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A tanév  azzal kezdődött,  hogy a szerbiai interkulturális 
szervezet keretében iskolánkban is három cserediák 
vendégeskedik az év folyamán, ők: Lotte Fierens, 
Belgiumból, Stefano Perco, Olaszországból és Lauren 
Atkins, Új-Zélandról.  
 

 
 A nemzetközi vállalkozáshoz való kapcsolódást a Szerbiai 
Interkultúra nevű, nonprofit, nonkonformista önkéntes 
szervezet  kezdeményezte, amely így az AFS nevű hálózat 
részévé vált, az interkulturális kapcsolatok, a tapasztalatra 
épülő tanulás és a fiatalok közötti tolerancia elmélyítése 
céljából.  

 
 
A különböző kultúrák megismerése az önkéntes diákok és 
osztályok cseréjén alapul. Mindezt az önkéntes cselekvés, a 
támogatók, az iskolák  és a befogadó családok segítségével 
valósítják meg.        
 
 
 

A június 6-ai bemutatkozást követően, amelyen az 
Interkultúra képviselőin kívül  cserediákok is jelen 
voltak, Trepić Sandrával, iskolánk pedagógusával és Both 
Emesével,  angol szakos tanárunkkal együtt  –  Trepić 
Sandra és Both Emese a szemináriumi képzés után ennek 
a tevékenységnek a mentorai és koordinátorai lettek.  
 
 

 
Tanulóink közül Lučić Lena, Popov Rebeka és Fényszárosi 
Éva családjai jelentkeztek, mellettük önkéntesek még: 
Popov Rebeka, Vejnović Jovana, Kazinci Roland, Gere 
Anna. A vendégtanulók képzése pedig  iskolánk feladata 
lett.    
 

Zenta városában tehát  belga, új-zélandi és olasz tanulók 
vendégeskednek. Habár a belga leány hamarosan 
hazament, a másik két tanuló sikeresen beilleszkedett 



ebbe a kétnyelvű közösségbe. Ők vidáman és kíváncsian tanulnak, barátkoznak 
*** 
Szeptember 26–27-én zajlott Újvidéken az Üzleti kihívás nevű verseny, amelyen egy 
diákunk,  Aleksandar Petrov vett részt Nagy Szilvia tanárnő kíséretében. 
 
*** 
A gimnázium tanárai közül dr.Ripcó Sipos Elvira és Nagy Szilvia 
vállalkoztak arra, hogy szeminárium keretében bevezetik a 
hallgatóságot abba, hogyan lehet számítógépes programokat 
alkalmazni a matematika tanításában.  
Petrović Vlatko és Farkas Ildikó ugyancsak szemináriumokon 
innovatív módszerekkel, a tanulók tanulásra való motiválásával, 
valamint a PISA felmérések eredményeivel ismertették meg az 
érdeklődőket.    
 
*** 
Október 2-án a gyermekhéten, az első osztályos szerb diákok A madarak szívében című 
előadást tekinthették meg a színházban.   
Október 4-én az első osztályos magyar tanulók a Liselotte és a május című előadást 
láthatták, Mezei Zoltán rendezésében. 
 
*** 
A városháza dísztermében a gyermekhét alkalmából ünnepi ülést tartottak, melyen 
gimnáziumunk parlamentjének képviselői is részt vettek. 
 
*** 
Október 5-én került sor a hagyományos gólyabulira, az elsős diákok ünnepélyes, játékos 
fogadására, a rendezvény felelős tanára Trepić Sandra volt, a parlament tagjai 
segédkeztek neki.    
 
*** 
 Az adai Szarvas Gábor Beszédverseny október 11-én zajlott. Katona Gábor 1. helyezést 
ért el, Kanyó Fruzsina pedig különdíjat édemelt ki. Mészáros Krisztina tanárnő kísérte 
őket. 
 
*** 

 
A MILÁNÓBAN OKTÓBER 13–14-ÉN 
MEGTARTOTT IFJÚSÁGI KARATE-
VILÁGBAJNOKSÁGON KOBREHEL VIKTOR, A II.5 
OSZTÁLY TANULÓJA CSOPORTJÁVAL ELSŐ 
HELYEN VÉGZETT.  
 
 

 
*** 



 
Október 24-én meglátogathattuk az 57. Nemzetközi Könyvvásárt 
Belgrádban, amelyen az idén Magyarország volt a díszvendég. 
Gašović Jovan közreműködésével valósulhatott meg az utazás, 
valamint a támogatóknak köszönhetően lehetőség adódott fontos 
könyvek megvásárlására is.   
 

 
*** 
A Szegedi Tudományegyetem szervezésében a Szent-
Györgyi Albert élete és munkássága elnevezésű 
csapatversenyen, amelyet Szegeden október 26-án 
tartottak meg, 21 iskola 39 csapata vett részt.  
A  Zentai Gimnáziumot a következő  felállású csapat 
képviselte: Boros Evelin, Szabados Ivett, Kovács 
Írisz, tartalék: Kosik Krisztina. A felkészítő tanáraik 
Máriás Ildikó és Rózsa Sipos Mónika.  
 
