A JUBILEUM ÉVE
A nyári szünidőben, augusztusban Sőregi Anna, zentai
gimnazista csodálatos énekét hallgathatta a Niši Mediana
Fesztiválon a közönség, ahol a zentai Stevan Sremac
Helyismereti Alapítványának együttese és a Pitypang
néptánccsoport is fellépett. A zentai iskolák tanulóit a
helyi önkormányzat jutalomkirándulásban részesítette,
ezért tartózkodhattak a fesztiválon. Még Dabasra és
Gödöllőre is kirándulhattak a legjobb diákjai a városnak,
saját egyéni döntésük alapján választhattak.

***
A város napja alkalmából a Stevan Sremac Helyismereti
Alapítvány szervezésében szeptember 8-án történelmi vitaestet
tartottak A nagy bécsi háború címmel megemlékezve a zentai
csatáról is. Az
előadást Ninković Nenad, az újvidéki
Bölcsészettudományi Kar Történelmi Tanszékének tanársegédje
tartotta meg. A történelemtanárunk, Gašović Jovan az est
házigazdája volt.
***
Zenta város ünnepe alkalmából megtartott díszülésen,
szeptember 10-én átadták a város legrangosabb
kitüntetéseit. A Iuventus Pro Urbe-díjat a Zentai
Gimnázium volt tanulója, 2006-ban a generáció legjobb
diákja, később az újvidéki egyetem legjobb hallgatója, a
fiatal kutató, Vučurović Damjan érdemelte ki, aki még
néhány jelentős elismerésben részesült.
***
A községi képviselő-testület elnöke, Rác Szabó László és
iskolánk informatikatanárnője, Farkas Ildikó szeptember 20án, a városháza oszlopcsarnokában megnyitották a korábban
meghirdetett fotópályázat legjobb munkáinak kiállítását, és
kihirdették a díjazottakat. A pályázat szervezője az EUVajdasági Felnőttképzési Központ volt.
***
Szeptember és október folyamán emlékeztünk meg iskolánk 135. évfordulójáról. (Az
erről készült beszámoló megtalálható az iskola honlapján.)
A jubileum évében új felszerelések vásárlására adódott lehetőség (9 laptop, 7
projektor, számítógépek, lézernyomtató, tv, DVD – lejátszó, klímaberendezés,
fénymásoló, CD – lejátszó) A szülői hozzájárulásnak köszönhetően több tanteremben
is lehetőség nyílt multimédiás óra tartására.

A ZENTAI GIMNÁZIUM 135 ÉVES FENNÁLLÁSA
A Zentai Gimnázium ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 135.
évfordulójáról.
ÜNNEPI HANGVERSENY
Az ünneplés szeptémber 19-én vette kezdetét egy
klasszikus zenei hangversennyel a Városi
Hangversenyteremben,
amellyel
egyidejűleg
megemlékeztek Liszt Ferenc születésének 200.
évfordulójáról, valamint a Bánk bán című opera
bemutatásának 150. évfordulójáról is. A vendégeket
köszöntötte iskolánk zene szakos tanára, Baráth
László, aki egyben az est házigazdája is volt, és a
Zentai Gimnázium igazgatónője, Újházi Éva.
A hangversenyen fellépett Görög Noémi és Görög Enikő
zongoraművésznők, valamint Szélpál Szilveszter énekkel – bariton.
Az előadók Liszt és Erkel műveinek bemutatásával lelkesítették a
közönséget.

ELŐADÁS A DÍSZTEREMBEN

Az iskola dísztermében október 5-én tartották meg А régiségek
gimnáziumi gyűjteménye 1876-2011 című előadást, amelyen jelen
voltak az iskola egykori és jelenlegi tanárai, a Városi Múzeum
igazgatója, az iskola tanulói és más meghívottak. Raško
Ramadanski, a Bölcsészettudományi Kar régészeti
tanszékének hallgatója. Az előadás magába foglalta a
jelenlegi kiállítás megszervezését, valamint az egykori
gyűjtemény feltárását is. A kiállított tárgyak bemutatása
mellett az előadó beszélt a művelődési kincsek megfelelő
őrzéséről, és a Zentai Gimnázium adományozóiról,
kiemelve Branovački Toša és Dudás Gyula személyét.

