
 
2012/13.  школска година 
 
 
Школску годину смо започели применом  програма 
удружења „Интеркултура Србија“ . Поред 
новопристиглих првака, ученици школе постали су 
и Лоте Фиеренс (Lotte Fierens) из Белгије, Стефано 
Перко (Stefano Perco) из Италије и Лорин Аткинс 
(Lauren Atkins) са Новог Зеланда. 
 

  
Покретач целе акције било је непрофитно 
невладино и волонтерско удружење 
„Интеркултура Србија“, иначе огранак 
међународне мреже АФС, која има за циљ 
омогућавање интеркултурног дијалога и учења, 
учења кроз искуство као облика неформалног 
учења, и надасве, неговање толеранције међу 
младима.  

 
Као видови упознавања различитих култура 
понуђене су размена ученика, размена одељења, 
размена волонтера, све то засновано на 
волонтерском активизму, обезбеђењу спонзора за 
стипендирање заинтересованих ученика, подршци 
школа, али и породица, спремних да на одређено 
време удоме и пригрле једног новог члана. 

 
Након промоције одржане 6. јуна, у којој су, 
поред  представника „Интеркултуре“ 
учествовали и ученици на размени, педагог 
школе Сандра Трепић и професорица енглеског 
језика Емеше Бот, похађале су семинар, на 
основу ког су стекле звање координатора и 
ментора.  

 
Процес је настављен подршком породица наших 
ученика Лене Лучић, Стефана Ковачева и Еве 
Фењсароши, потом и пријављивањем неизоставних 
волонтера : Ребеке Попов, Јоване Вејновић, 
Роланда Казинција и Ане Гере. Школа је преузела 
обавезу старања о образовању гостујућих ученика.   

 
Тако су град Сента, наша школа и поменуте 
породице постали домаћини ученицима из 
Белгије, Италије и Новог Зеланда.  
Иако се ученица из Белгије убрзо вратила кући, 
друга два ученика су се изузетно успешно 



уклопила у нашу, ионако већ шаролику васпитно-образовну заједницу, са два 
матерња и три страна језика. Они настављају да уче, да се друже, да се упознају 
са нашим навикама и обичајима, ведро и радознало 
 
*** 
Oдржавањем такмичења на националном нивоу 26. и 27.септембра, окончан je 
циклус такмичења „Пословни изазов“ за претходну годину. На такмичењу је 
учествовао и наш ученик Александар Петров а пратила га је професорица 
Силвија Нађ.  
 
*** 
Међу акредитованим семинарима у Каталогу програма сталног стручног 
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/13. и 
2013/14. школску годину нашли су се и ауторски програми наших наставника. 
 
Др Елвира Шипош и Силвија Нађ ауторке су семинара „Настава математике 
помоћу рачунара и софтвер ГЕОГЕБРА“.  
Влатко Петровић је аутор семинара  „Иновативне методе 
наставе“, „Јачање ПИСА компетенција и педагогија за 21. век“ 
и „Учење да се учи и развијање мотивације за учење“. Поред 
Влатка Петровића реализатор овог семинара је и професорица 
информатике Илдико Фаркаш. 
Ове семинаре акредитовао је Педагошки завод Војводине.     
 
*** 
 Током трајања Дечије недеље ученици одељења I разреда на српском 
наставном језику  2. октобра су погледали представу  „У срцу птице“ у режији 
Јоване Контић и Бранка Вучетића и извођењу ансамбла Камерне сцене 
„Мирослав Антић“. Ученици одељења I разреда на мађарском наставном језику 
4. октобра су у Дому културе погледали представу  „Liselotte és a május“ у 
режији Золтана Мезеија и извођењу Сенћанског мађарског камерног позоришта.   
 
*** 
Истим поводом у свечаној сали СО Сента одржана је седница ученичких 
парламената сенћанских школа, којој су присуствовали и наши 
„парламентарци“. 
 
*** 
Популарна „бруцошијада“ је одржана 5. октобра у школском дворишту. За 
организацију, осмишљавање такмичарских игара и реализацију побринули су се 
чланови ученичког парламента, уз координацију педагога школе Сандре 
Трепић. (посебан прилог на сајту)    
 
*** 
Катона Габор је и ове године освојио 1. место на лингвистичком такмичењу 
„Szarvas Gábor“ које је одржано 11. октобра у Ади. Фружина Кањо се овенчала 
Посебном наградом. Ученике је пратила професорица Кристина Месарош. 
 
*** 
 



 
На Светском првенству у шотокан каратеу, 
одржаном 13-14. октобра у Милану, ученик II 5 
одељења Виктор Кобрехел био је члан четворочлане 
екипе која ја представљала Србију у категорији 
борбе екипно за кадете преко 55 кг, и која је  
заузела 1. место.   
 
 
*** 
Око 35 ученика 24. октобра је посетило 57. међународни сајам књига. 
Овогодишњи почасни гост Сајма - Мађарска кроз богат програм је представила 
своју културу а у склопу промоције мађарске уметности одвијао се и програм  
савремених мађарских стваралаца са подручја Војводине.  
Набавка књига је и ове године омогућена ангажовањем професора Јована 
Гашовића на анимирању спонзора.   
Захваљујући донацијама „NEO-DISPLAY“ ДОО Сента и 
каменоресца Фараго Ивана набављено је неколико 
значајних наслова, међу којима и дело овогодишњег 
нобеловца Мо Јана, као и добитнице Европске награде 
за књижевност  Ноеми Сечи, која је заједно са 
Радмилом Лазић отворила Сајам.  
 
*** 

Наши ученици су учествовали на такмичењу 
„Живот и дело Сент Ђерђи Алберта“ којим је 
Сегедински универзитет наставио  
обележавање јубилеја добитника Нобелове 
награде. Такмичење је одржано  26. октобра а 
учествовало је укупно 39 екипа из 21 школе.  
Екипу наше школе чинили су: Евелин Борош, 

Ивет Сабадош, Ирис Ковач и Кристина Кошик као резервни члан.   
Ученике су припремиле професорице Илдико Маријаш и Моника Рожа Шипош.  
 
*** 
Учешћем на конкурсу под називом „A Tudományosság a Vajdaságban“  у 
категорији есеја Ленђел Богларка је освојила 1. награду а Шојомоши Мелинда 
Посебну награду. Ученице су припремале професорице Илдико Маријаш и 
Каталин Пеновац.  
 
*** 
На општинском такмичењу у пливању, одржаном 7. новембра у Сенти, у 
дисциплини 100 метара краул Жока Патаки и Саболч Бурањ заузели су 1. место  
а у дисциплини 100 метара прсно Андреа Бурањ такође је заузела 1. место. 
 
