
2016/17. школска година 
 

 

 

У организацији Центра за промоцију науке 

а у оквиру манифестације „Ноћ 

истраживача“ у Сенти  је од 31. августа до 

4. септембра боравио „научни камион“, у 

ком су за посетиоце били спремни 

разноврсни научно-популарни програми.  

 

 

 

 

 

Одржавана су предавања, радионице, експерименти, отворена је изложба „Небески 

путници“ , представљен часопис „Елементи“, све то с намером да се посетиоцима омогући 

учење и откривање у области више научних дисциплина. Наравно, међу посетиоцима су 

били и наши ученици а међу предавачима и наши професори.  

Професорица хемије Илдико Мариаш  је одржала предавање о хемији у свакодневном 

животу, а заједно са др Евом Боршош и предавање о води.    

 

*** 

Поводом Дана града Сенте у свечаној сали 

Градске куће 10. септембра је одржан 

свечани пријем лауреата Вукове награде 

сенћанских  основних и средњих школа.  

 

Том приликом свечану беседу одржао је 

градоначелник Рудолф Цегледи а у 

уметничком делу програма учествовао је и 

хор Сенћанске гимназије.  

 

*** 

 

Екипа Сенћанске гимназије, коју су чиниле 

Александра Лалић (IV4), Луца Нађ Абоњи (IV3) 

и Викторија Поша (III4), заузела је 1. место на 

такмичењу из историје уприличеном 10. 

септембра поводом јубилерне прославе Дана 

града Сенте.   

 

 

 

 

 



*** 

У низу манифестација, које су организоване 10. септембра 

поводом обележавања Дана града, било је и такмичење „Лов 

на благо“ на ком су такође учествовали наши ученици из 

одељења на српском и мађарском наставном језику.   
 

*** 

 

У организацији локалне самоуправе и сенћанског 

Дома здравља 17. септембра је за ученике и 

наставнике средњих школа одржана обука за 

коришћење аутоматског дефибрилатора (АЕД).  

 

 

 

 

 

 

Предавачи су били др Бранкица Томашевић и Чонгор 

Леринц  а наши ученици су, заједно са својим 

наставницима, такође били присутни.   

 

  

*** 

Већа група ученика Сенћанске гимназије и ове године је, 

тачније 23. септембра, у пратњи неколиоко наставника, 

посетила астрономску опсерваторију у Сегедину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

У организацији  Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања обављено је 

тестирање ученика II разреда из математике и српског језика. Тестови су обухватили  

наставне садржаје претходног разреда а усмерени су ка реализацији образовних 

стандарда. Тестирање из српског језика одржано је 16. септембра, из мађарског језика 19. 

септембра, а из математике 23. септембра. 

 



ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА ШКОЛЕ – 140 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 

 

Пригодним програмом, у присуству угледних 

званица, републичких и покрајинских 

функционера, представника локалне самоуправе, 

бивших и садашњих ученика и наставника, 

Сенћанска гимназија је 30. септембра у Дому 

културе свечано прославила свој јубилеј - 140 

година постојања. 

 

 

У уводном делу програма свечану беседу је одржала директорица школе Ева Ујхази а 

присутнима су се обратили и градоначелник 

Сенте Рудолф Цегледи, заменик државног 

секретара у Министарству за националну 

политику у Влади Мађарске Петер Силађи, 

потпредседник Покрајинске владе Ђорђе 

Милићевић, председник Скупштине АП 

Војводине Иштван Пастор, председник 

Националног савета Мађара у Србији Јене 

Хајнал и државна секретарка у Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја Анамарија Вичек. 

 

Након уводних честитки културно-уметнички 

програм на српском и мађарском језику извели су 

ученици школе а потом је уследило и подсећање у 

сликама на раније периоде из богате историје ове 

васпитно-образовне установе. 

 

 

У програму су учествовали и бивши ученици 

школе Ђурђина Самарђић, Себастиан Губик, 

Јована Вејновић, Јудит Веребеш, Бенце Салаи, 

Нора Фехер и Миклош Фехер, као и чланови 

Камерне сцене "Мирослав Антић" и фолклорна 

група Завичајне фондације "Стеван Сремац". 

 



Завршни део свечаности обележио је 

наградама овенчани хор Сенћанске 

гимназије, који је започео свој наступ 

изведбом композиције Бенц Арсеновић 

Габријеле, компоноване управо за ову 

прилику, а завршио химном Гаудеамус 

игитур.     

 

*** 

Од  30. септембра до 2. октобра у сенћанској Кући стваралаштва одржавао се седми по 

реду хемијски табор за ученике с подручја Карпатског басена, којим је ове године  

обележено 75 година од смрти хемичара и универзитетског професора Иштвана 

Бугарског. Од наших ученика учествовали су Ласло Селеш, Луциа Нађ Абоњи и Вивиен 

Шимон.   

 

*** 

На такмичењу из историје под називом „Повратак у домовину“, одржаном 2. октобра у 

Сенти, екипа наше школе, коју су чинили Александра Лалић, Луца Нађ Абоњи, Викторија 

Поша, Маријана Драгић, Река Катона, Лила Дер, Едина Хорват, Илдико Бурањ, Шара 

Катона, Акош Томашич и Луца Поша освојила је 4. место.    

 

 

*** 

У Завичајној фондацији „Стеван Сремац“  7. октобра 

је одржана промоција књиге  ''Срби у Хабзбуршкој 

монархији 1526-1918”. Домаћин вечери био је наш 

професор Јован Гашовић а књигу су представили 

аутори др Ненад Нинковић и др Горан Васин са 

катедре за историју Филозофског факултета у Новом 

Саду.  

 

 

*** 

Под окриљем традиционалне манифестације Лингвистички дани „Сарваш Габор“ у 

свечаној сали ађанске Градске куће 13. октобра је одржано такмичење у беседништву, на 

ком су, међу  13 такмичара,  биле и наше ученице Ана Аго и Шара Катона.   