*** 
A Tudományosság a Vajdaságban című pályázaton Lengyel Boglárka első díjat, 
Solymosi Melitta pedig különdíjat érdemelt ki a középiskolások által írt esszé 
kategóriában. A felkészítő tanáraik Máriás Ildikó és Penovác Katalin. 
 
*** 
A november 7-én, Zentán megtartott községi úszóversenyen, Pataki Zsóka, Búrány 
Szabolcs és Búrány Andrea első helyezést értek el. 
 
*** 
A zEtna IX. Irodalmi Fesztiválja  
 
A zEtna ÍRÓI A ZENTAI GIMNÁZIUMBAN   
 
 
A zEtna irodalmi és művészeti fesztiváljába iskolánk is bekapcsolódott október 8-án és 9-
én, az első napon dr.Ramadanski Draginja és Rajsli Emese, fordító szerepeltek, a 
második nap pedig Beszédes István és Orcsik Roland költők.   

 
November 8-án, a rendhagyó irodalomórán, a Figurák 
után kutat című antológia két szerzője, Rajsli Emese és 
dr. Draginja Ramadanski műfordítók  mutatták be a 
Cédulák, Szárnyak című prózát, de beszélgettek a fordítás 
nehezségeiről is. 
 
 

November 9-én, a rendhagyó irodalomórára két fiatal 
szerző és műfordító kapott meghívást, Bencsik Orsolya és 



Orcsik Roland. Mivel Bencsik Orsolya nem tudott eljönni, így Beszédes István, a zEtna 
elektronikus folyóirat és kiadó alapító-szerkesztője, egyben a fesztivál szervezője is, vett 
részt a beszélgetésben. 

 
 
A két író egyike Sinkó Ervin-díjas, Faludy-díjas 
és Sziveri János-díjas, a másik pedig szintén 
Sinkó Ervin-díjas és József Attila-díjas szerzők, 
igyekeztek érdekessé tenni az írótalálkozót a 
fiatal, középiskolás közönség számára.  
 
 
 

 
*** 
Az asztaliteniszezőink: Komlušan Stefan, Mészáros Hunor, Dumnić Saša és Drljača 
Damir a kikindai körzeti versenyen első helyen végeztek.  
A lányok szintén megszerezték ugyanitt az első helyet: Makszuti Anetta, Gyurcsik Alíz, 
Kormányos Zsanett. 
 
*** 
Tóth Kata, Gulyás Márta, Jóo Mónika  a XVII. Kárpát-
medencei Honismereti versenyen  1. helyezést értek el.  A 
versenyt, amelynek az idei témája a Várostromok 
Magyarországon a török időkben, november 10-én tartották 
meg Szabadkán. A legjobb csapatok november 16-án és 
17-én jutalomkiránduláson vehettek részt. A felkészítő 
tanár Pataki Tibor.  
  
*** 
A november 12-én, Kikindán megtartott körzeti kosárlabdabajnokságon a fiúk: Kelemen 
Balázs, Lazić Nikola, Teslić Nikola, Popov Boris, Lulka Boris, Jevrović Miloš és  
Roganović Nikola – második helyen végeztek. A felkészítő tanár Gyólai Zoltán. 
 
*** 
A november 15-én, Kikindán megtartott körzeti úszóversenyen Pataki Zsóka és Búrány 
Andrea harmadik, míg Búrány Szabolcs ötödik helyezett lett. A felkészítő tanár Pintér 
Attila. 
 
*** 
A  községi kispályás labdarúgótornán, amelyet november 16-án tartottak meg Zentán, a 
Zentai Gimnázium fiúcsapata 3., a lánycsapat 1. helyezést ért el.  
Fiúcsapat: Buza Attila, Huszta László Álmos, Papdancsó Igor, Rafai Csongor, Lepes 
Viktor, Fejős Áron, Roganović Nikola, Martinović Stevan. 
Lánycsapat: Dóci Emese, Szabados Ivett, Terényi Emese, Szögi Csilla, Rekecki Anna, 
Rackó Ivon. A felkészítő tanár Pintér Attila.   



 
*** 
November 22-én Kikindán tartották meg az országos asztalitenisz-bajnokságot, amelyen 
a Zentai Gimnázium fiúcsapata (KOMLUŠAN STEFAN, DUMNIĆ SAŠA, MÉSZÁROS 
HUNOR) 
 és lánycsapata (GYURCSIK ALÍZ, KORMÁNYOS ZSANETT, MAKSZUTI 
ANETTA) 
 is első helyezést ért el. A felkészítő tanár Pintér Attila. 
  
*** 
 A Zentai Gimnázium dísztermében tartották meg november 29-
én a Festival Pameti elnevezésű, logikai játékokból álló 
nemzetközi vetélkedősorozat zentai elődöntőjét, amelyen 30 
tanuló szerepelt iskolánkból: az I.6 osztály, valamint Barsi 
Ádám, Szabó Ádám, Kaszás Ákos, Györe Klaudia, Kobrehel 
Viktor, Szekeres Krisztián, Horváth Kristóf, Jablonski Nikola, 
Kálmán Kata, Pintér Sarolta, Fényszárosi Tamás, Csernák 
Róbert, Varga Zoltán, Molnár Ádám, Szemerédi Rita, Kálmán 
Bence, Mester Emil, Borsos Krisztina, Lévai Loretta, Ribár 
Miklós és Török Bence. A mentor Nagy Szilvia tanárnő. 
 
