A 2016/17. ISKOLAI ÉVKÖNYVE
A belgrádi Tudománynépszerűsítő Központ Tudományos Kamionja a Kutatók Éjszakáját
megelőzően, augusztus 31. és szeptember 4. között vendégszerepelt Zentán.

Az idei Kutatók Éjszakájának középpontjában a „cool&hot” tudományos témák álltak. A
Tudományos Kamionban is sok programot mutattak be. Minden nap tanösvény és izgalmas
műhelymunkák, előadások várták a látogatókat, akik között voltak iskolánk tanulói is, és az
előadó tanárok között iskolánk tanárai is, Máriás Ildikó, kémia szakos tanárnő a mindennapok
kémiájáról tartott előadást.

***
Zenta városnapi rendezvényeinek sorában
szeptember 10-én a Városháza dísztermében
ünnepi fogadást tartottak az általános és
középiskolás Vuk-díjas tanulók részére.
Köszöntőt Ceglédi Rudolf polgármester
mondott. Fellépett a Zentai Gimnázium kórusa.

***

2016. szeptember 10-én zajlott a Zenta város
jubileuma
alkalmából
rendezett
történelemverseny, amelyen a Lality Alexandra,
Nagy Abonyi Luca és Pósa Viktória összetételű
csapat első helyen végzett.

***
Városnapi kincskereső elnevezésű játékos, helyismereti
vetélkedőre került sor szeptember 10-én, amelyen
intézményünk diákjai is rész vettek.

***
Szeptember 17-én a középiskolák tanárai és diákjai
tanfolyamon sajátíthatták el az automata defibrillátor
(AED) használatát. A tanfolyamot Zenta község
önkormányzata és a zentai Egészségház szervezte, az
előadók Tomašević Brankica és Lőrinc Csongor voltak.

***
A Zentai Gimnázium diákjainak egy kis csapata szeptember 23-án a
Szegedi Csillagvizsgálóba látogatott.

***
Szeptember folyamán került sor a második osztályos tanulók tudásszintjének felmérésére
anyanyelvből, vagyis szerb és magyar nyelvből, valamint matematikából.
ÜNNEPI MŰSOR A 140. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL
2016. 09. 30-án a Zentai Gimnázium 140 éves évfordulója alkalmából ünnepélyre került sor a
Művelődési Házban, amelyen megjelentek az egyházi méltóságok, gimnáziumunk diákjai és
tanárai, az egykori dolgozóink, a testvériskolák képviselői, a községi képviselő-testület tagjai, a
köztársasági és a tartományi parlament tagjai, a vállalatok és az állami intézmények vezetői.

Jelen voltak Pásztor István úr, a Vajdaság Autonóm
Tartomány Képviselőházának elnöke, Milićević
Đorđe úr, a Tartományi Kormány alelnöke,
dr.Szilágyi
Péter
úr,
Magyarország
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára,
Pirityiné Szabó Judit asszony, a magyarországi
Nemzetpolitikai
Kapcsolattartási
Főosztály,
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető
asszonya, dr.Menyhárt Attila úr, a Szabadkai
Főkonzulátus vezető konzulja,
Koláth Erika
konzulasszony, Vicsek Annamária, köztársasági
képviselő, az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium államtitkár
asszonya, mgr. Hajnal Jenő úr, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Nyilas Mihály úr, a
Tartományi, Oktatási, Jogalkotási–Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi–Közösségi titkár, a
Tartományi Kormány alelnöke, Muškinja Heinrich Anikó, a tartományi ombudsman, Ceglédi
Rudolf úr, Zenta város polgármestere, Balo Tatjana, a Községi Képviselő-testület elnöke.
A Zentai Gimnázium igazgatónője mellett,
Ceglédi Rudolf, dr.Szilágyi Péter, Milićević
Đorđe, Pásztor István, Hajnal Jenő és Vicsek
Annamária tartottak ünnepi beszédet.

A műsorban szerb és magyar nyelvű összeállítással
felléptek az intézményünk jelenlegi diákjai, az egykori
diákjaink, az iskolánk kórusa, valamint egy
prezentációt láthatott a közönség, amely felidézte a
múlt emlékeit.
Az egykori diákok közül szerepeltek Gubik
Sebastian, Samardžić Đurđina, Vejnović Jovana,
Verebes Judit, Szalai Bence, Fehér Nóra és Fehér
Miklós, a Miroslav Antić Kamaraszín társulatának
valamint
a
Stevan
Sremac
Helyismereti
Alapítványnak a tagjai is közreműködtek.

Bencz Arsenović Gabriella, iskolánk egykori zene
szakos tanára, e jeles évforduló alkalmából
komponált egy szerzeményt, amit a Zentai
Gimnázium leánykara előadott.

