2010/11. шк. година
ПРВИ УСПЕСИ
На лингвистичком такмичењу „Szarvas Gábor“ одржаном 10. октобра у Ади,
наши ученици су освојили прва два места. Габор Катона је освојио прво а
Кристина Малеташки друго место.
ДОНАЦИЈЕ
И ове године се професор историје Јован
Гашовић ангажовао на организацији посете 55.
mеђународном београдском сајму књига, али
и на проналажењу средстава за набавку књига.
Подршку и разумевање ове године смо добили
од стране Пољопривредне стручне службе у
Сенти и „Neo displays Senta“, који су нам
донирали неопходна средства.

„ТUDOK“
Заједно са Гимназијом за талентоване ученике „Бољаи“ наша школа је била
организатор регионалне смотре смотре истраживачких радова под називом
„Tudok“, одржане 20. новембра.
Према пропозицијама такмичења, ученици су
држали десетоминутне презентације а жири су
сачињавали
професори
новосадских
и
суботичких факултета, истакнути стручњаци,
као и професори сенћанских школа.
Имајући у виду учешће 124 ученика са 84
истраживачка рада, 36 чланова жирија,
присуство ментора и посетилаца, организатори
су се бринули за око 200 гостију и успешно
одвијање такмичења.
Чланови организационог одбора из наше
школе биле су професорице Илдико Маријаш
и Моника Рожа Шипош а Ендре Сорад из
Гимназије за талентоване ученике „Бољаи“. За
свечани програм приликом отварања
и
затварања
смотре
побринуле
су
се
професорице Едит Катона и Аранка Јухас, а о
обезбеђењу техничких услова за извођење
презентација, професорице Илдико Фаркаш и
Силвија Нађ.
На државни ниво такмичења пласирало се 10 наших ученика са 6
истраживачких радова. Тако ће у Бекешчаби у Мађарској своје радове
представити : Акош Ленђел и Богларка Ленђел, Шара Фењсароши, Андреа

Балаж и Анита Зубрецки, Норберт Кери и Мате Рожа, Акош Кормањош, Адам
Барат и Андраш Кечкеш
СУСРЕТ СА НЕМАЧКОМ КЊИЖЕВНИЦОМ

И ове године смо имали прилику да
угостимо једну немачку књижевницу.
Књижевница из Хамбурга Сузана Орос је
25. новембра у свечаној сали представила
свој роман „Игра ватром“, који прати
недаће једне избегличке породице у
Немачкој. Роман је претходних месец дана
био предмет озбиљних анализа сенћанских
средњошколаца и њихових професора
немачког језика.
Сусрет је реализован у сарадњи Гете
института и Министарства просвете РС, али и
као обавеза мултипликатора за немачки језик
Еве Ујхази, професора немачког језика у
нашој школи. Уочи сусрета, сенћанским
професорима је достављен дидактички
материјал, помоћу ког су се ученици
припремали за овај сусрет. Дружење са
немачком књижевницом је протекло у живој
дискусији на немачком језику.
СПОРТ
У октобру смо имали већ прве спортске успехе.
Екипа Гимназије је освојила 1. место на
Општинском такмичењу у малом фудбалу а на
Окружном такмичењу у стоном тенису мушка
екипа је освојила 1. место, женска екипа такође
1. место, у појединачној категорији Тот Ева је
освојила 1. место, Владимир Радоњић 2. место.
Почетком новембра наши ученици су у пратњи
професора Атиле Пинтера учествовали и на традиционалном Купу толеранције
у Суботици, који организује Министарство просвете РС. Том приликом
кошаркашка екипа наше школе освојила је 2. место на нивоу суботичког
округа.
У децембру месецу на Окружном такмичењу у
кошарци екипа „Сенћанске гимназије“ заузела је 2.
место.
И коначно, 2. децембра у Пироту, на Државном
првенству у стоном тенису мушка екипа у саставу :
Владимир Радоњић, Дамир Дрљача, Саша Думнић,
освојила је 1. место ; женска екипа у саставу :
Александра Радоњић, Ева Тот и Анета Максути,

освојила је 2. место. Ева Тот је у појединачној категорији освојила 3. место.
ПРОМОЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА
Током децембра имали смо две промоције високошколских установа..
Представници Сегединског универзитета су 7. децембра у свечаној сали школе
пружали низ усмених информација и снабдели ученике штампаним
информаторима.
Департман за хемију Природно-математичког факултета је 17. децембра одржао
презентацију за ученике трећег и чертвртог разреда.