*** 

A Тudományos Diákkörök XIII. Országos 
Konferenciájának regionális  döntőjét 2012. december 
1-jén rendezték meg Topolyán. 
A Kutató Diákok Országos Szövetsége mellett a 
verseny szervezői az Anagramma Műhely, a Dositej 
Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola 
valamint a Sinkovics József Műszaki Középiskola 
voltak.  

    
A TUDOK idei résztvevői: Prokop Adrien, Kazinci 
Roland, Bogáromi Erik, Dóci Emese, Kosik Krisztina, 
Németh Nikolett, Fényszárosi Éva, Novák Szabina, 
Katona Gábor, Mari Marko, Mihalek Nóra, Tóth Kata, 
Domonkos Viktor, Lengyel Boglárka. Felkészítő 
tanárok: Máriás Ildikó, Rózsa Sipos Mónika, Basa 
György. Az országos TUDOK-ra továbbjutók: 
Fényszárosi Éva, Novák Szabina, Katona Gábor és 
Lengyel Boglárka, aki a Bolyai T.G.és K.tanulójával 
együtt készítette a dolgozatát. 
 
*** 
December 16-án tartották meg Szabadkán az 56-os forradalom Magyarországon témájú 
történelemversenyt, amelyen Homolya Ákos harmadik helyezést ért el. A felkészítő tanár 
Pataki Tibor. 



  
*** 
Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából, december 20-án a Zentai 
Alkotóházban Pataki Tibor a Kossuth Lajos azt üzente…című, képvetítéssel egybekötött 
ismeretterjesztő előadását tartotta meg.  
 
*** 
A zentai Városházán karácsonyi és újévi ünnepek előtti fogadást adtak, melyen az iskolák 
parlamentjeinek képviselői is részt vehettek. 
 
*** 
Šarnjai Andrea Danilo Kiš munkásságáról készített munkájával szerepelt az országos 
szerb nyelv és irodalmi társaság által rendezett versenyen, tanára Bicok Andrea Beata.  
 
   
*** 
A 2013-as évben is, január 24-én és 25-én részt vettek 
tanulóink a budapesti Kosztolányi Dezső Gimnáziumban 
megtartott barátságos futballmérkőzésen, melyen diákok 
is, tanárok is szerepelnek. A kísérőtanár Pintér Attila 
volt. 
 
 
*** 
A Szegedi Tudományegyetem január 24-én mutatkozott be negyedikeseinknek.  
 
*** 
Január folyamán tanulóink bekapcsolódtak a középiskolások 11. irodalmi pályázatába, 
Bicok Andrea Beata tanárnő irányításával.   
 
*** 
Az idei Szent Száva-ünnepség a November11.Általános Iskolában volt, január 25-én.  
    
***  
 A szabadkai Közgazdasági Egyetem február 6-án mutatkozott be  diákjainknak. 
 
*** 
Február 7-én a szerb osztályok megtekintették a Vajdasági elégia című előadást, melyben 
gimnazistáink is szerepeltek (Vejnović Jovana, Agošton Nataša, Gubik Sebastijan). 
 
*** 
Február 11-én és 12-én a magyar osztályok megtekintették a Simon hét napja című 
előadást.   
 
*** 



Február 13-án megtartották a községi röplabdaversenyt, amelyen a fiú-és lánycsapat is 
első helyezett lett. A felkészítő tanár Gyólai Zoltán. 
*** 
  
Február 13-án Gašović Jovan volt a házigazda Malović 
könyvének bemutatóján, amelyen Pejin Jovan és Žutić 
Nikola is közreműködtek..   

 
 
 

 
 
 
*** 
A községi fizikaversenyen, amelyet február 17-én tartottak meg, Heinrich Gergely 3. 
helyezést, Sarnyai Viktor 1.helyezést ért el. Továbbjutottak a körzeti versenyre. A 
felkészítő tanár Édes Katalin.  
 
*** 
A Gordiusz –Zrínyi matematikaversenyen, február 18-án, Karapándzsity Kristóf 1. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára Sipos Elvira.  
 
 *** 
Kanyó Fruzsina 1. helyezést ért el a községi szavalóversenyen február 19-én.   
 
*** 
A községi szavalóversenyen február 21-én Vejnović Jovana második, Agošton Nataša 
harmadik helyezett lett. 
 
*** 
Belgrádi és újvidéki egyetemek tájékoztatói jutottak el diákjainkhoz. 
 
*** 
A február 21-én Kikindán megtartott körzeti röplabdaversenyen a fiú-és a lánycsapat is 
2.helyezést ért el. 
 
*** 
Krtinić Milica február 22-e és 27-e közt részt vehetett egy előadássorozaton Kovačicán, 
melynek témája az emberi jogok iskolája volt.    
 
