A 2017/18. ISKOLAI ÉVKÖNYVE
Nagy Abonyi Dávid (Davie), 4/3 osztályos tanuló, idén nyáron
(augusztus 17. és 22. között) bemutatta A csók című performanszát
Horvátországban az „ARTerija” művészeti rendezvényen.
„Azt mondják, a csóknál nincs szebb
dolog a világon. Hány dolgot kell az
életben
átfestenem,
összekötnöm,
lenyelnem, s újrahasznosítanom, hogy
felérjek a csókhoz? Azt mondják, Klimt
csókol a legjobban. Én vajon hogyan
csókolnálak meg téged?”- nyilatkozta
Dávid.

***
Az iskola könyvtára szeptemberben ajándékba kapott néhány példányt A környezettudatos
gondolkodás kialakítása című tanári kézikönyvből, amely az Argus kiadásában jelent meg. A
szerzői és ajándékozói az iskolánk tanárai, Máriás Ildikó és Rózsa Sipos Mónika.

***
Az én Zentám! című fotópályázat ünnepélyes
kiállításmegnyitóját a városnapi ünnepségsorozat keretében
szeptember 6-án tartották meg. Törteli Judit, a 4/4 osztály
tanulója, 3. helyezést ért el.

***
A Tudás hatalom név alatt az általános és középiskolás Vukdíjas tanulókat fogadták szeptember 9-én a Városháza
Andruskó-termében.

A díjátadó előtt Ceglédi Rudolf polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, azután fellépett a Zentai Gimnázium kórusa
Losonc Kinga zenetanárnő vezetésével.

***
A nagybecskereki Közművelődési Központban szeptember 15-én tartották a „Szerbia
emlékezetes személyei”című éremgyűjtemény ünnepélyes átadását a legjobb általános és
középiskolás tanulóknak.
***
Szeptember 15-én került sor az első és harmadik osztályos tanulók tudásszintjének felmérésére
anyanyelvből, vagyis szerb és magyar nyelvből, szeptember 22-én pedig matematikából.

***
Nagy Abonyi Dávid , 4/3 osztályos tanuló, szeptember 22-én,
Szabadkán, részt vett a Híd Kör Art új tagjainak bemutatkozó
kiállításán, ahol kiállította fotóit.

***
A Vöröskereszt zentai szervezetének egyik legnépszerűbb és legtömegesebb akciója a
„Versenyfutás a boldogabb gyermekkorért”, szeptember 27-én a város központjában zajlott, s
iskolánk diákjai is részt vettek rajta.
***
Szеptember 29. és оktóber 1. között a Zentai
Gimnázium diákjai, Pozder Máté, Rusák Réka, Tóth
Helga, Rác Szabó Dániel részt vettek a IX. Kárpátmedencei kémiatábor rendezvényein.

***
Borbély Zoltán, az újvidéki Művészeti Akadémia professzora és Losonc Kinga
együttműködésének köszönhetően tanulóink orgonakoncerten vehettek részt október 3-án a
Jézus szíve templomban.
***
A községi asztalitenisz-versenyen, amelyet Zentán tartottak október 10-én, a Zentai Gimnázium
lánycsapata 1. helyezést ért el. A lánycsapat tagjai: Veréb Xénia és Vučković Tanja. Naumov
Ognjen egyéni kategóriában 1. helyezést ért el. Еgyéni kategóriában Veréb Xénia is 1. helyezést
ért el.

***
Pozder Máté, a Zentai Gimnázium tanulója október 12-én részt vett Adán, a
Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok beszédművészeti versenyén.

***
A községi atlétikaversenyen október 12-én, Zentán az iskola lánycsapata 2.helyezett, a
fiúcsapata 3. helyezett, egyéniben Katona Sára 1. helyezett, Lengyel Valentina 2., Božović Uroš
3.(100 m-en), Katona Réka 2. (400 m-en), Barta Éva 3. (800 m-en), Tomić Nikola 3. (1000 men), Umičević Maja 3., Krmar Luka 2., Markovljev Nikola 3. (súlylökés), Szabó Ledenyi
Nikolett 1., Mijić Vasilije 3. (magasugrás).
***
A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központban október 20án Vasin Dejana történelmi előadást tartott a Szerb Királyság
megalakulásának 800 éves évfordulója alkalmából. Az este
házigazdája iskolánk tanára, Gašović Jovan volt.

***
Karl-Markus Gauss, osztrák író nyitotta meg a 62.
Belgrádi
Nemzetközi
Könyvvásárt,
melynek
középpontjában idén a német nyelv szerepelt, a díszvendég
ugyanis Németország, Ausztria, Svájc és Liechtenstein
voltak. Október 26-án látogattuk meg a könyvvásárt,
amely Gašović Jovan közreműködésével valósulhatott
meg, valamint a támogatóknak köszönhetően lehetőség
adódott fontos könyvek megvásárlására is. (Támogató a
NEO – DISPLAY DOO SENTA)

Ugyanekkor a 48. oktatási kiállításon a tanulók informálódhattak
a továbbtanulási lehetőségeikről.