ПРЕДАВАЊА, ПРЕДСТАВЕ, ПРИРЕДБЕ
У организацији професора музичке културе Барат Ласла, 122 ученика и 10
професора 28. октобра је отпутовало у Нови Сад, како би погледали представу
„Кармина Бурана“ у извођењу балетског ансамбла Српског народног позоришта
у Новом Саду.
***
Бискупов намесник Јожеф Нађ је за ученике који похађају наставу веронауке
одржао предавање на тему : Еволуција или стварање.
***
Ученици 2. и 3. разреда су 8. и 9. децембра у Дому
културе „Турзо Лајош“ погледали представу „Puha
pihe“ Сенћанског мађарског камерног позоришта, у
режији Беле Кало. Глумачку поставку чинили су
Атила Барат, Ендре Мачаи и Чила Памер.

***
Преко 60 ученика и професора је 15. децембра
присуствовало извођењу Моцартове опере „Фигарова
женидба“ у режији Јагоша Марковића
и
интерпретацији оркестра и хора опере Народног
позоришта у Београду.
***
Истог дана, Карољ Сабо Тенки је у свечаној сали
школе одржао путописно предавање уз видео
пројекцију под називом „Еквадор - Јужна Америка у
малом“.

***

Почетак школске године је обележен популарном Бруцошијадом а крај првог
полугодишта већ традиционалном божићном приредбом, коју су припремили
ученици са професорима матерњег језика.
ТАКМИЧЕЊЕ „НОЈМАН ЈАНОШ“
Наша школа је била организатор и Такмичење у потрази за талентима
кроз израду информатичких програмских производа „Нојман Јанош“, одржаног
23. јануара. Ораганизација је спроводена у сарадњи са „Теледом“ савезом
Србије а организациони одбор такмичења чинили су Илдико Фаркаш, Силвија
Нађ и Саша Атлагић, као и в.д. директора. Жофија Терек Цетењи.
Организацију су потпомогли Фабрика шећера TE/TO Сента, Локална
самоуправа Сента, Образовни центар „Arhimedes“, компаније : „SKS Company“,
„TrifkeSoft“, „Sjaj“, „Eltra“, „TM-People International“, „BKG Ada“, цвећаре
„Ирис декор“ и „Мимоза“, пекара „Árok“, дневни лист „Magyar Szó”.
Укупно 55 ученика, међу којима и 8 наших, представило је своје радове у
категоријама : Кориснички програми, Анимација, Игре, Конструисани
дигитални уређај, Образовни програми, Пројектовање путем рачунара. У
саставу осмочланог жирија били су универзитетски професори, информатички
стручњаци и професори сенћанских школа, међу њима четири члана из
Мађарске. Такмичење се одвијало на оба наставна језика.
Пропозиције такмичења предвиђају да током десетоминутних
презентација такмичари представљају информатичке производе, али на начин
којим се такмиче производи а не такмичари. Отворена је и могућност
постављања питања и покретања дискусије од стране других учесника и
публике.
Од наших ученика Тот Ервин је заузео 3. место у категорији
корисничких програма, у категорији графике Каваи Жужана 1. место, Кинчеш
Фани 2. место и Мари Марко 3. место. Акош Ленђел и Андраш Кечкеш у
категорији анимација добили су Посебну награду Као награде су додељени
једна веб камера, тастатура, рачунарски миш, књиге, торба за лап-топ, софтвери
за заштиту од вируса и информатички часописи.
Дан након такмичења члан жирија, др Ђезе Ковач је одржао и
путописно предавање о Аустралији.
***
Ученици првог и четвртог разреда 8. фебруара су у
Дому културе „Турзо Лајош“ погледали представу
„Puha pihe“ Сенћанског мађарског камерног
позоришта, у режији Беле Кало. Ученици другог и
трећег разреда имали су ту прилику у децембру
месецу.
***
Уместо последњих часова током 9. и 10. фебруара, сва
одељења која похађају наставу на мађарском наставном
језику, имала су прилику да у свечаној сали школе погледају
представу „Pálmapagony” у режији Ендреа Маријаша, уз
музичку сарадњу Ане Хајнал и у извођењу ађанске
позоришне групе, коју чине и наши ученици : Катинка