*** 
 Február 23-án és 24-én tartották a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny elődöntőjét Zentán, amelyen iskolánk tanulói ismételten szép 
eredményeket értek el. Bulátovity László, Tóth Ervin, Fényszárosi Tamás és Đurćić 
Predrag szerepeltek, tanáraik Farkas Ildikó és Nagy Szilvia. Bulátovity László (1.hely) 
eljutott a magyarországi döntőre.     
 
*** 



Az Üzleti kihívás elnevezésű verseny elődöntője Újvidéken zajlott február 27-én, 
gimnáziumunk tanulója, Kanazirov Tamara annak a csapatnak volt a tagja, amely a 
legjobb üzleti tervet készítette. Tanára Nagy 
Szilvia.  
 
 
 
 
 
 
*** 

 
 
 
Baráth László, zene szakos tanár szervezésében 
tanulóink eljuthattak Újvidékre, a Szerb Nemzeti 
Színházba, ahol megtekinthették a Carmina Burana 
újabb feldolgozását.   
 
 

 
*** 
Február 28-án Bicok Andrea Beata, szerb nyelv és irodalom szakos 
tanárnő volt a házigazda A szerb költészet antológiája című kötet 
bemutatóján. 
 
*** 

 
Ebben az évben is, 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, akitől a könyvtár történetét hallhatták 
a diákok. 
 
*** 
Tanulóink február 2.és március 31. között bekapcsolódhattak a rák elleni küzdelembe 
irodalmi-képzőművészeti munkáikkal Bicok Andrea Beata irányításával. 
 
*** 
„25 általános iskolás, középiskolás és egyetemista 
vette át pénteken a Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 



szervezte I. Vajdasági Tehetségnapon azt a plakettet, amely azt üzeni nekik: kiemelkedő 
tehetségek vagytok, haladjatok tovább ezen az úton és kitartásotokban, 
elszántságotokban, szorgalmasságotokban és lankadatlan tenni akarásotokban álljatok 
példaként a többi vajdasági magyar diák számára.“ 
 
 
 Közöttük volt iskolánk II.4 osztályos tanulója, 
Domonkos Viktor is. A díjátadó ünnepséget a díjazott 
tehetséges fiatalok önmaguk tehetségének 
bemutatásával tették gazdagabbá – Szabadkán március 
8-án. 
 
 
 *** 
Március 8-án  iskolánk dísztermében a magyar osztályok tanulói számára a Ketten a 
versben című  Tallián Mariann és Lázár Balázs verses-zenés irodalmi összeállítást 
szervezték meg.  
„A Ketten a versben című előadás több szempontból is különleges verses-zenés 
összeállítás, melynek tematikája a szerelem köré épül. Különleges, mert a szerelem 
különböző korszakain ível át az ifjúkortól a családi életen át az időskorig, a magyar 
költészet kincsestárából válogatva egy több művészeti ágban is alkotó színészházaspár 
előadásában.”  
 
*** 
Március 9-én zajlott Kikindán a körzeti fizikaverseny, melyen Heinrich Gergely és 
Šarnjai Viktor vettek részt, az utóbbi tanuló első helyet ért el.  
 
 
***  
Március 11-én tanáraink kíséretében iskolánk 120 tanulója láthatta 
a BODIES elnevezésű kiállítást Belgrádban, amely 2004 óta 
vándorkiállítás formájában járja a világot. Megtekinthették a Szerb 
Köztársaság Képviselőházát és a Nemzeti Bank épületét is.   
 
 
 
*** 
Március 15-én a Városháza oszlopcsarnokában Batthyány Lajos gróf, az első felelős 
magyar kormány miniszterelnöke emléktáblájának megkoszorúzását szervezték meg. A 
műsorban a Zentai Gimnázium tanulói vettek részt. Felkészítő tanáruk Juhász Aranka. 
 
*** 
Március 16-án zajlott a községi nyelvtanverseny szerb és magyar nyelven is, Krtinić 
Milica és Rajković Ljubica első helyezést értek el. 



A magyar tanulók közül Horvát Melinda és Nyilas Renáta első, Biacsi Zoltán és 
Kobrehel Viktor második, valamint Kovács Írisz és Nagy Abonyi Dániel harmadik 
helyezett lett. 
 *** 
Március 17-én, a Kikindán megtartott körzeti versenyen a német nyelv területén Tóth 
Kata szerezte meg az első helyet. 
 
*** 
 Március 21-én a világköltészet napja alkalmából az iskola könyvtárában rendhagyó 
irodalomórára került sor. Vejnović Jovana és Petrov Aleksandra, valamint a tanárok 
közreműködésével igazi ünnepi hangulat uralkodott ezen az órán köszönve az elhangzott 
zeneszámoknak is. 
Ugyanezen alkalomból március 28-án hasonló alkalmi műsor volt magyar nyelven is 
Raffai Éva énekével fűszerezve. 
 
***  
Március 21-én és 22-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Napok keretében tanulóink is 
bekapcsolódtak a versenybe, két 3 fős csapat vett részt ezen: Nyilas Renáta, Nagy 
Regina, Losonc Anna, Kadó Júlia, Rúzsa Gitta és Árva Tímea. 
 