***
November 17-én a Zentai Gimnázium diákjai részt
vettek a Zenta község ifjúsági irodája által szervezett Az
iroda hív elnevezésű műhelymunkával egybekötött
előadáson.

***
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi
- Nemzeti Közösségi Titkárság és a Microsoft világcég pályázatán négy
vajdasági pedagógus jelentkezését fogadták el, közöttük szerepelt Nagy
Szilvia is, iskolánk tanárnője, aki számítástechnikát és informatikát,
valamint matematikát tanít.

Október 21. és 27. között részt vettek az egyhetes továbbképzésen
az USA-ban, a cég székhelyén. Az utazás költségeit egyrészt az
önkormányzat, másrészt más támogatók fedezték A Microsoft
egyhetes képzése Seattle mellett Redmondban volt, ahol a
székházuk van.

***
A körzeti asztalitenisz-versenyen, amelyet Magyarkanizsán
tartottak november 9-én, a Zentai Gimnázium lánycsapata 1.
helyezést ért el. A lánycsapat tagjai: Veréb Xénia és Vučković
Tanja. Naumov Ognjen egyéni kategóriában 1. helyezést ért el.

***
A zEtna XIV. (Fluid) Irodalmi Fesztiválja november 9. és 11.
között zajlott.
A rendezvényt,
amelyet a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt
jelentőségűvé nyilvánított, ebben az évben is a Nemzeti Kulturális Alap, a Tartományi
Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, a Tartományi Oktatási‚
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, a Bethlen
Gábor Alap, a Szekeres László Alapítvány és Zenta Község Önkormányzata támogatták.
Társszervezői a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet és a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási
Központ voltak, együttműködő partnerei az adai
Szarvas Gábor Könyvtár, a csókai Városi
Könyvtár, az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszéke, a Forum Könyvkiadó Intézet, a
Veszprémi Ex Symposion és a Zentai Gimnázium.
A fesztivál kísérőrendezvényei keretében
november 10-én, 16 órától iskolánkban Mély
levegő címmel Nagy Hajnal Csillával Új
Krisztina, Döme Szabolccsal és Hernyák
Zsókával pedig Mészáros Anikó beszélgetett.
Ezen kívül kísérőrendezvényeket tartottak
még az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszékén, a csókai Városi
Könyvtárban és az adai színházteremben.

***
A községi kézilabda versenyen, amelyet november 10én Zentán tartottak, a Zentai Gimnázium csapata 1.
helyezést ért el.
A körzeti kézilabda versenyen, november 14-én
Kikindán, a Zentai Gimnázium csapata (Zsoldos,
Tomasich, Tóth, Popov, Miljković, Faragó, Nagy,
Romandić) 3. helyezést ért el.

***
Máriás Ildikó, kémiatanárnő, oktatási tanácsosi
minőségében november 14-én előadást tartott iskolánk
tanárainak a különböző oktatási módszerekről, amelyekkel
a bilingvális tagozatok tanulóinak fel lehet kelteni az
érdeklődését, sőt érdekesebbé lehet tenni az oktatást
számukra.

A bemutatott hat módszer minden tagozaton tanító tanárnak
hasznára válhat.

***
November 18-án iskolánkban tartották a Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága Demokrácia 1x1-2017 elnevezésű Kárpát-medencei vetélkedő
regionális középdöntőjét.
A versenyt először rendezték meg a határon túli diákok számára. Vajdaságból összesen 77 csapat
jelentkezett, a regionális fordulóba pedig 22 csoport jutott tovább. A zentai vetélkedőn tizenkét
csapattal mutatkoztak be a középiskolák és gimnáziumok, melyek között zentai, óbecsei és
nagybecskereki iskolákból érkeztek a diákok.
A vetélkedő három fordulóból állt. Az első
fordulóban a diákok saját iskolájukban megírták a
tananyag alapján összeállított tesztet. A második
fordulóban az elméleti tudáson kívül a tanulók
gyakorlati tudásukról is számot adtak: voltak
vitakészséget és érvelést mérő feladatok is.