 

*** 

На  општинском такмичењу у малом фудбалу, одржаном 13. октобра, мушка екипа је 

освојила треће а девојке 2. место. Наш ученик Акош Катона је проглашен за најбољег 

играча.  

 

*** 



С обзиром на чињеницу да је наша школа учесник у пројекту Увођење двојезичне наставе 

на српском (мађарском) и енглеском језику у установама образовања на територији АП 

Војводине, с циљем евалуације ефеката билингвалне наставе, стручни тим Педагошког 

завода Војводине је 14. октобра спровео тестирање ученика билингвалних одељења (IV6, 

IV1) из познавања енглеског језика,  као и одељења у којима се настава одвија на једном 

језику (IV2, IV4).  

 

*** 

Обуком већег броја наставника у школској зборници је 16. октобра отпочело похађање 

семинара „Ефикасно вођење педагошке документације“, који је до краја рееализован у 

онлајн верзији.    

 

*** 

На окружном такмичењу у стоном тенису, одржаном 19. октобра у Кањижи, женска екипа 

(Ивана Миловановић, Хенриета Сорад и Ксенија Вереб) освојила је 1. место, док је мушка 

екипа у саставу: Флориан Фењвеши, Огњен Наумов и Никола Штрбац, освојила  2. место. 

У појединачној категорији Флориан Фењвеши је освојио прво, а Ивана Миловановић 2. 

место.   

 

*** 

    Редовни јесењи крос за све ученике одржан је 20. октобра од 13:30 часова, након чега je 

настављена редовна настава.  

    

*** 

Викторија Поша, ученица III4 одељења, освојила је 21. октобра Посебну награду на 

„Gloria Victis“ дописном такмичењу из историје и књижевности тематски посвећеном 

мађарској револуцији из 1956. године.  

 

*** 

Ученици одељења на српском и мађарском наставном 

језику  и ове године су организовано посетили 

Међународни сајам књига у Београду, који представља 

најмасовнију и најзначајнију културну манифестацију у 

региону 

Као и претходних година, посета је 

организована током школског 

дана, 27. октобра. Вођа пута био је 

професор историје Јован Гашовић, 

чија заслуга је и прибављање средстава за набавку књига за школску 

библиотеку. И ове године та средства је обезбедило предузеће НЕО – 

ДИСПЛАY ДОО СЕНТА, на чему смо им искрено захвални 



Ученици су имали прилику да обиђу бројне штандове српских и 

страних излагача, као и богато опремљени штанд Ирана, почасног 

госта 61. међународног сајма књига у Београду, који је овогодишње 

трајање обележио слоганом „књиге у руке“. 

Иначе, у присуству амбасадора Ирана, представника Иранског 

културног центра,  министра културе и информисања РС, 

представника Скупштине града Београда, издавача и посетилаца, 

овогодишњи сајам отворили су председник Матице српске Драган 

Станић (Иван Негришорац) и  иранска књижевница и редитељка 

Наргес Абјар. 

 

 
*** 
Сенћанско мађарско камерно позориште је 28. октобра у сали Дома културе за наше 

ученике одељења на мађарском наставном језику извело представу „Мај је, поштовани 

господине...“  у  режији Кинге Мезеи. Покровитељ представе је Мађарски национални 

савет.  

 

*** 

РАЗГОВОР СА ЛАСЛОМ ВЕГЕЛОМ ПОД ОКРИЉЕМ 

XVII ЗЕТНА КЊИЖЕВНОГ ФЕСТИВАЛА 

 

Захваљујући вишегодишњој успешној сарадњи са зЕтном 

и ове године нам је омогућено да се укључимо у одвијање  

седамнаестог по реду зЕтна књижевног фестивала.  

 

Током другог дана фестивала, 

за ученике одељења на 

мађарском наставном језику 4. 

новембра је у свечаној сали 

приређен сусрет са Ласлом 

Вегелом, прозним и драмским 

писцем, есејистом и 

критичарем, једним од 

најзначајнијих представника 

мађарске књижевне сцене у 

Србији, лауреатом огромног низа књижевних награда у Србији и Мађарској.  

 

Разговор са Ласлом Вегелом водио је професор мађарског језика и књижевности у нашој 

школи Арпад Нађ Абоњи, такође писац.  Наш професор је питањима захватио 

најинтересантније моменте књижевног стваралаштва седамдесетпетогодишњег писца и 

подстакао га да искаже своје ставове о актуелној проблематици, од оне која се тиче 

судбине штампане књиге до оне која се тиче младог нараштаја у окружењу.   



 

  

 

 

 

 

 

 

Ласло Вегел је заинтересовао младу публику подсећањем на своја прва списатељска и 

животна искуства, духовитим опаскама и ставовима о перспективи младих људи у 

савременом тренутку. Врло упечатљиво било је подстицање младих људи да упознају 

различите културе, као и оптимистично образложење опстанка штампане књиге. Духовита 

завршница је показала пишчево разумевање психологије младих, што је било очигледно и 

током целог разговора.  

 

*** 

Истог дана увече у 

Дому културе је одржана 

прослава Дана 

просветних радника, у 

којој су учешћа узели 

наши ученици и 

наставници.  

 

*** 

Мушка екипа „Сенћанске гимназије“ освојила је 2. место на општинском такмичењу у 

кошарци, одржаном 10. новембра.  

*** 

На Првенству Републике Србије у стоном тенису, 

одржаном 10. новембра,  женска екипа „Сенћанске 

гимназије“ у саставу: Ивана Миловановић, Хенријета 

Сорад и Ксенија Вереб, освојила је 2. место. 

 

У појединачној категорији Ивана Миловановић је 

заузела 3. место а Флориан Фењвеши 2. место.  

 

 

 

 



*** 

У организацији Мађарског националног савета 16. новембра је за родитеље наших 

ученика, који похађају наставу на мађарском наставном језику, организовано предавање о 

могућностима даљег школовања у Мађарској. Предавач је била Анико Јерас.  

 

 

*** 

У организацији Културно образовног центра 

"Чока" и Културно - историјског друштва "Јован 

Мушкатировић" из Сенте професор историје Јован 

Гашовић је 25. новембра  у Градској библиотеци у 

Чоки одржао предавање  "Михаило Пупин и 

његово доба". 