Добротка, Бенце Салаи, Анет Фехер, Естер Гемери, Ана Шереги, Јудит Веребеш
и Миклош Сеги.
***
Под покровитељством Покрајинског секретаријата
за образовање, у свечаној сали школе је 1. фебруара
одржан тзв. Фестивал памети или „Мозгалица“, на
ком су способност логичког мишљења одмеравали
ученици три сенћанске средње школе : Сенћанске
гимназије, Гимназије за талентоване ученике
„Бољаи“ и Средње медицинске школе.
Такмичењу су, поред директора све три школе,
присуствовали и покрајински секретар за образовање
Золтан Јегеш, републички посланик Анико Жирош,
заменик градоначелника Сенте Карољ Чизик и
представник локалне самоуправе задужен за
образовање Каталин Едеш. Такмичењем је
руководио
Зоран
Живковић,
саветник
у
Покрајинском секреатријату за образовање и главни
организатор овог такмичења.
Резултати наших ученика су следећи: У првој
категорији наш ученик Тамаш Хегедиш заузео је 2.
место а у стратешкој игри „Дорис-уфо“ сва три прва
места заузели су наши ученици : Терек Бенце као
први, потом Мучи Роберт и Леваи Лорета. На
покрајинском такмичењу у конкуренцији 20 градова,
Сенту представљају прва три ученика у обе
категорије, укупно четири наша ученика.
Ученике је припремала професорица Илдико Маријаш а о организацији се
бринула професорица Силвија Нађ.
***
На четвртом по реду такмичењу „Tudományos
Poszterverseny“, одржаном 18. и 19. фебруара у
Секешфехервару у Мађарској учествовале су наше
ученице Жужана Каваи и Шара Фењсаруши.
И
ово
такмичење има
истраживачки карактер а
такмичари
током
петоминутног излагања образлажу радове претходно
изложене у форми постера. Организатор такмичења је
мађарски Државни савез ученика истраживача, који је
покровитељ и научне конференције ученика „TUDOK“.
НАША ЖУЖАНА ЈЕ ЗАУЗЕЛА 1. МЕСТО.

***
На информатичко такмичење намењено ученицима средњих школа „RAF
CHALLENGE 2010“, које организује Рачунарски факултет из Београда и
Друштво математичара Србије, под менторством професорице Силвије Нађ ове
године је упућен рад, односно компјутерска игра Ивана Вујачића. Као и ранијих
година, након гласања путем интернета, аутори најбољих радова се позивају на
финално такмичење на Рачунарском факултету.
***
На Општинском рецитаторском такмичењу на српском језику Јована Вејновић
je освојила 1. место а Јасна Попадић 2. место.
***
Ученици трећег и четвртог разреда 24. фебруара су организовано посетили
Међународни сајам образовања „Путокази“. Ове године је у халама
Новосадског сајма истовремено уприличен и Салон књига, као и изложба
уметности „Art expo“. Кратки обилазак „Студентског града“ претходио је
посети Библиотеци Матице српске у којој нам је, као и увек, домаћин био
господин Петер Хајнерман. (о посети Библиотеци детаљније у библиотечким
вестима)
***
Током фебруара и марта одржано је неколико презентација виших школа и
факултета из Солнока, Новог Сада, Суботице.
***
На Окружном такмичењу из енглеског језика, одржаном 5. марта у Кикинди,
ученица Кристина Такач заузела је 3. место.
***
Истог дана у Кикинди је одржано и Окружно такмичење из немачког језика.
Пласман на републичко такмичење ове године постигли смо захваљујући нашем
ученику Ваштаг Габору.
***
Професор музичке културе Ласло Барат 9. марта је
организовао још једну посету Српском народном
позоришту у Новом Саду. Овај пут ученици и
професори „Сенћанске гимназије“ погледали су
представу „Позоришне згоде и незгоде“, односно
комичну оперу Гаетана Доницетија познату и под
називом
„Viva la Mamma“, у режији Воје
Солдатовића а под диригентском палицом
Александра Којића.
***
На Општинском такмичењу у малом фудбалу екипа „Сенћанске гимназије“
заузела је 1. место.
На Окружном такмичењу у малом фудбалу, одржаном такође током марта у
Кикинди, наша екипа је заузела 2. место