Iskolánk két csapata vett részt: Jogos Jogtalanok: Farkas
Réka, Kőrösi
Kitti,
Kovačev
Nataša,
Kovács
Dorina.Végzősök: Boros Dianna, Kobrehel Réka, Kovács
Bertina, Varga Orsolya. Mindkét nyertes zentai csapatot
Penovác Katalin, gimnáziumunk tanára készítette fel.
A zsűri döntése értelmében a Zentai Gimnázium
csapatai szerezték meg az első és a harmadik helyet. A
két legsikeresebb vajdasági csapat decemberben a budapesti döntőn szerepelhet.
***

November 23-án Nagybecskereken az
országos asztalitenisz-versenyen a Zentai
Gimnázium lánycsapata 3. helyezést ért
el.
A lánycsapat tagjai: Veréb Xénia és
Vučković Tanja.

***
A
Jovan
Muškatirović
Művelődési-történelmi
Társaság
szervezésében, Gašović Jovan, történelemtanár november 24-én a
csókai Közművelődési-oktatási Központban előadást tartott
Karađorđe halálának 200 éves évfordulója alkalmából.

***
A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány a 2017/18-as tanévben
is meghirdette a Tudományos Diákkörök XVIII. Konferenciasorozatát és azon belül a
Vajdasági Regionális Konferenciát, amelyet az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium
szervezett december 2-án. Összesen 43 pályamunkával versenyezett 64 diák, 6 szekcióban,
teljesítményüket 18 szakbizottsági tag (eminens szaktanár, kutató, egyetemi tanár, akadémikus)
értékelte. A Kutató Diákok Országos Szövetségét Lekka Ákos elnök és Papp János képviselte.

A Zentai Gimnáziumot képviselték: Abonyi Zsóka,
Rózsa Márton, Sziveri Rita, Kalinka Tamás, Szórád
Réka, Kónya Réka, Bicskei Nikolett (Felkészítő
tanárok: Máriás Ildikó, Rózsa Sipos Mónika, Penovác
Katalin, Erdélyi Ágnes).
Oklevélben részesültek és továbbjutottak a
Tudományos
Diákkörök
Országos
Konferenciájának Kárpát-medencei döntőjére:
Kalinka Tamás, Bicskei Nikolett, Kónya Réka.

***

Az idén is, mint az előző években, a
Zentai Gimnázium kórusa a Jingle Bells
című dal éneklésével részt vett a Mikulásnap alkalmából megrendezett Mikuláscsokoládé
osztogatásban,
amelyre
december
6-án
került
sor
a
diákparlament szervezésében.

***
A Szegedi Tudományegyetem ebben az évben is
meghirdette a Szent-Györgyi Albert Tanulmányi
Versenyt. A versenyt a Szegedi Tudományegyetem
Általános Orvostudomány Kar oktatási épületeiben
december 7. és 9. között tartották meg.
A verseny a 2017-es esztendőben a „Szent-Györgyi és
munkássága, valamint a fizikai, kémiai, fiziológiai és
orvostudományi Nobel-díjasok 2012 és 2016 között”
címet kapta. A tanulmányi verseny feladatai fizika, kémia
és biológia tárgyú kérdéseket tartalmaztak, különös
tekintettel a 2012 és 2016 között kémiai Nobel-díjjal
elismert tudósok munkásságára.
Iskolánkat a következő összetételű csapat képviselte:
Tudományosan természetes csajok - Miklós Tímea, Rusák
Réka, Tóth Helga, C- Meister - Faragó Norbert, Kónya
Réka, Szűgyi Levente (Felkészítő tanárok : Máriás Ildikó,
Rózsa Sipos Mónika és Árokszállási Laura).
Díjazottak - Kreatív kategória ( kreatív pályázat –
kisfilm és képregény)

Az idei évben a Szegedi Tudós Akadémia őszi
konferenciája 2017. december 8–9-én került
megrendezésre Szegeden, közvetlenül a SzentGyörgyi Tanulmányi verseny programjait követően,
így iskolánk diákjai találkoztak dr. Tim Hunt,
Nobel-díjas tudóssal.
***

A szabadkai Vajdasági Ifjúsági Fórum képviselői december 13-án a magyar tagozatos
negyedikesek számára előadást tartottak a szerbiai továbbtanulási lehetőségekről.

***
Magyarországon Budapesten, a Parlamentben december
13. és 16. között a Demokrácia 1x1-2017 verseny Kárpátmedencei döntőjét tartották, amelyen a 11 legjobb csapat
vett részt, ezek között volt a Zentai Gimnázium csapata is
(Jogos jogtalanok csapat: Farkas Réka, Kőrösi Kitti,
Kovačev Nataša, Kovács Dorina).

A Nemzeti Választási Iroda és a magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága Demokrácia 1x1 néven
hirdetett idén vetélkedőt. 159 négy fős csapat mérette meg
magát a demokrácia, emberi jogok, állampolgárság,
választási rendszer és a nemzetközi intézmények
témakörében. A verseny három fordulóból állt, mely során a
versenyzők az elméleti tudásukról a gyakorlatban is számot
adtak.