 

 

*** 

Мађарски национални савет је 2. децембра организовао предавање за наше ученике, који 

похађају наставу на мађарском наставном језику, о могућностима даљег школовања у 

Мађарској.  

 

*** 

У оквиру међународног пројекта 

 „ Међународна ноћ посматрања 

Месеца” Астрономско друштво 

„Милутун Миланковић” из 

Зрењанина и астрономско удружење 

„Еурека” из Крушевца, уз подршку 

Центра за промоцију науке, 

Друштва астронома Србије и 

Астрономског магазина, спровели 

су конкурс за најбољу фотографију 

Месеца под називом „Србија фотографише Месец“. 

 Наша ученица Данијела Сенић  освојила je прву награду у категорији најбоља 

фотографија Месеца снимљена ДСЛР апаратом или ЦЦД камером, која јој је уручена 3. 

децембра.  

 

*** 

Државни савез ученика истраживача у Мађарској и 

истоимена Фондација објавили су и ове године 

конкурс за 17. по реду конференцијски низ научних 

ученичких секција, у оквиру ког се организује и 

војвођанска регионална (ТУДОК) конференција. 

Домаћин овогодишњег војвођанског поуфинала, 

одржаног 3. децембра, била је Економско-трговинска 

школе из Сенте.  

 



На такмичењу су учествовала 32 такмичарска рада. 

Ученице које су представљале нашу школу, такмичећи 

се у оквиру секције за хемију и медицину, Адриен 

Беседич и Ката Боршош, освојиле су у својој секцији 3. 

место. Ментор им је била професорица Илдико 

Мариаш.  

Најбољи међу такмичарима учествовују на финалном 

такмичењу за подручје Карпатског басена, које се 

одржава у марту месецу у Секешфехервару у 

Мађарској.  

 

*** 

Ни ове године ученички парламент није заборавио на већ 

традиционално обележавање Дана светог Николе (Mikulás-

nap) па се 6. децембра ходницима могла чути популарна 

песма Jingle Bells у извођењу наших хористкиња, а није 

изостало ни дељење чоколадица.  

Наравно, и новогодишње јелке су већ одраније украшавале 

приземље школе.  

*** 

На општинском првенству у одбојци, одржаном 8. децембра, мушка екипа Сенћанске 

гимназије освојила је 1. место, док је женска екипа заузела 3. позицију.  

 

*** 

У току 19. и 20. децембра неколико наставника је у просторијама школе похађало 

семинар  на мађарском језику „Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и 

савтеовање у средњој школи“. 

 

*** 

И ове године смо наставили традицију обележавања значајних 

књижевних јубилеја у школској библиотеци. Овај пут повод је била 

стогодишњица смрти великог српског прозаисте Петра Кочића, 

мајстора кратке приче, како лирско-медитативне, тако и 

натуралистичко-психолошке, као и хумористичко-сатиричне.  

 

 

 

 

 

Ваћ искусни предавачи Валентина Мијић, 

Тања Вучковић, Наталија Сораић и Никола 

Мркаић  проучили су стваралаштво писца и 

одржали богато илустроване презентације уз 

видео пројекцију.  

 



Маја Умичевић је у улози конферансијеа прожела сегменте 

часа упечатљивим портретима Петра Кочића из визуре 

великих српских писаца. Културни програм је уприличен 21. 

децембра за ученике III1, III2 i IV2 одељења и њихове 

наставнике.  

 

 

 

 

*** 

Добитнице стипендије Новофер фондације за 2016. 

годину Ченге Балаж, Луца Нађ Абоњи и Мелинда 

Хорват имале су част да присуствују свечаној 

додели награда „Габор Денеш“, која се одржавала 

22. децембра у згради мађарског парламента. 

 

 

 

*** 

Прво полугодиште је заокружено дешавањем током 

школског распуста. Била је то  самостална изложба 

уметничких фотографија Давида Нађабоњија, 

креативног и одважног ученика III3 одељења, 

приређена у изложбеној сали Дома културе 3. јануара. 

Изложбу под називом “Огољена душа“ отворила је 

Тимеа Леринц, глумица Сенћанског мађарског 

камерног позоришта, након чега је Давид необичним 

перформансом увео посетице у разгледање изложених 

фотографија. 

 Изузетна посећеност али и присуство наставника и Давидових колега говори о изузетној 

подршци.   

 

*** 

Већ традиционално, представници Сегединског универзитета су 17. јануара нашим 

матурантима одржали информативно предавање о могућностима школовања у Мађарској  

 

*** 

На општнском такмичењу из математике, одржаном 21. јануара у Сенти, пласман на 

окружни ниво постигли су : Река Фаркаш, Шамуел Месарош, Чаба Месарош, Тибор Тот 

Б., Милица Сретеновић, Чонгор Ђере, Река Кираљ и Јазмин Поповић  у категорији I 

разреда, као и  Река Сорад, Левенте Сиђи, Илдико Бурањ, Тимеа Миклош, Давид Рац Сабо 

(II разред) и Данијел Балинт из IV разреда.   

 

*** 

Општинско такмичење из физике одржано у Сенти 22. јануара. Ученици другог разреда 

Рац Сабо Даниел и Богнар Адам пласирали су се на окружно такмичење. 



*** 

Овогодишња прослава школске славе Св. Саве одржана је 27. јануара у сали Дома 

културе, у организацији Основне школе „11. новембар“. Пригодном програму 

присуствовали су представници свих сенћанских школа и локалне самоуправе.  

 

 

 Истог дана увече, током Светосавског бала, који је 

организовао СКЦ „Стеван Сремац“,  нашем 

професору Јовану Гашовићу је додељена Повеља 

Српског културног центра „Стеван Сремац“ за 

несебичан труд и достигнућа у раду центра.  

 

 

 

 

У свечаном програму учествовао је и хор Српског 

културног центра  „Стеван Сремац“ под 

руководством наше професорице Кинге Лошонц, 

као и ученици наше школе, који су чланови 

фолклорног ансамбла. 