IX ФЕСТИВАЛ КЊИЖЕВНОСТИ „zЕТНА“ 
СУСРЕТИ СА ПИСЦИМА И ПРЕВОДИОЦИМА  
 
 



Ове године наша школа се укључила у реализацију програма IX фестивала 
књижевности „зЕтна“.  
Првог дана Фестивала, 8. новембра, у гостима су нам биле списатељице и 
преводиоци др Драгиња Рамадански и Емеше 
Рајшли, као и оснивач и уредник књижевног 
портала  „зЕтна“ и организатор Фестивала Иштван 
Беседеш.   
На изузетно занимљив начин ауторке су 
представиле прозу под насловом „Цедуљице, 
крила“, која је део необичне антологије „У потрази 
за фигурама“. У овом својеврсном књижевном 
експерименту учествовали су и Сибелан Форестер, Давид Албахари, Иштван 
Беседеш, Бошко Крстић и Цобор Михаји.  
 

Другог дана, 9. новембра одржан је други тзв. 
ванредни час језика и књижевности, овај пут за 
ученике на мађарском наставном језику. Планирано 
је да се тог дана представе млади писци Оршоја 
Бенчик и Роланд Орчик, обоје добитници књижевне 
награде „Шинко Ервин“. 
Бенчик Оршоја је  врло успешно  заменио Иштван 
Беседеш,  својевремено добитник исте награде, али 
и књижевне награде „Јожеф Атила“, песник, 

драмски и прозни писац, преводилац, уредник и 
издавач.  
Писци су представили најновија збирку песама 
Роланда Орчика „Mahler letöltve“, трудећи се 
током разговора да се духовитошћу, 
оригиналношћу  и занимљивим опаскама допадну 
младој средњошколској  публици.     
 
*** 
Мушка стонотениска екипа наше школе у саставу : Стефан Комлушан, Хунор 
Месарош, Саша Думнић и Дамир Дрљача, заузела је 1. место на Окружном 
такмичењу у стоном тенису, одржаном у Кикинди.  
Женска екипа у саставу : Анет Максути, Ализ Ђурчик, Жанет Кормањош, 
такође је заузела 1. место.  
 
*** 
Ката Тот, Марта Гујаш и Моника Јо освојиле су 1. 
место на 17. по реду  такмичењу из познавања 
домовинске историје, које се организује за 
ученике из одељења на мађарском наставном 
језику са подручја Карпатског басена. Тема  
такмичења  је била  „Градске тврђаве у Мађарској 
у  турско доба“ а одржано је 10. новембра у 
Суботици у организацији Удружења мађарских 
педагога западне Бачке, уз подршку Националног 
савета Мађара и конзулата Мађарске у Суботици. Након тамичења наше 
ученице су имале прилику да посете Егер.  



*** 
На Окружном такмичењу у кошарци, одржаном 12. новембра у Кикинди, мушка 
екипа у саставу: Балаж Келемен, Никола Лазић, Никола Теслић, Борис Попов, 
Борис Дулка, Милош Јевровић и Никола Рогановић, освојила је 2. место. 
(предметни наставник  Золтан Ђолаи)  
 
*** 
На Окружном такмичењу у пливању, одржаном 15. новембра у Кикинди, у 
дисциплини 100 метара слободним стилом Жока Патаки је освојила 3. место, у 
дисциплини 100 метара прсно Андреа Бурањ је заузела треће а Саболч Бурањ 5. 
место. (предметни наставник Атила Пинтер)  
 
*** 
На општинском такмичењу у малом фудбалу, одржаном 16. новембра у Сенти,  
мушка екипа наше школе освојила је 3. место а женска екипа 1. место. 
Женску екипу су сачињавале: Емеше Доци, Ивет Сабадош, Емеше Терењи, Чила 
Сеги, Ана Рекецки и Ивон Рацко. (предметни наставник Атила Пинтер)  
 
*** 
У Кикинди је 22. новембра одржано Државно првенство у стоном тенису, на 
ком су учествовале и женска и мушка екипа „Сенћанске гимназије“ (предметни 
наставник Атила Пинтер).  
 
МУШКА ЕКИПА У САСТАВУ: СТЕФАН КОМЛУШАН, САША ДУМНИЋ И 
ХУНОР МЕСАРОШ, ОСВОЈИЛА ЈЕ 1. МЕСТО.  
 
ЖЕНСКА ЕКИПА У САСТАВУ: АЛИЗ ЂУРЧИК, ЖАНЕТ КОРМАЊОШ И 
АНЕТ МАКСУТИ, ТАКОЂЕ ЈЕ ОСВОЈИЛА 1. МЕСТО.  
 
*** 
 

Под покровитељством владе АПВ и Покрајинског 
секретаријата за образовање, управу и нациналне 
заједнице од октобра до маја се реализује треће по реду 
међународно такмичење „Фестивал памети“.  Под 
мотом „ Пробуди своју креативност и размишљај 
иновативно“ такмичење се одвија у регионима Србије, 
Хрватске, Мађарске, Румуније и Словачке.  
 
 

Укупно 30 ученика наше школе укључило се у игру креативности „Дорис“, која 
има за циљ откривање креативности ученика, њихове способности визуелне 
перцепције и логичког закључивања. Наши ученици су се такмичили 
29.новембра а  међународном жирију своје радове су послали сви ученици I6 
одељења, из осталих одељења Адам Барши, Адам Сабо, Акош Касаш, Клаудија 
Ђере, Виктор Кобрехел, Кристијан Секереш, Криштоф Хорват, Николс 
Јаблонски, Ката Калман, Шаролта Пинтер, Тамаш Фењсароши, Роберт Чернак, 
Золтан Варга, Адам Молнар, Рита Семереди, Бенце Калман, Емил Мештер, 
Кристина Боршош, Лорета Леваи, Миклош Рибар и Бенце Терек. 
(аниматор и ментор Силвија Нађ)  



*** 
 
Конференција научних радова ученика 
(TUDOK) на регионалном нивоу одржана је 1. 
децембра у Бачкој Тополи. Поред Државног 
савеза ученика истраживача овогодишњи 
организатори су биле и Гимназија и економска 
школа „Доситеј Обрадовић“, Техничка школа 
„Јожеф Шинковић“ и радионица „Anagramma “ 
из Бачке Тополе.  
  

Као и увек, ученици су предстаљали самосталне 
истраживачке радове у склопу одређених 
секција. Под менторством  Илдике Маријаш 
своје радове су спремали у паровима: Адријен 
Прокоп и Роланд Казинци, Ерик Богароми и 
Емеше Доци, Кристина Кошик и Николет Немет, 
док је Ева Фењсароши радила индивидулно. 
Под менторством Монике Рожа Шипош своје 
радове су припремали Сабина Новак и Габор 

Катона (у пару), Марко Мари, Нора Михалек и Ката Тот. Под менторством 
Баша Ђерђа спремао се ученик Виктор Домонкош а  Богларка Ленђел је 
спремала свој рад заједно са учеником Гимназије „Бојаи Фаркаш“.     
На државни ниво такмичења пласирали су се: Сабина Новак и Габор Катона, 
Ленђел Богларка и Кормањош Герге (ученик Гимназије „Бојаи Фаркаш“), као и 
Ева Фењсароши.    
 