Az utolsó fordulóban egy-egy csapat a Felvidékről,
illetve Kárpátaljáról, öt csapat Erdélyből, négy csapat
a Vajdaságból vett részt. A Kárpát-medencei
vetélkedőt a szatmárnémeti diákok nyerték meg. A
győztes csapat tagjai értékes tárgynyereményt
kaptak, a legjobb csapatok pedig 2018-ban az
Európai Parlamentben tehetnek látogatást.

***
December 14-én a községi röplabdaverseny zajlott a sportcsarnokban. А Zentai Gimnázium
lánycsapata 1. helyezést ért el, a fiúcsapata pedig 2. helyezést. A lánycsapat tagjai: Répás Réka,
Horváth Szilvia, Borbelj Lea, Špirović Olivera,Vasin Đurđina, Umičević Maja és Homolya Ivett.
A fiúcsapat: Božović Đorđe, Božić Marko, Krmar Luka, Tomić Nikola, Markovljev Nikola,
Samarđić Jovan, Simić Miloš, Vilovski Danijel és Popov Leon.
***

December 14-én Magyarországon, Budapesten a Parlamentben a Gábor Dénes-díj átadását
tartották. 2017 júniusában vették át a Gábor Dénes Alapítvány Novofer ösztöndíjasai a
jutalmakat, ők is részt vehettek az ünnepségen: Szórád Réka, Káposzta Kyra, Gulyás Ádám, a
tanárok közül Árokszállási Laura és Nagy Szilvia.

***
A Zentai Gimnázium felújítási munkálatainak megkezdése miatt az intézmény a második
félévben a Stevan Sremac Általános Iskola November 11.épületében kapott helyet.

***
Az „Informatika napjai a vajdasági iskolákban 2017” elnevezésű projektumnak a keretében,
amelyet a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Nemzeti
Kisebbségi Titkárság, a FIMEK és a Tudomány-, Technológia- és Informatikafejlesztési és
Alkalmazási Központ szervezett, december 20-án a Zentai Gimnázium honlapja elismerő
oklevélben részesült.
2017/18. második félév
***
A bajai egyetem képviselői január 17-én a 4. osztályos tanulóknak bemutatták az egyetemet.

***
Január 24-én a Zentai Alkotóházban a Szegedi Egyetem képviselői tájékoztatták a tanulóinkat
a magyarországi továbbtanulási lehetőségekről.

***
Január 27-én a Szent Száva napi központi ünnepség
házigazdája idén a zentai Közgazdasági és
Kereskedelmi Iskola volt.

***
Február 6-án Zentán a községi kosárlabdaversenyen
a Zentai Gimnázium fiú- és lánycsapata is 1.
helyezést ért el. A lánycsapat tagjai: Serdar Barbara,
Krtinić Jovana, Vilovski Nevena, Vasin Đurđina,
Ananić Milica és Đukić Marina. A fiúcsapat tagjai:
Mijić Vasilije, Mijić Todor, Simić Miloš, Miljković
Aleksa, Nedeljkov Predrag és Zoraja Nebojša. A
kosban a fiúcsapat szintén 1. helyezést ért el, a
lánycsapat pedig második.

***
Február 10-én a zentai közönség láthatta a IV.3 osztály tanulójának, Nagy Abonyi Dávidnak
One night performance címmel a legújabb produkcióját.
„A mostani performance középpontjában a
lila szín állt, ugyanis Davie saját bevallása
szerint sokszor színek segítségével jeleníti
meg a hozzá közel álló embereket. A lila
szín egykori múzsáját szimbolizálja, akinek
elvesztése igen fájdalmas folyamatot
indított el az életében, és ennek a
folyamatnak
a
legmeghatározóbb
momentumait szerette volna megjeleníteni.“
Nagy Abonyi Dávid – Davie: „Eddig négy performance-om volt, és az első kettő teljesen más
volt, mint az utóbbi kettő, valószínűleg Horvátországban történt tavaly nyáron a nagy áttörés, a

nagy változás, amikor ott adhattam elő a performance-omat. Valószínűleg azért nagyobb az erő
ezekben a performance-okban, mert hasonló témákról szólnak, bizonyos személyekről, bizonyos
személyek elvesztéséről, és ezek olyan dolgok, amelyek nekem nagyon fontosak, és nagyon nagy
változásokat tudnak az életemben hozni.” (Pannon RTV)
***
A Zentai Gimnázium fiúcsapata részt vett Kikindán a középiskolások körzeti kosárlabda
versenyén, amelyet február 13-án tartottak, és 2. helyezést ért el két kategóriában.
***
Február 20-tól a November 11. Általános Iskolában az angol szakos tanárok elkezdték a
felkészítők tartását a bilingvális osztályba iratkozó tanulóknak.