ÜNNEPI MŰSOR
Hosszú felkészülés koronázta meg a jubiláris
megemlekezés ünnepi műsorát, amelyet október 8án tartottak a Művelődési Házban.
Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Zentai
Önkörmányzat képviselői - Širkova Anikó, Zenta
város polgármester asszonya, Rácz Szabó László, a
Községi Képviselő Testület elnöke, Édes Katalin, a
községi tanács oktatási és művelődési ügyekkel
megbízott tagja.

A már említett vendégek mellett a meghívottak között
volt Muškinja-Heinrich Anikó tartományi ombudsman,
Zsíros-Jankelić
Anikó
köztársasági
parlamenti
képviselő, dr. Zsoldos Ferenc a Magyar Nemzeti Tanács
alelnöke, Rózsa Endre községi tanfelügyelő, az
egyházak képviselői - Dalibor Zarić presbiter úr és
monsinor Nagy József plébános lelkipásztor helynök úr,
valamint a Zentai Gimnázium egykori és jelenlegi
tanárai.

A műsor a Gaudeamus igitur című himnusszal
kezdődött, melyet az iskola tanulói adtak elő, Baráth
László zene szakos tanár vezetésével.

A műsor vezetésével
megbízott fiatal tanárok Mészáros Krisztina magyar
nyelv és irodalom szakos tanár és Grbin Miloje
szociológia szakos tanárok voltak. A műsor kezdetén
felolvasták Egeressi Sándor, a Vajdasági Tartományi
Képviselőház elnökének levelét, melyben köszöntötte a
135 éves fennállását ünneplő Zentai Gimnáziumot.

Újházi Éva, a Zentai Gimnázium igazgatónője
elmondta szerb és magyar nyelven ünnepi beszédét.
Bepillantást adott ezáltal az iskola történelmébe, s
hangsúlyozta a gimnázium 135 évvel ezelőtti
megalapításának fontosságát és szükségességét.

Őt követte Hajnal Anna, a Zentai Gimnázium egykori
tanulója, jelenleg könyvtáros és tevékeny művelődési
munkás, aki egy dallal köszöntötte az igazgatónőt,
egyben egykori osztályfőnökét.

Širkova Anikó Zenta község polgármester asszonya
köszöntőjében kiemelten beszélt a tanárokról, akik
munkályukkal hozzájárultak az iskola tekintélyének
növeléséhez.

Az intézmény köszöntéséhez csatlakozott az iskola
egykori tanulója, dr. Zsoldos Ferenc a Magyar Nemzeti
Tanács alelnöke, aki kiemelten beszélt a gimnáziumi
tudás fontosságáról, s annak szükségességéről a fiatalok
oktatását illetően.

Nataša Agošton szerb nyelven és Joó Mónika magyar
nyelven felolvasták a gimnázium történetét. A két
történelmi ismertetést Jovan Gašović és Pataki Tibor
történelem szakos tanárok foglalták össze. A két
felolvasás között a szabadkai dzsesszkvartett zenélt.

Iskolánk szerb ajkú diákjainak alkalmi műsorában egy
színpadi jelenetet adtak elő a Pop Ćira i pop Spira című
regényből. Felkészítette őket Marijana Golić szerb nyelv és
irodalom szakos tanár.

Iskolánk magyar ajkú diákjainak alkalmi műsorának
felkészítője Juhász Aranka magyar nyelv és irodalom
szakos tanár volt. A tanulók egy zenés performanszot
adtak elő.
.

Gašović Zorica, a gimnázium egykori diákja, majd később szerb
nyelv és irodalom szakos tanárának visszaemlékezését
felolvasta Marijana Golić, szerb nyelv és irodalom szakos tanár. Őt
követte Illés Eszter, iskolánk egykori diákjának visszaemlékezése.
Iskolánk jelenlegi diákja, Aleksandar Đurđević a híres szerb költő,
Matija Bećković egyik versét szavalt el.
Ezt követte a Zentai Gimnázium egykori diákjai, immár
színészek rövid jelenete. Név szerint: Crnkovity
Gabriella, Gombos Dániel, Raffai Ágnes. Előadásukat
Lénárd Róbert rendező állította össze.