***
Szeptember 30 – október 2-ig zajlott a Zentai Alkotóházban a VII. Kárpát-medencei
kémiatábor, amelyet a 75 évvel ezelőtt elhunyt Bugarszky István kémikus, egyetemi tanár
tiszteletére rendeztek meg, ezen Szeles László, Nagy Abonyi Lucia és Simon Vivien vettek részt.
***
Október 2-án a Hazatérés a szülőföldre elnevezésű történelemversenyen a Zentai Gimnázium
csapata (Lality Alexandra, Nagy Abonyi Luca, Pósa Viktória, Tomasich Ákos, Dragić Marianna,
Katona Réka, Pósa Luca, Dér Lilla, Horváth Edina, Burány Ildikó, Katona Sára) 4. helyet ért el.
***
A
Stevan
Sremac
Helyismereti
Alapítvány
könyvbemutatót szervezett október 7-én, melynek a
házigazdája Gašović Jovan, történelem szakos tanár volt,
a bemutatott könyv méltatói a szerzők, dr. Ninković
Nenad
és
dr.Vasin
Goran
az
újvidéki
Bölcsészettudományi Kar tanárai voltak.

***
Az adai városháza dísztermében október 13-án a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében
a középiskolák magyar tagozatos diákjai számára megszervezett beszédverseny zajlott. Részt
vettek iskolánk tanulói is (Ágó Anna és Katona Sára).
***
A községi kispályás labdarúgótornán, amelyet október 13-án tartottak meg Zentán, a Zentai
Gimnázium fiúcsapata 3., a lánycsapat 2. helyezést ért el. Katona Ákos a legjobb játékosak
minősült.
***
Október 14-én megtörtént a bilingvális tagozat (IV.6) és az általános tagozatok (IV.1, IV.2, IV.4)
tudásszintjének felmérése angol nyelvből.
***
Intézményünkben szemináriumra került sor október 16-án a tanárok számára, melynek témája a
pedagógiai dokumentáció vezetése volt.
***
Október 19-én Magyarkanizsán a körzeti asztalitenisz-versenyen a Zentai Gimnázium
lánycsapata 1. helyezést ért el. A lánycsapat tagjai voltak: Milovanović Ivana, Szórád Henrietta
és Veréb Xénia. A fiúcsapat (Fenyvesi Flórián, Naumov Ognjen és Štrbac Nikola) 2. helyezést
ért el.
Fenyvesi Flórián, a fiúcsapat tagja, egyéni kategóriában 1. helyezést ért el.
Еgyéni kategóriában Milovanović Ivana 2. helyezést ért el.
***

Október 20-án zajlott az őszi futóverseny iskolánkban.
***
2016. október 21-én a Gloria victis elnevezésű verseny 1956-tal kapcsolatos témájú irodalmi és
történelmi pályázatán Pósa Viktória különdíjban részesült.

***
Október 27-én meglátogathattuk az 61. Nemzetközi Könyvvásárt
Belgrádban, amelyen az idén Irán volt a díszvendég. Gašović Jovan
közreműködésével valósulhatott meg az utazás, valamint a támogatóknak
köszönhetően lehetőség adódott fontos könyvek megvásárlására is a
könyvtárunk számára.

***
Október 28-án a Zentai Magyar Kamaraszínház előadását, Szép Ernő: Május van, Tisztelt úr...
címűt tekinthették meg a magyar tagozatok diákjai, melyet Mezei Kinga rendezett.
***
BESZÉLGETÉS A ZETNA XI. IRODALMI
FESZTIVÁLJÁNAK KERETÉBEN

A zEtnával való többéves együttműködésnek köszönhetően az idén is lehetővé vált, hogy
iskolánk bekapcsolódjon a zEtna immár tizenegyedik fesztiváljába.

A rendezvénysorozat második napján, november 4-én a Zentai Gimnázium dísztermében a
Kossuth-díjas, ismert írót, drámaírót, esszéistát, Végel Lászlót láttuk vendégül. Az íróval Nagy
Abonyi Árpád, iskolánk magyartanára, aki ugyancsak író, beszélgetett. Az egy tanóra
hosszúságú beszélgetésen tanárunknak sikerült kérdéseivel a hetvenöt éves író pályájának
legérdekesebb momentumait felszínre hozni, de egyben arról is hallhattunk, hogy mi az író
véleménye a nyomtatott könyv jövőjéről és a fiatal generációk kilátásairól.

Az író optimista hangvételű, olykor humoros válaszait a beszélgetés végén a diákok nagy tapssal
jutalmazták.
***
November 4-én a zentai Művelődési Házban sor került a pedagógusok tiszteletére rendezett
ünnepségre, amelyen gimnáziumunk tanulói is szerepeltek.

***
A november 10-én megtartott községi kosárlabdabajnokságon a fiúk 2. helyen végeztek.
***
November 10-én az országos asztaliteniszversenyen a Zentai Gimnázium lánycsapata 2.
helyezést ért el. A lánycsapat tagjai voltak:
Milovanović Ivana, Szórád Henrietta és Veréb
Xénia.