***
A községi kispályás futballmérkőzést február 20-án
tartották meg. A Zentai Gimnázium csapata 2. helyezést ért
el.

***
A községi szerb nyelvű szavalóversenyen, amelyet február 21-én tartottak, Mirković Nataša 3.
helyezést ért el.
***
Február 21-én Novák Lívia 1. helyezett lett a községi szertornaversenyen.
***
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi
döntőjét, Szabadkán, február 21-én tartották meg,
melyen a Zentai Gimnáziumból hét csapat (21 diák) vett
részt.

A sikeres szereplés eredménye öt dobogós helyezés a
két kategóriában, ebből két 1. hely, így két csapat
vehet részt a Szolnokon megtartandó országos
döntőn. 1. helyezett csapatok:
9-10. évfolyam – Almási Andrea, Horváth Kátai Orhidea, Pozder Máté, 11-12. évfolyam –
Miklós Tímea, Rusák Réka, Tóth Helga; 2. helyezett csapatok: Csabai Zsófia, Kólity Kinga

Mucsi Krisztina és Balla Renáta, Cene Loretta, Tomasich Ákos; 3. helyezett csapat: Kis Eszter,
Koós Enikő, Szűcs Vivien.
***
A községi fizikaversenyt Zentán, február 25-én tartották, melyen 4 tanuló vett részt, Koós
Enikő (1. hely) és Pozder Máté (2. hely) továbbjutott a körzeti versenyre.
***
A Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő,
amelynek a meghirdetői a budapesti TIT Stúdió Egyesület, a Gyöngyösi Berze Nagy János
Gimnázium és a gyöngyösi Mátra Művelődési Központ, 35. alkalommal kerül megrendezésre.
A vetélkedő témaköre a klímaváltozás és
globális hatásai, amely
fizika-, kémia-,
biológia- és földrajzismereteket igényelt. Az
elődöntőn, amelyet február 28-án tartottak
meg iskolánkban 5 csapat vett részt: Rusák
Réka, Rácz Szabó Dániel, Bognár Ádám
(1.csapat); Kónya Réka, Szügyi Levente, Juhász
Szabina (2.csapat); Hézső Renáta, Miklós
Tímea, Tóth Helga (3.csapat); Horváth Eszter,
Bera Laura, Novák László (4.csapat) és Burány
Ildikó, Kálmán Barbara, Faragó Norbert (5.csapat).
Egy csapat se jutott tovább, de az első két csapatnak az elért pontszám alapján lehetősége nyílt,
hogy a döntőre eljuthat, amennyiben valaki a bekerült csapatok közül lemondja a versenyzést.
***
Február 28-án Novák Lívia 1. helyet ért el a körzeti szertornaversenyen.
***
A községi magyar anyanyelvi versenyt március 3-án a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnáziumban tartották meg. Horváth Edina 2. helyezést ért el, Véber Amarilla pedig 3.lett,
mindketten továbbjutottak a körzeti versenyre. Burány Ildikó 3.helyezett, de nem jutott tovább.
***
Március 3-án a körzeti fizikaversenyen részt vettek Koós Enikő és Pozder Máté.
***
A Curie Kémia Emlékverseny területi döntőjét Zentán, március 4-én tartották meg, amelyen
a Zentai Gimnáziumból két kategóriában 4 diák vett részt.
Résztvevők: 10. évfolyam: Farkas Réka, Tóth Ádám, 11-12. évfolyam: Beszedics Adrienn,
Heinrich Dominik.

Heinrich Dominik 1. helyezést ért el, ami a szolnoki országos döntőn
való részvételt jelenti.

***
Az adai Cseh Károly Általános Iskolában a középiskolák
szervezték meg, melyen iskolánk is részt vett.

bemutatkozását

március

6-án

***
A Zrínyi matematikaverseny vajdasági fordulóján, amely a Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégiumban március 7-én zajlott, Tóth László 3. helyezést ért el.
***
Március 8-án 65 tanuló néhány tanár
kíséretében ellátogatott a 13. Nemzetközi
Oktatási Kiállításra, ezután megtekintették az
egyetemi várost is.

Az utazás költségeit a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi –
Nemzeti Közösségi Titkárság fedezte. A tanulók az
ART EXPO kiállítást is megtekinthették a
könyvvásárral együtt.

Valamint
hallhattak információkat a pécsi, a
szlovéniai és a kanadai továbbtanulási lehetőségekről
is. Azon az előadáson, amelyet a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi –
Nemzeti Kisebbségi Titkárság szervezett, három
tanuló és Ramadanski Milica tanárnő vett részt.

***
Gašović Jovan, történelemtanár március 9-én a Stevan
Sremac Szerb Művelődési Központban Jugoszlávia száz
éve címmel tartott előadást.