Iskolánk néhány diákjának előadásában egy dal hangzott
el.Utánuk a szabadkai dzsessz kvartett előadása
folytotódott, ami egyben a hivatalos műsor végét is
jelentette.

Az ünnepi műsor után állófogadást tartottak a kiállítási teremben, ahol egy hosszú
oktatási misszió egykori és jelenlegi szereplői, valamint más tekintélyes meghívott
vendégek is találkozhattak egymással.

***
Az iskola tornatermében október 5-én tartottuk meg a népszerű gólyabulit, az előző
évekhez hasonlóan, az elsősök ünnepélyes-játékos fogadását, mely hagyomány a
Zentai Gimnáziumban.
***
A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napokon, amelyet október 12-én Adán tartottak meg,
Katona Gábor, a II/4 osztály tanulója 2. HELYEZÉST ért el.
***
Buza Attila, Pintér Attila, Huszta László Álmos és Papdancsó Igor részt vett a
nemzetközi labdarúgó, 2012 perc tanár-diák foci elnevezésű versenyen, amelyet
Budapesten a Kosztolányi Gimnáziumban rendeztek meg.
***
Október 27-én ellátogattunk a Belgrádi Nemzetközi Könyvvásárra. Az útvezető
Gašović Jovan volt, aki ismét igyekezett az utazáshoz szükséges támogatást
megszerezni.
***
A Mol junior fresh online természettudományi vetélkedőn iskolánkból 8 csapat vett
részt. Erre a nemzetközi versenyre 979 csapat nevezett be. A Lehoczki Krisztián,
Bikicki Donát, Baráth Ádám összetételű csapat az első száz résztvevő között végzett.
***
Joó Mónika, a III/3 osztály tanulója 3. helyezést ért el a Középiskolai Kémiai Lapok
által szervezett Kémia idegen nyelven elnevezésű levelezőversenyen, melyen német
nyelvről fordított.
***
Tanulólányaink: Agošton Nataša, Barna Léna és Sőregi Anna részt vettek a
pedagógusok napja alkalmából megtartott ünnepségen, amelyet ebben az évben a
zentai önkormányzat a Royal Szállóban szervezett meg.
***

A Kutató Ifjak Konferenciáján, november 15–17-e között, részt vettek: Lengyel Ákos,
aki a Két történelmkönyv összehasonlítása – avagy a történelmet mindig a győztesek
írják? című munkáját mutatta be, Kávai Zsuzsanna pedig Az országhatártól Óbecséig
húzódó, Tisza menti települések népviseletének kutatása a XXI. században című
munkáját, Ribár Miklós a Vajon befolyásolható-e a siker? címűt és Farkas Sándor a
Hangtól a zenéig című munkáját
***
Gašović Jovan történelemtanár közvetítésével iskolánk
dísztermében november 17-én megszervezték a beszélgetést
Greg DeKjurral, a fiatal amerikaival, aki könyvet írt a
jugoszláviai filmben bekövetkező ún. fekete hullámról. A
beszélgetés szerb és angol nyelven folyt. Este a Stevan
Sremac
Helyismereti
Alapítvány
szervezésében
megtartották ennek a könyvnek a bemutatóját is, az est
házigazdája Gašović Jovan volt.
***
Az idei, XII. Vajdasági Regionális TUDOK konferenciát
Adán tartották meg november 26-án. Összesen 129 tanuló
mutatkozott be 94 munkával, 11 szekcióban. A budapesti
országos döntőbe továbbjutott 32 résztvevő 25 munkájával,
ezek között az iskolánk 7 tanulója is : Dragin Dijana
pszichológiai szekcióban, Kávai Zsuzsanna és Ribár Miklós – szociológia és filozófia,
Magó Éva és Tóth Kata – orvostudomány, humánnbiológia és farmakológia nevű
szekcióban, Kadó Júlia, Mihalek Nóra és Pataki Zsóka biológiai szekcióban.
A megnyitóünnepség keretében a jelenlévőket
köszöntötték : Szeifert Viktória, a Kutató Diákok
Országos Szövetségének alelnöke, valamint mr.Muhi
Béla, dr. Sarnyai Zoltán és Miklós Nándor, az adai
Műszaki Iskola igazgatója.