Fenyvesi Flórián, a fiúcsapat
kategóriában 2. helyezést ért el.

tagja,

egyéni

Еgyéni kategóriában Milovanović Ivana 3. helyezést
ért el.

***
A Magyar Nemzeti Tanács képviseletében november 16-án Jerasz Anikó tartott előadást a
magyar nyelven tanuló diákok szüleinek a továbbtanulási lehetőségekről.
***

Gašović Jovan, történelem szakos tanár november 25-én
a csókai városi könyvtárban Mihailo Pupinról tartott
előadást.

***
A Magyar Nemzeti Tanács december 2-án tartott előadást a magyar nyelven tanuló diákoknak a
továbbtanulási lehetőségekről.
***
A nagybecskereki Milutin Milanković
Asztronómiai
Szervezet
és
a
kruševaci Eureka többek között a
Szerbiai
Asztronómiai
Szövetség/Szervezet
támogatásával
pályázatot hirdetett a Holdról készült
legjobb felvétel elkészítésére, melyen
Senić Danijela első helyet nyert
2016.12.03-án.

***
A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató
Diákokért Alapítvány a 2016/17-es tanévben is
meghirdette a Tudományos Diákkörök XVII.
Konferenciasorozatát és azon belül a Vajdasági
Regionális
Konferenciát,
amelyet
a
zentai
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola
szervezett december 3-án. Összesen harminckét
pályamunkával versenyeztek a középiskolák diákjai.

Az iskolánkat
Beszedics Adrienn és Borsos Kata
képviselte. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó).
A
tanulólányok 3. helyezést értek el. A vajdasági regionális
elődöntő legjobbjai továbbjutottak a Tudományos
Diákkörök Országos Konferenciájának Kárpát-medencei
döntőjére, amelyet 2017. március 31-e és április 1-je
között tartanak meg Székesfehérváron.

***
December 8-án megtartották a községi röplabdaversenyt, amelyen a fiúcsapat első helyezett
lett, a lánycsapat pedig 3.
***
Az idén is, mint az előző években, a Zentai Gimnázium kórusa a
Jingle Bells című dal éneklésével részt vett a Mikulás-nap
alkalmából megrendezett Mikulás-csokoládé osztogatásban,
amelyre december 6-án került sor a diákparlament
szervezésében.

***
December 19-én és 20-án szemináriumon vehettek részt az érdeklődő tanárok, melyet
iskolánkban tartottak. Témája a karrierépítés és tanácsadás volt.

***

December 21-én iskolánk könyvtárában megemlékeztünk Petar Kočić,
szerb prózaíró halálának százéves évfordulójáról, a megemlékezésen
részt vettek a III.1, a III.2 és a IV.2 osztályok tanulói, valamint a
könyvtáros és a szerb nyelv és irodalom szakos tanár.

A tanulók prezentációkkal készültek, az író
kiemelkedő művéből, a Borz a bíró előtt
címűből
is
elhangzottak
részletek.
(Közreműködtek: Mijić Valentina, Vučković
Tanja, Soraić Natalija, Mrkaić Nikola és
Umičević Maja).
***
A Gábor Dénes Alapítvány Novofer ösztöndíjában
részesültek 2016-ban Balázs Csenge, Nagy Abonyi
Luca és Horvát Melinda, az ünnepélyes díjkiosztásra
december 22-én került sor Budapesten.

***
2017. január 3-án a zentai Művelődési Ház kiállítási
termében Nagy Abonyi Dávid fotókiállítására került sor.

Gondi Martina a következőt nyilatkozta a kiállítással
kapcsolatban: „Davie kivételes fiatalember, aki kiáll
amellett, amit az életében a legfontosabbnak tart és amit
közölni akar. Az pedig olyan húrjait pendíti meg az
érzelmeknek, amelyek számunkra szokatlanok. A
romantika esztétikáját és az esztétika romantikáját
képviseli, őszinte témákat tár elénk őszintén, személyes és
érzelmekkel átszőtt teret teremtve ezen a módon. És ami
leginkább bizonyítja Davie tehetségét, az az, hogy meg
tudja szólítani a művei szereplőit, akik ezáltal egész
történeteket mesélnek el nekünk.”