*** 
A Dnevnik napilapban megjelent cikkben tanáraink Sipos Elvira, Nagy Szilvia és Máriás 
Ildikó nyilatkoztak a viszonylag friss kéttannyelvű (szerb-angol, magyar-angol) 
tagozatainkon tapasztaltakról, a különböző versenyekről, valamint a cserediák 
programban való részvételről is szóltak.  
 
*** 
A Magyar Szó is közölte a tanárainkkal, Both Emesével, Sipos Elvirával és Vasas 
Tamással készített interjút, ami a cambridge-i szeminárium tapasztalatait összegzi, 
ugyanis az említett tanároknak lehetőségük nyílt ezen részt venni Angliában.   
    
***  
Március 21-én Az 1848/49-es forradalom és romantika 
hatása a szerb irodalomra címmel irodalmi összeállításra 
került sor, melyen tanáraink, Bicok Andrea Beata és 
Gašović Jovan, valamint tanulónk, Drndarski Lidija is 
részt vettek. 
 
 
*** 

A nemzetközi rangú 9. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Verseny döntője, amelynek a szervezői a Neumann 
János Számítógép-tudományi Társaság valamint a szekszárdi I. Béla 
Gimnázium, március  21–23. között az I. Béla 
Gimnáziumban került megrendezésre. 



BULÁTOVITY LÁSZLÓ A SZÁMÍTÓGÉPES MŰVÉSZET–ANIMÁCIÓ 
KATEGÓRIÁBAN 1. HELYEZÉST ÉRT EL.  Felkészítő tanára Farkas Ildikó         
*** 
A Tudományos Diákkörök XIII. Országos 
Konferenciáját a Bardos László 
Gimnáziumban , március 22–23-a között 
tartották meg Tatabányán.  
 

 
 
 
A verseny résztvevői:    
- Fényszárosi Éva sírNa+K+ - avagy könnyeink 
sótartalma érzelmeink függvényében (Kémia-fizika 
szekció keretében)  
- Kormányos Gergely (Bolyai Farkas Gimnázium) és 

Lengyel Boglárka :Photorhabdus luminescens, mint a biológiai védekezés új lehetősége a 
gombatermesztésben (Biológia –környezetvédelem szekció keretében)  
-Novák Szabina, Katona Gábor :Valóban szárnyakat ad?-Avagy az energiaital hova repít 
(Egészségügy –orvostudomány szekció keretében)  
 
*** 
Március közepén Topolyán TUDOK PLUSZ néven megszervezték a TUDOK 
elődöntőjén résztvevők bemutatkozását, ezen Fényszárosi Éva 2.helyet ért el.   
 
*** 
Március 22–24-e közt tartották meg a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban a 
kémiatábort, melyen Hanák Karolina, Baranyi Karolina, Tomasich Zsóka és Heinrich 
Gergely vettek részt.   
  
*** 
A KMV becsei döntőjére március 23-án Zentáról Katona Gábor (3 kategóriában-szavalat, 
drámai monológ, önálló vers), Kanyó Fruzsina (drámai monológ), Pejin Lea (énekelt 
vers) és Özvegy Krisztián (novella) jutottak tovább.  
 
*** 
Március 24-én a községi történelemversenyen Kovačević Jovana, Barišić Anastasija, 
Dragutinović Tamara, Šarnjai Andrea és Zubenica Misel vettek részt.  
 
 *** 
Március folyamán következett az egyetemek és főiskolák további bemutatkozása 
iskolánk tanulóinak, újvidéki, nagybecskereki, szabadkai székhelyű felsőoktatási 
intézmények mutatkoztak be. 
 
*** 
Januártól márciusig tartott A mi Európánk című levelező vetélkedő az Európai Unióról, 
amelyen 2 csapatunk vett részt. A csapatak tagjai voltak: Boros Gyevi Réka, Várkonyi 



Enikő, Mihalek Nóra és Boros Evelin, Szabados Ivett, Mészáros Balázs. Felkészítő tanár 
Penovác Katalin.   
*** 
Az április 2-án, Zentán megtartott községi gimnasztikaversenyen iskolánk csapata (Rackó 
Ivon, Belec Szonya, Novák Szabina, Surányi Boglárka) 1.helyezést ért el. Felkészítő 
tanáruk Gyólai Zoltán. A körzeti versenyen április 4-én is 1.helyezett lett ugyanez a 
csapat, egyéniben Surányi Boglárka 2., Belec Szonya 3. – A körzetközi megmérettetésen 
április 10-én Újvidéken a csapat 3.helyezést ért el. 
 
***  
Krtinić Milica részt vett április 2-a és 7-e közt az Újvidéken megtartott  emberi jogokról 
szóló nemzetközi jellegű előadássorozaton.   
 
*** 
A zentai Vöröskereszt helyi szervezete április 3-án rendezte meg a községi versenyt Mit 
tudsz az egészségről? témával, melyen a gimnáziumunk csapata (Király Orsolya, Dudás 
Dominika, Urbán Brigitta, Fenyvesi Ákos és Györe Anikó) 1. lett. Az úvidéki körzeti 
versenyen a csapatot Györe Anikó képviselte április 4-én, aki 2. lett.  
 