***
November végén Dudás Gyula születésének 150.,
halálának 100., valamint a Dudás Gyula Múzeum –
és Levéltárbarátok Köre fennállásának 50.
évfordulójára emlékeztek a Városi Múzeumban. Ez
alkalomból kiosztották a Helyismereti pályázat díjait
is. A díjazottak között volt tanulóleányunk, Kávai
Zsuzsanna is. Bemutatták a Helyismereti Almanach
új számát is, melyhez hozzátartozik Ramadanski Raško, egykori gimnazista
melléklete is.
***
Az AIDS elleni küzdelem világnapja alkalmából december 1-jén iskolánk
dísztermében dr. Kuhl Anikó tartott előadást.

***
Hagyományainkhoz híven decemberben bemutatkozhattak a Szegedi Egyetem
tanszékei a tanulóinknak. Az újvidéki Természettudományi-matematikai Kar Kémia
Tanszéke is képviseltette magát, melynek vezetője dr. Papp Zsigmond volt, iskolánk
egykori tanulója.
***
December 10-én aValjevóban megtartott köztársasági szavalóversenyen, amelyet
tavaly elhalasztottak, Maletaški Krisztina vett részt.
***
A szatmári béke 300. évfordulója alkalmából, december 5én a Zentai Alkotóházban Pataki Tibor, történelem szakos
tanárunk A Rákóczi-szabadságharc és a szatmári béke
című, képvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadását
tartotta meg.
***
Ebben az évben is megszerveztük a félévzáró ünnepséget a közelgő ünnepek
jegyében. A szerb szakos tanáron kívül Ramadanski Milica, filozófiatanár is
foglalkozott a tanulókkal. A magyar nyelvű műsort Mészáros Krisztina, magyar
nyelv és irodalom szakos tanár készítette.
***
A Neumann János Tehetségkutató Informatikai Termék verseny vajdasági döntőjén
részt vett Kávai Zsuzsanna, aki a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium egyik
tanulójával közösen készítette munkáját.
***
Január 20-a és 26-a között Kovačicán 20 szerbiai középiskolás, ezek között a mi
tanulónk, Agošton Nataša is jelen volt az Emberi jogok iskolája nevű szemináriumon,
amelyet a helsinki emberi jogi bizottság szervezett meg.
***
A Szegedi Egyetem Természettudományi és Informatikai Karának képviselői az
egyetemük bemutatását tartották meg iskolánk dísztermében január 25-én.
***
Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Tisza menti elődöntőjéről,
amelyet Zentán február 6-án tartottak, iskolánk 2 tanulója jutott tovább : Horváth Ida
és Nagy Abonyi Dániel.
***
Az V. Tudományos Poszterversenyen, amely február 17–
18-ig tartott Dunaújvárosban, részt vett 32 magyarországi
és vajdasági tanuló. Ezek között 10 zentai tanuló volt.

Az iskolánkat Kávai Zsuzsanna és Kincses Fanni
képviselte, kiknek a munkája, mint a legesztétikusabb
poszter a Bartók Kamaraszínház különdíját nyerte el.

***
Az Üzleti kihívás elnevezésű verseny vajdasági
döntőjét
február
23-án
a
Ribarac
konferenciateremben, az újvidéki Halásztéren
tartották meg. A tanulóink: Dinić Ana, Samardžić
Đurđina, Ćurčić Predrag és Petrov Aleksandar a
verseny résztvevői voltak.
Különböző csapatok alakultak a különböző iskolák
tanulóiból, s ezek a csapatok üzleti tervet készítettek
számítógépeken az internet segítségével. A mi
tanulónknak, Petrov Aleksandarnak a csapata
3.helyezést ért el, és továbbjutott az országos
versenyre.

