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Сегедински универзитет је наставио да организује сусрете талентованих 

ученика са добитницима Нобелове награде из области природних наука. 

Тако је 1. септембра уприличен сусрет са добитником Нобелове награде 

за физиологију или медицину Тимоти  Хантом. 

 

 

 

 

 

 

 

Част да учествују у овом изузетном догађају имале 

су наше ученице : Жока Томашић, Агнеш Балог, 

Соња Белец, Каролина Ханак и  Тимеа Вереш из 

IV7  одељења, као и Александра Лалић из III4 

одељења. 

 

*** 

Прошлогодишња добитница награде „Стражилово“, наша 

професорица Андреа Беата Бицок је 6. септембра 

учествовала у жирирању за ову значајну награду, потом и 

на одржаном песничком митингу.  

Јелена Милошев, једна од добитница овогодишње награде, 

нашој библиотеци је поклонила неколико примерака своје 

песничке збирке.  

 

*** 

Представници Ауто-мото савеза из Сенте одржали су 7. септембра предавање о безбедности 

у саобраћају, за ученике одељења на српском наставном језику током 1. и 2. часа, а за 

ученике на мађарском наставном језику током 3. и 4. часа.   

 

 

*** 

У сарадњи са „зЕтном“, у току трајања српско-

мађарске књижевне радионице „На Киркином 

острву“ и ове године смо уприличили  књижевни 

сусрет са савременим српским писцима.  У свечаној 

сали  је 8. септембра одржан још један у низу 



ванредних часова књижевности, на ком су се ученицима представили  Владислава Војновић, 

Вуле Журић и Војислав Радојковић (због спречености је изостао Ђорђе Писарев).  

 

Књижевница, драматург, сценаристкиња, Владислава 

Војновић je ауторка више  збирки песама и романа и 

добитница награда: Раде Обреновић,  Доситејево 

перо, Биљана Јовановић, Мирослав Дерета, Стеван 

Сремац.  

 

 

 

Председник Управног одбора Српског књижевног 

друштва, писац Вуле Журић  лауреат је награда 

Српско перо, Борислав Пекић, Стеван Сремац  и 

других. Аутор  је више збирки прича и неколико 

романа  Дела су му превођена на више језика. 

 

 

 

Војислав Радојковић је 2007. године објавио роман Нисам ја 

будала. За његов други роман  Последњи дани биоскопа 

„Дело“  Жељко Граховац је у часопису „Књижевни преглед“ 

написао да је „књижевни догађај за памћење“, а трећи 

објављени роман носи назив  Патуљци броје до седам. 

 

*** 

 

 

Вашар књига, односно коришћених уџбеника, ове године 

је организован 9. септембра, испред школске библиотеке, 

у паузама између часова. Након вашара ученици Нина 

Добша, Ференц Хусак и Марк Попов поклонили су 

школској библиотеци укупно 10 својих уџбеника.    

 

 

 

*** 

Поводом  Дана града Сенте 12. септембра је у 

свечаној сали СО Сента уприличена свечана додела  

Вукове дипломе ученицима сенћанских школа. У 

оквиру приредбе под називом „Моћ знања“ наступио 

је и хор Сенћанске гимназије под руководством 

професорице Кинге Лошонц. Као солиста је 

наступила и наша ученица Ана Бали, уз виолинску 

пратњу Мелинде Хорват  и Ласла Селеша на гитари.   

 

 



*** 

 

Наставници и ученици одељења на српском наставном језику 

присуствовали су промоцији књиге Марка Алексића „Марко Краљевић : 

човек који је постао легенда”,  која је одржана  18. септембра у 

Завичајној фондацији „Стеван Сремац”.  О књизи је говорио др 

Александар Узелац, научни сарадник Историјског института у Београду, 

а домаћин вечери је био дипл. археолог Рашко Рамадански, бивши 

ученик наше школе.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*** 

 

И ове године је Сегедински универзитет приредио 

разновсне и узбудљиве програме током Ноћи 

истраживача, организованој 25. септембра.  

На позив Института за медицину и биологију, међу 

учесницима су се нашле и наше ученице Ливиа Новак, 

Река Тот, Викторија Поша, Луција Нађ Абоњи и Река 

Месарош, као и две ученице из Гимназије „Фаркаш 

Бољаи“.  

 

 

 

Након предавања, током ког је објашњен поступак 

анализе ДНК, под каквим условима и на који начин се 

обавља, све то на различитим примерима злочиначких 

дела, ученици су прикупљали доказе на припремљеном 

месту и вршили анализу ДНК. По тврђењу наше 

ученице Луције Нађ Абоњи, ова прилика им је 

омогућила увид  у генетичку праксу, али и пружила 

велики подстицај ка даљем усмеравању.  

 

   *** 

 

Током „брусошијаде“, коју је ученички парламент 

ове године уприличио 25. септембра, прваци су се 

надметали на пољу опште културе, али и у 

моторичким вештинама и довитљивости. Жири се 

састојао од једног представника парламента и четири 

професора а награде за прве три екипе  биле су : 

карте за дискотеку Бали, две породицне пице и 

чоколаде. 

 

 

*** 

Мађарско камерно позориште из Сенте 6. октобра је за ученике одељења на мађарском 

наставном језику извело представу под називом  „A kárókatonák még nem jöttek vissza“.  



*** 

На Општинском  такмичењу у малом фудбалу  одржаном 6. октобра у Сенти,  женска 

екипа Сенћанске гимназије освојила је друго, а мушка екипа 3. место. 
 

*** 

На традиционалном такмичењу, које је у склопу Лингвистичких дана «Сарваш Габор»  

одржано  8. октобра у Ади, ученица Лиа Лошонц освојила је 3. место.  

 

*** 

На атлетском „Алтек-купу“ за пионире и млађе средњошколце, 

одржаном 10. октобра на сенћанском стадиону, Шара Катона 

(I4) освојила је 1. место у трци на 100 метара, 2. место у трци 

на 200 метара и 1. место у оквиру штафете 4 x 100 метара, док 

је Василије Мијић (II2)  освојио 1. место у скоку увис и 3. 