 

*** 

 

На традиционалном такмичењу из правописа „Имплом Јожеф“ , које је 

31. јануара организовао КОЦ „Турзо Лајош“, нашу школу су 

представљала 4 ученика.     

 

 

*** 

Од  2. фебруара професорица хемије Илдико Мариаш стекла је статус саветника-

спољног сарадника, што је заслужена привилегија малобројних професора. На конкурс 

се из целе Србије пријавило 1432, по мишљењу комисије, веома квалитетна кандидата и 

већина је испуњавала услове. Ипак, након одржаних интервјуа изабрано је 200 најбољих, 

међу њима и наша професорица.   

 

*** 

Између 100 пријављених и 80 такмичара, наши 

ученици Чонгор Ђере (I4), Тимеа Миклош (II2) 

Ласло Тот (III4) и Данијел Балинт из IV4 одељења 

учествовали су на међународном математичком 

спомен такмичењу „Олах Ђерђ“, које је одржано 6. 

фебруара у Сенцу у Словачкој.   

 

 

 

*** 



Екипа у саставу: Давид Бате, Дора Рекецки и Оршоја Варга (III5)  9. februara  се 

такмичила у другом кругу такмичења „Моја Европа“ , након што је прошла први круг, 

који се одвијао од 1. до 14. децембра. Пласирали су се на друго место у регији али нису 

доспели у финале. Ментор ученицима у овом специфичном такмичењу о познавању 

Европске уније била је професорица Каталин Пеновац.   

 

*** 

Први Отворени дан „Сенћанске гимназије“ одржан је 10. 

фебруара. Будућим ученицима понуђени су општи и општи 

билингвални смер на српском језику, као и општи, 

друштвено-језички и природно-математички смер на 

мађарском језику, али и секције за припрему ученика за 

полагање енглеског, српског и немачког језика (Б1 и Б2 

ниво) те секција за заштиту животне средине.  

 

 

У оквиру презентације за родитеље и ученике, у свечаној 

сали школе су говорили директорица школе, наставници на 

српском и мађарском језику, бивши и садашњи ученици. 

Родитељи и ученици су имали прилику да обиђу  учионице 

и школску библиотеку.  

 

*** 

На општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику, одржаном  17. фебруара 

у Градској библиотеци, ученица Ченге Чехак освојила је I место и постигла пласман на 

окружно такмичење. 

 

*** 

На окружном такмичењу из математике, одржаном 19. фебруара у Сенти, наши ученици 

су постигли следећи пласман: Шамуел Месарош - 1. место ; Чонгор Ђере - 2. место, Река 

Фаркаш и Река Сорад - пето место. 

 

*** 

Рецитаторско такмичење на српском  језику одржано је 20. фебруара у Градској 

библиотеци у Сенти.  Ученица III2 одељења Наталија Сораић освојила је 3. место.  

 

*** 

 

Након квалификација у три кола, које су трајале 

од новембра до јануара месеца, 21. фебруара у 

суботичкој Хемијско-технолошкој школи 

одржано је овогодишње регионално „Кири“ 

такмичење из области заштите животне средине 

(покрајинско финале). 

 

 



Нашу школу представљало је чак 8 екипа: 4 екипе у 

категорији I и II разреда и 4 у категорији III i IV разреда. 

Вратили су се са прегршт освојених награда. Хемијско-

технолошка школа је свим ученицима доделила  

похвалнице а најбоље даривала шољом и течним 

сапуном.  

 

 

Наши ученици остварили су следеће резултате:  

У категорији I и II разреда   

1. место : Левенте Сиђи, Шара Катона и Сабина Јухас (II4) 

2. место: Река Рушак, Тимеа Миклош и Хелга Тот (II2) 

3. место: Флориан Фењвеши, Норберт Фараго и Илдико 

Бурањ (II4) 

4. место : Река Кирај и Жока Абоњи (I4) 

 

 

У категорији III i IV разреда: 

1. место : Јудит и  Дора Тертели, Река Тот (III4) 

2. место: Лорета Цене и Рената Бала (III4) 

3. место: Акош Томашич (III4)  

4. место: Мариана Драгић, Река Катона и Ливиа Новак  

(III4)   

 

 

Ученици који су остварили најбоље резултате (међу њима су наше две екипе са освојеним 

1. местом) пласирали су се на финално такмичење у Солноку у Мађарској.  

 

*** 

Чланови Камерне сцене „Мирослав Антић“ су 23. фебруара у 

сали Дома културе за ученике одељења на српском наставном 

језику извели ироничну комедију Доре Делбјанко „Епитаф“ у 

режији Бранка Вучетића.   

 

 

 

 

Глумачку поставу чинили су: Душан Блажић, Тамара 

Вукашиновић, Љубица Романдић, Бранислав 

Унгиновић, Радован Зубац, Гордана Николић, Мирјана 

Савин и Марија Зубац.  

 

 

 

 

*** 



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

Јован Барјактаровић и Золтан Нађ постигли су пласман на окружни ниво такмичења.  

 

*** 

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 24. фебруара. Пласман на окружно 

такмичење постигли су Тимеа Бенда, Адам Шерфезе, Јован Барјактаровић и Акош 

Карпонаи.   

 

*** 

На окружном такмичењу из физике, одржаном 26. фебруара у Сенти, учествовали су 

Адам Богнар и Данијел Рац Сабо. Иначе, општинска и окружна такмичења организују 

подружнице ДФС и одељења Министарства уз помоћ свих наставника округа. 

*** 

Данијела Сенић (III3), Маја Умичевић, Валентина Мијић и Тања Вучковић (III2) биле су 

учеснице 13. међународног програма „ Masterclasses-Hands on Particle Physics”, 

реализованог 4. марта на Департману за физику Природно-математичког факултета у 

Новом Саду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Ченге Чехак је учествовала на окружном рецитаторском такмичењу, одржаном  4. марта у 

Градској библиотеци у Суботици, и успела да се пласира на покрајинско такмичење. 