*** 
На тематском такмичењу из познавања домовинске историје, одржаном 16. 
децембра у Суботици, Акош Хомоја је заузео 3. место. Тема такмичења је била 
револуција у Мађарској 1956. године (предметни наставник Тибор Патаки).  
 
*** 
Поводом двестогодишњице рођења Лајоша Кошута професор историје Тибор 
Патаки је 20 децембра у Дому стваралаштва одржао предавање под насловом 
“Кошут Лајош је поручио...“ .    
 
*** 
Пред божићне и новогодишње празнике у холу СО Сента одржан је и пригодан 
пријем за представнике ученичких парламената сенћанских школа, на ком је 
Удружење грађанки и грађана - Центар за пружање подршке женама “Фемина“ 
донирало школама по једну божићну јелку.  
 
*** 
Током децембра ученица Анреа Шарњаи је учествовала на Такмичењу из 
књижевности ученика средњих школа, које је организовало Друштво за српски 
језик и књижевност Србије. Андреа је писала писмени рад на тему „ Мотив 
енциклопедије живота у прози Данила Киша“.(предметни наставник  Беата 
Бицок)   
 



*** 
И ове године су наши ученици учествовали 
на такмичењу „2013 минута фудбала ученика 
и наставника”, које се традиционално 
одржава у Гимназији „Костолањи Деже“ у 
Будимпешти и има међународни карактер. 
Такмичење је одржано између 24. и 25. 
јануара а ученике је пратио проф. Атила 
Пинтер.  
 
*** 
Представници Филозофског факултета Сегединског универзитета одржали су   
24. јануара промоцију за наше матуранте.  
 
*** 
Током јануара месеца наши ученици су учествовали и на 11. књижевном 
конкурсу за ученике средњих школа Баната, који је расписао Регионални центар 
за таленте „Михајло Пупин“. (предметни наставник Беата Бицок)     
 
*** 
Овогодишње обележавање школске славе Савиндана померено је на 25. јануар.  
Пригодан програм за све сенћанске школе припремили су ученици и наставници 
О.Ш. „11 новембар“.      
 
***  
Економски факултет из Суботице 6. фебруара је одржао промоцију за матуранте 
у свечаној сали школе.  
 
*** 
Ученици свих одељења на српском наставном језику погледали су 7. фебруара 
представу „Војвођанска елегија“ у режији Изабеле Шантић и извођењу глумаца 
Камерне сцене “Мирослав Антић“, међу којима су били и наши ученици Јована 
Вејновић, Наташа Агоштон и Себастијан Губик.  
 
*** 
Ученици одељења на мађарском наставном језику током 11. и 12. фебруара 
погледали су представу „ Симонових 7 дана”  у режији Ивана Вукосављева и 
извођењу чланова Сенћанског мађарског камерног позоришта.   
*** 
На Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 13. фебруара у Сенти, 1. место 
освојиле су и мушка и женска екипа „Сенћанске гимназије“ (предметни 
наставник Золтан Ђолаи) 
 
*** 
Проф историје Јован Гашовић био је домаћин 
вечери на промоцији књиге др Гојка Маловића 
„Сеоба у матицу : књига о оптантима“, која је 
одржана 13. фебруара у Завичајној фондацији 
„Стеван Сремац“. У представљању књиге 
учествовали су и др Никола Жутић и Јован Пејин. 



*** 
На општинском такмичењу из физике, одржаном 17. фебруара  у Сенти, Виктор 
Шарњаи је заузео 1. место а Гергеј Хејнрих 3. место. Тиме су постигли пласман 
на окружно такмичење. (предметни наставник  Каталин Едеш).  
   
*** 
На математичком такмичењу „Gordiusz – Zrínyi”, одржаном 18. фебруара у 
Сенти, наш ученик Криштоф Карапанџић освојио је  1. место. (предметни 
наставник Елвира Шипош)  
 
 *** 
Фружина Кањо је заузела 1. место на Општинском рецитаторском такмичењу на 
мађарском језику, одржаном 19. фебруара у сенћанском Дому стваралаштва.  
 
*** 
На Општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном 21. 
фебруара у Дому стваралаштва, Јована Вејновић је заузела 2. место а Наташа 
Агоштон 3. место 
 
*** 
Универзитет Метрополитан из Београда и Природно-математички факултет из 
Новог Сада током фебруара су нашим матурантима доставили своје промотивне 
материјале.    
 
*** 
На Окружном такмичењу у одбојци, одржаном 21. фебруара у Кикинди, и 
мушка и женска екипа наше школе освојиле су 2. место. (предметни наставник   
Золтан Ђолаи).  
 
*** 
Од 22. до 27. фебруара Милица Кртинић је у Ковачици похађала „Школу 
људских права“, коју уз подршку Министарства спољних послова Норвешке 
организује Хелсиншки одбор за људска права. Кроз предавања употпуњена 
радионицама, форумима и филмовима, Милица је имала прилику да стекне нова 
сазнања о предрасудама у служби дискриминације, суочавању са прошлошћу, 
активизму младих, о Европској унији и другим темама.    
 
*** 
Овогодишње регионално такмичење у потрази за талентима кроз израду 
информатичких програмских производа “Нојман Јанош“ одржано је од 23. до 
24. фебруара у Сенти. Од наших ученика учествовали су Ласло Булатовић, 
Ервин Тот, Тамаш Фењсаруши и Предраг Ћурћић. (ментори Илдико Фаркаш и 
Силвија Нађ)    
Освојивши 1. место у категорији анимације ученик Ласло Булатовић се 
пласирао на државно такмичење у Мађарској.  
 
*** 

Регионално такмичење у предузетништву  
„Пословни изазов“ које, уз финансијску 



подршку америчке агенције за међународни развој (USAID) и компаније 
„Телеком Србија“ реализује организација „Достигнућа младих у Србији“, 
одржано је 27. фебруара у Новом Саду.  