место у трци на 100 метара.  

 

 

*** 

На Окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном у 13. октобра у Кањижи, женска 

екипа је освојила 1. место (Тамара Агоштон, Ивана Миловановић, Ивана Вејновић),  док је 

Ивана Вејновић заузела 1. место и у појединачној категорији.  

Члан мушке екипе, Флориан Фењвеши  у појединачној категорији је освојио 2. место.   

 

*** 

На 20. јубиларном међународном дунавском 

полумаратону, одржаном у Апатину 18. октобра, на ком 

је учествовало око 400 тркача из 15 земаља, наша 

ученица Чила Богнар (III6) у категорији јуниорки и 

млађих сениорки заузела је 1. место, такмичећи се у име 

спортског клуба из Кањиже. 

 

  

*** 

Информативно предавање о припремној настави за упис на факултете у Мађарској, за 

наше ученике су одржали представници Сегединског универзитета  23. октобра у 

свечаној сали школе.  

 

*** 

На Општинском такмичењу у рукомету, одржаном 23. октобра, и мушка и женска екипа 

Сенћанске гимназије освојиле су 1. место.  

 

*** 

 

На Првенству Балкана у рвању, које је одржано од 23. до 26. 

октобра у Бурси у Турској, три наша ученика постигла су 

изузетан успех у категорији кадета.  



 

Акош Полгар (III4), као члан Рвачког клуба 

„Сента“, у категорији до 63 кг, заузео је 1. место. 

 

Ана Фабиан (III5)  освојила је 2. место. Представљала 

је спортски клуб „Потисје“ из Кањиже, али и своју 

државу, наравно, и своју школу.  

 

Бенце Алмаши (III3) такмичио се у категорији до 85 

кг  у име Рвачког  клуба „Сента“, и освојио 3. место 

 

*** 

 

И ове године смо организовано посетили јубиларни 60. 

међународни сајам књига у Београду, као увек, на школски дан - 29. 

октобра. Вођа пута је био проф. Јован Гашовић, који је и ове године 

подстакао нашег сталног дародавца NEO - DISPLAYS DOO SENTA  

да нам донира средства за набавку књига. Почасни гост Сајма била 

је Русија, која је богатим садржајима представила своју културу.  

 

 

За нашу школу је значајан податак да се на штанду Издавачке куће 

Ренде појавила књига нашег професеора Арпада Нађ Абоњија, који 

је на Сајму боравио и у својству аутора.   

 

Роман „До Будимпеште и назад“ тако 

је, након објављивања на мађарском, 

постао доступан и на српском језику, а 

наши ученици могу да га изнајме у 

школској библиотеци.   

 

 

 

 

*** 

На Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 29. октобра, мушка екипа Сенћанске 

гимназије освојила је прво место.  

 

*** 

У организацији Кинге Лошонц, Силвије Нађ и 

Тибора Патакија, ученици и наставници Школе 

30. октобра су погледали балетску представу 

„Крцко Орашчић“, по музици П. Илића 

Чајковског, у кореографији и режији Елдара 

Алијева и извођењу ансамбла Српског народног 

позоришта у Новом Саду.  



*** 

У промоцији књиге „Поткровља“ Горана Лабудовића 

Шарла, одржаној 4. новембра у Градској библиотеци Новог 

Сада, у својству рецензента учествовала је и наша млада 

професорица и награђивана песникиња Андреа Беата Бицок.  

 

 

 

*** 

 

На већ традиционалном студијском такмичењу,  које Сегедински 

универзитет организује за ученике средњих школа током Дана Сент 

Ђерђи Алберта, и ове године учествовали су наши ученици. Како се 

такмичење тематски везује за живот и дело нобеловца, 

интердисциплинарног је карактера, као и његова делатност, која се 

протезала на хемију, физику, биологију.  

 

Овогодишње тематско средиште било је деловање 

Сент Ђерђи Алберта у Сједињеним америчким 

државама.   

Такмичење је одржано 5. и 6.новембра у 

централној згради Сегединског универзитета и у 

згради Одсека за медицину, а Сегедински 

универзитет се потрудио да такмичење пропрати и 

изузетним програмима.  

 

Тако је овогодишњи гост и предавач био амерички генетичар и ембриолог Ерик Франсис 

Вајсхаус (Eric Francis Wieschaus), који је 1995. године добио Нобелову награду за 

медицину.  

 

Најбољи су добили и вредне награде а за учеснике 

је приређена и гала вечера. 

 

 

 

 

 

 

 

Сенћанску гимназију ове године представљала је 

екипа у саставу : Ласло Селеш из III6 одељења, 

Каролина Ханак и Адам Сабо из IV7 одељења 

(ментори:  Илдико Мариаш, Моника Рожа 

Шипош, Лаура Ароксалаши).  

 

Наши ученици за себе и своју школу освојили су Прву награду за креативни задатак.  



*** 

Сада већ традиционално у оквиру “zEtna festivala” одржавамо књижевни сусрет са гостима 

фестивала. Током овогодишњег, дванаестог по реду, наши ученици су 6. новембра имали 

прилику да чују предавање о мађарској књижевној емиграцији на западу, о њиховим 

књижевним часописима, сусретима , повезаности. 

 

 Предавач је био угледни професор вашингтонског Howard факултета у пензији, Андраш 

Шандор, који је, након дипломирања на свеучилишту Јожеф Атила у Будимпешти, 

емигрирао из Мађарске током револуције 1956. године. Потом је наставио студије у 

Оксфорду, докторирао на калифорнијском универзитету а од 1961. године био предавач 

прво Berkeley а потом Howard факултета у Вашингтону. Такође је песник, филозоф, 

историчар књижевности.   

*** 

 

Школски хор, под руководством професорице 

Кинге Лошонц и музичку подршку Мелинде 

Хорват на виолини и Оливера Петковића на 

гитари, двема композицијама се представио  на 

свечаности уприличеној  6. новембра у Дому 

културе  поводом Дана педагога. Као солиста је 

наступила Ана Бали.     

 

*** 

Наставници који предају у билингвалним одељењима присуствовали су састанку  

представника установа укључених у пројекат билингвалне наставе, одржаном 19. 