***
A Szegedi Tudományegyetem nyílt nap keretében tájékoztató előadást tartott iskolánkban
január 17-én.
***
A községi matematikaversenyről, mely január 21-én Zentán volt, továbbjutottak: Farkas Réka,
Mészáros Sámuel, Mészáros Csaba, Tóth B. Tibor, Sretenović Milica, Györe Congor, Király
Réka, Popovity Jazmin (I. osztály) , Szórád Réka, Szűgyi Levente, Burány Ildikó, Miklós Tímea,
Rác Szabó Dániel (II. osztály), Bálint Dániel (IV. osztály).
***
A községi fizikaversenyt január 22-én tartották a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban,
melyről Rác Szabó Dániel és Bognár Ádám jutottak tovább.
*** .
A Szent Száva-ünnepséget január 27-én az általános iskola szervezte meg a zentai Művelődési
Házban.
Ugyanezen a napon este a bál keretein belül
megjutalmazták Gašović Jovan történelemtanárt a
Stevan
Sremac
Helyismereti
Alapítvány
munkájában való önzetlen részvételéért, az esten az
alapítvány kórusa is fellépett Losonc Kinga, zene
szakos tanárnő vezetésével.

***
Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny elődöntőjét a zentai
Thurzó Lajos Művelődési Központ szervezésében, január 31-én tartották
meg, az iskolánkat 4 tanuló képviselte.

***
Máriás Ildikó, gimnáziumunk kémia szakos tanára február 2-ától tanügyi tanácsos szerepet
kapott.
***

Györe Congor, Miklós Tímea, Tóth László és Bálint
Dániel február 6-án a szenci gimnáziumban szervezett
Oláh György Emlékversenyen vettek részt.
Majdnem száz diák jelentkezett a LXI. Felvidéki Magyar
Matematikaverseny – Oláh György Emlékversenyre,
amelyet vándorversenyként minden évben máshol
rendeznek meg.

***
Február 9-én zajlott az Én Európám uniós verseny második fordulója, melybe bekerült a Baté
Dávid, Rekecki Dóra és Varga Orsolya összetételű csapat is, a felkészítőjük Penovác Katalin
tanárnő volt.
***
Február 10-én nyílt napot szervezett a Zentai Gimnázium, és
a következő szakokat népszerűsítette: szerb tannyelven:
általános és bilingvális szak (szerb-angol), magyar
tannyelven: általános szak, társadalmi-nyelvi szak,
természettudományi szak; szakkörök: angol, német és szerb
nyelvből B2 és B1 szintű nyelvvizsgára való felkészítő.

Az intézmény igazgatója köszöntötte a díszteremben az
egybegyűlteket, az iskola tanárai és diákjai is tájékoztatták az
érdeklődőket, valamint megnézhették az egyes tantermeket és
órákat is.

***
A községi szavalóversenyre február 17-én került sor, melyen Csehák Csenge 1. helyezést ért el
és továbbjutott.
***
A körzeti matematikaversenyen, február 19-én Zentán, a tanulóink a következő eredményeket
érték el: Mészáros Sámuel, 1. hely, Györe Csongor, 2. hely, Farkas Réka és Szórád Réka, 5.
hely.
***
A szerb nyelvű községi szavalóversenyen, február 20-án, Soraić Natalija 3. lett.
***

A Curie környezetvédelmi emlékverseny február 21én zajlott Szabadkán. Az iskolaév folyamán 8 csapat vett
részt a versenyen, három körben, és 3 csapat jutott
tovább:

1 hely: Szűgyi Levente, Katona Sára, Juhász Szabina;
2. hely: Rusák Réka, Miklós Tímea, Tóth Helga ; 3.
hely: Fenyvesi Flórián, Faragó Norbert, Burány Ildikó ;
4. hely: Király Réka, Abonyi Zsóka. 1. hely: Törteli
Judit, Törteli Dóra, Tóth Réka; 2. hely: Cene Loretta, Balla Renáta; 3. hely: Tomasich Ákos,
Horváth Kátai Krisztina; 4. hely: Dragić Marianna, Katona Réka, Novák Lívia.
Három csapat továbbjutott a szolnoki döntőre.

***
A Miroslav Antić Kamaraszínház előadását február 23-án a
szerb tagozatokra járó diákok is megtekintették.

***
Az iskolai német nyelvi versenyről, amely február 24-én
volt, Barjaktarović Jovan és Nagy Zoltán jutottak el a körzeti
versenyre.
***
Az angol nyelvi iskolai versenyt február 24-én tartották meg. Továbbjutottak: Benda Tímea,
Serfőző Ádám, Barjaktarović Jovan, Korponai Ákos.

***
Bognár Ádám és Rác Szabó Dániel részt vettek a körzeti fizikaversenyen, amelyet február 26án Zentán tartottak meg.
***
Senić Danijela, Umičević Maja, Mijić Valentina és
Vučković Tanja az újvidéki Természettudományi Kar
Fizika Szakának szervezésében részt vettek a
„Masterclasses-Hands on Particle Physics”
nemzetközi programban március 4-én.