***
На Општинском такмичењу из српског језика, одржаном 12. марта, пласман на
окружно такмичење постигле су Јасна Попадић и Љубица Рајковић.
***
Истог дана одржано је Општинско такмичење из мађарског језика. Пласман на
окружно такмичење постигли су : Ида Хорват, Марија Пастор, Богларка Ленђел
и Данијел Нађ Абоњи.
***
Општинско такмичење из историје одржано је 19. марта у згради Гимназије.
Ученици Наташа Реџић и Ненад Обрадовић пласирали су се на окружно
такмичење
***
Овогодишње финале Истраживачког информатичког
такмичења „Нојман Јанош“ које има међународни карактер,
одржано је у Сексарду у Мађарској од 17. до 19. марта. У 6
категорија представљено је 98 најбољих такмичарских
радова из Мађарске, Војводине и Ердеља.
Представници наше школе опет су постигли изузетне
резултате.

У КАТЕГОРИЈИ РАЧУНАРСКЕ ГРАФИКЕ УЧЕНИЦА
ФАНИ КИНЧЕШ ЗАУЗЕЛА ЈЕ 2. МЕСТО А УЧЕНИЦА
ЖУЖАНА КАВАИ 3. МЕСТО.

Интересантно је поменути да су у својству госта на
финално такмичење позвана два наша ученика, чији
рад није могао бити уврштен у постојеће
такмичарске категорије, али је поменути статус
представљао признање за промоцију њиховог рада
на полуфиналном такмичењу. Тај рад је постао и
иницијална капсула за даљи развој такмичења јер
ће се већ од следеће године међу такмичарским категоријама наћи и филм.
Успеху наше изузетне екипе допринеле су професорице Валерија Барна Коложи
и Илдико Фаркаш, ментор.
***
На Новосадском сајму је 17. марта одржано занимљиво такмичење под називом
„Пословни изазов“, на ком су се ученици војвођанских школа такмичили у
пословним вештинама. Задатак такмичара, подељених у 17 тимова по четири
ученика и једним ментором, био је да направе бизнис планове на задату тему,
односно да осмисле одређени производ или услугу, као и начин за пласирање
тог производа. У пратњи професорице Силвије Нађ, на такмичење у Нови сад
отпутовале су Александра Ђурић, Бојана Ђуровић, Јасна Попадић, Драга
Вучуровић и Јелена Стојановић. Како су тимови формирани неовисно од
припадноси појединој школи, екипа у којој је била наша ученица Александра
Ђурић, пласирала се на републичко такмичење.