новембра у сали Скупштине АП Војводине, на ком су представљени пакети онлајн 

курсева за стручно усавршавање билингвалних наставника и разматране остале 

актуелности у вези са овим типом наставе.   

 

*** 

Ученици  III и IV разреда на српском наставном језику присуствовали су 28. новембра 

предавању о насиљу над женама, које су одржали представници сенћанског Центра за 

социјални рад.  

 

*** 



Свечаности приређеној 3. децембра поводом отварања нове спортске хале у Сенти 

присуствовали су и наши ученици у пратњи наставника, а спортисти међу њима били су и 

учесници програма.   

 

*** 

Током 4. и 5. децембра десет наставника похађало је семинар на мађарском језику, који се 

одржавао у свечаној сали школе. 

 

*** 

 

Овогодишња регионална ТУДОК конференција одржана 

је 5. децембра у згради Сенћаннске гимназије а у 

организацији Средње медицинске школе. Учествовало је 

50 ученика са 36 истраживачких радова у шест секција. 

Најуспешнији међу њима учествују на финалном 

такмичењу, односно 16. по реду ТУДОК конференцији на 

државном нивоу, која се одржава 1. и 2. априла у 

Гимназији Варга Каталин у Солноку  у Мађарској.  

 

 

Пласман на државну конференцију постигле су 

и наше ученице Ченге Балаж и Луциа Нађ 

Абоњи, које су представиле истраживачким рад  

у склопу секције за социологију. (ментор 

Илдико Мариаш).  

На такмичењу су учествовали и Адам Сабо и 

Акош Касаш из IV7 одељења  (ментор Илдико 

Мариаш), Река Месарош из III4 одељења, Река 

Рушак и Рита Сивери из I2 одељења (ментор 

Моника Рожа Шипош). 

 

*** 

И ове године је наша ученица Александра Лалић (III4), на такмичењу из математике 

„Михаљ Фекете, које је одржано 5. децембра у Гимназији „Фаркаш Бољаи“, остварила 

пласман на следећи ниво такмичења, које сe одржава у марту месецу  у Будимпешти и има 

међународни карактер (ментор: Силвија Нађ).  

 

*** 

Ученички парламент је 7. децембра, поводом Дана 

Светог Николе (Mikuslásnap), свеца католичке и 

православне цркве, добротвора и заштитника деце, 

организовао традиционалну шетњу ходницима уз 

звуке чувене песме „Jingle bells“ у извођењу наших 

хористкиња. 

 

*** 



Наставници одељења на мађарском наставном језику 11. децембра су похађали 

акредитовани семинар „ Механизми укључивања деце са даровитошћу и /или сметњама у 

наредни ниво школовања“ у организацији Школе.  

*** 

На Општинском такмичењу из математике, одржаном 12. децембра, постигнут је пласман 

на следећи ниво. 

 

*** 

На програму Радио-телевизије Војводине 15. децембра је 

емитована получасовна  емисија посвећена песникињи 

Беати Бицок, професорици српског језика и књижевности у 

Сенћанској гимназији. Емисија је емитована под насловом: 

Стихови и тишине Андрее Беате Бицок.   

*** 

Информативно предавање на мађарском језику о 

могућностима школовања у Србији, за uченике  III  и 

IV разреда одржали су 17. децембра у свечаној сали 

представници организације Савез мађарских ученика.  

 

*** 

 

У школској библиотеци смо 22. децембра пригодним 

програмом обележили књижевни јубилеј два великана 

светске књижевности  : 750 година од рођења Дантеа 

Алигијерија и 640 година од смрти Бокача.  

 

 

Током часа одржане су презентације уз видео пројекцију 

о хуманизму и ренесанси, животу и стваралаштву Дантеа 

и Бокача, Божанственој комедији и Декамерону, а уз 

звуке средњовековне и ренесансне музике читали су се 

стихови из Пакла, одломци из Декамерона, као и 

Бокачова промишљања о улози поезије.    

 

*** 

Крајем првог полугодишта у Сенти је реализована радио 

емисија „Из тинејџ угла“. О изазовима који стоје пред 

њима и њиховим изборима у емисији су говорили наши 

ученици М. Зораја, Ј. Ковачевић, М. Умичевић, Н. 

Агоштон, Л. Борбеј, Н. Зораја, Ђ. Цалић, као и 

професорица Андреа Беата Бицок.  



*** 

Професор Тибор Патаки је 22. jануара у сенћанском Дому стваралаштва одржао 

предавање под насловом „Музика у народном фолклору“. 

 

*** 

Окружно такмичење из математике за ученике средњих школа Севернобанатског округа  

одржано је  23. јануара у Гимназији за талентоване ученике „Бојаи Фаркаш“ у Сенти. 

Наши ученици су постигли следеће резултате: Даниел Балинт (III4) заузео je 1. место,  

Ђорђе Божовић (II2) 2. место, Река Сорад (I2) и Никола Смиљански (IV6) заузели су 3. 

место у категорији првог и четвртог разреда.  

 

*** 

У оквиру Недеље превенције рака грлића материце 25. јануара је одржано предавање о 

очувању здравља репродуктивног система. Предавању су присуствовали ученици свих 

одељења I и II разреда на српском наставном језику.  

 

*** 

Представници Сегединског универзитета ове године су одржали предавање за наше 

матуранте  26. јануара.  

 

*** 

 

Овогодишњу прославу школске славе Св. Саве 27. 

јануара организовала је Средња медицинаска школа. 

Богат културни програм пратили су ученици, 

наставници и директори основних и средњих 

сенћанских школа, као и почасне званице. 

    

 

 

У припреми и извођењу пригодног музичког програма 

помоћ је пружила и наша професорица Кинга Лошонц.   