***
Csehák Csenge részt vett a körzeti szavalóversenyen, amelyet a szabadkai Városi Könyvtárban
tartottak március 4-én, és továbbjutott a tartományi szintű versenyre.
***
A községi versenyt szerb nyelvből március 5-én tartották meg a zentai Közgazdaságikereskedelmi Középiskola szervezésében.Umičević Maja, Sretenović Milica, Borbelj Lea és
Đukić Nataša továbbjutottak a körzeti versenyre.
***
Március 8-án a harmadik osztályos tanulók néhány tanár kíséretében ellátogattak az
újvidéki oktatási kiállításra, megtekintették az Európa Kollégiumot és az egyetemi várost is.

Az utazás költségeit a Tartományi Oktatási, Jogalkotási,
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi
Titkárság fedezte.
***

Мárcius 11-én a magyar nyelven tanuló diákok megnézték a Magyar
Kamaraszínház előadását – (Fazekas Mihály: Lúdas Matyi).

***
Március 11-én került sor iskolánkban a felsőoktatási intézmények
bemutatkozására. 20 intézmény Szabadkáról, Újvidékről,
Belgrádból, Kikindáról, Topolyáról, Zomborból és Zentáról
mutatkozott be a Zentai Gimnázium, a Közgazdasági-kereskedelmi
Középiskola és az Egészségügyi Középiskola diákjainak.

A szervezők összességében igen sikeresnek értékelték a rendezvényt, hiszen – mint mondták – a
diákoktól és a kiállítóktól is rendkívül sok pozitív visszajelzés érkezett hozzájuk, éppen ezért a
jövőben is mindenképpen folytatni szeretnék a hazai felsőoktatási intézményekben történő
továbbtanulás népszerűsítését a zentai középiskolák tanulói körében.
***
Mészáros Sámuel részt vett a köztársasági matematikaversenyen, amelyet Belgrádban
március 11-én tartottak meg.
***
A Zentai Gimnázium tanárai és diákjai nyílt napon vettek rész Adán március 11-én.

***
A tartományi Curie kémiaversenyen március 12-én Farkas Réka, Káposzta Kyra, Velez
Varga Lilla és Beszedics Adrienn vettek részt.
***
A március 12-én tartott községi történelemversenyen, amit a zentai Egészségügyi Középiskola
szervezett, részt vettek Borbelj Lea és Adamović Luka.
***
А községi szertornaversenyen, amelyet Zentán, március 16-án tartottak, a Zentai Gimnázium
csapata 1. helyezést ért el. Egyéni kategóriában Novák Lívia szintén 1. helyezett.
***
A Kenguru Határok Nélkül Matematikaversenyen március 16-án
iskolánk 78 tanulója vett részt.

***
A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány könyvbemutatót
(Bešlin Branko könyve) szervezett március 17-én, melynek
a házigazdája Gašović Jovan, történelem szakos tanár volt.

***

Március 17-én a kanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános
Iskola által szervezett középiskolások bemutatkozásán részt
vett iskolánk is.

***
А zentai Fogyasztóvédelmi Központ és a zentai Közgazdaságikereskedelmi Középiskola március 17-én megszervezte a jubiláris
iskolák közötti fogyasztóvédelmi diákversenyt.

Az idei verseny fő mottója: „Tudatos fogyasztó
leszek!” A verseny célja a fiatalok
érdeklődésének felkeltése a fogyasztóvédelem, a
tudatos vásárlás, az egészségmegőrzés, a
környezetvédelem iránt, mindez a fogyasztói
jogok érvényesítésének tükrében.

8 iskola tanulói mutatták be munkáikat. A
Zentai Gimnázium egyik csapata – Törteli Judit
és Tóth Reka – 1. helyezést ért el. Részt vettek
még Galešev Iva, Beszedics Adrienn és Borsos
Kata. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó).

A legjobbak jogot szereztek a tartományi szemlére,
melyre májusban Újvidéken kerül sor.

***
Március 18-án zajlott a községi szintű „Irodalmi olimpia” elnevezésű irodalmi verseny a Zentai
Gimnáziumban. Umičević Maja és Mijić Valentina továbbjutottak a körzeti versenyre.
***
Nagy Zoltán részt vett a német nyelvi körzeti versenyen, amely március 19-én volt Kikindán.
***
A március 19-én megtartott angol nyelvi körzeti versenyen Benda Tímea, Serfőző Ádám és
Barjaktarović Jovan vettek részt. Benda Tímea és Serfőző Ádám továbbjutottak az országos
versenyre.
***
Ugyanazon a napon (március 19-én) Vučković Tanja Kikindán részt vett a körzeti
biológiaversenyen. Harmadik helyezést ért el.
***
А körzeti szertornaversenyen, amelyet Zentán, március 22-én tartottak, a Zentai Gimnázium
csapata 2. helyezést ért el. Egyéni kategóriában Novák Lívia 1. helyezett.

***
Losonc Kinga szervezésében március 23-án az újvidéki
Szerb
Nemzeti
Színházban
iskolánk
tanulói
megtekinthették Puccini Bohémélet című művét.