Од 22 тима по пет ученика, који су 
имали задатак да осмисле бизнис план 
за и.т. компанију која се бави израдом 
апликација за унапређење друштвеног 
живота, победио је тим који је 
осмислио апликацију за уштеду 
електричне енергије. Заједно са још 
четири ученика из Пољопривредне 
школе из Футога, Хемијске школе 

„Урош Предић“, Средње школе из Новог Бечеја и „Смарт гимназије“ из Новог 
Сада, члан победничког тима била је наша ученица  Тамара Каназиров  
(ментор Силвија Нађ) 
 
*** 

На иницијативу професора музичке културе 
Ласла Барата око 95 ученика и наставника 
школе отпутовало је за Нови Сад 28. 
фебруара, како би погледали најновију 
сценску верзију чувене сценске кантате 
Карла Орфа  „Кармина бурана“, у режији и 
кореографији Соње Вукићевић и Леа 
Мујића и извођењу солиста опере, хора, 
балетског ансамбла, као и оркестра Српског 

народног позоришта под диригентском палицом Микице Јевтића.  

*** 

 Домаћин вечери на промоцији „Антологије српске 
поезије“, приређивача Ненада Грујичића, која је одржана 
28.2. у Завичајној фондацији „Стеван Сремас“, била је 
професорица српског језика и књижевности Беата Бицок  

*** 

 
Око 50 ученика наше школе посетило је  9. 
међународни сајам образовања „Путокази“, на 
ком су могли прикупити информације о упису на 
факултете, погледати презентације појединих 
средњих школа, упознати се са активностима 
студентских удружења и информативних 
центара. На истом простору одвијао се и 19. 
међународни салон књига а ученици су могли 

погледати и експонате 18. изложбе уметности  „Art Expo”. Уследио је обилазак 
„Студентског града“ а потом посета  Библиотеци Матице српске. У свечаној 



сали ученици су се упознали са историјатом ове значајне културне институције 
а затим обишли одељење електронског каталога. 
 
*** 
У периоду од 15.2.  до 31. 3. десет ученика је учествовало на конкурсу 
литарарно-ликовних радова са тематиком о здрављу. Конкурс је расписао Савез 
друштава Војводине за борбу против рака у склопу акције „Млади у борби 
против опаких болести“. (предметни наставник Беата Бицок) 
 
*** 
 

Од 135 пријављена кандидата, у Суботици је 8. 
марта, на I војвођанском  „Дану талената“, 25 
ученика и студената понело ласкаву титулу 
„талентовани ученик“.  
 
 
 
 

 
Међу њима је био и ученик II4 одељења  
„Сенћанске гимназије“ Виктор Домонкош, 
који је ово признање добио из области 
друштвених наука. Манифестација је одржана 
након спровођења конкурса који је објавио  
Војвођански савет за бригу о талентованима. 
Свечану доделу плакета обогатили су и сами 
лауреати представљањем својих талената.      
 
*** 
У свечаној сали је 8. марта за ученике одељења на мађарском наставном језику 
приређен музичко-поетски књижевни рецитал под називом „Двоје у стиху“ у 
извођењу уметничког пара Мариен Талиан и Балажа Лазара 
 
*** 
На Окружном такмичењу из физике, одржаном 9. марта у Гимназији „Душан 
Васиљев“ у Кикинди, учествовали су наши ученици Виктор Шарњаи и  Гергеј 
Хајнрих. Виктор Шарњаи је постигао прво место али се није пласирао на 
следећи ниво такмичења   
 
*** 

 
Око 120 ученика наше школе у пратњи професора 
посетило је 11. марта чувену изложбу људских тела 
и органа под називом „Разоткривање тела“, коју је 
од 2004. године видело око 30 милиона посетилаца 
широм света.   

 
Тако су наши ученици на најверодостојнији начин могли видети нервни, 
скелетни, мишићни, репродуктивни, респираторни или уринарни систем човека, 



болесне органе, обољења попут цирозе јетре, можданог 
или срчаног удара, а све то захваљујући поступку 
презервације људских органа полимерима, у којима се 
људско ткиво трајно чува.  
Након изложбе, ученици су посетили и Дом Народне 
скупштине Србије, за коју је камен темељац поставио 
краљ Петар I Карађорђевић 1907. године, завршена је 1936 
године и данас има статус споменика културе. Потом су 
обишли и зграду Народне банке Србије, саграђену давне 
1890. године као пројектантско дело Константина 
Јовановића у стилу неоренесансног академизма.  
 

*** 
У пригодном програму у знак сећања на премијера прве независне мађарске 
владе, грофа Лајоша Баћањија, приређеном 15 марта у аули СО Сента, 
учествовали су и ученици наше школе а припремила их је професорица Аранка 
Јухас.      
 
*** 
На Општинском такмичењу из српског језика, одржаном 16. марта у нашој 
школи, прво место и пласман на окружно такмичење постигле су Милица 
Кртинић (II разред) и Љубица Рајковић (IV разред).  
 
*** 
На Општинском такмичењу из мађарског језика Рената Њилаш и Мелинда 
Хорват заузеле су 1. место, Виктор Кобрехел и Золтан Биач 2. место а Ирис 
Ковач и Данијела Нађ Абоњи 3. место. 
  
*** 
На Окружном такмичењу из немачког језика, одржаном 17. марта у Гимназији 
„Душан Васиљев“ у Кикинди, наша ученица Ката Тот освојила је 1. место и 
пласирала  се на државни ниво такмичења.  
 
*** 
Поводом Светског дана поезије, 21. марта је у школској библиотеци одржан час 
поезије. Након музичке нумере у извођењу Јоване Вејновић и Александра 
Петрова, ученици и професори су говорили стихове познатих и анонимних 
песника уз музичку пратњу и видео пројекцију.  
 
*** 
Час поезије на мађарском језику одржан је у школској библиотеци 28 марта, 
између Светског дана поезије и Дана мађарске поезије. Такође је био обогаћен 
музичком подлогом и видео-пројекцијом, као и музичком нумером у извођењу 
Еве Рафаи.   
 
***  
Ученице Рената Њилаш, Регина Нађ, Ана Лошонц, Јулија Кадо, Гита Ружа и 
Тимеа Арва учествовале су на књижевном такмичењу „Костолањи Деже“, које 
је одржано 21. и 22. марта у Народној библиотеци у Суботици.  
 



*** 
 У дневном листу „Дневник“ 21. марта је објављен чланак под насловом 
„Математику изучавају интернет алатима“, у ком су предочена искуства 
наставника и ученика наше школе у реализацији билингвалне наставе. Из 
обављеног интервјуа са Силвијом Нађ, др Елвиром Шипош и Илдиком 
Маријаш, војвођанска јавност је информисана о квалитативним помацима у 
извођењу наставе суштинском применом свих расположивих електронских 
ресурса, од оних на енглеском језику до оних интерактивног карактера, као и о 
радионицама и истраживачким научним радовима ученика, које припремају 
Илдико Маријаш и Моника Рожа Шипош. „Дневник“ у свом чланку помиње и 
укључивање наше школе у програме међународне размене ученика. 
 