 

 

 

*** 

Предквалификационо такмичење из правописа „Имплом Јожеф“ одржано је 29. јануара у 

Сенти. Заузевши 3. место, наша ученица Река Катона постигла је пласман на државни 

ниво такмичења у Ђули у Мађарској. (предметни наставник Аранка Јухас)  

 

*** 

Од децембра до фебруара трајало је онлајн такмичење под називом „Наша Европа“, које 

има регионални карактер. Ученици Давид Бата, Дора Рекецки и Оршоља Варга постигли 

су 2. место у регији, али се нису пласирали на следећи ниво. (ментор Каталин Пеновац) 

 

*** 

 



У организацији Центра за социјални рад из Сенте  2. фебруара је у свечаној сали одржано 

предавање под називом „Насиље у спорту“, ком су присуствовали сви ученици I-IV 

разреда на српском наставном језику. 

 

*** 

Ученици билингвалних одељења 12. фебруара су посетили астрономску опсерваторију у 

Сегедину.  

 

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу, одржаном 18. фебруара у Сенти, Беата Калман 

(IV3) освојила је 1. место, Силвија Хорват (II5) 2. место а Ченге Чехак (I4) 3. место. Прве 

две ученице су постигле пласман на зонско рецитаторско такмичење.  

 

*** 

Чак 52 ученика учествовала су у математичком такмичењу „Зрињи Илона“, које је 

одржано 19. фебруара у Гимназији „Бојаи Фаркаш“. Такмичење има регинални карактер. 

(наставници: Силвија Нађ и Ливија Крижан).   

 

*** 

Ана Бали (II1), Биљана Теслић (I4), Ивана Вејновић и Милена Зораја (IV1) учествовале су 

на општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, одржаном 19. фебруара. 

Милена Зораја је освојила 3. место.  

 

*** 

Чак 5 екипа по три ученика током године је учествовало у дописном циклусу 

меморијалног „Кири“ такмичења из области заштите животне средине. Све групе су 

успешно окончале три круга такмичења и постигле пласман на регионално финално 

такмичење, које је одржано  19. фебруара у Хемијско-технолошкој средњој школи у 

Суботици. Састав екипа чинили су :  Рената Бала, Адриен Беседич, Викторија Поша (1. 

група),  Јудит и Дора Тертели, Ливиа Новак (2. група), Маријана Драгић, Река Тот и Река 

Катона (3. група), Каролина Ханак, Жока Томашић и Тимеа Вереш (4. група), као и 

Александра Лалић, Оршоја Чабаи и Река Месарош (5. група).   

На регионалном финалу чак две екипе су заузеле 1. место (2. екипа у категорији  9-10 

разреда и 4. екипа у категорији 11-12. разреда), чиме су оствариле пласман на државно 

финале у Солноку. Трећа екипа освојила је четврто, прва екипа 6. а пета екипа 5. место. 

(ментор: Илдико Мариаш)   

 

*** 

Мађарска издавачка кућа „Мозаик“ 19. фебруара je заинтередсованим наставницима   

представила програм електронских уџбеника.  

*** 

На школском такмичењу из немачког језика, одржаном 24. фебруара, ученици Ребека 

Давид (IV4) и Димитрије Мирић (IV1) постигли су пласман на окружно такмичење.   

 

*** 

 

 



Професор историје Тибор Патаки  је 25. фебруара у Градској библиотеци у Ади одржао  

предавање о Наполеону Бонапарти.   

 

*** 

Захваљујући пласману на предквалификационом такмичењу, ученица Река Катона (II4) 

учествовала је на такмичењу из правописа „Имплом Јожеф“ (државни ниво) у Ђули у 

Мађарској , које је одржано 26-27. фебруара. (предметни наставник Аранка Јухас) 

 

*** 

Под менторством професорица Илдике Мариаш и Чиле Ђенге, ученице Едина Хорват и 

Агнеш Балог учествовале су у дописном циклусу меморијалног „Кири“ такмичења из 

области хемије. Током године обе су успешно окончале сва три круга овог дела 

такмичења, потом и учествовале на финалном регионалном такмичењу 26. фебруара.  

 

*** 

Ученица Беата Калман је на Зонској смотри рецитатора, одржаној 7. марта у Градској 

библиотеци у Суботици,  постигла пласман на покрајинско такмичење.    

 

*** 

На општинском такмичењу из спортске гимнастике, одржаном  9. марта у  Основној 

школи  „Турзо Лајош“, екипа Сенћанске гимназије заузела је 1. место. Екипу су чиниле: 

Анита и Ливиа Новак из II4 одељења, Соња Белец и Ивон Рацко из IV7 одељења.  

 

*** 

Четврто међушколско такмичење „Заштита потрошача“ 

у организацији Економско-трговинске школе и 

сенћанског Центра за заштиту потрошача, одржано је 

11. марта у свечаној сали школе, уз пригодан програм у 

ком је учествовао и хор Сенћанске гимназије.  

 

Od 18 истраживачких радова 5 радова је припремило 9 

наших ученика.  

 

 

Учешће су окончали следећим резултатима : Акош Касаш и Адам Сабо из IV7 одељења - 1. 

место ;  Мучи Николета из III6 одељења - 2. место ; Вивиен Шимон и Адриен Беседич из 

II4 одељења - 3. место ; Иван Марчета и Миа Матић из III1 одељења - посебна награда. 

Ментор свим ученицима била је професорица Илдико Мариаш.  

 

*** 

Захваљујући постигнутом успеху на математичком такмичењу „Михаљ Фекете“ у 

децембру месецу, Александра Лалић (III4) је учествовала на Међународном такмичењу 

из математике, које се одржавало од 11. до 15. марта у Будимпешти. (ментор: Силвија 

Нађ)  

 

*** 

 



 

У згради Сенћанске гимназије 12. марта је  организован 

трећи по реду Мини сајам образовања. Ученицима се 

представило 24 излагача: факултети и високе школе из 

Суботице, Новог Сада, Београда, Кикинде, Бачке 

Тополе, Сомбора и Сенте. Према извештају 

организационог тима „овакав вид окупљања је 

препознат као јако ефикасан у пружању информација 

нашим ученицима у одабиру даљег школовања и 

разрешења нејасних информација везаних за избор 

факултета“.  

 

Од суботичких високих школа, на сајму су се 

представили: Висока техничка школа струковних 

студија ; Висока школа струковних студија за 

образовање васпитача и тренера ; Учитељски факултет 

на мађарском наставном језику ; Правни факултет за 

привреду и правосуђе, Економски факултет,  

Грађевински факултет Суботица.  