 

*** 

На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном 5. марта у 

организацији Економско-трговинске школе, на окружно такмичење су се пласирали: 

Милица Сретеновић (I1), Леа Борбељ, Наташа Ђукић (II1) и Маја Умичевић (III2).  

 

*** 

 

 

У пратњн наставника, 75 ученика 
школе  је 8. марта посетило 12. сајам 
образовања „Путокази“. На путу до 
сајму ученици су обишли „Европски 

колегијум“ у Новом Саду, где им је одржана презентација на мађарском језику. 
 



Посету сајму је ове године финансирао Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – заједнице.  
Током сајма промовисане су образовне институције 
различитих нивоа, ресорне покрајинске  и 
републичке институције, ученичка и студентска 
удружења, а организоване су и бројне 
манифестације. Одржана је и књижевна  
манифестација „Дани Лазе Костића“, Дани 
библиотека и библиотекара, Дечји салон. 
У исто време оджавао се и 23. међународни салон књига а у аули сајма ученици су 
могли погледати и радове изложене на 22. међународној изложби ART EXPO 
 

*** 

 

Ученици одељења на мађарском 

наставном језику 11. марта су 

погледали представу  Lúdas Matyi  у 

извођењу Мађарског камерног 

позоришта из Сенте 

 

 

*** 

Истог дана (11. марта) у просторијама школе је одржан 

традиционални, Мини сајам образовања, на ком се 

представило 19 високообразовних институција.  

Међу излагачима су били :   

Економски факултет из Суботице ; 

Висока медицинска школа струковних 

студија „Милутин Миланковић“ и 

Висока школа за пословну економију 

и предузетништво из Београда ; Szent 

István Egyetem Zentai Konzultációs Központja ; из Новог Сада:  Европски 

универзитет- Фармацеутски факултет ; Факултет за спорт и туризам ; 

Технолошки факултет ; Филозофски факултет ; Правни факултет за 

привреду и правосуђе ; Природно-математички факултет ; Факултет за 

европске, правно-политичке студије ; Факултет за правне и пословне 

студије др Лазар Вркатић ; Висока пословна школа струковних студија ; 

Висока техничка школа струковних студија ; Висока школа за образовање васпитача 

(Óvóképző Szakiskola) ; Учитељски факултет на 

мађарском наставном језику из Суботице (Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar), Факултет за биофарминг 

Бачка Топола ; Висока школа струковних студија за 

меанџмент и пословне комуникације Сремски Карловци ; 

Фондација „Центар за младе таленте“ ; Едуконс 

Универзитет  Сремска Каменица.    



*** 

У Београду је 11. марта одржано републичко такмичење из математике, на ком је 

учествовао и наш ученик Шамуел Месарош из  I4 одељења.  

 

*** 

Ученици и наставници 

Сенћанске гимназије били су 

учесници и Отвореног дана 

у Ади 11. марта.   

 

 

 

*** 

Након квалификација, које су трајале од новембра до јануара месеца, 12. марта је одржано  

покрајинско „Кири – Хемија“ такмичење, на ком су учествовали : Река Фаркаш из I4 

одељења, Кира Капоста, Лила Велез Варга из IV5 одељења и Адријен Беседич из III5 

одељења.    

 

*** 

У организацији Средње медицинске школе у Сенти  је 12. марта одржано  општинско 

такмичење из историје, на ком су учествовали Леа Борбељ из II1 и Лука Адамовић из IV2 

одељења. 

 

*** 

На општинском тамичењу у спортској гимнастици, одржаном 16. марта у Сенти, екипа 

Сенћанске гимназије освојила је 1. место а ученица Ливиа Новак у појединачној 

категорији такође 1. место.  

 

*** 

Истовремено са ученицима из 60 земаља 

света и 34000 ученика основних и 

средњих школа у Србији, 16. марта у 10,00 

часова 78 наших ученика је учествовало у 

међународном математичком такмичењу 

„Кенгур без граница 2017“, које 

организује Друштво математичара Србије, 

са циљем да пупуларише математику и природне науке, 

развија логичко и комбинаторно мишљење, разумевање 

текстова и примену стеченог математичког знања. 

  

*** 

У просторијама Српског културног центра "Стеван 

Сремац" 17. марта је одржана  историјска трибина - 

промоција књиге "Евгеније Савојски и његово доба" др 

Бранка Бешлина. Домаћин трибине био је проф. Јован 

Гашовић.  



*** 

 

На  петој по реду „Берзи средњих школа“, коју је 17. марта 

организовала Основна школа „Јован Јовановић Змај“ из Кањиже,  

с намером да основцима благовремено обезбеди  потребне 

информације, учествовала је и наша школа. 

 

 

 Берзу су посетили ученици из 

Кањиже, Новог Кнежевца и Сенте.  

 

 

 

*** 

 

Под слоганом „Постаћу свестан потрошач“  17. марта је одржано 

јубиларно V међушколско такмичење ученика у области заштите 

потрошача, које организују Центар за заштиту потрошача из Сенте и 

Економско-трговинска школа.  

 

 

С циљем да се ученици упознају са законском 

регулативом из области заштите потрошача, њеном 

применом, као и значајем њиховог ангажовања, и ове 

године су одабране разноврсне теме, од квалитета робе 

и нездраве хране, до остваривања потрошачких права и 

заштите здравља.  Ученици 8 школа представили су 28 

радова.  

 

 

Екипа наше школе у саставу : Јудит Тертели и Река 

Тот из III4 одељења, освојила је 1. место, а учествовали 

су и Ива Галешев (I1), Адриен Беседич (III5) и Ката 

Боршош (III4).  

Ментор ученицима била је Илдико Мариаш.  

 

 

 

Поред диплома и вредних награда, најбољи међу 

такмичарима су постигли и пласман на Покрајинско 

такмичење у Новом Саду.    

 

 

 

*** 



Општинско такмичење из књижевности под називом „Књижевна олимпијада“ одржано је 

18. марта и на окружни ниво су се пласирале ученице Маја Умичевић и Валентина Мијић 

из III2 одељења.  