***
A községi irodalmi versenyre március 10-én került sor. Borbély Lea továbbjutott a következő
szintre, Umičević Maja és Mijić Valentina pedig a tavalyi köztársasági versenyen való részvétel
alapján szintén eljutottak a körzetire.
***
Az iskolánk március 10-én bemutatkozott a November 11. Általános Iskolában, melyen az
általános, a társadalmi-nyelvi, a természettudományi-matematikai szak magyar nyelven,
valamint a bilingvális általános szak szerb nyelven való meghirdetése
hangzott el.
***

Március 10-én az iskolák közötti VI. Fogyasztóvédelmi diákversenyt
Zentán szervezték.
Ezen a versenyen két diák képviselte iskolánkat, Bózsó Bettina és
Gubik Kata, akik az egészségtelen ételekről készítették a munkájukat.

***
Március
12-én a Zentai Alkotóházban a magyarországi Oktatási Hivatal képviselői
megtartották a pályaválasztási tanácsadásra vonatkozó előadást a magyar nyelven tanulók
számára.
***
Március 13-án művelődési műsort szerveztünk a Filip Višnjić, Vladislav Petković Dis,
Milutin Bojić és Ivo Andrić évfordulója alkalmából.

A jelentős írók alkotásairól képvetítéssel egybekötött prezentációkat
tartottak a IV.2 osztály tanulói, Soraić Natalija, Mijić Valentina és
Vučković Tanja. Umičević Maja vezette a műsort. A III.1, IV.1 és
IV.2 osztály tanulói, valamint a szerb nyelv és irodalom szakos
tanárok részvételével zajlott az esemény.
***
Novák Lívia március 14-én részt vett a
szertornászok körzetek közötti versenyén Újvidéken.
A 22 tagú döntőben az előkelő 5. helyet sikerült
megszereznie.

***
A Kenguru Határok Nélkül Matematikaversenyen március 15-én iskolánk 16 tanulója vett részt.
***
Március 18-án a körzeti versenyek zajlottak idegen nyelvekből a kikindai Dušan Vasiljev
Gimnáziumban. Angol nyelvből versenyeztek Mrkaić Nikola, Zsoldos Dániel, Szűcs Ferenc,
németből pedig Kovács Bertina. A köztársasági szintre továbjutottak Mrkaić Nikola és Zsoldos
Dániel.
***
A Történelem Egy Órában sorozat keretében Pataki
Tibor, történelemtanár a Luther Márton élete és kora
című képvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást
tartotta március 19-én.

„Ezek azok az információk, melyeket a történelemkönyvekből és az internetről is könnyedén
beszerezhetünk. Ám Pataki fő előadói erénye – amire gimnáziumi tanulmányaim idejéből is
emlékszem –, hogy rendkívül izgalmassá és gondolatébresztővé képes varázsolni a száraz
történelmi adatokat. Ezúttal is elsősorban történelmi és politikai kontextusba helyezte az akkori
eseményeket, hogy világosabbá tegye, mi okból alakultak úgy, ahogy. Mesélt a korai
szerzetesrendek
kialakulásáról
Egyiptomban,
a
későbbi
fejlődésükről,
majd
meggazdagodásukról, ami már ellentmond a krisztusi tanításnak. Egészen „pikáns” részletekről
is tudomást szereztünk, belső világukról, például szerzetesek számára fenntartott bordélyokról
vagy prostitúcióra kényszerülő, gyakorta teherbe eső apácákról. Ugyanígy Luther életével
kapcsolatban mondjuk arról, hogyan vált rendkívül népszerűvé, és miért nem lehetett olyan
könnyen „eltenni láb alól”, mint például előtte Husz Jánost. Csak néhány példa arra, miként
lehet remekül rávilágítani az összefüggésekre, és izgalmassá tenni egy értekezést apró, ám
érdekfeszítő részletekkel.” (Маgyar Szó)
***
A községi versenyre szerb nyelvből március 24-én került sor. Borbély Lea, Đukić Nataša és
Umičević Maja továbjutottak.
***
A körzeti biológiaversenyről, amelyet Kikindán a Dušan Vasiljev Gimnáziumban tartottak,
Koós Enikő továbbjutott a köztársasági versenyre.
***
A Magyar Nemzeti Tanács képviselője március 21-én a Városháza dísztermében a harmadikos
tanulók és a szüleik számára előadást tartott az itthoni továbbtanulási lehetőségekről.
***
Horváth Edina (2.hely) és Véber Amarilla (2.hely) részt vettek a körzeti anyanyelvi versenyen
március 24-én, és továbbjutottak a köztársasági versenyre.
***
A Szegedi Tudós Akadémia a Nobel-díjasok és
tehetséges diákok XI. találkozóját, március 21-e
és 23-a között szervezte meg.