***
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének körzeti versenyét Adán, a Műszaki Iskolában
tartották március 24-én.
A verseny két szekcióban (1. önálló alkotások, 2. beszédművészet és megzenésített versek)
párhuzamosan zajlott. Továbbjutottak: Barna Júlia, Nagy Abonyi Luca, Bajić Lídia, Csuvik
Anita, Losonc Lia és Nagy Abonyi Dávid.
***
Az intézményünket népszerűsítő csapat a zentai általános iskolákban
is bemutatkozott március 25-én, valamint a hónap foyamán
Tiszaszentmiklóson és Padén is jártak.

***
Március 31-én a zentai Városi Múzeumban Gašović Jovan, történelemtanár
és Ramadanski Raško, iskolánk egykori diákja Muškatirović Jovanról
tartottak előadást.

***
Március
31-én
a
Városi
Hangversenyteremben
megtartották Arsenović Bencz Gabriellának, iskolánk
egykori tanárának ünnepi műsorát, 50 éves zenei
tevékenysége kapcsán, aki egyben 70 éves születésnapját is
ünnepelte, melyen Losonc Kinga vezetésével iskolánk
tanulói is szerepeltek.

***
A Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ
szervezésében március 31-én és április 1-jén a
Középiskolások
Szín-és
Filmművészeti
Vetélkedője zajlott Zentán. A Zentai Magyar
Kamaraszínház Diákszínjátszói előadták a Cziczó
Attila: Tanár úr, de miért? című vígjátékot.

A tanulóink közül szerepeltek: Dupák Fanni, Dragić Teodóra, Csehák Csenge, Dragić Marianna,
Nagy Abonyi Dávid, Szeles László és Wicher Viktor.
Dedovity Tomity Dina mellett (a szabadkai Fabula Rasa Színjátszó Grund tagja) a legjobb női
szereplőnek járó elismerést Dragić Marianna (az iskolánk tanulólánya) hozta el.
Különdíjakban részesültek: Szeles László (A Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központ
különdíja) és Wischer Viktor (Tanyaszínház különdíja).
***
A községi magyar nyelvi verseny házigazdája április 1-jén a Zentai Gimnázium volt. Katona
Réka (2.hely) és Horváth Kátai Krisztina (1.hely) továbbjutottak.
***
A Szabadkai Népszínház vendégjátékát tekintették meg a díszteremben harmadikos és
negyedikes magyar nyelven tanuló diákjaink április 4-én.
***
А körzetközi szertornaversenyen, amelyet április 5-én tartottak, Novák Lívia egyéni
kategóriában 4. helyezést ért el.
***
A zentai Vöröskereszt által szervezett Mit tudsz az
egészségről? és Mit tudsz a Vöröskeresztről? elnevezésű
községi szintű versenyt április 6-án Zentán tartották
meg. Összesen 14 csapat szerepelt, ezek között a Zentai
Gimnázium 5 csapata. A II.4 osztály csapata 2. helyezést
ért el. (Felkészítő tanár: Rózsa S. Mónika).

***
Umičević Maja és Mijić Valentina részt vettek a körzeti „Irodalmi olimpia” elnevezésű irodalmi
versenyen, amelyet a kikindai Dušan Vasiljev Gimnáziumban tartottak április 8-án. Mind a két
lány továbbjutott a köztársasági versenyre.
***
Április 18-án a Bugát Pál XXXIV. Országos és I. Határon túli Középiskolai
Természetismereti Műveltségi Vetélkedő országos elődöntőjén (fizika, kémia, biológia,
földrajz területeit öleli fel) a résztvevő 60 középiskola 157 csapatából 141 csapat vett részt. Az
iskolánkat 5 csapat képviselte: 1. csapat: Burány Ildikó, Kálmán Barbara, Fenyvesi Flórián, 2.
csapat: Rusák Réka, Rácz Szabó Dániel, Bognár Ádám, 3. csapat: Horváth Eszter, Pilisi Rebeka,
Bera Laura, 4. csapat: Eszes Kitti, Novák László, Pámer Rebeka, 5. Kónya Réka, Szűgyi
Levente, Juhász Szabina. Felkészítő tanárok voltak Árokszállási Laura, Rózsa Sipos Mónika és
Máriás Ildikó.

***
A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban
projektum keretében idén 11. alkalommal került megrendezésre a
Mennyire ismerjük egymást? történelmi vetélkedő. A Tartományi
Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Nemzeti
Kisebbségi Titkárság által szervezett verseny ebben az évben a
kisebbségek számára is nyitottá vált, hiszen anyanyelvükön
versenyezhettek a tanulók. Az iskolánk tanulói, Pósa Viktória, Nagy
Abonyi Luca, Lality Alexandra és Horváth Eszter versenyeztek április
18-án.