*** 
Az április 14-én, Kikindán megtartott körzeti biológiaversenyen Hanák Karolina, Törteli 
Anna, Pintér Krisztina és Pataki Zsóka vettek részt, Pataki Zsóka továbbjutott az országos 
versenyre.  
 
*** 
A körzeti atlétikaversenyen április 18-án, Zentán az iskola fiúcsapata 1.helyezett 
(Menyhárt, Török, Rafai, Šarnjai), egyéniben Šarnjai 1.(100 m-en), Török Bence 1.(400 
m-en), Heinrich Gergely 1.(1000 m-en), Kelemen Balázs 2., Popov Marko 3.(távolugrás), 
Ágoston Filip 1.(magasugrás). 
Az iskola lánycsapata 2.helyezett (Šarnjai, Popov, Alekšoška, Losonc – 1.hely), 
egyéniben Šarnjai Andrea 2.(100 m-en), Losonc Anna 2., Kormányos Zsanett 3.(400 m-
en), Erős Júlia 1. (800 m-en). Felkészítő tanáruk Pintér Attila.  
 
*** 
Április 18-án a feltaláló Nikola Tesláról szóló est 
házigazdája Gašović Jovan, iskolánk történelemtanára volt. 
 
 
 
 
*** 
A nem csupán Szabadkán, hanem nálunk is tanító Baráth László zeneiskolás növendékei 
a maguk kategóriájában első helyezést értek el az országos versenyen.     
 
*** 
 



Április 19-én a Városi Múzeumban a zentai festőművész, Brkušanin Radomir önálló 
kiállításának megnyitóját tartották meg. A Nyomok a 
lélekben című kiállítást mgr. Stepanov Milorad, 
művészettörténész nyitotta meg.  
 
 
Több önálló kiállítása volt már iskolánk tanárának kül-és 
belföldön egyaránt. (Franciországban, Magyarországon, 
Finnországban, Lengyelországban és országunk több 
városában is.)  
   
 
*** 

 
 
A becsei KMV-n április 21-én Katona Gábor 
3.helyezést ért el (drámai monológ). 
Díjazottak még: Takács Andrea (néprajz), Urbán 
Brigitta (néptánc) és Habram Éva (képzőművészeti 
pályázat-fotó)  2. helyezést értek el.   
 
 

 
*** 
Az április 20-án Kikindán megtartott körzeti szerb nyelvű nyelvtanversenyen Krtinić 
Milica és Rajkov Ljubica vettek részt.  
 
***    
A körzeti nyelvtanverseny továbbjutói magyar nyelven: Nyilas Renáta 1., Kovács Írisz 1., 
Biacsi Zoltán 1., Nagy Abonyi Dániel 2., Horvát Melinda 2. és Kobrehel Viktor 2. 
helyezéssel. 
 
*** 
 
ÁPRILIS 21-ÉN TÓTH KATA AZ ORSZÁGOS VERSENYEN 
BELGRÁDBAN, NÉMET NYELVBŐL 1.HELYEZÉST ÉRT 
EL. A GOETHE-INTÉZET JUTALMA SZÁMÁRA 
NÉGYHETES NÉMETORSZÁGI TARTÓZKODÁS, 2500 
EURÓS TÁMOGATÁSSAL. 
 
 
*** 

 
 
Isztambulban április 24-e és 29-e közt rendezték meg 
azt a nemzetközi kapcsolatokat ápoló konferenciát, 
amelyen a világ különböző országai képviseltették 



magukat, s melyen intézményünk pedagógusa, Trepić Sandra is jelen lehetett. 
 Trepić Sandra angol nyelven tartott előadást Szerbiát képviselve a Tisza menti régiókról, 
természetesen a különböző kultúrák egymás mellettiségét 
hangsúlyozva. 

 
 
 
 
 
 A konferencia célja egymás 
nyelvének, szokásainak mind széleskörűbb 
megismerése, valamint a baráti együttműködés 
megerősítése volt. 

 
*** 
 
A Festival pameti elnevezésű kreativitást serkentő verseny 
eredménye április 25-én derült ki, kb. 1000 tanuló kapcsolódott 
be ebbe 4500 munkával. Az elődöntőbe jutottak: Pintér Sarolta, 
Csernák Róbert, Szemerédi Rita, Kálmán Bence, Kaszás Ákos, 
Lévai Loretta, Györe Klaudia, Galetić Igor, Smiljanski Nikola, 
Jallocski Mikolcs 
A döntőbe jutottak, melyet júniusban tartanak meg Újvidéken: 
Kobrehel Viktor, Borsos Krisztina, Török Bence. 
 
*** 
 
Április 26-án rendezték meg iskolánkban a tavasz 
érkezését is ünneplő rendezvényt, Baráth László, 
Losonc Kinga és Bicok Andrea Beata szervezésében 

. 
 
 
 
 
 
 
Ennek a megmozdulásnak az volt a célja, hogy a 
zenei tehetséggel, esetleg másfajta kreativitással 

rendelkező tanulóink bemutatkozzanak, hogy megmutathassák mások előtt 
rátermettségüket. Minden résztvevő kapott egy kis édességet ajándékba.  
 