Из Београда су стигли представници Високе 

медицинске школе струковних студија Милутин 

Миланковић, Високе школе за пословну економију и предузетништво и Факултета 

ветеринарске медицине.  

 

Новосадски универзитет представили су: Технолошки 

факултет, Пољопивредни факултет, Факултет 

техничких наука, ПМФ, смер математика, Висока 

пословна школа струковних студија, Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача, 

Европски универзитет-Фармацеутски факултет, 

Факултет за европске, правно-политичке студије, 

Висока техничка школа струковних студија, Факултет 

за спорт и туризам, Факултет за правне и пословне 

студије „др. Лазар Вркатић“.  

На мини-сајму били су присутни и : Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача у Кикинди ; Факултет за биофарминг Бачка Топола ; Педагошки факултет 

Сомбор ; Висока школа „Kertészettudományi kar” Сента, као и Фондација „Центар за младе 

таленте“ 

 

*** 

Такмичење „Књижевна олимпијада“ на општинском нивоу одржано је 12. марта у 

организацији Сенћанске гимназије. Учествовало је 6 наших ученика.  

 

*** 

На окружном такмичењу из физике, одржаном 13. марта у Кикинди, учествовао је ученик 

Данијел Рац Сабо.  

 



*** 

Ученици Сенћанске гимназије имали су прилику да 15. марта учествују у реализацији 12. 

међународног програма “Masterclasses - Hands on Particle Physics”, који се одвија под 

покровитељством ЦЕРН-а (Европска организација за нуклеарна истраживања - највећи 

центар за истраживање елементарних честица) и групе IPPOG (International Particle Physics 

Outreach Group). 

 

Само учешће је омогућено захваљујући 

чињеници да је професорица Лаура 

Ароксалаши прошле године изабрана у групу 

од 20 наставника физике из Србије, који су у 

августу 2015. године у Швајцарској похађали 

обуку под називом ''Serbian Teachers 

Programme“, у организацији ЦЕРН-а, Друштва 

физичара Србије и Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС. Домаћин и организатор активности у CERN-у био је др 

Предраг Миленовић, физичар са Универзитета у Флориди.  

 
 

У овогодишњем образовно-истраживачком програму, у 

оквиру 200 научних институција, учествовало је 10.000 

ученика средњих школа из 47 земаља света. У Србији је 

тзв. Међународни час за 2016. годину (MC2016) 

реализован у три термина на три научне институције. 

Наши ученици су учествовали у програму који се 

одвијао на Департману за физику Природно-

математичког факултета у Новом Саду.    

 

 

Поред излагања о теоријским и експерименталним 

аспектима елементарних честица и њихових 

интеракција, уприличене су вежбе са анализом 

података, видео конференција на енглеском језику са 

научницима из ЦЕРН-а и учесницима овог програма из 

осталих института и универзитета из неколико земаља 

широм света, у којима се истовремено одвија програм. 

За крај је организован и квиз из обрађеног градива.      

 

*** 

Наши ученици су 17. марта учествовали и на математичком такмичењу  "Кенгур без 

граница",  које организује Друштво математичара Србије. 

 

 

 

*** 



Од 17. до 19. марта у Гимназији „Бела I“ у 

Сексарду у Мађарској одржано је 12. по реду 

информат  ичко такмичење „Нојман Јанош“, које 

има међународни карактер. Наша ученица, која је 

постигла пласман на ово такмичење, Дора Рекецки 

(II5), успела је да освоји 3. место у категорији – 

формирање образовних софтвера. (ментор Илдико 

Фаркаш)  

 

 

*** 

На општинском такмичењу из српског језика и језичке 

културе, одржаном 19. марта у организацији Економске 

школе, ученице  Маја Умичевић и Тања Вучковић из II2 

одељења постиле су пласман на окружно такмичење.  

*** 

Ученици Ребека Давид (IV4) и Димитрије Мирић (IV1) учествовали су на окружном 

такмичењу из немачког језика, одржаном 19. марта у Сенти.   

 

*** 

Истог дана, на окружном такмичењу из енглеског језика учествовали су Милена Зораја 

Zoraja (IV1) Золтан Биачи (IV5) Каролина Ханак (IV7) и Тимеа Вереш (IV7). Освојивши 3. 

место Милена Зораја се пласирала на републичко такмичење.  

 

*** 

На oпштинском такмичењу из историје, одржаном 20. марта у организацији сенћанске 

Средње медицинске школе, учествовало је шест наших ученика на мађарском и два 

ученика на српском наставном језику. 

  

*** 

 

Поседњег дана марта у свечаној сали школе се  

одвијало популарно такмичење „Фестивал памети“, које 

организује Покрајински секретаријат за образовање, 

прописе, управу и националне мањине - заједнице, а 

које има за циљ подстицање креативности и логичког 

закључивања код  ученика.   

 

 

 

 

Велики одазив ученика (укупно 30) у решавању 

слагалице „Дорис“ сведочи о спремности наших 

ученика да тестирају сопствену креативност.  

 



На завршни ниво такмичења, односно у велико 

финале фестивала, пласирали су се: Дора и Јудит 

Тертели, Енике Месарош и Игор Галешев 

 

 

 

 

 

 

*** 

У Солноку у Мађарској од 1. до 2. априла одржана је 

16. конференција истраживачких радова ученика 

(TUDOK) на државном нивоу.  

 

 

 

 

 

Две наше ученице, које су постигле пласман на ово високо 

такмичење, Луциа Нађ Абоњи и Ченге Балаж, такмичиле 

су се радом у оквиру секције за социологију и освојиле 2. 

место.  (ментор Илдико Мариаш) 

 

 

*** 

 У организацији Сенћанске гимназије 2. априла је одржано општинско такмичење из 

мађарског језика, на ком су наши ученици постигли следећи резултат: Река Катона- 1. 