Meghívtak 300 tehetséges tanulót Magyarországról és
határon túli vidékekről. Jelen volt Bert Sakman Nobeldíjas, az előadást Buzsaki György tartotta.

A 300 tanuló között ott voltak diákjaink,
Kólity Kinga, Kovács Dorina és Rózsa
Márton, valamint Máriás Ildikó tanárnő is.

***
Az Oktatási Minisztérium minden középiskolával megosztotta március 22-én az ifjúság nemi
fejlődésének egészségéről szóló oktatási anyagot, illetve a „Ne siess” elnevezésű sorozatát,
amely hozzáférhető a következő weboldalon: www.nezuri.rs .
***
Március 23-án a magyarkanizsai Ady Endre Általános
Iskolában megrendezésre került a VII. Középiskolák
Börzéje, amelyen az iskolánk képviselői is jelen voltak.

***
Gašović Jovan történelemtanár március 23-án a csókai
Művelődési Központban Jugoszlávia száz éve címmel előadást
tartott.

***
A Tarsoly Ifjúságért Egyesület a tizedik
alkalommal hirdetett meg vetélkedőt A mi
Európánk címmel a határon túli és a
magyarországi középiskolások számára. A
döntőt március 24-én a székesfehérvári
Németh László Általános Iskolában tartották.

A döntőben a 12 csapatból a határon túli
magyar középiskolákat ezúttal a zentai, a
csíkszeredai és a nagymegyeri diákok
képviselték. Iskolánk csapata, a RAKOTT
KRUMPLI (tagjai: Rekecki Dóra, Varga
Orsolya és Baté Dávid) a versenyre készített
videójával
a
Fehérvári
Médiacentrum
különdíját nyerte el.

***
A községi történelemversenyre március 24-én kerül sor. A körzeti versenyre továbbjutott Szabó
Dániel.
***
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének körzeti megmérettetése március 28-án zajlott a
Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. Továbbjutottak: Dupák Fanni, Wischer Viktor,
Csehák Csenge, Csuvik Anita, Radulov Krisztina, Eszes Kitti, Bera Laura.

***
Április 14-én a magyar nyelven tanuló diákok megtekintették a Zentai Magyar Kamaraszínház
diákszínjátszóinak Óz, a nagy varázsló című bemutatóját (Dévai Zoltán és Virág György
rendezésében), amelyben iskolánk tanulói, Dupák Fanni, Dragić Marianna, Wischer Viktor,
Kovács Dorina, Csehák Csenge és Nagy Abonyi Dávid is szerepeltek.
„Dévai Zoltán, az előadás egyik rendezője a
bemutató kapcsán elmondta, nagyon örömtelinek
tartja, hogy a zentai diákszínjátszók az elmúlt évek
során többféle gondolkodás- és látásmóddal is
találkozhattak,
hiszen
ezáltal
maguk
is
megtapasztalhatták, hogy a színházban nagyon
sokféle út létezik. Hozzátette, ennek jegyében
ezúttal egy olyan műfajban is kipróbálhatták
magukat, amellyel korábban a színpadon még nem
találkozhattak, ugyanis mesét eddig még nem
csináltak. Mint mondta, Virág Györggyel közösen
úgy gondolták, hogy megpróbálnak elvenni tőlük minden kelléket, minden kapaszkodót, és
ezáltal arra ösztönzik őket, hogy csak saját magukra támaszkodjanak, illetve csak saját
magukból építkezzenek, ami – ahogyan fogalmazott – nagyon jó ugródeszkát és kiváló fejlődési
lehetőséget is kínált számukra. Végezetül leszögezte, abban bíznak, hogy a produkció a
közönség tetszését is elnyerte.” (Vajdaság Ma)

***
Umičević Maja és Borbély Lea részt vettek a körzeti Irodalmi Olimpián április 14-én. Borbély
Lea továbbjutott a köztársasági versenyre.

***
Az angol nyelvi köztársasági versenyen, amelyet április 14-én a
VI. Belgrádi Gimnáziumban tartottak, iskolánkat két tanuló
képviselte, Mrkaić Nikola és Zsoldos Dániel.

***
A kémiai körzetek közötti versenyen, április 14-én Pancsován,
iskolánkat egy elsős és egy negyedikes tanuló képviselte: Klonka
Áron és Heinrich Dominik, felkészítő tanáruk Máriás Ildikó.
Heinrich Dominik 2. helyezést ért el, így eljutott a köztársasági
versenyre.

***
A körzeti atlétikaversenyen, április 19-én Zentán, Katona Sára 1. helyezést ért el 100 méteren,
Szabó Ledenyi Nikolett pedig 2. helyezést magasugrásban.
***

A Zentai Gimnázium leánykara első helyezést
ért el a április 21-én Újvidéken megrendezett
köztársasági kórusversenyen, a gimnáziumi
kórusok kategóriájában.

