  
megállják a helyüket az anyaországi versenyeken is. 
 
 

 
 
 
A Zentai Gimnázium díjazott tanulói:  
HIDROLÓGIA SZEKCIÓ: 
KORMÁNYOS ÁKOS – KÜLÖNDÍJ  
PSZICHOLÓGIA SZEKCIÓ: 
KÉRI NORBERT, RÓZSA MÁTÉ – KÜLÖNDÍJ  
A díjakat Joó Ferenc akadémikus, Széchenyi-díjas 
kémikus adta át. 

 
*** 
Mint az előző években, március végén az elsősök meglátogatták a Városi Könyvtárat, s 
megkapták a legfontosabb információkat, hogy könnyebben tájékozódhassanak  az 
állományban (részletesebben a könyvtári hírekben).                   



   *** 
 

A hétvégén, április 1-3 között tartották meg Pécsen a 7. 
Kémikus Diákszimpóziumot a Pécsi Tudományegyetem 
tanárainak szervezésében, amelynek a Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma adott otthont. 
Vajdaságot két iskola, a Zentai Gimnázium és a Bolyai 
Tehetséggondozó Gimnázium diákjai képviselték, akik 
felkészítő tanáraikkal Máriás Ildikóval és Szórád Endrével 
utaztak el, hogy a szimpóziumon bemutassák tudományos 

kutatásaikat, eredményeiket.  
 
 A vajdasági, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki 
diákok öt szekcióban mutatták be a 35 munkát: szervetlen és 
analitikai kémia szekció, szerves és biokémia szekció, 
poszter szekció, alkalmazott kémia szekció, valamint 
analitikai és környezeti kémia szekció. A Zentai Gimnázium 
tanulói  a következő témákkal vettek részt a konferencián: 

 
 
Szervetlen és analitikai kémia szekcióban  
Lengyel Ákos-Lengyel Boglárka: A réz korróziójának 
vizsgálata kénsavas oldatokban inhibítor jelenlétében  
Szerves kémia és biokémia szekcióban : Fényszárosi Sára: 
Alkoholfogyasztás és alkoholszint, avagy mennyi az annyi?  
Poszter szekcióban : Lengyel Ákos-Lengyel Boglárka: A 
fűszerpaprika egyes alkotóanyagainak vizsgálata  
A szekcióüléseken kívül a résztvevők több plenáris előadást is meghallgathattak, négy 
diákelőadást (mindegyik szekcióból egyet-egyet) és két tanár: dr. Szepes László (Eötvös 
Loránd Tudományegyetem), valamint dr. Nagy Veronika (Pécsi Tudományegyetem) 
előadását. A szombat esti program keretein belül a budapesti Szinyei Merse Pál 
Gimnázium tanulói bemutatták Utazás Kémiába című musicaljüket, utána pedig egy 
orgonakoncertre került sor.  
A szervezők és a szekciók elnökségei odafigyeltek arra, hogy mindenben segítsék az 
előadó és bemutatkozó diákokat, valamint egy-két ötlettel, tanáccsal is ellátták őket 
további kutatásaikkal kapcsolatban. 
A hazatérő vajdasági diákok sok pozitív élménnyel és díjakkal tértek haza.  
 
*** 
 
Április 6-án a Zentai Alkotóházban tartották  meg Fehér Illés: 
Ezüst híd című kétnyelvű könyvének ünnepélyes bemutatóját, 
melynek sikeres lebonyolításához hozzájárultak a Zentai 
Gimnázium tanulói: Berze Angéla, Losonc Anna, Vejnović Jovana 
és Agošton Nataša, akik magyar költők verseit szavalták magyar és 
szerb nyelven. (részletesebben a könyvtári hírekben)  



*** 
Mácsai Endre rendezésében bemutatták a Művelődési Házban április 6-án A padlás című 
előadást. A darabban szereplő gimnazisták: Surányi Emese, Molnár Gábor Nóra, Katona 
Gábor, Verebes Judit és Kanyó Fruzsina.  
.   
 
*** 
Boris Stajkovski, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar 
Történelem Tanszékének tanára a helyi Stevan Sremac 
Kultúrközpontban előadást tartott Jovan Nenad cárról, 
április 7-én, melyen közreműködtek Jovan Gašović, 
iskolánk tanára és iskolánk tanulói.  
 
*** 
Kormányos Zsanett, az előző verseny győztes csapatának képviselője, április 7-én részt 
vett a köztársasági Mit tudsz az egészségről? elnevezésű versenyen, amelyet a 
Vöröskereszt szervezett. 
 
*** 
Az idei Középiskolások Szín-és Filmművészeti vetélkedőjének eredménye, amelyet 
április 8-án tartottak  a Művelődési Házban:   
A legjobb női főszereplő: Surányi Emese és Molnár Gábor Nóra 
A legjobb férfi főszereplő: Szalai Bence   
A legjobb női mellékszereplő: Kanyó Fruzsina  
A legjobb férfi mellékszereplő: Katona Gábor   
Verebes Judit Tanyaszínház-díj 
A legjobb előadás A padlás, melyben tanulóink is szerepelnek.  
  