***
Општинска организација Црвеног крста организовала је 22. марта такмичење
под називом „Шта знаш о здравњу“, на ком су учествовали и ученици свих
сенћанских средњих школа. У категорији средњошколаца екипа II razreda
„Сенћанске гимназије“ освојила је 1. место.
***
На основу резултата школског такмичења, одржаног 24. марта у школској
библиотеци, ученици Ангела Берзе, Габор Катона, Кристина Малеташки, Јудит
Веребеш, Нора Молнар Габор, Емеше Шурањи, Анамариа Карпонаи, Естер
Гемери, Бенце Салаи, Данијела Какаш и Дороћа Шарњаи, учествовали су у
полуфиналу 44. уметничког уметничког такмичења средњошколаца у Ади. ***
На 16. научну конференцију ученика „TUDOK“,
одржану 25-26. марта у Бекешчаби у Мађарској,
стигли су и ученици из свих крајева с подручја
карпатског басена. Смотра је отворена поздравним
говором бившег председника Мађарске Ласла
Шољома и др Петера Чермеља.

Током суботе и недеље ученици су представљали
резултате својих истраживања у склопу 14 секција:
примењене техничке науке, биохемија - хемија,
хидрологија, хумана биологија, етнографија – историја
религије, психологија, историја, фармакологија фармација, физика - математика- астрономија, завичајна
историја, књижевност - језик и теорија музике,
медицина - биологија, екологија, социологија.
Нашу школу су представљали ученици : Шара
Фењсаруши, Акош Ленђел, Богларка Ленђел,
Андреа Балаж, Анита Зубрецки, Андраш Кечкеш,
Адам Барат, Акош Кормањош, Мате Рожа и
Норберт Кери. Пратиле су их професорице Моника
Рожа Шипош и Илдико Маријаш, које су их и
припремале.

Многобројна војвођанска група је донела 11 награда, што је заиста велики
успех, који доказује да наши ученици и професори достојно представљају своју
регију. Награде је предао академик Ференц Јо.
Резултати наших ученика постигнути су у склопу
секције за хидрологију :
АКОШ КОРМАЊОШ - ПОСЕБНА НАГРАДА
и у склопу секције за психологију:
МАТЕ РОЖА – ПОСЕБНА НАГРАДА
НОРБЕРТ КЕРИ - ПОСЕБНА НАГРАДА

***
Као и претходних година, ученици свих одељења првог разреда последње
седмице марта посетили су Градску библиотеку у којој су, поред информација о
организацији фонда и расположивих услуга, стекли нова сазнања из историје
књиге и добили увид у стваралаштво сенћанских писаца и културних радника.
(детаљније у библиотечким вестима)
***
У организацији Универзитета у Печују а у
просторијама Гимназије „Ciszterci Rend Nagy Lajos”
од 1. до 3. априла одржан је 7. хемијски ученички
симпозијум.
Ученици из Војводине, Ердеља, Мађарске и
Словачке представили су 35 истраживачких радова
у пет секција : неорганска и аналитичка хемија,
органска хемија и биохемија, постер-секција,
секција за примењену хемију, аналитичка и хемија заштите животне средине.
Војводину су на симпозијуму, у пратњи професора Илдико Маријаш и Ендре
Сорада, представљали ученици „Сенћанске гимназије“ и Гимназије за
талентоване ученике „Бољаи“, који су приказали резултате својих научних
истраживања.
У склопу секције за неорганску и аналитичку
хемију, наши ученици Ленђел Акош и Ленђел
Богларка представили су рад на тему : Испитивање
корозије бакра у растворима сумпорне киселине у
присуству инхибитора ; у склопу постер-секције
представили су рад под насловом : Испитивање
појединих састојака зачинске паприке.
У склопу секције за органску хемију и биохемију Шара Фењсароши је
представила рад под насловом : Конзумирање алкохола и ниво алкохола, или
колико је онолико?
Поред рада у секцијама, учесници су могли чути и
4 ученичка, као и предавања проф. Ласла Сепешија
са Универзитета Етвеш Лоранд и др Веронике Нађ
са Универзитета у Печују.
Током
вечерњег
програма
ученици
будимпештанске „ Szinyei Merse Pál” гимназије
извели су мјузикл „Путовање у хемију“ а потом је
приређен и концерт оргуља.
Организатори и председници секција су настојали на сваки начин помоћи
учесницима семинара и опскрбити их идејама и саветима за будућа
истраживања те су се наши ученици вратили кући са врло позитивним
утисцима. Сви учесници симпозијума су добили награде и похвалнице а за
школски кабинет им је дарована аутоматска пипета.