***
2012. február 24–25-én Gyulán, az Implom József Országos Helyesírási Versenyen
Horváth Ida és Nagy Abonyi Dániel a középmezőnyben végeztek.
***
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny vajdasági döntőjén, amely Szabadkán volt
február 25-én, részt vett egy csapat, melynek tagjai voltak: Kávai Zsuzsanna, Kincses
Fanni és Tesity Anna.
***
A szabadkai körzeti szavalóversenyről Tóbiás Vivien, Verebes Judit és Vejnović
Jovana továbbjutottak a tartományi versenyre.
***
A Curie Kémiai Emlékverseny vajdasági döntőjén,
amelyet március 4-én tartottak, Domonkos Viktor,
Novák Szabina és Urbán Csilla vett részt. Domonkos
Viktor 2. helyezést ért el, és továbbjutott.
***
Március 4-én megtartották a községi nyelvtanversenyt szerb nyelvből. A körzetire
továbbjutó tanulók: Krtinić Milica és Rajković Ljubica voltak.
***

Március 17-én Zentán a községi anyanyelvi versenyen Dudás Dominika, Nagy
Abonyi Dániel és Pásztor Mária első, Kovács Írisz második és Nyilas Renáta
harmadik helyezést ért el.
***
Március 8-án, a nőnappal együtt Rakin Eva tornatanárnő ünnepélyes nyugdíjba
vonulását is megünnepeltük.
TALÁLKOZÁS A NOBEL-DÍJASOKKAL
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert
élettani-orvosi
Nobel-díjának
75.
évfordulója
alkalmából meghirdetett pályázatán iskolánk diákjai is
részt vettek, és sikeresen szerepeltek. A pályázati
munkák elkészítése és a meghallgatásokon való
részvétel januártól március végéig tartott.

A pályázati kiírásban két kategória szerepelt. Az
egyikben a tanulóknak rövid tanulmányban angol
nyelven kellett bemutatni a Szegedre érkező Nobeldíjas tudósok egyikét, majd szóbeli meghallgatás után
a Szegedi Tudományegyetem zsűrije eldöntötte, a
pályázók közül melyik diák nyeri el a tudós hivatalos
bemutatásának jogát az Open Forumon, valamint
melyik diákok kérdezhetnek az általuk írásban
bemutatott tudóstól. Ebben a kategóriában iskolánk 3
diákja versenyzett, Balog Dániel, Kecskés András és Lengyel Ákos.
A szóbeli meghallgatásra mindhárom diákot meghívta a zsűri, és Balog Dániel,
valamint Kecskés András egyaránt 2. helyezett lett saját csoportjában, így elnyerték a
kérdezés jogát, ami egyben újabb meghallgatásokon való részvételt is jelentett.
Felkészítő tanáraik Both Emese, Máriás Ildikó és Rózsa Sipos Mónika voltak.

A másik kategóriában poszterek készítése volt a
feladat, ami szintén a Szegedre érkező Nobel-díjas
tudósok egyikének bemutatását jelentette angol
nyelven. Ebben a kategóriában 8 diákunk
versenyzett, Barna Léna, Kazinci Roland, Lengyel
Boglárka, Paksi Réka, Šarnjai Andrea, Török Bence
és Trifunović Dragan, akik összesen 8 posztert
készítettek el.
Felkészítő tanáraik Both Emese, Máriás Ildikó és
Tóth Alisza voltak. A 8 poszterből 5 kiállításra
került, és azokat az Open Forum minden
résztvevője, látogatója megtekinthette. A kiállított
posztereink szerzői: Barna Léna, a Kazinci
Roland-Török Bence páros (2 poszter) és Šarnjai
Andrea (2 poszter).

Az említett eredményekkel a diákok elnyerték az Open Forumon való részvétel jogát
az iskolát képviselő 10 főből álló csapat számára, ami óriási élményt nyújtott a
diákoknak és a tanároknak is.
***
Az informatikatanárunk, Nagy Szilvia
közreműködésével március 24-én a
Zentai Gimnáziumban a Szegedi
Egyetem tanárai tartottak előadást. Dr.
Karsai János a Romeo – Júlia –
matematika (avagy szerelem, inga, a
róka és a nyúl) című előadást tartotta
meg,
Kulcsár Nárcisz pedig
a
Poliéder– Játszóház című előadását.
***
Mint minden évben, idén is, március 2-án a
harmadikosok és a negyedikesek meglátogatták az
oktatási intézmények bemutatkozó kiállítását. Ezt
követően körüljárták az egyetemi várost, utána pedig
meglátogatták a Szerb Matica Könyvtárat is.
A
Szerb
Matica
történetéről szóló előadást
követően a könyvtárban átnézték a cédulakatalógusokat,
és kipróbálták a Cobis nevű elektronikus katalógus
használatát.