***
Április 20-án a bilingvális tagozatokon tanító tanárok szakmai tanácskozáson vettek részt
Újvidéken.
***
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos
döntőjét április 21-e és 22-e között tartották meg
Szolnokon. Iskolánkat 3 csapat képviselte, amelyek a
megtartott területi döntőről kvalifikálták magukat az
országos döntőre.
A másodikos diákok által alkotott csapatok
összesítettben a 7. (Szűgyi Levente, Katona Sára és
Juhász Szabina) és a 12. helyen zártak (Rusák Réka,
Miklós Tímea és Tóth Helga), a harmadikosok
alkotta csapat (Törteli Judit, Törteli Dóra, Tóth Réka)
a 9. helyen végzett. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó).
Mindkét kategóriában az iskolánk csapatai megszerezték a legjobb határontúli csapat
címet.
***
A köztársasági angol nyelvi versenyen, amelyet Belgrádban tartottak április 22-én, részt vettek
Benda Tímea és Serfőző Ádám.
***
Az 50. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén, amely április 21-e és 23-a között zajlott,
a tanulóink a következő eredményeket
érték el:

Nagy Abonyi Dávid (novella kategóriában): a Híd különdíja, Csuvik Anita (humoreszk
kategóriában): 1. hely, Nagy Abonyi Luca, Barna Júlia és Bajić Lídia (megzenésített versek):
3. hely, Törteli Judit (fotó): 1. hely.

***

Újvidéken
április 22-én a középiskolások
köztársasági kórusversenyén a Zentai Gimnázium
leánykórusa Losonc Kinga vezetésével 2. helyen
végzett.

***
Csehák Csenge részt vett a 48. tartományi szavalóversenyen, amelyet április 23-án tartottak
meg Szécsányban, és továbbjutott a köztársasági versenyre.
***
A körzeti anyanyelvi versenyen, amelyet április 29-én tartottak meg iskolánkban, Katona Réka
1. helyezést, Horváth Kátai Krisztina pedig 2. helyezést ért el. Mindkét tanulólány továbbjutott a
köztársasági versenyre.
***
A magyar nyelven tanuló diákok április 26-án a Művelődési Házban megnézték a zentai
Magyar Kamaraszínház előadását: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.
***
Umičević Maja, Borbelj Lea, Đukić Nataša és Sretenović Milica részt vettek a szerb nyelvi
körzeti versenyen, amelyet Kikindán tartottak április 29-én.
***
Május 6-án a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében egynapos tanulmányi kiránduláson
ismerkedhettek meg Újvidék és Szabadka továbbtanulási lehetőségeivel, felsőoktatási
intézményeivel a zentai, az adai és az óbecsei harmadikos középiskolások.

Szombaton délelőtt 41-en érkeztek Szabadkára. A
ferencesek templomában Paskó Csaba, az MNT
Végrehajtó Bizottságának tagja, az egyes karok,
szakfőiskolák képviselői fogadták őket, valamint olyan
demonstrátor-ösztöndíjas hallgatók, akik az egész
tanévben segítik az elsőéveseket, hogy könnyebben
vegyék az egyetemista élet akadályait.

A ferencesek templomából a zentai, az adai és az óbecsei harmadikos középiskolások egyik
csoportja a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra és a Közgazdasági Karra, a másik csoport
pedig az Építőmérnöki Karra és a Műszaki Szakfőiskolára látogatott el, ahol a tanárok, egyetemi
hallgatók mutatták be igen szemléletesen, miért érdemes az adott felsőoktatási intézményben
továbbtanulni. Intézményünk diákjai is bekapcsolódtak ebbe, kísérő tanárok voltak: Juhász
Aranka és Penovác Katalin.
***
A zentai belügyi képviselők előadást tartottak a díszteremben a végzősöknek szerb és magyar
nyelven május 9-én.
***
A községi atlétikaversenyen május 9-én a lányok csapata 1. helyezést ért el, a fiúk pedig 2.
helyen végeztek.
***
Мájus 10-én a zentai Városháza dísztermében a
Stevan Sremac Szerb Művelődési Egyesület
vegyeskarának évi hangversenyére került sor. A
koncertet a kórus alapítója és egykori vezetője, a
Zentai Gimnázium zenetanárnője, Marjanović
Fodor Valéria emlékére tartották meg. Az est
vendégeként fellépett a Zentai Gimnázium
leánykórusa is.
Losonc Kinga, a Stevan Sremac Kulturális
Központ vegyeskórusának vezetője így nyilatkozott: „Én személy szerint úgy érzem, hogy
nagyon sokat köszönhetek a tanárnőnek, ő engem tanított, és sok jót megtanultam tőle,
motivált is, amíg a diákja voltam. A kórus is nagyon tisztelte őt, és úgy éreztük, hogy
megérdemli, hogy egy ilyen hangversenyt megrendezzünk az ő emlékére.”
***
Május 12-én, a körzeti atlétikaversenyen a Zentai Gimnázium lánycsapata 1. helyezést ért el,
Abonyi Zsóka 1. lett 100 méteren, Szabó Ledenyi Klaudia 1. lett 400 méteren, Bognár Csila 1.
lett 800 méteren, Szabó Ledenyi Nikolett 1. magasugrásban, Pósa Dorka 3. távolugrásban, még
Heinrich Ágnes is tagja a csapatnak.