*** 
Дневни лист „Magyarszó“ је писао о новим знањима и искуствима која су у 
Кембриџу имали прилику да стекну Емеше Бот, Елвира Шипош и Тамаш 
Вашаш, који такође предају у библингвалним одељењима.   
 
*** 
У организацији сенћанског Ротари клуба а 
посредством Сенћанског мађарског камерног 
позоришта, у Дому културе је  21. марта  одржан 
хуманитарни концерт Камерног музичког 
друштва из Новог Сада, које је извело „Пробу за 
оперу“ Алберта Лорцинга  Улаз за ученике је био 
бесплатан.    
 
*** 

 
 
У Завичајној финдацији „Стеван Сремац“ 21. 
марта је одржана трибина под називом 
„Револуција 1848/49. и романтизам у српској 
књижевности“ . У програму су учествовали 
наши професори Беата Бицок и Јован Гашовић, 
као и ученица наше школе Лидија Дрндарски.   

 
*** 
 

У Гимназији „Бела I“ у Сексарду у Мађарској од 21. 
до 23. марта одржано је финално информатичко 
такмичење међународног карактера „Нојман Јанош“, 
које организују Научно-информатичко друштво 
„Нојман Јанош“ и Гимназија „Бела I“ из Сексарда. 
Циљ такмичења је да ученици кроз израду 
конкурсних радова развијају своје таленте.   
 
 
НАШ УЧЕНИК ЛАСЛО БУЛАТОВИЋ ОСВОЈИО ЈЕ 
1. МЕСТО У КАТЕГОРИЈИ АНИМАЦИЈА.   
(Ментор - Илдико Фаркаш).           



 
 
*** 
 
У Гимназији „Бардош Ласло“ у 
Татабањи (Мађарска) између 22. 
и 23. марта  одржана је 
овогодишња, 13. по реду 
конференција научних радова 
ученика на државном нивоу 
(ТУДОК 2013). 
 
  

Успешним пласманом на регионалној 
конференцији прилику да представе своје 
радове имали су :     
- Ева Фањсароши у оквиру секције за хемију и 
физику   
- Богларка Ленђел и Герге Кормањош из „Бојаи 
Фаркаш“ гимназије у оквиру секције за 
биологију и заштиту животне средине  
 - Габор Катона и Сабина Новак  у оквиру 

секције за хигијену и медицину    
 
*** 
Средином марта у Бачкој Тополи је одржано и тзв “ TUDOK PLUSZ.“ 
такмичење на ком су могли учествовати сви ученици који су се пласирали са 
регионалног на државни ниво „TUDOK” такмичења. Радови ученика су и овај 
пут били интердисциплинарни а наша ученица Ева Фењсароши заузела је 2. 
место .  
 
*** 
У Гимназији „Бојаи Фаркаш“ ове године је 22, 23. и 24. марта одржан хемијски 
камп за ученике са подручја Карпатског басена. Нашу школу представљали су 
ученици: Каролина Ханак, Клаудиа Барањи, Жока Томашић и Гергеј Хајнрих.  
  
*** 
У Сенти је 23. марта одржано Уметничко такмичење средњошколаца на 
окружном нивоу (KMV). Наши ученици Габор Катона, Фружина Кањо, Леа 
Пејин и Кристијан Езвеђ пласирали су се на финално такмичење у 6 категорија.  
 
*** 
На општинском такмичењу из историје, одржаном 24 марта у нашој школи, 
учествовали су: Јована Ковачевић, Анастасија Баришић, Тамара Драгутиновић, 
Андреа Шарњаи и Мишел Зубеница.  
 
*** 
Током марта месеца нашим ученицима су се представили или су доставили 
промотивни материјал: Фармацеутски факултет из Новог Сада, Технички 
факултет Михајло Пупин из Зрењанина, Висока  пословна школа струковних 



студија из Новог Сада, Правни факултет за превреду и правосуђе Нови Сад, 
Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Департман за ветеринрску 
медицину  Пољопривредног факултета у Новом Саду, Правне и пословне 
академске студије др Лазар Вркатић Нови Сад, Универзитет Сингидунум, 
Висока школа струковних студија за васпитаче и тренере из Суботице и Висока 
школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације из Сремских  
Карловаца. 
 
*** 
Од јануара до марта  реализовано је дописно он-лајн такмичење из познавања 
Европске уније под називом „Наша Европа“. На такмичењу су учествовале  две 
екипе наших ученика у саставу:  Река Борошђеви, Енике Варкоњи, Нора 
Михалек, Евелин Борошђеви, Ивет Сабадош и Балаж Месарош. (предметни 
наставник Пеновац Каталин) 
 
*** 
На општинском првенству у спортској гимнастици, одржаном 2. априла у 
Сенти, екипа наше школе заузела је I место. Екипу су сачињавале: Ивон Рецко, 
Соња Белец, Сабина Новак и Богларка Шурањи. (предметни наставник Золтан 
Ђолаи) 
На окружном првенству, одржаном  4. априла, екипа  „Сенћанске гимназије“ 
освојила је I место, у појединачној категорији Богларка Шурањи је освојила  II  
а Соња Белец III место.   
На међуокружном првенству, одржаном 10. априла у Новом Саду, екипа наше 
школе освојила је III место   
 
*** 
Милица Кртинић је у Новом Саду од 2. до 7. априла, заједно са вршњацима из 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Косова, похађала „24. регионалну 
школу људских права“, у току које је имала прилику да присуствује 
интерактивним предавањима, као и да посети низ значајних институција. Своје 
утиске сумирала је речима:“ Заиста сам захвална свима који су ми пружили 
прилику за ово дивно искуство и онима који су допринели да га памтим до краја 
живота.“    
 
*** 
У организацији Црвеног крста Сента 3. априла је одржано окружно такмичење 
„Шта знаш о здрављу“, на ком су поред гиманзијалаца учествовали и ученици 
Економске трговинске школе и Средње медицинске школе. Екипа „Сенћанске 
гимназије“ у саставу: Оршоја Кирај, Анико Ђере, Доминика Дудаш, Бригита 
Урбан и Акош Фењвеши, освојила је 1. место.  
На покрајинском такмичењу, одржаном  4. априла у Новом Саду, представник 
победничке екипе са окружног такмичења Анико Ђере, учествовала је као члан 
екипе Северно-банатског округа, која је освојила 2. место.    
 
*** 
На Окружном такмичењу из биологије, одржаном 14.априла у Гимназији 
„Душан Васиљев“ у Кикинди,  учествовали су Каролина Ханак, Ана Тертели, 
Жока Патаки и Кристина Пинтер.  
Жока Патаки се пласирала на републичко такмичење.    