***
Gašović Jovan a házigazdája volt a Szerbek a forradalomban 1848–1849-ig című
történelmi vitaestnek, amelyen beszédet mondott mr.Vasin Goran, az újvidéki
Bölcsészettudományi Kar Történelmi Tanszékének előadója, és erre március 22-én
került sor a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány szervezésében.
***
Március 23-ától a Zentai Gimnáziumnak van egy doktori címmel rendelkező tanára,
mert
a matematikatanárunk, Sipos Elvira megvédte a Geometria tanítása
számítógépes vizualizációval című doktori értekezését. А disszertációt (Teaching
geometry using computer visualization) angol nyelven védte meg.
***
A Zentai Gimnázium kispályás labdarúgó csapata a körzeti versenyen, március 28-án
Kikindán, 2.helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Buza Attila, Huszta László Álmos,
Rafai Csongor, Papdancsó Igor, Roganović Nikola, Bikicki Donát és Lehoczki
Krisztián.
***

Március 29-én a Városháza dísztermében a tanulóink meghallgatták a Szent-Györgyi
előtt és Szent-Györgyi után című ismeretterjesztő előadást, amelyet prof. dr. Tóth
Gábor, a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi–Vegytani
Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára tartott meg.
Az előadásra a Tudomány egy órában ismeretterjesztő előadássorozat keretében és
Szent-Györgyi Albert Nobel-díja átadásának 75. évfordulója alkalmából került sor.
***
Március 29-én a Vöröskereszt szervezésében megtartották a Mit tudsz az egészségről?
nevű versenyt, amelyen 13 csapat szerepelt. A Zentai Gimnázium csapata 1.helyezést
ért el. A csapat tagjai voltak: Almási Dániel, Juhász Regina, Kormányos Zsanett,
Ribár Miklós és Tóth Ervin.
***
Március végén tanulóink meglátogatták az Akadémikus
Stevan Sremac elnevezésű kiállítást, amelyet a Stevan
Sremac Helyismereti Alapítvány és a Niši Népi Múzeum
szervezett.
***
A pályázat lezárásakor, március 31-én, Lévai Loretta eljutott a Festival pameti nevű
verseny második körébe.
***
Ebben az évben is a tanáraink Gašović Jovan, Penovác Katalin, Molnar Igor és
mások, valamint az iskolánk pedagógusa és pszichológusa körüljárták a zentai és
vidéki általános iskolákat, azzal a céllal, hogy bemutassák iskolánkat.
Zentán kívül prezentációkat tartottak Adán, Moholon, Törökkanizsán, Padén,
Tiszaszentmiklóson, Magyarkanizsán és Topolyán is.
***
A körzeti versenyen szerb nyelvből, április 1-jén a kikindai Dušan Vasiljev
Gimnáziumban, Krtinić Milica vett részt.
***
Gašović Jovan a házigazdája volt a Megszálló bűnei Bácskában 1941–1945-ig című
történelmi estnek, amelyet a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány szervezett meg
április 4-én. A beszélgetés résztvevői dr. Lopičić Đorđe, dr. Njegovan Drago,
Mirković Jovan, Pejin Jovan és Pršić Miloje voltak.
***
A Középiskolások Szín– és Filmművészeti Vetélkedőjén Zentán, április 5-én, legjobb
előadás a Valahol Európában című a Zentai Színtársulatnak az előadása. Ennek az
darabnak a szereplői között a mi tanulóink is szerepelnek: Bicskei Kata, Kanyó
Fruzsina, Katona Gábor,Verebes Judit.
Különdíjat kapott az Adai Színtársulat, amelynek tagjai között szintén vannak
tanulóink : Dobrotka Katinka, Fehér Anett, Lakatos Adrián, Maletaški Krisztina,
Molnár Gábor Roland, Sőregi Anna.
***.