***

Наши рецитаторке Јована Вејновић, Наташа
Агоштон, Ангела Берзе и Ана Лошонц, говориле су
стихове мађарских песника на двојезичној
промоцији књиге превода Илеша Фехера „ Сребрни
мост“, која је одржана 6. априла у Дому
стваралаштва. (детаљније у библиотечким вестима)

***
У исто време друга група наших ученика имала је свој ангажман у Дому
културе, где је извођена представа „Таван“ у режији Мачаи Ендреа. Глумачку
поставку су, између осталих, чинили и наши ученици Емеше Шурањи, Нора
Молнар Габор, Габор Катона, Јудит Веребеш и Фружина Кањо, иначе чланови
Сенћанског камерног позоришта.
***
Посредством професора историје Јована Гашовића, у
просторијама Завичајне фондације „Стеван Сремац“,
7. aprilа је одржано предавање на тему „Цар Јован
Ненад“, ком су присуствовали и наши ученици.
Предавач је био мр Борис Стајковски са катедре за
историју Филозофског Факултета у Новом Саду.

***
Ученица Жанет Кормањош, као представник победничке екипе на општинском
нивоу, учествовала је 7. априла на републичком такмичењу под називом „Шта
знаш о здрављу“ које организује Црвени крст Србије.
***
Наши ученици који су чланови сенћанске и ађанске позоришне групе, доказали
су своје способности на овогодишњем Позоришном и филмском такмичењу
средњошколаца, одржаном 8. априла у Дому културе у Сенти. Тако су се
наградом за најбољу главну женску улогу овенчале Емеше Шурањи и Нора
Молнар Габор. За најбољег главног глумца проглашен је Бенце Салаи. За
најбољу женску споредну улогу награђена је Фружина Кањо а за мушку Габор
Катона.
Ученица Јудит Веребеш лауреат је Посебне награде - „Tanyaszínház díj“.
Представа „ Таван“, у којој глуме и наши ученици, проглашена је за најбољу.
***
И ове године је наш Иван Вујачић након интернет гласања био позван на
финално такмичење „RAF CHALLENGE 2011“, које је одржано 9. априла на

Рачунарском факултету у Београду. За презентацију свог ауторског рада добио
је похвалницу и поклон књигу.
***
У Горњем Милановцу је 9. априла одржано Републичко такмичење из немачког
језика, на ком је наш ученик Габор Ваштаг остварио високо 5. место.
***
На Светски дан поезије 11. априла у малој сали Дома културе уприличено је
специфично дружење уз чај и поезију. Ту су се нашли и љубитељи поезије из
„Сенћанске гимназије“ у пратњи професора мађарског језика.
***
Општинско такмичење у рукомету одржано је ове године 12. априла. И мушка и
женска екипа „Сенћанске гимназије“ освојиле су 1. место.
***
Финале Уметничког такмичења средњошколаца ове године је одржано од 15. до
17. априла у Бечеју. Наши ученици су опет побрали неколико награда : Ангела
Берзе у категорији рецитације освојила је 2. место, Нора Молнар Габор је
освојила 3. место у категорији драмског монолога а Емеше Шурањи 3. место у
истој категорији Посебне награде у категорији новеле добили су Естер Гемери и
Салаи Бенце.
***
Ученици Ида Хорват, Марија Пастор, Богларка Ленђел и Данијел Нађ Абоњи
на Окружном такмичењу из мађарског језика постигли су пласман на
републичко такмичење.
***
На Окружном такмичењу из српског језика, одржаном 17. априла у Кикинди,
учествовале су Јасна Попадић и Љубица Рајковић.
***
Прошавши све претходне фазе рецитаторског такмичења од Сенте, преко
Суботице до Сечња, Кристина Малеташки се пласирала на државно
рецитаторско такмичење, које се одржава у Ваљеву.
***
На Окружном такмичењу у рукомету, одржаном 19. априла у Кикинди, женска
екипа је освојила 2. место а мушка екипа 3 место.
***
У Гимназији „Душан Васиљев“ у Кикинди одржано је Окружно такмичење из
историје. Наши ученици Наташа Реџић и Ненад Обрадовић заузели су 3. и 2.
место али се нису пласирали на следећи ниво такмичења.
***