место ; Мелинда Хорват-1. место ; Жужана Кечкеш Мацонкаи - 3. место : Кристина Хорват 

Катаи - 3. место 

 

*** 

У полуфиналу Уметничке смотре средњошколаца 

(КМV), одржаном 2. априла у организацији Средње 

медицинске школе, чак 7 наших ученика постигло је 

пласман на финално такмичење у Бечеју: Фани 

Дупак (поезија), Габор Баги, Оршоја Рекецки и 

Давид Нађ Абоњи (новела),  Ребека Пилиши и Луца 

Поша (публицистика), Јулиа Барна, Нађ Абоњи Луца 

и Михаиловић Михаела (компомована поезија).       

                                                      

***  

Захваљујући организацији Средње медицинске 

школе, Опште болнице Сента и Црвеног крста, 4. 

априла  је 71 ученик и наставник учествовао у 

хуманитарној акцији добровољног давања крви, која 

се одвијала у кабинету Медицинске школе. Међу 

добровољним даваоцима били су и наши ученици.   



*** 

На седници актива директора сенћанских школа, одржаној 

7. априла у згради СО Сента, директорица Ева Ујхази је 

говорила о учешћу ученика Сенћанске гимназије на 

бројним такмичењима и постизању запажених резултата. 

Поменула је и обављене радове на фасади и 

унутрашњости зграде као и даље планове, чија реализацја 

зависи од резултата учешћа на конкурсима за пројекте.  

 

 

*** 
Ученик Давид Нађ Абоњи (II3) освојио је награду за 

иновацију на такмичењу средњошколаца у позоришној и 

филмској уметности, одржаном 8. aprilа у Дому културе у 

Сенти.  

 

 

 

Давид  је сам режирао представу, у којој поред њега глуме и 

Хајналка Калман и Жофија Фараго.  

 

На истом такмичењу Ласло Селеш је освојио награду за најбољу 

мушку улогу.  

 

 

*** 

Уз подршку Балаши института, Фондације Фаркаш Бојаи и мађарског министарства за 

људске ресурсе, уз учешће Мађарског културног друштва „Délibáb”, професор историје 

Тибор Патаки је, заједно са Саболчом Речком,  8. априла у Дому стваралаштва одржао 

предавање о везама народних занимања и музике.   

 

*** 

На окружно такмичење из биологије, одржано 10. априла у Гимназији „Душан Васиљев“ у  

Кикинди, први пут се пласирало чак 11 наших ученика. Иако нису постигле пасман на 

следећи ниво такмичења, Миљана Наумов (I1) и Јована Ненадић (IV6) освојиле су 1. место 

у својим категоријама.     

*** 

На комеморацији одржаној 12. априла на Православном гробљу у Сенти, уз присуство 

градоначелника Рудолфа Цегледија, беседу поводом 75 година од страдања Срба у Сенти 

априла 1941. године, одржао је професор историје Јован Гашовић. 

 

*** 

Екипа Сенћанске гимназије у саставу : Анита  и Ливиа Новак (II4), Соња Белец и Ивон 

Рацко (IV7), освојила је 1. место на окружном такмичењу у гимнастици, одржаном 13. 

априла у Сенти.  



*** 

 

Такмичење под називом „Шта знаш о здрављу“, које 

традиционално организује сенћански Црвени крст, 

одржано је 14. априла. Међу 12 екипа биле су и две екипе 

ученика Сенћанске  гимназије, које су чинили ученици III1 

и I4 одељења.   

 

 

 
 

*** 

Након билингвалних, и ученици осталих одељења четвртог разредa  

15. априла су посетили астрономску опсерваторију у Сегедину. 

Пратиле су их професорице Лаура Ароксалаши и Силвија Нађ,  

 

*** 

 

 

 

Девојачки хор Сенћанске гимназије 16. априла је 

учествовао је на првом Ваљевском фестивалу хорова, 

где је у категорији женских и мушких хорова освојио 

III место. 

 

 

 

 

Под вођством професорице Кинге Лошонц, ансамбл је на 

фестивалу  извео композиције "Amor e ritornato " Луке 

Маренција, "Веће врана" Владимира Ђорђевића и "Gloria 

alleluia" Емили Крокер. Хор је на клавиру пратила Ема Нађ 

Немеди. 

 

*** 

У организацији Мађарског националног савета ученици сенћанских средњих школа 16. 

априла су посетили суботичке и новосадске факултете. У обиласку факултета у Новом 

Саду наше ученике је пратио наставник Патаки Тибор, а у Суботици Барат Роберт.  

 

*** 

 

У исто време, 16. априла у Солноку у Мађарској 

одржавало се Меморијално „Кири“ такмичење 

на државном нивоу. Нашу школу представљале 

су две екипе ученика, које су успеле да се 

пласирају на полуфиналном такмичењу у 

Суботици. 



 

 

 

Екипа састављена од ученика II разреда (Јудит и 

Дора Тертели, Ливиа Новак ) заузела је 12. 

позицију, екипа ученика IV разреда (Каролина 

Ханак, Жока Томашић и Тимеа Вереш) 13. место. 

(ментор : Илдико Мариаш)   

 

Обе екипе стекле су титулу најбоље 

прекограничне екипе.  

 

*** 

У   IX београдској гимназији  ''Михајло Петровић-Алас'' 17.  априла одржано је 

републичко такмичење из енглеског језика, на ком је учествовала и наша ученица 

Милена Зораја. (предметни наставник Здравко Максимовић)  

 

*** 

На сенћанском стадиону 20. априла је одржано окружно такмичење у атлетици, на ком је 

женска екипа постигла пласман на следећи ниво такмичења, као и Фаркаш Патрик из 

мушке екипе, који се тамичио у скоку удаљ.  

 

*** 

 

Мешовити камерни хор Завичајне фондације 

„Стеван Сремац“ одржао је 20. априла 

годишњи концерт у свечаној сали СО Сента, 

под диригентском палицом наше професорице 

Кинге Лошонц. Наступ је испраћен овацијама 

публике.     

 

   

*** 

У Бечеју је од 22. до 23. априла одржано 49. финале Уметничке 

смотре средњошколаца.  Као и увек, наши ученици су се вратили са 

освојеним наградама : Луца Поша - 1. место ; Габор Баги - 2. место, 

Јудит Тертели - 3. место, Јулија Барна и Луција Нађ Абоњи - 3. 