*** 
На Окружном такмичењу из атлетике, одржаном 18. априла у Сенти, мушка 
екипа „Сенћанске гимназије“ заузела је 1. место, штафета (4x100 м) у саставу: 
Мењхарт, Терек, Рафаи, Шарњаи, такође 1. место ; појединачно : Виктор 
Шарњаи 1. место у трци на 100 м, Бенце Терек 1. место у трци на 400 м, Гергеј 
Хајнрих 1. место у трци на 1000 метара , Балаж Келемен 2. место а Марко Попов 
3. место  у скоку удаљ, Филип Агоштон 1. место у скоку увис,   
Женска екипа наше школе заузела је 2. место, штафета (4x100 м) у саставу : 
Шарњаи, Лошонц, Попов и Алекшошка 1. место ; појединачно : Андреа 
Шарњаи 2. место у трци на 100 м, Ана Лошонц 2. место а Жанет Кормањош 3. 
место у трци на 400 м, Јулија Ереш 1. место у трци на 800 метара 
(предметни наставник Атила Пинтер) 
 
*** 
У организацији Завичејне фондације „Стеван 
Сремац“ 18. априла је одржано вече посвећено 
Николи Тесли. Домаћин вечери био је професор 
историје Јован Гашовић а учесници проф. др 
Велимир Абрамовић  и Братислав Стојиљковић, 
кустос музеја Николе Тесле.  
 
*** 
Професор музичке културе Ласло Барат проглашен је за најбољег професора у 
својој категорији на Републичком такмичењу музичких и балетских школа 
Србије, одржаном 18. априла у Београду, на ком је наступао са ученицима 
Музичке школе Суботица. Његови ученици су освојили I награду у категорији : 
камерна музика, класични ансамбли.      
 
*** 
 

У Градском музеју у Сенти 19. априла је одржано 
свечано отварање самосталне изложбе 
академског сликара, члана СУЛУВ-а и УЛУС-а, 
професора наше школе Радомира Бркушанина, 
који је до сада безброј пута излагао своје радове 
и у Србији и на ширем подручју.  
 
 
 

Као значајније, у каталогу се помињу изложбе  
у Паризу (галерија „Jean Paul Thenot“), 
Сегедину, Лихти (Финска), Рециборзу 
(Пољска), Херцег-Новом, Тивту, Београду, 
Новом Саду, Сремској Митровици, Сомбору, 
Суботици, Зрењанину, Кикинди, Руми и Сенти  
Изложбу под називом „Трагови у души“ 
отворио је историчар уметности и магистар 
сликарства Милорад Степанов.   
 
 



*** 
Од 19. до 21. априла у Бечеју је одржано  46. 
по реду финале Уметничког  такмичења 
средњошколаца (KMV). Успехом на 
окружном такмичењу право на учешће у 
финалу стекли су наши ученици Габор 
Катона, Фружина Кањо, Леа Пејин и 
Кристијан Езвеђ 
Габор Катона је у  категорији драмског 
монолога заузео 3. место.  

У посебним категоријама на основу расписаног конкурса Андреа Такач 
(етнографија), Бригита Урбан (народни плес) и Ева Хабрам (ликовне уметности 
- фотографија) заузеле су 2. место.      
 
*** 
На Окружном такмичењу из српског језика, одржаном 20. априла у Гимназији 
„Душан Васиљев“ у Кикинди, учествовале су Милица Кртинић и Љубица 
Рајков.  
 
***    
Истог дана, на Окружном такмичењу из мађарског језика наши ученици су 
постигли следеће резултате: 1. место: Рената Њилаш, Ирис Ковач, Золтан Биач ; 
2. место: Данијел Нађабоњи, Мелинда Хорват и Виктор Кобрехел 
 
 
*** 
 
НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ НЕМАЧКОГ 
ЈЕЗИКА, ОДРЖАНОМ 21. АПРИЛА У I ЕКОНОМСКОЈ 
ШКОЛИ У БЕОГРАДУ, НАША УЧЕНИЦА КАТА ТОТ 
ОСВОЈИЛА ЈЕ 1. МЕСТО.  
 
Преносимо целокупан текст са веб странице Гете 
института у Београду, који је тим поводом Кату наградио 
стипендијом вредном 2500 еура.  
„Za osvojeno prvo mesto na republičkom takmičenju iz nemačkog jezika 21.04.2013 
u Beogradu, na kome je Kata Toth iz Senćanske gimnazije u jakoj konkurenciji 
pokazala svoje odlično znanje nemačkog jezika, dobija od Goethe-Instituta Beograd 
stipendiju za četvoronedeljni intenzivni kurs na nekom od Goethe-Instituta u 
Nemačkoj po svom izboru, uključujući smeštaj, ishranu i dodatak za troškove puta.  
Kati želimo srećan put, puno uspeha na kursu i prijatan boravak u Nemačkoj.“ 
 
*** 
У Истамбулу је од 24. до 29. априла одржана 
конференција под називом ''Spectrum od 
Education teacher's Conference: Geographies, 
Cultures and People'' која је имала за циљ 
размену искустава и знања, као и развијање 
међународне сарадње између предавача, 
директора школа и волонтера укључених у 



програме интеркултуре.  
 
Конференцију је организовала турска АФС организација за интеркултурални 
програм „Turk Kultur Vakfi“, у сарадњи са FMV Isis школом.  
Два волонтера -професора била су позвана да предстаљају Србију.  
 

Један од њих била је Сандра Трепић, педагог наше 
школе. Сандра Трепић је представљала своју 
земљу, АФС Интеркултуру Србије, свој град и 
школу у којој ради, а последњу годину и пружа 
помоћ и подршку ученицима на размени. Пред 
професорима и директорима школа из Индије, 
Русије, Бразила, Колумбије, Белгије, Летоније, 
Америке, Исланда, Италије, Мађарске и других 
земаља света, равноправно са предавачима са 

Лондонског универзитета, Универзитета у Нотингему, Оксфорда, московског, 
хановерског, истанбулског универзитета, одржала је предавање под насловом 
„Тиса регион“ на енглеском језику.  О својим утисцима каже следеће:  
 
„Предивно искуство – мноштво позитивних и 
креативних људи, упознавање са новим културама  
и методама преношења знања, пријатељства, 
културни шокови...само су неки од доживљаја у 
огромном граду који никад не спава, где се 
припадници различитих културних идентитета 
стапају у огромну хармоничну интеркултуралну 
заједницу.“    
 
*** 
 
Трећи међународни „Фестивал памети“ на ком је учествовало око 1000 ученика 
и 4500 радова, прошао је своју полуфиналну фазу. Мр  Здравко Живковић је у 
писму, које је 25. априла упутио школама учесницама, честитао ученицима на 
креативности и оригиналности  и захвалио професориа и педагозима на 
ангажовању.  
Међу полуфиналистима су се нашли наши 
ученици: Шаролта Пинтер, Роберт Чернак, Никола 
Смиљански, Рита Семереди, Бенце Калман, 
Јаблонски Николс, Акош Касаш, Лорета Леваи, 
Игор Галетић, Клаудиа Ђере.  
 