 

*** 

На окружном такмичењу из немачког језика, одржаном 19. марта у Кикинди, учествовао 

је ученик Золтан Нађ из IV6 одељења. 

 

*** 

На окружном такмичењу из енглеског језика, такође одржаном 19. марта у Кикинди, 

ученици Тимеа Бенда и Адам Шерфезе из IV6 одељења постигли су пласман на 

републичко такмичење. На такмичењу је учествовао и Јован Барјактаровић из IV2 

одељења. 

 

*** 

Истог дана (19. марта) ученица III2 одељења Тања Вучковић  учествовала је на окружном 

такмичењу из биологије, одржаном у Кикинди. Освојила је 3. место. 

 

*** 

На окружном такмичењу у спортској гимнастици, одржаном  22. марта у Сенти, екипа 

Сенћанске гимназије освојила је 2. место, док је ученица Ливиа Новак (III4)  у 

појединачној категорији освојила 1. место.  

 

*** 

Захваљујући организацији професорице музичке 

културе Кинге Лошонц, око 79 ученика, родитеља 

и наставника Сенћанске гимназије и Средње 

медицинске школе 23. марта су имали прилику да 

погледају Пучинијеву оперу „Боеми“ у извођењу 

опере Српског народног позоришта у Новом Саду.  

 

*** 

Окружни ниво уметничког такмичења средњошколаца (KMV) реализован је ове године 

24. марта у организацији Техничке школе из Аде. На завршни ниво такмичења пласирали 

су се : Јулиа Барна, Луца Нађ Абоњи и Лиа Лошонц из IV3 одељења,  Анита Чувик из II3 

одељења, као и Давид Нађ Абоњи из III3 одељења.   

 

*** 

 

Екипа задужена за промоцију школе 25. марта је у Основној 

школи „11. новембар“ представила предности образовања у 

Сенћанској гимназији  а током месеца промоције су одржане и 

у основним школама у Остојићеву и Падеју.  

 

  



*** 

 Културно историјско друштво "Јован Мушкатировић" је 31. марта 

у галерији Градског музеја организовало предавање под  насловом  

"Јован Мушкатировић и његово доба". Предавачи су били Јован 

Гашовић, професор историје и Рашко Рамадански, кустос и бивши 

ученик Сенћанске гимназије.   

 

*** 

 

 

У исто време (31. марта) у Градској концертној дворани се 

одржавало ауторско вече Габријеле Бенц Арсеновић 

(некадашње професорице наше школе) поводом 

двоструког јубилеја: 70 година живота и 50 година 

бављења музиком. У програму су учествовале и наше 

ученице, под руководством професорице Кинге Лошонц.   

 

*** 

У организацији Културно-образовно центра 

„Турзо Лајош“ током 31. марта и 1. априла 

одвијало се Уметничко такмичење 

средњошколаца у области филма и позоришне 

уметности. Омладинска група Мађарског 

камерног позоришта, у чијем саставу су и наши 

ученици Фани Дупак, Теодора и Маријана 

Драгић, Ченге Чехак, Давид Нађ Абоњи, Ласло 

Селеш и Виктор Вишер, наступила је са 

представом „Али зашто, господине професоре?“.  

 

За улогу у овој представи наша ученица Маријана Драгић проглашена је најбољом 

глумицом (заједно са чланицом суботичке позоришне групе) док су посебне награде 

освојили Ласло Селеш и Виктор Вишер.   

 

*** 

Наша школа је ове године била домаћин општинског такмичења из мађарског језика, које 

је одржано 1. априла. Ученице Река Катона и Кристина Хорват Катаи оствариле су 

пласман на окружни ниво такмичења.  

 

*** 

Народно позориште из Суботице 4. априла је у свечаној сали за ученике 3. и 4. разреда на 

мађарском наставном језику приказало представу „Еуропеана“ Патрика Оуредника.  

 

*** 

Na Међуокружном првенству у спортској гимнастици, одржаном 5. априла, наша ученица 

Ливиа Новак заузела је 4. место у појединачној категорији.  

 



*** 

Наши ученици су учествовали и на овогодишњем 

општинском  такмичењу „Шта знаш о здрављу“ и „Шта 

знаш о Црвеном крсту“, одржаном 6. априла. На 

такмичењу је било присутно 14 екипа а екипа нашег II4 

одељења (Барбара Калман, Сабина Јухас, Кира Кочиш 

Сирке , Ана Аго, Река Коња) освојила је 2. место (ментор 

: Моника Рожа Шипош). Поред ове, учествовале су и 

екипе I4, III4, III2 и II1 одељења са по пет ученика.  

 

*** 

У кикиндској Гимназији „Душан Васиљев“ 8. априла је одржано окружно такмичење 

„Књижевна олимпијада“, на ком су учествовале  Маја Умичевић и Валентина Мијић из III2 

одељења. Обе ученице су се пласирале на републичко такмичење.    

 

*** 

Наши ученици су 18. априла учествовали у полуфиналу 34. по реду интердисциплинарног 

средњошколског такмичења из области природних наука „Бугат Пал“, које је први пут 

организовано и за школе изван граница Мађарске. Такмичење је захтевало знања из 

физике, хемије, биологије и географије а учествовало је укупно пет екипа у саставу: 

Илдико Бурањ, Барбара Калман, Флориан Фењвеши (1. екипа), Река Рушак, Данијел Рац 

Сабо, Адам Богнар (2. екипа), Естер Хорват, Ребека Пилиши и Лаура Бере (3. екипа); Кити 

Есеш, Ласло Новак и Ребека Памер (4. екипа) и Река Коња, Левенте Сиђи и Сабина Јухас 

(5. екипа). Ментори су били Лаура Ароксалаши, Моника Рожа Шипош и Илдико Мариаш.   