место.  Давид Нађ Абоњи је освојио Посебну награду, коју додељују 

часописи  Hídkör и Képesifjúság, као и трећу награду ученичког 

жирија. (наставник: Аранка Јухас)    

 

У сегменту уметничког превода Кира Цара је освојила 2. место, док 

је Дороћа Нађ поделила 3. место. (предметни наставник : Рожа Баша)   

 

*** 



Екипа Сенћанске гимназије у саставу : Шара Катона, Александра Лалић и Викторија Поша, 

освојила је 2. место на такмичењу из историје за ученике са подручја Карпатског 

басена, одржаном  у Нађвараду у Мађарској 23. априла.   

 

*** 

На окружном такмичењу из српског језика, одржаном  23. априла у Кикинди, учествовале 

су ученице Маја Умичевић и Тања Вучковић из II2 одељења. Освојиле су 1. и 2. место али 

се нису пласирале на следећи ниво такмичења. 

***  

Окружно такмичење из мађарског језика одржано је 23. априла у згради Сенћанске 

гимназије. Наши ученици постигли су запажене резултате у својим категоријама : Мелинда 

Хорват - 1. место ; Кристина Хорват Катаи - 1. место ; Река Катона - 2. место. Жужана 

Кечкеш Мацонкаи - 2. место. 

 

*** 

Ученица IV3 одељења Беата Калман учествовала је на покрајинском рецитаторском 

такмичењу,  одржаном 23. априла у Сечњу .  

 

*** 

Уз подршку Балаши института, Фондације Фаркаш Бојаи и мађарског министарства за 

људске ресурсе, уз учешће Мађарског културног друштва „Délibáb”, професор историје 

Тибор Патаки и Саболч Речко су 25. априла у Заводу за културу војвођанских Мађара 

одржали предавање о војничким песмама у народном фолклору   
 

*** 

На Међуокружном првенству у спортској гимнастици, одржаном 27. априла у Новом 

Саду, постигнути су следећи резултати: Новак Ливиа: 2. место, Белец Соња: 4. место, 

Рацко Ивон: 9, место, Новак Анита: 11. место. Екипа је освојила 1. место и пласирала се  

на олимпијске игре.  

*** 

Ученици су у пратњи наставника 28. априла посетили 

изложбу радова наставника ликовног васпитања Гимназије 

„Бојаи Фаркаш“под називом  "Табу". 

                      

***  

На Међуокружном такмичењу у атлетици, одржаном 5. маја у Новом Саду, женска екипа 

Сенћанске гимназије освојила је 3. место. Екипу су чиниле : Шара Катона - 400 m ; Чила 

Богнар  -  800 m ; Анамарија Њилаш - скок увис ; Наталија Сорајић - скок удаљ ; Галина 

Прудков - бацање кугле ;  штафета 4x100 : Катона, Сабо, Њилаш, Сорајић. Пласман на 

олимпијске игре постигла је Чила Богнар, која је у трци на 800 метара заузела 1. место. 

Треће место освојио је и Патрик Фаркаш у скоку удаљ.  

 

*** 

Леа Пејин, бивша ученица Сенћанске гимназије, садашња 

студенткиња Одсека за социологију на Сегединском 



универзитету, одржала је 6. маја презентацију колегијума „Лоранд Етвеш“ за наше 

ученике. Том приликом их је информисала о начину пријављивања и предностима боравка 

у колегијуму током студирања.  

 

*** 

 

На 14. републичком такмичењу хорова гимназија, 

средњих музичких и средњих стручних школа Србије, 
одржаном 7. маја у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у 

Новом Саду, девојачки хор Сенћанске гимназије 

освојио је друго место. Под вођством професорице 

Кинге Лошонц, изведене су композиције Л. Маренција, 

Моцарта, В. Ђорђевића и Е. Крокер а ансамбл је на 

клавиру пратила Ема Нађ Немеди.   

 

 

*** 

Тачно на Дан Европе, 9. маја у Врању, започеле су јубиларне 

10. олимпијске игре ученика Републике Србије, које су 

окупиле 7000 учесника, 500 наставника и директора школа, 

270 судија. До петнаестог маја  одржавала су се такмичења 

основаца и средњошколаца у 15 спортских дисциплина. 

Олимпијски пламен је дочекан 10. маја, када се одиграло 

свечано отварање на градском тргу.  

 

Одржавање олимпијаде омогућили су град Врање, Министарство омладине и спорта, Савез 

за школски спорт Србије, Министарство одбране,  Министраство просвете, науке и 

технолошког развоја,  делегација Европске уније у Србији.  

 

Захваљујући изузетном спортском духу наших ученика, 

Сенћанска гимназија је имала своје представнике на 

Олимпијади.  Као и увек, вратили су се са медаљама.  

 

Екипа стонотенисерки у саставу : Ивана Вејновић, 

Тамара Агоштон и Ивана Миловановић, освојила је 

за Сенћанску гимназију  1. место на 10. олимпијским 

играма ученика  Републике Србије.  

 

 

Пратио их је професор Атила Пинтер.   

 

У појединачној категорији Ивана Вејновић је освојила 2. 

место  

 

 

 

 



У спортској гимнастици су се такмичиле : Соња 

Белец, Анита Новак, Ливија Новак и Ивон Рацко. 

Пратила их је професорица Теодора Поша Шош.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова екипа је за Сенћанску гимназију освојила 3. место 

на 10. олимпијским играма ученика  Републике Србије  
 

Од атлетичара на Олимпијади  је учествовала Чила Богнар, која је  у трци на 800 метара 

освојила 6. место.  

 
 *** 

 

У Новом саду је  14. маја одржана XIV Genius 

Kонференција и IV  покрајинско такмичење ученика из 

заштите потрошача.  

 

 

 

 

На Гениус конференцији Месарош Река  је освојила  1. 

место а Рушак Река и Сивери Рита - 3. место. 