Посебна успех постигли су ученици  : Виктор 
Кобрехел, Кристина Боршош и Бенце Терек, који 
су се пласирали у финале, које се одржава  у јуну 
месецу у Скупшини АП Војводине.  
 
*** 
 
 
 



 
Према плану организатора, наставника школе  
Ласла Барата, Беате Бицок и Кинге Лошонц, 
26. априла је након скраћених часова 
одржана смотра талената под називом 
„Радости пролећа“, на којој су пријављени 
ученици представили своје таленте а први 
пут нам се представио и новоформирани 
школски хор.  

 
 Музичке нумере извели су Јована Вејновић и 
Александар Петров, Кинга и Ана Тертели, 
Бригита Урбан, Давор Димитров, Кристоф 
Апро, Анка Берић и Марко Илић, Стефан 
Ковачев, Лила Салаи и Симонида Жарков, 
Кристијан Езвеђ. Андреа Терек и Бетина 
Шурањи, Леа Пејин је прочитала свој есеј а 
Фружина Кањо је говорила монолог из 
Чеховљеве драме „Галеб“.  
  

За то време у позадини се одвијала и 
дегустација јела која су скувала по три 
такмичара – кувара из сваког одељења. Ово 
такмичење је организовао ученички парламент 
уз помоћ координтора Сандре Трепић и Барат 
Роберта. Према одлуци жирија 1. место су 
заузели кувари 3.1 одељења, 2.место 3. 2 
одељења а 3. место 3.5 одељења.     
   

Овом приликом проглашено је и најбоље идејно 
решење за лого школе. За најбољи рад проглашен је 
лого који је креирала Ребека Попов из  IV 2 одељења. 
Ауторки је припала и награда у новчаном износу од 100 
еура коју додељује предузеће „Калопер“, дугогодишњи 
добављач уџбеника за нашу школу.  
Како смотра талената није имала такмичарски карактер, 
свим учесницима су на крају подељени слаткиши.      
 
   
*** 
 

У Београду је од 26. до 28 априла одржано 
такмичење „Пословни изазов западног 
Балкана“ на ком су учествовале победничке 
екипе градова учесника из Србије, Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Црне Горе, укупно 
60 ученика, који су формирали 15 тимова. 
Задатак тимова, формираних од ученика из 
различитих држава, био је да осмисле 

иновативни уређај који ће бити потребан човеку у 2020. години. У тиму са 



ученицима Економске школе из Бара у Црној Гори, Гимназије „Требиње“ из 
БиХ и Машинске школе из Ниша, била је и наша ученица Тамара Каназиров.  
 
*** 
 
На такмичењу из историје под називом „Златно 
доба Ердеља“, одржаном 29. априла  у  
Нађвараду у Румунији,  учествовали су и наши 
ученици: Акош Хомоја, Чила Кокаи, Адам 
Домонкош, Виктор Домонкош и Гергеј Хајнрих.   
 
*** 
 

Посредовањем професорице социологије 
Каталин Пеновац, велики број ученика школе 
имало је прилику да 9. маја присуствувује 
представљању књиге „Дневник дроге“ аутора 
Виктора Кубисина, који је и током 
представљања, а и у самој књизи, износио лична 
искуства, упућујући младе људе на све 
непосредне опасности које прете корисницима 
наркотика.  

 
И по сведочењу присутних професора и по 
заинтересованости ученика није тешко заључити 
да је живи разговор и  преношење непосредних 
искустава неупоредиво ефикасније од 
стереотипних сувопарних предавања. 
 

 
 
 
 Аутор је нашој школи поклонио један примерак 
књиге, као и звучни ЦД са одломцима књиге у 
сопственој интерпретацији. Заинтересовани 
ученици књигу могу изнајмити из школске 
библиотеке.   
 

 
*** 
Међуокружно такмичење из атлетике одржано је 13. маја у Сомбору. Наши 
ученици постигли су следеће резултате:  
Мушка екипа је заузела 1. место. Штафета (4x100) у 
саставу: Мењхарт, Терек, Рафаи, Шарњаи, такође је 
заузела 1. место.  
Појединачно: Виктор Шарњаи је заузео 1. место у 
трци на 100 м, Бенце Терек 1. место у трци на 400 м, 
Гергеј Хајнрих 3. место у трци на 1000 метара, 
Балаж Келемен 4. место у скоку удаљ, Филип 
Агоштон 3. место у скоку увис, Емил Хиреш 4. место  у бацању кугле.  



 
У женској екипи висок пласман је постигла Јулија Ереш, која је заузела 1. место 
у трци на 800 метара.  
 
*** 
     Већ традиционално, 17. маја у 12,оо часова 
на тргу испред Градске куће започео је 
матурантски кадрил, у чијем извођењу су 
наравно, као и сваке године, учествовали и 
наши матуранти.   
 
*** 
У просторијама Биолошког факултета  Универзитета у Београду 18. маја је 
одржано Републичко такмичење из биологије, на ком је учествовала наша 
ученица Жока Патаки. 
 
*** 
Истог дана  у Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици 
одржано је и Републичко такмичење из мађарског језика. 
ИРИС КОВАЧ  ЈЕ ЗАУЗЕЛА 2. МЕСТО.  
 
*** 
Неколико ученика је учествовало и на 9. конкурсу за литерарне радове деце и 
ученика основне и средње школе, који је расписала организација „Пријатељи 
деце Војводине“ и који се завршава 31. маја. (предметни наставник Беата Бицок)  
 
*** 
У згради Скупштине АП Војводине 24. маја уприличена је свечана додела 
техничке опреме и сертификата школама које су укључене у пројекат подизања  
капацитета за извођење билингвалне наставе, мeђу којима је и наша школа. 
Церемонију су организовали Британски Савет у Србији и Покрајински 
секретаријат за образовање, управу и националне заједнице. Говоре 
добродошлице одржали су председник покрајинске владе др Бојан Пајтић и 
директор Британског савета за западни Балкан Тони О’Брајан.  
 
*** 
Матурска свечаност је одржана 24. маја у Дому културе, након  последњег 
разредног часа, испраћаја из школе и традиционалног  дефилеа. Након свечаног 
програма матураната, доделе диплома  и књига ученицима који су постигли 
изузетне резултате током школовања, проглашени су и ученици генерације.  
За ученика генерације на српском наставном језику проглашена је  
АНДРЕА ШАРЊАИ  

За ученика генерације на мађарском 
наставном језику проглашена је   
КАТА ТОТ  
 
 
 
 
 



         
Као и ранијих година, матуранти генерације су позвани да 11. јуна присуствују 
пријему у Белом двору, где им већ традиционално, престолонаследник 
Александар II и принцеза Катарина уручују похвалнице за исказани успех.   
 