 

*** 

Овогодишњи, 11. циклус квиза „Колико се познајемо“, који се 

реализује у оквиру пројекта Афирмација мултикултурализма и 

толеранције у Војводини а у организацији Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице, омогућио је и такмичење на 

матерњем језику националних заједница. Тако су се 18. априла у 

Суботици у међусобном познавању националних заједница Србије 

такмичиле и наше ученице:  Викторија Поша, Луца Нађ Абоњи, 

Александра Лалић и Естер Хорват.   

 

*** 

Педагошки завод Војводине је 20. априла у Скупштини АП Војводине организовао  

стручни скуп под називом Евалуација ефеката билингвалне наставе на којем су 

презентовани резултати тестирања ученика основних и средњих школа у Војводини у 

знању енглеског језика. Скупу су присуствовали и наши наставници који предају у 

билингвалним одељењима. Интересантно је да су тестирања показала веће знање 

енглеског језика у нашим билингвалним одељењима у односу на општи смер, иако 

ученици похађају мањи број часова енглеског језика.  

*** 



У Солноку је од 21. до 22. априла одржан државни 

ниво спомен такмичења „Кири – заштита животне 

средине“, на ком су учествовале чак 3 екипе 

„Сенћанске гимназије“, које су се за то избориле на 

покрајинском такмичењу. Тако су нас у Солноку 

представљали ученици који су освојили 1. и 2. место 

у категорији I и II разреда : Левенте Сиђи, Шара 

Катона и Сабина Јухас (II4) ; Река Рушак, Тимеа 

Миклош и Хелга Тот (II2), у категорији III и IV 

разреда Јудит и  Дора Тертели, Река Тот (III4). 

 

У укупном пласману наше екипе су постигле запажен резултат: 1. екипа је заузела 7. 

позицију, 2. екипа 12. а трећа екипа 9. место.  

У обе категорије наши ученици су проглашени најбољом екипом ван граница 

Мађарске.  

 

*** 

На републичком  такмичењу из енглеског језика, одржаном  22. априла на Филолошком 

факултету и Београду, учествовали су Тимеа Бенда и Адам Шерфезе.  

 

*** 

У финалном делу јубиларног, педесетог по 

реду Уметничког такмичења 

средњошколаца (КМВ), одржаног 21- 23. 

априла у Бечеју, учествовали су Јулиа 

Барна, Луца Нађ Абоњи и Лиа Лошонц из 

IV3 одељења, Анита Чувик из  II3, као и 

Давид Нађ Абоњи из III4 одељења.  

 

 У оквиру књижевног такмичења наградама су се овај 

пут овенчали Давид Нађ Абоњи, који је добио 1. 

награду ученичког жирија за новелу,  као и посебну 

награду часописа Híd, и Анита Чувик, која је освојила 

3. награду стручног жирија за хумореску, као и 1. 

награду ученичког жирија.     

 

 

 

У оквиру дела такмичења који се односи на уметност 

говора Лиа Лошонц је у категорији говора прозног 

текста освојила 3. награду од  стране ученичког 

жирија  

У делу такмичења на ком се представљају музичке 

изведбе компоноване поезије Луца Нађ Абоњи, Јулија 

Барна и Лидија Бајић освојиле су 3. награду стручног 

жирија и 2. награду ученичког жирија. 



*** 

Истог дана (22. априла) девојачки хор Сенћанске 

гимназије под руководством професорице Кинге 

Лошонц наступио је на Републичком такмичењу 

хорова средњих школа у Новом Саду. И овај пут су 

нам девојке осветлале образ : 2. место у категорији 

гимназијских хорова 

 

 

*** 

Четрдесет осма по реду покрајинска смотра рецитатора под називом  „Песниче народа 

мог“ одржана је у Образовно-културном центру у Сечњу 23. априла. Наша ученица Ченге 

Чехак постигла је пласман на републичко такмичење које се одржава у Ваљеву.   

 

*** 

На окружном такмичењу из мађарског језика, одржаном 29. априла у нашој школи, 

ученица Река Катона је заузела прво а Кристина Хорват Катаи друго место, чиме су се 

обе пласирале на републички ниво такмичења.  

 

*** 

Ученици одељења на мађарском наставном језику су 26. априла у Дому културе 

погледали представу Чонгор и Тинде по драми Михаља Верешмартија,у режији Балажа 

Перењија и кореографији Габора Мезеија.  

 

*** 

На окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном 29. априла у 

кикиндској гимназији, учествовале су Маја Умичевић, Леа Борбељ, Наташа Ђукић и 

Милица Сретеновић.   

 

*** 

Мађарски национални савет је 6. маја организовао 

образовну екскурзију за ученике трећег разреда 

северно-бачких школа на мађарском наставном 

језику, како би се информисали о могућностима 

студирања на високошколским институцијама у 

Србији.  

 Једна група наших ученика, у пратњи професорице 

Аранке Јухас, обишла је суботиче факултете, док је 

друга група у пратњи професорице Каталин Пеновац 

обишла факултете и „Европски колегијум“ у Новом 

Саду.  

 

*** 

Представници сенћанске полицијске станице су  9. маја у свечаној сали одржали 

предавање за матуранте на српском и мађарском језику.  

 



*** 

На општинском такмичењу из атлетике, одржаном 9. маја, женска екипа је заузела 1. а 

мушка 2. место.     

 

*** 

У свечаној сали Скупштине општине Сента 10. маја је 

одржан годишњи концерт камерног хора СКЦ-a Стеван 

Сремац, који је у потпуности посвећен Валерији Фодор 

Марјановић,  дугогодишњој диригентици хора, 

преминулој професорици наше школе. Током концерта, 

под диригентском палицом наше професорице Кинге 

Лошонц, поред хора СКЦ-а врло успешно се представио 

и девојачки хор наше школе.   

 

*** 

На окружном такмичењу иза атлетике, одржаном 12. маја у Сенти, женска екипа је 

поново заузела 1. место ; појединачно : Жока Абоњи је освојила 1. место у трци на 100 м, 

Клаудиа Сабо Ледењи - 1. место у трци на 400 м ; Чила Богнар - 1. место у трци на 800 м ; 

Николет Сабо Ледењи - 1. место у скоку увис ; Дорка Поша - 3. место у скоку удаљ. У 

штафети је учествовала и Агнеш Хеинрих.  