***
Máriás Ildikó, kémia szakos tanárnő, tanügyi tanácsosként
május 12-én és 13-án szemináriumon vett részt
Nagybecskereken.

***
Május 13-án és 14-én a Zentai Gimnázium legkiemelkedőbb tanulói budapesti
jutalomkiránduláson vehettek részt a Magyar Nemzeti Színház jóvoltából, s megtekintették a
Rostand: Cyrano de Bergerac című előadást, valamint meglátogatták a Magyar Nemzeti Galériát
is.
***

А köztársasági szintű „Irodalmi olimpia” elnevezésű irodalmi versenyen, amely május 14-én
zajlott, Mijić Valentina 6. helyen, Umičević Maja pedig 7. helyen végzett.
***
Május 14-én tartották Újvidéken a Festival pameti elnevezésű verseny döntőjét, amelyen az
1000 tanuló között szerepelt iskolánk 3 tanulója is Subotić Marko, Teslić Biljana és Beszedics
Adrienn.

***
A Zentai Magyar Kamaraszínház május 15-én és 16-án ötödik tantermi produkciójával járt
intézményünkben. Ebben az évben Madách Imre Az ember tragédiája című művét dolgozták fel,
Oláh Tamás rendezésében.
„A Zentai Magyar Kamaraszínház tantermi produkciójának célja, hogy a diákok elkezdjenek
önmagukkal, gondolataikkal foglalkozni, hogy a felmerült kérdésekre, problémákra
megpróbálják megkeresni a válaszokat. Madách Imre Az ember tragédiája című műve
örökérvényű kérdésekre keresi a választ, boncolgatva az ember létét a világban.”
***
Szabó Ledenyi Nikolett május 16-án részt vett a körzetközi atlétikaversenyen, és 4. helyezést
ért el magasugrásban.
***

Đukić Simona a Milanković Milutin nyomában pályázaton való
részvételéért
dicséretben
részesült,
munkáját
a
kragujevaci
Természettudományi-matematikai Egyetemen is kiállították május 18-án.

***
Végzőseink a többi zentai középiskola ballagóival együtt
ebben az évben is részt vettek a Ballagók tánca elnevezésű
rendezvényen, május 19-én, pontosan 12.00 órakor.
„ A városközpontban mindenfelé narancssárga és fekete
pólót viselő diákok gyülekeztek. Ma már nagyon elterjedt ez
az esemény, Európa-szerte százezrek együtt táncolnak
Johann Strauss A DENEVÉR című művének nyitányára.
Szerbiában is több mint 40 település kapcsolódott a
programhoz. A Ballagók tánca gyönyörű látvány, megható
mozzanata az iskolát fejező fiatalok életének… ”
***
A 2016/17-es tanév érettségizőinek ünnepi műsora május 26-án zajlott a zentai
sportcsarnokban, a 2013/17-es generáció legjobbjai:

szerb tanítási nyelven Subotić Marko,
magyar tanítási nyelven Korponai Ákos.

***
Máriás Ildikó és Nagy Szilvia tanárnők Belgrádban vettek részt május 25-én és 26-án a
bilingvális tagozatokon tanító tanárok számára szervezett szemináriumon, melynek témája: CLIL
(Content and Language Integrated Learning).
***

A középiskolások magyar nyelvi köztársasági versenyén, amelyet május 27-én tartottak a
szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, részt vettek Katona Réka és
Horváth Kátai Krisztina. (Fekészítő tanár: Juhász Aranka).
***
Simonović Brankónak, az Asztronómiai Szervezet munkatársának előadását hallgathatták meg
tanulóink május 31-én.
***
A MNT támogatásával iskolánk 3 tanulójának lehetősége nyílt részt venni a csíksomlyói búcsún,
május 31 – június 5-éig, a tanulókat a hitoktatást előadók választották ki.
***
A
Magyar
Tudományos
Akadémián
Budapesten vették át a Gábor Dénes
Alapítvány
Novofer
ösztöndíjasai
a
jutalmakat június 8-án, ők Káposzta Kyra,
Gulyás Ádám és Szórád Réka. A mentoruk
Árokszállási Laura, aki a bírálóbizottság tagja
is egyben Nagy Szilviával együtt.

***
A Kémia idegen nyelven (angolul) versenyen a négy fordulóban végig kitartott: Horváth
Kátai Krisztina, aki 6. helyen végzett és a Kémia idegen nyelven (németül) a két fordulóban való
részvételével Berec Boglárka a 7. helyen végzett.
***
A 2016/2017-es tanév június 20-án zárult.