На републичком такмичењу под називом „Пословни изазов“, одржаном током
20. и 21. априла у Хотелу „Интерконтинентал“ у Београду, као члан екипе
учествовала је и наша ученица Александра Ђурић.

***
Делегација ученика „Сенћанске гимназије“ и
Гимназије за талентоване ученике „Бољаи“, у пратњи
професора Илдике Маријаш и Андрее Гајда, 20.
априла посетила је Дабаш. С циљем неговања добрих
односа побратимљених градова, ученички парламент
Гимназије „Танчић Михаљ“ позвао је у посету
представнике ученичког парламента наших школа.
По доласку је госте примио Балаж Молнар,
омладински амбасадор Сенте у Дабашу. Уследио је
разговор са директором Гимназије „Танчич
Михаљ“, који је представио тамошњу, а наши
ученици своје школе. Ученици су посетили час
математике и енглеског језика а потом упознали
два млада Бразилца на школовању у овој гимназији,
који су говорили о својој домовини.
Сенћански ученици су посетили и стручну школу
„Кошут Жужана“, где су се могли упознати са 3D и
4D рачунарским програмима и испробати их.
Посетили су и дворац Халас-Мориц, етно-кућу,
погледали спортску халу а по повратку у Гимназију
присуствовали су свечаном концерту ученика школе,
који су омогућили Фондација Гимназије и
организација „DÖK“.
***
Током маја месеца трајала је промоција „Сенћанске гимназије“ у околним
основним школама. Поред психолога школе, као и свеке године, на овом пољу
најревноснији је био професор историје Јован Гашовић, али су се ангажовале и
млађе професорице, као и ученици Ленђел Акош и Кечкеш Андраш, аутори
кратког промотивног филма о Гимназији. Промотери школе су обишли Кањижу,
Аду, Мол, Чоку, Санад, Падеј, Сенту, али и доводили основце у обилазак наше
школе. И тако, док су матуранти трчали последњи круг по ходницима школе,
потенцијални будући ђаци су обилазили наше учионице.
***
Матуранти су свечано испраћени 20. маја. Након последњег разредног часа,
дефилеа и свечаног програма, најбољима су уручене књиге и похвалнице а за
„ученике генерације“ проглашени су :
ДРАГА ВУЧУРОВИЋ на
српском наставном језику

МИКЛОШ СЕГИ. на мађарском наставном језику
***
Истог дана, тачно у 12 сати, наши матуранти су, заједно
са матурантима осталих сенћанских средњих школа и
истовремено са хиљадама матураната европских
средњих школа, отплесали и свој плес за Европу.
***
На Окружном такмичењу у атлетици, одржаном 18. маја
у Сенти мушка екипа Гимназије освојила је 1. место и пласиралa се на
међуокружно такмичење.
***
На Рапубличком такмичењу из мађарског језика, одржаном 22. маја у Суботици,
од наших ученика најбоље се пласирала Ида Хорват, која је заузела високо 5.
место.
***
На Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном 24. маја, мушка екипа
„Сенћанске гимназије“ освојила је 1. место, чиме се пласирала на републички
ниво такмичења.
***
На Првенству Републике Србије у атлетици,
одржаном 27. маја у Сремској Митровици мушка
екипа „Сенћанске гимназије“ заузела је опет 2.
место.
У саставу екипе били су: Виктор Шарњаи,
Кристиан Палфи, Бенце Терек, Филип Агоштон,
Марко Попов и Милан Пријовић.