*** 
У мају (25.5.) је у библиотеци Мађарске научне академије у Будимпешти  
одржано и шесто по реду Научно такмичење у виду приказивања постера са 
петоминутним презентацијама У склопу секције хемија – биохемија на 
такмичењу је учествовала и наша ученица Ева Фењсароши из 3.5 одељења. 
(ментор Илдико Маријаш)   
 
*** 
Крајем маја месеца у издању „зЕтне“ a уз подршку Покрајинског секретаријата 
за културу и информисање и „Бетлен Габор“ фондације појавила се и нова 
збирка приповедака нашег професора Арпада Нађабоњија под називом 
„Колумбо и ја“.   
 
 
*** 
У Гимназији „Светозар Марковић“ у 
Новом Саду 1. јуна је одржана  
једанаеста по реду „Genius“ 
конференција талентованих ученика, 
која од 2003. године подстиче 
инвентивност надарених средњошколаца 
и ангажованост наставника. Ученици на 
конференцији представљају резултате 
својих истраживачких радова у склопу 
одређених научних секција.  
 
Подстицани и стручно усмеравани,  ученици „Сенћанске гимназије“ већ 
традиционално на овој конференцији такмичарког карактера постижу завидне 
резултате. Ове године они изгледају овако:   
 
Секција за медицину  
ГАБОР КАТОНА И САБИНА НОВАК :  1. МЕСТО 
 (ментор Моника Рожа Шипош) 
НОРА МИХАЛЕК : 1. МЕСТО  
(ментори Моника Рожа Шипош, Илдико Маријаш, др Марта Касаш). 
ЛИЛИ ФЛЕИС :  2. МЕСТО  
(ментор Моника Рожа Шипош)   
Секција за психологију и социологију:  
КРИСТИНА КОШИК И НЕМЕТ НИКОЛЕТ : 1. МЕСТО  
 (ментор Илдико Маријаш) 
ВИКТОР ДОМОНКОШ :  1. МЕСТО 
(ментор Ђерђ Баша). 
ЕМЕШЕ ДОЦИ И ЕРИК БОГАРОМИ :  3. МЕСТО 
(ментор Илдико Маријаш).  
Секција за хемију: 



ЕВА ФЕЊСАРОШИ :  2. МЕСТО 
(ментор Илдико Маријаш).   
ДОРА ФАРКАШ : 3. МЕСТО 
(ментор Илдико Маријаш).  
 
*** 
Накнадно смо сазнали да је ученик II 4 одељења Виктор Домонкош освојио 1. 
место и на седмом по реду такмичењу Устав и право грађана на покрајинском 
нивоу, које се такође одржава под покровитељством Гениус покрета за бригу  о 
талентованим ученицима. (ментор Ђерђ Баша) 
 
 
На крају школске године... 
 
 
Професор мађарског језика и књижевности и писац Арпад 
Нађабоњи одржао је промоцију своје нове књиге приповедака 
„Колумбо и ја“  7. јуна у Сегедину, 8 јуна у Будимпешти и 10. 
јуна у Дому стваралаштва у Сенти.   
 
*** 

 
На пријему који су 11. јуна приредили 
престолонаследник Александар и прицеза Катарина 
за 500 најбољих матураната Србије, биле су и 
Андреа Шарњаи и Ката Тот. Поред похвалница, 
ученицима су уручени пригодни дарови а принц 
Александар је свечану доделу пропратио речима:  
 „Од срца вам честитам на овом успеху, ви сте 
будућност Србије. Будите вредни као и до сада и 

резултати сигурно неће изостати. Ваше даље образовање је сада главни задатак 
за државу, за све нас. Ми смо поносни на вас.“      
 
*** 
Као на почетку, и на крају школске године ученички 
парламент се потрудио да омогући размену коришћених 
уџбеника. Тако је 13. јуна испред школске библиотеке 
поново организован „вашар уџбеника“ на ком су се по 
договореним ценама могли продати или купити недостајући 
уџбеници за наредну школску годину.  
 
 
*** 

 
Уз мото „Пробуди своју креативност - размишљај 
иновативно“, након девет месеци трајања,  у Великој 
сали Скупштине Војводине 14. јуна је окончано треће по 
реду  међународно такмичење „Фестивал памети“.  
Од 1000 учесника са 5000 радова из 32 школе са 
подручја Србије, Мађарске, Румуније, Словачке и 



Хрватске, међу 60 финалиста из свих пет европских региона нашли су се и 
ученици „Сенћанске гимназије“ : Бенце Терек,  Виктор Кобрехел и Кристина 
Боршош. У финалном пласману заузели су пето, петнаесто и 28. место, чиме је и 
школа рангирана на високо осмо место.    
 
Радове је оцењивао међународни стручни жири од 
11 чланова а свечаној церемонији проглашења 
победника присуствовали су и представници 
Покрајинског секретаријата за образовање, управу и 
националне заједнице, представници амбасада 
земаља учесница и други угледни гости.  
 
Уз честитке госп. Здравка Живковића преносимо и део пропратног писма:   
  „ Ученици – финалисти су креативни таленти који ће једног дана, са довољно 
визије, самопоуздања и одлучности, бити генератори оригиналних идеја и 
иноватори за нове производе и услуге, у функцији боље будућности свих нас. 
То што ће њихове идеје, креације, иновације, бити од опште користи и што ће 
померати границе развоја цивилизације, треба да им је и највећа награда и 
подстицај за њихов лични развој.“   
 
*** 
Донедавно ученици на размени у „Сенћанској 
гимназији“ Лорин Еткинс са Новог Зеланда  и 
Стефано Перко из Италије, уз помоћ школских 
другова приредили су опроштајно представљање 
својих земаља на сенћанском кеју, где се 14. и 15. 
јуна одржавао Фестивал цветања Тисе. 
 

 
 
 Интеркултура Србија је овом приликом 
представила земље свих  ученика који путем 
размене бораве у школама Србије. Тако су 
посетиоци имали прилику да упознају културу и 
обичаје Чилеа, Русије, Венецуеле, Тајланда, 
Мексика, Италије, Новог Зеланда.    

 
*** 
У финалу дописног такмичења „Хемија на страним језицима“ ученица 
Фридерика Вереш је заузела 5. место на енглеском језику, као и Ката Тот која се 
такмичила на немачком језику.  
 
*** 
Такође у финалу дописног такмичења „Kökél - потражи хемију“ ученица Евелин 
Борош је заузела 16. место.  
 
*** 
Накнадно смо сазнали да су на Републичком такмичењу из латинског језика, 
одржаном 11. маја у Београду, учествовали Гергеј Хајнрих и Милица Кртинић.   