 

*** 

Професорица Илдико Мариаш похађала је семинар 

„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву 

децу“, који је уприличен само за саветнике спољне 

сараднике и просветне саветнике из школских управа 

током  12 и 13. маја у Зрењанину.  

 

*** 

Мађарско национално позориштe из Будимпеште је наградило наше ученике тако што је 

обезбедило превоз и карте за 55 посетилаца (45 ученика у пратњи наставника), као и 

преноћиште,  како би 13. маја  погледали њихову представу Сирано де Бержерак. 

Наредног дана ученици и наставници су обишли и Мађарску националну галерију а потом 

је уследио повратак кући. 

 

*** 

На Републичком такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“, одржаном 14. 

маја  у Карловачкој гимназији, наше ученице Валентина Мијић и Маја Умичевић заузеле 

су високо 6. односно 7. место.  

 

*** 

Истог дана (14. маја) у сали Скупштине Војводине у Новом 

Саду одржавана је церемонија проглашења победника 7. 

међународног Фестивала памети, на ком је учествовало око 

1000 такмичара из  Србије, Румуније, Бугарске, Мађарске, 

Словачке, Италије , Аустрије, Хрватске и Словеније. 



 

Покровитељ фестивала био је Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице, у 

сарадњи са Менсом и ФИМЕК факултетом.  

Слоган фестивала ове године је био „Откључај 

ДНК креативност“ а радове је oцењивао 

једанаесточлани међународни жири.  

 

 

 

Свечаности су, поред ученика и њихових професора 

те представника Покрајинског секретаријата, 

присуствовали и представници регија и амбасада.  

 

Међу најкреативнијима, који су се пласирали у 

финале, били су наши ученици: Марко Суботић, 

Адриен Беседич и Биљана Теслић. 

 

*** 

Мађарско камерно позориште из Сенте је током 15. и 16. маја на часовима мађарског 

језика у I4,II3,II4, III5 и IV5 одељењу и ове године реализовало пројекат под називом 

„Tantermi produkció“. Током анализе Модачеве драме „Људска трагедија“актери пројекта 

су заједно са ученицима покушавали тражити одговоре на вечна питања које актуализира 

ово чувено дело.  

 

*** 

Николет Сабо Ледењи (I4)  је 16. маја учествовала на мађуокружном такмичењу из 

атлетике и освојила 4. место у  категорији скок увис.  

 

*** 

За учешће на конкурсу „Трагом Милутина Миланковића“ наша 

ученица Симона Ђукић награђена је похвалницом. Тако се њен рад 

нашао и на изложби, уприличеној током истоименог фестивала, 

одржаног  18. маја на Прирородно-математичком факултету у 

Крагујевцу.     

 

*** 

 

„Матурантска парада“ - Четворка за Гинисов рекорд, назив 

је манифестације, која истовременим плесом младих на 

трговима мноштва европских градова, већ 13 година 

заредом промовише  толеранцију, мир, пријатељство и 

повезивање младих.  Стога су и ове године сенћански 

матуранти (међу њима и наши) заплесали увежбане кораке 

кадрила тачно у 12.00 часова 19. маја испред Градске куће.  



*** 

Овогодишњи испраћај матураната одржан је 26. маја. Након последњег разредног часа, 

испраћаја из школе и дефилеа по центру града, свечана академија је одржана у новој 

спортској хали. На крају су, наравно, програшени и најбољи, ученици генерације 

2013/2017. године.  

 

 

 

То су ове године били:  

Марко Суботић на српском, и Акош 

Карпонаи на мађарском наставном 

језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

Професорице Илдико Мариаш и Силвија Нађ, које предају у билингвалним одељењима, 

похађале су семинар о билингвалној настави, који је током 26. и 27. маја на Филолошком 

факултету у Београду организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

у сарадњи са Европским центром за модерне језике у Грацу. Тема семинара је била тзв. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) метода, која обједињује наставу страних 

језика са осталим предметима, при чему се одређени садржаји појединих наставних 

предмета одвијају на страном језику.  

 

*** 

Катона Река и Кристина Хорват Катаи су 27. маја учествовале на републичком 

такмичењу из мађарског језика, одржаном у суботичкој Гимназији за талентоване 

ученике „Деже Костолањи“.   

 

*** 

Наши ученици су присуствовали и предавању о Руђеру Бошковићу, које је, у организацији 

Културно-историјског друштва „Јован Мушкатировић“, 31. маја у сали Народне технике 

одржао Бранко Симоновић, сарадник Астрономског друштва „Руђер Бошковић“. 

Разгледању месеца и јупитера телескопом, које је уследило након предавања, 

присуствовали су и професори наше школе. 

 

*** 

 У организацији Мађарског националног савета 3 ученика, одабрана од стране наставника  

веронауке, прикључила су се ходочашћу у Чикшомјоу. Програм екскурзије је трајао од     . 

31. маја до 5. јуна а обухватио је бројне садржаје. 

 



*** 

У Мађарској академији наука 8. јуна је 

одржана свечана додела ученичких 

стипендија и награда Новофер фондације 

„Денеш Габор“ за 2017. годину. Међу 

награђенима били су и наши ученици Кира 

Капоста, Река Сорад и Адам Гујаш (ментор 

Лаура Ароксалаши).  

 

Наше професорице Лаура Ароксалаши и 

Силвија Нађ биле су чланице комисије за 

оцењивање ученичких радова пристиглих 

на конкурс.  

 

*** 

И ове школске године одвијала су се дописна такмичења из хемије на страним језицима. 

У сегменту „хемија на енглеском“ Кристина Хорват Катаи (III4) је, након 4 кола, у 

укупном пласману освојил 6. место, док је из „хемије на немачком“ Берец Богларка (II4) 

након 2 кола освојила 7. место у укупном пласману.  

 

*** 

Последњи дан наставе у овој школској години  је 20. јуни. 

 

 

 