 
A logó-pályázat eredményét is kihirdették, Popov Rebeka lett a 
győztes, akinek 100 euró a jutalma. 
 



 
 
 Ez mellett főzőverseny is zajlott  az iskolaudvarban, minden osztályt 3 tanuló képviselt. 

A diákparlament, Trepić Sandra és Baráth Róbert 
szervezték meg ezt a megmérettetést. A 3 tagú  zsűri 
három harmadikos osztályt titulált a legjobbaknak: 
így lett harmadik helyezett a III/5, ezüstérmes a III/2, 
és a győztes a III/1 osztály. 
  
 
 
 

 
 
*** 
Április 26-a és 28-a közt tartották meg az Üzleti 
kihívás elnevezésű verseny zárórészét 
Belgrádban, melyen Kanazirov Tamara is 
szerepelt. 
 
*** 
 

Április 29-én a Nagyváradon megrendezett 
történelemversenyen (Erdély aranykora) Homolya Ákos, 
Kókai Csilla, Domonkos Ádam, Heinrich Gergely és 
Domonkos Viktor vettek részt.  
 
 
 
 

 
*** 
 Május 9-én Penovác Katalin közreműködésével egy volt 
kábítószerélvező szerző, Kubiszin Viktor mutatta be könyvét 
a díszteremben, azzal a céllal, hogy esetleg megóvja a 
fiatalokat a drog káros következményeitől, beszélt a saját 
tapasztalatairól. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 

Május 13-án zajlott Zomborban a körzeti atlétikaverseny, a 
fiúcsapat 1. (Menyhárt, Török, Rafai, Šarnjai), egyéniben 
Šarnjai 1.(100 m-en), Török Bence 1.(400 m-en), Heinrich 
Gergely 3.(1000 m-en), Kelemen Balázs 4.(távolugrás), 
Ágoston Filip 3.(magasugrás), Híres Emil 4.(súlylökés). A 
lányoknál egyéniben Erős Júlia szerepelt jól, 1.lett.(800 m-
en). 

 
 
***          
 Május 17-én 12 órakor tartották meg a Ballagók 
táncát a Városháza előtt. 
 
 
 
*** 
Pataki Zsóka május 18-án részt vett Belgrádban az országos biológiaversenyen. 
 
*** 
А középiskolások köztársasági versenyét magyar nyelvből május 18-án tartották meg a 
szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban.  
KOVÁCS ÍRISZ 2.HELYEZÉST ÉRT EL. 
 
*** 
Iskolánk is részesült azon anyagi támogatásból, melyet május 24-én osztottak szét 
ünnepélyes keretek közt Újvidéken. A bilingvális tagozatoknak köszönhetően így új 
technikai felszerelésekkel gazdagodott intézményünk.   
 
*** 
Május 24-én zajlott a ballagási ünnepség, az ünnepi műsorra a színházteremben került 
sor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 2009/13-AS GENERÁCIÓ LEGJOBBJAI A SZERB TANULÓK KÖZÜL ŠARNJAI 
ANDREA, A MAGYAR TANULÓK KÖZÜL TÓTH KATA.   



 
*** 
A 6. tudományos poszterversenyt május 25-én tartották meg a budapesti Magyar 
Tudományos Akadémia könyvtárában. A kémia–biokémia szekció keretében a 3.5 osztály 
tanulója, Fényszárosi Éva részt vett a versenyen. (mentor – Máriás Ildikó)   
 
*** 
Május végén a zEtna kiadásában megjelent  tanárunk, Nagy Abonyi Árpád új elbeszélés- 
kötete. A Kolumbusz és én című könyv megjelenését a Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatta. 
 
*** 
 

A tehetséges középiskolás diákok XI. Genius 
konferenciája, amelynek a célja, hogy 
támogassa a kutatási tudományos munka iránt 
érdeklődő tanulókat és tanárokat, június 1-jén az 
újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban 
került megrendezésre. 
A konferencián a tanulók az alkotó jellegű, 
érdekes, újszerű tudományos témákon alapuló 
és azokon keresztül kidolgozott kutató 
munkájukat mutatják be.  

A tanáraik segítségével, már hagyományosan, a Zentai Gimnázium tanulói is részt vettek, 
és sikeresen szerepeltek. A következő eredményeket érték el:  

ORVOSTUDOMÁNYI S Z E K C I Ó 
MIHALEK NÓRA - I. DÍJ  
A munka címe: Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 
Mentor: Rózsa Sipos Mónika, Máriás Ildikó, Dr. Kaszás L. Márta 
NOVÁK SZABINA, KATONA GÁBOR - I. DÍJ  
A  munka címe: Röptet, de meg is ölhet?! 
Mentor: Rózsa Sipos Mónika 
FLEISZ LILI - II. DÍJ 
A  munka címe : Szembetegségek és genetikai hátterük 
Mentor: Rózsa Sipos Mónika 
KÉMIA S Z E K C I Ó 
FÉNYSZÁROSI ÉVA - II. DÍJ 
A munka címe : SírNa+K+, avagy könnyeink sótartalma érzelmeink függvényében 
Mentor : Máriás Ildikó 
FARKAS DÓRA - III. DÍJ 
A  munka címe : A kakaó- és a csokoládégyártás 
Mentor : Máriás Ildikó 
 
*** 



A GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében megtartott a VII. Alkotmány és 
állampolgári jogok vajdasági szintű diákversenyen Domonkos Viktor  1. helyezést ért el. 
(mentor: Basa György)  

*** 
A budapesti Kosztolányi Dezső Gimnázium által június 1-én megrendezett „Nemzeti 
összetartozás napja” labdarúgó tornán a Zentai Gimnázium csapatja II. helyezést ért el.  
 