РЕЗУЛТАТОМ 11:18 У ТРЦИ НА 100 МЕТАРА,
ВИКТОР ШАРЊАИ СЕ ПЛАСИРАО НА
СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ.

***
У војвођанском полуфиналу језичког такмичења под називом
„Édes
anyanyelvünk” учествовала је и наша ученица Лена Барна, која је, заједно са
осталим учесницима такмичења, богато даривана од стране организатора.

***
Током свог боравка у Сенти министарка спорта
Снежана Самарџић Марковић посетила je и клуб
сенћанских стонотенисера, када је уручила букете
цвећа државним првакињама. Иако нису у питању
школска такмичења, не можемо а да се не
поносимо чињеницом да су девојке са букетима
цвећа наше ученице Ализ Ђурчик, Ева Тот и Анета
Максути. На 2. месту поменутог државномг такмичења нашле су се и наше
ученице Жанет Кормањош и Александра Радоњић, као и наш ученик Владимир
Радоњић.
***
На Светски дан борбе против пушења др Кул Анико је ученицима наше школе у
свечаној сали одржала предавање о штетности пушења.
***
У Гимназији „Светозар Марковић“ у Новом Саду
4. јуна је одржана девета по реду конференција
„Гениус“ такмичарског карактера. И ове године
је Бела Мухи, један од оснивача конференције,
приликом отварања нагласио значај неговања
истраживачког рада ученика и подстицања
даровитости, чему је посвећана и ова
конференција.
На такмичење је отишло шест наших ученика и
ни један од њих се није вратио без награде Поименично, резултати су следећи:
Секција за историју и етнографију:
ЖУЖАНА КАВАИ - 1. НАГРАДА
АКОШ ЛЕНЂЕЛ - 2. НАГРАДА
Секција за биологију и медицину:
АДАМ БАРАТ - 1. НАГРАДА
Секција за социологију :
МИКЛОШ РИБАР - 2. НАГРАДА
Секција за хемију и заштиту животне средине:
БОГЛАРКА ЛЕНЂЕЛ - 2. НАГРАДА
ШАНДОР ФАРКАШ - 2. НАГРАДА
***
Након одржаних општинских такмичења у 20
војвођанских градова у којима је учествовало око
700 ученика и 120 професора и стручних сарадника,
у великој сали Скупштине АП Војводине 9. јуна је
одржано финале популарног „Фестивала памети“.

По 60 ученика такмичило се у две групе мозгалица – индивидуално решаванје
мозгалице Дорис и надметанје 2 противника у стратешкој игри Дорис – УФО. У
обе групе имали смо своје представнике – у првој је учествовао наш ученик
Хегедиш Тамаш, а у другој чак три, Терек Бенце, Мучи Роберт и Леваи Лорета,
који су на општинском такмичењу заузели сва три прва места.
И још једном су нам наши ученици пружили разлог да будемо поносни.

ТЕРЕК БЕНЦЕ ЈЕ У СТРАТЕШКОЈ ИГРИ
ДОРИС-УФО ОСВОЈИО 1. МЕСТО
Бенце је награђен мобилним телефоном Sony
Ericson Kperia X8. У завршној фази финалног
такмичења Роберт је био партнер Бенцеу, тако
да нису оба могла победити.

***
Нађи ученици су ове године учествовали и на дописном такмичењу „Kökél –
потражи хемију“, које има међународни карактер. Од 34 учесника Дора Фаркаш
је заузела 6. место, Моника Јо 7. место, Емеше Доци 9. место. Награђене су
дипломама и претплатом на „Kökél“ (часопис Удружења мађарских наставника
хемије). У овој категорији учествовао је и Адриен Прокоп.
У категорији „Хемија на страним језицима“ (енглески) Кристина Балаша је
заузела 5. место а Фани Ладоцки 7. место, које су такође добиле дипломе и
претплату на „Kökél“. Учествовали су и Река Геблеш, Анет Ирмењи и Акош
Важоњи.