*** 
Az internetes szavazás alapján a legjobb munkák szerzőit hívták meg a  „RAF 
CHALLENGE 2010“  verseny záró napjára, amelyet április 9-én tartottak  a Belgrádi 
Számítástechnikai és Informatikai Egyetemen. Ivan Vujačić bemutatta saját számítógépes 
játékát, és dicsérő oklevélben és könyvjutalomban részesült.    
 
*** 
A köztársasági versenyen német nyelvből, amelyet április 9-én tartottak, Vastag Gábor 5. 
helyezést ért el.  
 
*** 
A költészet napján, április 11-én, a Művelődési Házban néhány gimnazista osztály 
versolvasáson vehetett részt..   
 
*** 
 A községi kézilabda versenyen, április 12-én a Zentai Gimnázium csapatai – a fiúk és a 
lányok is – elsők lettek. 
 



*** 
 A KMV becsei döntőjének díjazottjai: Berze Angéla (szavalás) – 2. hely, Molnár Gábor 
Nóra (drámai monológ) – 2. hely, Surányi Emese (drámai monológ) – 3. hely, Gömöri 
Eszter (novella) – különdíj, Szalai Bence (novella) – különdíj. A verseny 2011. április 15 
– 17-ig zajlott. 
 
*** 
A körzeti versenyen szerb nyelvből részt vettek Popadić Jasna és Rajković Ljubica. 
 
*** 
A községi anyanyelvi versenyről a körzetire továbbjutó tanulók: Horváth Ida, Pásztor 
Mária, Lengyel Boglárka és Nagy Abonyi Dániel, akik az országos anyanyelvi versenyre 
is mennek, melyet 2011. május 22-én tartanak Szabadkán. 
 
*** 
Maletaški Krisztina a Zenta, Szabadka, Szécsány állomáshelyekből álló 
szavalóversenyekről eljutott a valjevói országos versenyre, melynek megtartását májusra 
tervezték. 
 
*** 
A Kikindán megtartott körzeti kézilabda versenyen április 19-én, a lányok 2. a fiúk 3. 
helyezést értek el. 
 
*** 
Kikindán a  Dušan Vasiljev Gimnáziumban megtartott körzeti történelem versenyen 
tanulóink: Nenad Obradović és Nataša Redžić 2. és 3. helyen végeztek. 
 
*** 
Aleksandra Đurić részt vett április 20–21-én a belgrádi Interkontinental szállodában 
megtartott Üzleti kihívások elnevezésű köztársasági versenyen.  
 
*** 

 
2011. április 20-án Dabason járt a két zentai gimnázium, 
a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a  Zentai 
Gimnázium tanulóinak küldöttsége, tanáraik 
kíséretében. A Bolyai  diákjait Gajda Andrea, a Zentai 
Gimnázium diákjait pedig Máriás Ildikó tanárnő vezette. 
Mivel  Zenta és Dabas testvérvárosok, a jó kapcsolat 
ápolása érdekében az ottani Táncsics Mihály 
Gimnázium diákönkormányzata meghívásának tett 

eleget a két iskola diákparlamentjét (diákönkormányzatát) képviselő csoport. 
 
Az érkezést követően Molnár Balázs, Zenta ifjúsági nagykövete fogadta a vendégeket, 
ezt pedig egy rövid beszélgetés követte a Táncsics Gimnázium igazgatójával, aki 



bemutatta az ottani gimnáziumot, a zentaiak pedig saját iskoláikról, az oktatásban 
jelentkező előnyökről, hátrányokról beszéltek.  
 
A diákok matematika- és angolórát látogattak meg, 
utána pedig a dabasi iskolában tartózkodó két brazil 
cserediák, Lucas és Felipe előadását hallgatták meg, 
akik saját hazájukat, Brazíliát mutatták be. Az előadás 
végeztével a diákönkormányzat és a zentai diákok 
beszélgetése következett, ami fontos lépés a 
kapcsolatok kialakításában, kiépítésében. 
 

 
Ebéd után a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolát 
járták be a zentai diákok, ahol lehetőségük nyílt 
megismerkedni  3D-s és 4D-s számítógépes 
programokkal és ki is próbálhatták azokat. 
Ellátogattunk még a Halász-Móricz kúriába, a sári 
tájházba, a sári rétesházba, megnéztük a dabasi  
sportcsarnokot, majd visszatértünk a gimnáziumba, ahol 
egy ünnepségen, koncerten  vettünk részt, amit a 

Táncsics Gimnázium Alapítványa és a DÖK szervezett, és az iskola diákjainak biztosított 
bemutatkozási lehetőséget.  
 