 (ментори Моника Рожа Шипош и Агнеш Јухас) 

 

 

На IV покрајинском  такмичењу ученика из заштите 

потрошача Миа Матић и Иван Марчета освојили су 1. 

место, Ђукић Ана и Урошев Милица  такође  1. место. 

(ментор Илдико Мариаш) 

 

 

*** 

Под покровитељство покрајинске владе у Новом Саду 

се од 14. до 15. маја одигравало велико финале 6. 

међународног фестивала памети. Под слоганом 

„Замисли немогуће“ најбољих 60 ученика из девет 

региона осам европских земаља надметали су се у 

креативности кроз решавање креативне слагалице 

„Дорис“ а десеточлани жири из САД-а, Аустралије, 

Грчке, Словеније и Србије бирао је најкреативнију 

фигуру. 



  

Прва три награђена ученика стигла су из Трста, 

Бачке Тополе и  -  Сенте. 

 Дакле, међу најбољима била је наша ученица 

Дора Тертели, освојивши 2. место.  

Јудит Тертели је освојила 8. место а Игор Галешев и 

Енике Месарош добили су похвалнице.  

 

 

 

Свечаност поводом церемоније проглашења 

победника, којој су, поред учесника и њихових 

професора, присуствовали и представници регија и 

амбасада, као и Новосадског универзитета,  

одржана је у великој сали Скупштине АП 

Војводине. Уз наше ученике била је неуморна 

професорица Силвија Нађ.  

 

*** 

 

И ове године неколико наставника посвећено је радило на 

промоцији  Сенћанске гимназије међу ученицима основних 

школа. Присуствовали су сајму образовања у Кањижи, који 

су посетили и ученици из Мартоноша, Новог Кнежевца, 

Хоргоша. Наставници и ученици наше школе посетили су 

сенћанске основне школе, као и оне у Чоки, Санаду, Ади, 

Молу, Падеју, Остојићеву.  

 

 

Аутор упечатљивог промотивног материјала је наставница 

ликовне културе Андреа Бенчик  а промотивног видеа ученици 

школе.  

 

У завршници промоције приређен је Дан отворених врата, заказан за 17. мај, када су 

основци, заједно са родитељима,  имали прилику да обиђу просторије школе, посете 

часове, испробају се у логичким игрицама и буду у непосредном контакту са ученицима 

Гимназије.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Промотивни видео је доступан на адреси:  

https://www.youtube.com/watch?v=yN0O-71aSMQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=yN0O-71aSMQ&feature=youtu.be


*** 

Уз подршку Националног савета Мађара чланови сенћанског Камерног позоришта и ове 

године су организовали посету сенћанским средњошколцима. Глумачким изведбама 

сегмената познатих драмских дела, током 18. маја одржали су три ванредна часа 

књижевности у одељењима  IV разреда на мађарском наставном језику.  

 

*** 

 Као и сваке године, сада већ шеснаести пут, 20. маја, тачно 

у подне, матуранти су отплесали раније увежбани кадрил. 

На градском сенћанском тргу, као и у градовима широм 

Европе, одвијала се матурантска парада, у којој су 

учествовали и матуранти Сенћанске гимназије.     

 

*** 

На републичком такмичењу из латинског језика, одржаном 22. маја у 3. београдској 

гимназији, учествовала је и наша ученица Ана Бали. (предметни наставник Рита Бевиз).  

 

*** 

Теодора Драгић, Енике Месарош и Ласло Селеш 

из III6 одељења, као и Александра Лалић, Луциа 

Нађ Абоњи и Акош Полгар из III4 одељења, 

имали су част да овековече свој сусрет са 

нобеловцем  Бертом Сакманом.  

Наиме, Фондација за будућност мађарских 

медицинско-билошких истраживања  током 23. и 

24. маја организовала је у Сегедину VII сусрет 

научника-добитника Нобелове награде и 

талентованих ђака. Предавања су се одржавала на 

енглеском језику.   

 

 

***  

Након одржаних припрема из енглеског језика, потом и пријемног испита 28. маја,  у 

Сенћанској гимназији је ове године отворено билингвално одељење општег смера на 

српско-енглеском језику.    

 

*** 

На републичком такмичењу из мађарског језика, одржаном 29. маја у Гимназији за 

талентоване ученике „Деже Костолањи“ у Суботици, учествовале су Река Катона, 

Кристина Хорват Катаи и Мелинда Хорват (предметни наставник Аранка Јухас).  

*** 

Под руководством наше професорице музичке културе Кинге Лошонц,  kамерни хор ЗФ 

„Стеван Сремац“ освојио је 2. место на I интернационалном шампионату хорова "Lege 

Artis", одржаном у Тузли 29. маја.   

 



*** 

Трећег јуна је у Мађарској академији наука одржана 

свечана додела ученичких стипендија Новофер 

фондације „Денеш Габор“ за 2016. годину. Наша 

професорица Лаура Ароксалаши била је члан 

комисије која је прегледала и оцењивала радове 

пристигле на конкурс.  

Ове године су награђене Ченге Балаж, Мелинда 

Хорват (ментор Лаура Ароксалаши) и Луца Нађ 

Абоњи (ментор Силвија Нађ). Иначе, Мелинда 

Хорват и Агнеш Балог су награђене и прошле 

године, између 88 пристиглих радова.   
 

*** 

Током 2015/16. школске године Фењвеши Флориан је учествовао у 2 кола онлајн 

такмичењу „Хемија на страним језицима“ (немачки) и освојио 3. место. (ментор: Илдико 

Мариаш) 

 

*** 

У онлајн такмичењу под називом „Потражи у томе хемију“, које се такође одвијало у 4 

кола током 2015/16. школске године Карпонаи Акош је освојио 10. место. (ментор: Илдико 

Мариаш) 

*** 

 

Генерација матураната 2015/16. школске године испраћена је 17. јуна уз традиционални 

дефиле, свечану академију и проглашење најбољих међу њима. 

 

А, за најбоље међу најбољима, односно за „ученике генерације“ 2012/2016 проглашене су: 

 

Ивана Вејновић из IV1 одељења на српском наставном језику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и Каролина Ханак из IV7 одељења на мађарском 

наставном језику 