 
 
Az iskoláév végén... 
 
Јúnius 7-én Szegeden, június 8-án Budapesten és június 10-én a 
zentai Alkotóházban tartották meg a magyar nyelv és irodalom 
szakos tanár és író Nagy Abonyi Árpád A Kolumbusz és én 
című legújabb könyvének bemutatóját.     
 
 
*** 

Szerbia ötszáz legjobb éretségízője közül a Zentai 
Gimnázium két diákja Sarnyai Andrea és Tóth Kata is 
részt vett június 11-én Aleksandar trónörökös és Katarina 
hercegnő fogadásán. A tanulók a dicséreten kívül 
ajándékokat is kaptak. Ebből az alkalamból Alekszandar 
herceg a következőket mondta: 
„Szívből gratulálunk, ti vagytok a Szerbia jövője. Olyan 
szorgalmasak legyetek mint eddig és az eredmények nem 
maradnak el. Továbbtanulásotok most az ország és 

mindannyiunk feladata. Büszkék vagyunk rátok.”          
 
*** 
Úgy, ahogyan az iskolaév elején, az év végén is a diákparlament 
lehetővé tette a  használt tankönyvek cseréjét. Június 13-án az 
iskolai könyvtár előtt ismét megszervezték a tankönyvvásárt, ahol 
megegyezés szerint csereltek gazdát a könyvek.          
 
 
 
*** 

A mottó szerint „Ébreszd fel a kreativitásod – godolkodj 
innovatívan”, kilenc hónap után, a Tartományi Képviselőházban 
június 14-én fejeződött be sorrendben a harmadik nemzetközi 
Ész ünnepe elnevezeésű verseny. Ezer tanuló, ötezer munkával 
Szerbia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Horvátország 
meghatározott régióinak harminckét iskolájából vett részt a 
versenyen. Az öt európai régio hatvan finalistája  között voltak a 



Zentai Gimnázium tanulói, akik közül Török Bence ötödik, Kobrehel Viktor tizenötödik 
és Borsos Krisztina huszonnyolcodik helyezést érték el. Az eredmények alapján iskolánk 
a nyolcodik helyezést érte el.   
 A tizenegy tagú nemzetközi zsűri értékelte a munkákat, és ünnepélyes ceremónia 
keretein belül hirdették ki a győztesek neveit. A Tartományi és Oktatásügyi Titkárság 
képviselői, a résztvevő országok nagykövetségeinek képviselői és más tekintélyes 
vendégek is résztvettek az ünnepségen.     
 
Živković Zdravko úr gratulálásán kívül, átvettük a 
kisérő levél egy részét:   
„A tanulók – a döntő résztvevői, kreatív tehetségek, 
akik egyszer az eredeti ötletek és új termékek 
megalkotói lesznek. Tény, hogy az általuk megjelent 
ötletek és inovációk el fogják mozdítani a civilizáció 
határait, és ezért meg kell őket jutalmazni és ösztönözni kell őket.“    
 
*** 
Cserediákjaink,  Lauren Atkins Új Zelandból és Stefano 
Perco Olaszországbol (akik szeptember óta a Zentai 
Gimnazium tanulói voltak ebben a tanévben) június 14-én 
és 15-én osztálytársaik segítségével bemutatták hazájukat, 
szülőföldjük kulturáját a Tiszá-parton megrendezett  Zentai 
Tiszavirág Fesztivál keretein belül.      
 

 
 
E két napban zajlott le a szerbiai Interkultúra 
szervezésében a kulturák találkozása is, ahol a Szerbiában 
tartózkodó minden cserediák igyekezett bemutatni saját 
szülőhazáj kultúráját. A látogatók találkozhattak mexikói, 
thaiföldi, olasz, chilei, brazil, venezuelai és új zélandi 
diákokkal, megismerkedhettek a kultúrájukkal, 

szokásaikkal.      
 
*** 
A „kémia idegen nyelven” (angol) elnevezésű, országos szintű versenyen Vörös Friderika 
5. helyezést ért el. Ugyanazon a versenyen, csak német nyelven, Tóth Kata szintén 5. lett. 
 
*** 
Keresd benne a kémiát elnevezésű országos szintű versenyen Boros Evelein 16. helyezést 
ért el.        
*** 
 
Utólagoson tudtuk meg a következőket is:  
A május 11-én megtartott Köztársasági versenyen latin nyelvből Heinrich Gergely és 
Krtinić Milica vett részt.     



 