A Tudományos Diákkörök XII. Országos
Konferenciáján,
amelyet
április
13–14-én
Budapesten tartottak meg, részt vett 7 tanulónk .
Kadó Júlia, aki a Nem az
a jó lovas, akit nem bír
ledobni a lova, hanem az,
akit nem akar című
munkáját mutatta be, 1. helyezést ért el. Dragin Dijana az
Élni és élni hagyni című munkájával különdíjas.
***
Az idegen nyelvek körzeti versenyének helyszíne a kikindai Dušan Vasiljev
Gimnázium volt április17-én. Lengyel Ákos, Balassa Krisztina és Horváth Ida
versenyeztek angol nyelvből. Stankov Jelisaveta pedig eljutott a köztársasági
versenyre német nyelvből.
***
A saját csapatának képviselőjeként, Ribár Miklós részt
vett a vajdasági Mit tudsz az egészségről? nevű
versenyen, Újvidéken, április 17-én.

***
A körzetközi atlétikaversenyen, Zomborban, április 18-án, tanulóink a következő
eredményeket érték el: a Zentai Gimnázium fiúcsapata – 1. helyezés , Eres Júlia 800
méteres futásban – 1. helyezés, Török Bence 1000 méteres futásban – 1. helyezés,
Sarnyai Viktor 400 méteres futásban – 1. helyezés, Ágoston Filip magasugrásban – 3.
helyezés. Ezekkel az eredményekkel a Zentai Gimnázium eljutott a Szerbiai 9. Iskolai
Olimpiai Játékokra.
***

A XLV. KMV becsei döntője
keretében
megtartott
beszédművészeti
vetélkedőn,
április 20-án az óbecsei Városi
Színházban, Maletaški Krisztina az
anyanyelvi versmondás kategóriában 2. helyezést ért el, Verebes
Judit pedig 1. helyezést a drámai monológjának előadásával.
Rajtuk kívül a KMV döntőjén részt vett még Kanyó Fruzsina,
Tóth Kata és Kávai Zsuzsanna.

***
A köztársasági versenyen német nyelvből,
április 21-én a X Belgrádi Mihajlo Pupin

Gimnáziumban, Stankov Jelisaveta 6. helyezést ért el, és csak 5 ponttal maradt le az
első helyezett mögött.
***
Április 21-én a körzeti anyanyelvi versenyen, Zentán Pásztor Mária és Nagy Abonyi
Dániel 1. helyezést ért el, Bognár Anna 2. helyezést.
***
A tartományi szavalóversenyen, Szecsányban, április 22-én 60 versenyző közül
Vejnović Jovana az első 18 közé került, az első 9 jutott a köztársasági versenyre. Ezek
között Tóbiás Vivien is szerepelt.
***
A kikindai Dušan Vasiljev Gimnáziumban április 22-én a körzeti versenyen
történelemből Dragutinović Tamara 1. helyezést ért el, és eljutott a köztársaságira.
Obradović Nenad 3. lett.
***
Április 26-án iskolánk díszteremében dr. Kiss Gábor, molekuláris genetikus,
génsebész
képvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást tartott a zöld
biotechnológia segítségével elért gyakorlati eredményekről az ökológiai szemléletű
gazdálkodásban. A fenntartható agrotechnológia természetes eszközei című előadásra
a Tudomány egy órában nevű sorozat keretében került sor.
***
Április 19-e és 26-a között az elsősök ellátogattak a Városi Könyvtárba. Ott
meghallgathatták az írásról, a könyvről és a könyvtár történetéről szóló előadást, s
megmutatták nekik, hogyan tájékozódhatnak a Városi Könyvtárban.
***
A Szent László Atletha Patriae nevű Kárpát-medencei történelmi vetélkedőn a Zentai
Gimnázium csapata 6. helyezést ért el. Az Alma Mater Alapítvány szervezte meg ezt
a versenyt május 4–5-én Nagyváradon. A Zentai csapat tagjai voltak: Jóo Mónika,
Gulyás Márta és Tóth Kata.
***
A Vöröskereszt hete alkalmából május 8-án a Művelődési Házban A vér életet jelent
képzőművészeti pályázat legjobb munkáinak kiállítását nyitották meg. A pályázat
díjazottjai a Zentai Gimnáziumból: Tukacs Ákos – 1. hely, Király Noémi – 2. hely,
Lučić Lena – különdíj, Samardžić Đurđina munkája dicséretben részesült.
***
A köztársasági versenyen történelmből, május 13-án Kraljevóban, Dragutinović
Tamara 11. lett.
***
A Szerbiai 9. Olimpiai Játékokat
Sremska Mitrovicán rendezték meg,
május 9-e és 15-e között.