*** 
Májusban sor került a Zentai Gimnázium népszerűsítését szolgáló bemutatkozásokra, 
melyek idén is helyi és környékbeli általános iskolák látogatását jelentették. Iskolánk 
pszichológusa, Gere H. Olga és Gašović Jovan mellett most gimnazisták is szerepeltek 
ezeken a bemutatkozásokon, sőt, Lengyel Ákos és Kecskés András elkészítettek egy 
kisfilmet az iskoláról, melyet bemutattak.  
 
*** 
 
Május 21-én a Művelődési Házban került sor a ballagási ünnepségre. 
 
A GENERÁCIÓ LEGJOBB DIÁKJA A SZERB TAGOZATON VUČUROVIĆ 
DRAGA, A MAGYAR TAGOZATON SZÖGI MIKLÓS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
*** 



Gimnáziumunk fiúcsapata megnyerte a körzeti atlétikaversenyt, amelyet május 18-án 
tartottak  Zentán. 
 
*** 
Horváth Ida 5. helyezést ért el a köztársasági anyanyelvi versenyen, amelyet május 22-án 
tartottak meg Szabadkán.  
 
*** 
A körzetközi atlétikaversenyen, amelyet május 24-én tartottak meg, a Zentai Gimnázium 
fiúcsapata 1. helyezést ért el, és továbbjutott a köztársasági versenyre.  
 
*** 

 
A köztársasági atlétikaversenyen a Zentai Gimnázium 
fiúcsapata 2. helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: 
Prijović Milan, Sarnyai Viktor, Török Bence, Ágoston 
Filip, Pálfi Krisztián, Popov Marko. A versenyt május 27-
én tartották Sremska Mitrovicán.  
 
 

 
SARNYAI VIKTOR 100 MÉTEREN 11:18-AS 
EREDMÉNYÉVEL JOGOT SZERZETT A 
FRANCIAORSZÁGI IFJÚSÁGI 
VILÁGBAJNOKSÁGON VALÓ RÉSZVÉTELRE. 
 
 
*** 
Az  Édes anyanyelvünk nyelvi verseny  vajdasági elődöntőjén, amelyet  Becsén tartottak 
május 28-án,  részt vett Barna Léna. A verseny résztvevői gazdag jutalomban részesültek.   
 
 
*** 

Snežana Samardžić Marković, sportért felelős miniszter 
zentai látogatása alkalmával ellátogatott a helyi 
asztalitenisz klubba, s virágcsokrot adományozott a 
legjobb pingpongosoknak: Gyurcsik Alíznak, Tóth 
Évának és Makszuti Anettának. De a legjobbak közt 
vannak még: Kormányos Zsanett, Aleksandra Radonjić és 
Vladimir Radonjić. Mindannyian iskolánk tanulói.  
 

 
*** 
A dohányzás elleni küzdelem világnapján diákjainknak Kul Anikó orvosnő tartott 
előadást a dohányzás káros hatásáról. 
  



*** 
2011. június 4-én tartották Újvidéken, a Svetozar Marković 
Gimnáziumban a Genius-versenyt.  
 
Eredmények: 
Történelem, néprajz szekció:  
KÁVAI ZSUZSANNA - 1.DÍJ 
LENGYEL ÁKOS - 2.DÍJ 
Biológia, orvostudomány szekció:  
BARÁTH ÁDÁM - 1.DÍJ 
 Szociológia szekció:  
RIBÁR MIKLÓS - 2.DÍJ 
 Kémia, környezetvédelem:  
LENGYEL BOGLÁRKA -  1. DÍJ 
FARKAS SÁNDOR -  2. DÍJ. 
 
 
***                                                         
 
2011. június 9-én Újvidéken, a Tartományi Képviselőházban zajlott Az ész ünnepe 
(Festival pameti) 2 kategóriában, 60-60 résztvevővel.  

 
Résztvevők:  
TÖRÖK BENCE – UFO (SZÁMÍTÓGÉPES VERZIÓ) – 
A KATEGÓRIA NYERTESE, 1. DÍJ 
 ( NYEREMÉNYE EGY SONY ERICSSON XPERIA 
X8-AS MOBILTELEFON) 
 
 
 

 
 
MUCSI RÓBERT – UFO (SZÁMÍTÓGÉPES VERZIÓ) 
– ELŐDÖNTŐS 
LÉVAI LORETTA – UFO (SZÁMÍTÓGÉPES 
VERZIÓ), HEGEDŰS TAMÁS – DORIS. 
 
 
 
 *** 
KÖKÉL levelező versenyek – Keresd benne a kémiát! – 34 versenyző közül a 
gimnazisták a következőképpen szerepeltek: Farkas Dóra 6. hely, Joó Mónika 7. hely, 
Dóci Emese 9. hely. A tanulók oklevelet és KÖKÉL előfizetést nyertek. Részt vett még: 
Prokop Adrien.                  Kémia idegen nyelven (angol) – Balassa Krisztina 5. hely, 
Ladócki Fanni 7. hely. A tanulók oklevelet és KÖKÉL előfizetést nyertek. Részt vettek 
még: Göblös Réka, Ürményi Anett, Vázsonyi Ákos. 