A Zentai Gimnázium csapata sikeresen részt vett a versenyen. A tanulóink a
következő eredményeket érték el:
Asztalitenisz – a Zentai Gimnázium női csapata – 1. helyezés (A csapat tagjai:
Radonjić Sandra, Gyurcsik Alíz és Makszuti Anetta)

A Zentai Gimnázium fiúcsapata – 1. helyezés (A
csapat tagjai: Komlušan Stefan, Drljača Damir és
Dumnić Saša)

Egyéni kategóriában Tóth Éva 1. helyezett.

Atlétika – Erős Júlia egyéniben 800 méteres futásban
7., a fiúcsapat: Menyhárt István 100 méteres futásban
13. (csapatban 6. hely), Sarnyai Viktor 400 méteres
futásban 4. ( csapatban 2. hely), Török Bence 1000
méteres futásban 4. (csapatban 1. hely), Ágoston Filip
magasugrásban 11.
(csapatban 7. hely),
Popov
Marko
távolugrásban 13. (csapatban 6. hely), Lehoczki
Krisztián súlylökésben 13. (csapatban 5. hely),
staféta 4x100 méteren (Ágoston, Popov, Menyhárt,
Sarnyai
–
egyénenként
6.
hely).
Az
atlétikaversenyen a Zentai Gimnázium 6. lett.

Kajak – Fenyvesi Ákos, Domonkos Ádam 5. hely,
Bognár Anna egyéniben 7.

***
2012. május 11–13-a között a Szolnokon
megrendezett 23. Curie Kémia Emlékverseny
országos döntőjén iskolánkat Domonkos Viktor
képviselte, aki két kategóriában versenyzett:
tesztírásban és diákelőadással. A tehetségnap
keretén belül bemutatott munkájával megnyerte a
diákelőadások versenyét.
***

Ebben az évben is felkészültek a végzősök a Tánc Európával elnevezésű
rendezvényre, hogy május 18-án Európa-szerte egyidejűleg 150 városban a fő téren
táncolhassanak.
***
A középiskolások köztársasági versenyén magyar nyelvből, május 19-én a szabadkai
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, Pásztor Mária, Nagy Abonyi
Dániel és Bognár Anna vett részt.
***
Tóbiás Vivien részt vett a köztársasági szavalóversenyen, május 19-én Valjevóban.
***
Mivel Tóth Kata sikeresen részt vett a Die Donau verbindet uns nevű levelező
versenyen (A Duna összeköt minket, Vajdaság – Baden – Württemberg 2011/2012)
jutalmul németországi utazást nyert július 15-étől.
***
A 2012. május 26-án Újvidéken megtartott X. Genius konferencián iskolánk diákjai 6
munkával vettek részt, és a következő eredményeket
érték el:
Fleisz Lili és Fényszárosi Éva – 1. helyezés
Lengyel Boglárka – 1. helyezés
Mihalek Nóra és Pataki Zsóka – 2. helyezés
Farkas Sándor – 2. helyezés
Tóth Kata – 2. helyezés
Kávai Zsuzsanna – 3. helyezés
***
Lévai Loretta munkája szerepelni fog a Festival pameti résztvevőinek 60
legsikeresebb munkájának a kiállításán, amelyet a vajdasági kormány
épületének oszlopcsarnokában rendeznek.
***
Június 1-jén került sor a végzősök ballagási ünnepségére a Művelődési Házban.
A 2008–2012-ES GENERÁCIÓ LEGJOBB DIÁKJA A SZERB AJKÚ DIÁKOK
KÖZÜL ĐURĐEVIĆ ALEKSANDAR, A MAGYAR AJKÚ TANULÓK KÖZÜL
PEDIG LENGYEL ÁKOS.