A kórus tagjai: Marjanov Jovana, Špirić
Olivera, Dukai Krisztina, Hadžikadić Lilla,
Kasza Laura, Kecskés Rozi, Újvári Lilla,
Bauerfeind Klementina, Borbély Barbara,
Csabai Heléna, Csontos Éva, Kenyeres Jázmin,
Mészáros Anett, Nagy Mélykúti Elizabetta,
Surányi Daniella, Szél Nikoletta, Tallós Virág,
Makrin Anastasija, Bálint Fanni, Berec Enikő,
Máté Annabella, Radulov Krisztina, Farkas
Réka, Mucsi Krisztina, Pósa Dorka, Borbelj
Lea, Bera Laura, Eszes Kitti, Horváth Eszter.
***
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
országos döntőjét, Szolnokon április 21-én
szervezték meg.

A Zentai Gimnáziumból két csapat (6 diák) vett
részt a szolnoki megmérettetésen, ahol a mintegy
kétszáz diák öt korcsoportban versenyzett.

A csapatok tagjai és az elért eredmények: 9-10. évfolyam – Almási
Andrea, Horváth Kátai Orhidea, Pozder Máté – a legjobb határon
túli csapat, valamint a dokumentáció (kreatív feladat) - 2. díj,
összesítettben IX. hely, 11-12. évfolyam – Miklós Tímea, Rusák
Réka, Tóth Helga – a legjobb határon túli csapat, valamint a
dokumentáció (kreatív feladat) - 3. díj, összesítettben IX. hely,
felkészítő tanár: Máriás Ildikó.

***
Április 20-án és 21-én, pénteken és szombaton tartották meg Zentán a
Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedőjét, vagyis a KSZFV-t,
amit több helyen is a fiatal színjátszók és filmesek ünnepeként tartanak
számon. A Zentai Magyar Kamaraszínház diákszínjátszói az Óz, a nagy
varázsló című produkciót mutatták be (amelyben iskolánk tanulói is,
Dupák Fanni, Dragić Marianna, Wischer Viktor, Kovács Dorina, Csehák
Csenge és Nagy Abonyi Dávid szerepeltek), ami a legjobb előadásnak
minősült, valamint a legjobb női szereplő: Dragić Marianna, a Thurzó
Lajos Művelődési és Oktatási Központ különdíját pedig Dupák Fanni
érdemelte ki.
***
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntője április
27-étől 29-ig zajlott Becsén, melyen Dupák Fanni, Csuvik Anita,
Wischer Viktor, Csehák Csenge, Radulov Krisztina, Eszes Kitti,
Bera Laura szerepeltek.

A díjazottak: Dupák
Fanni, 3. hely – szavalat,
Csuvik Anitta, 2. hely –
publicisztika.
A
képzőművészeti pályázat
díjazottjai között van
Törteli Judit is, aki a fotó
kategóriában 1. helyezést
ért el.

***
A Magyar Nemzeti Tanács április végén iskolánknak három projektort ajándékozott (130.000
dinár értékben).
***

Borbély Lea, Đukić Nataša és Umičević Maja részt vettek a körzeti szerb nyelvi versenyen
április 28-án.
***
Az Immunológia Napja alkalmából a Magyar
Immunológiai Társaság olyan vidéki városokban
élő és tanuló középiskolás diákokat hívott meg a
rendezvényre, akik érdeklődnek a biológia,
valamint
az
orvostudomány iránt,
hogy
ismeretterjesztő előadások útján betekintést
nyerjenek az immunológia világába.

Idén először hívtak meg határon túli iskolát, a Zentai
Gimnáziumot. Így április 26-án iskolánk 43 diákja
és 5 tanára részt vehetett az előadásokon, amelyek előtt
megtekintették a Magyar Tudományos Akadémia
székházát.

***
Április 27-e és 28-a között Farkas Réka, Kőrösi Kitti, Kovačev Nataša és Kovács Dorina,
valamint Penovác Katalin tanárnő az Európai Parlamentben, Brüsszelben tartózkodhattak.
A lányok a Zentai Gimnázium egyik csapataként a Demokrácia 1x1-2017 elnevezésű Kárpátmedencei vetélkedő regionális középdöntőjén elsők lettek. Ezt követően december 13. és 16.
között a budapesti döntőn szerepeltek, és mind a 11 legjobb csapat jutalmul ellátogathatott az
Európai Parlamentbe.

***
Május 5-én a Magyar Nemzeti Tanács második alkalommal szervezett a harmadikos
középiskolásoknak egynapos kirándulást. Ennek keretében megismerkedhettek a két egyetemi
város, Szabadka és Újvidék felsőoktatási intézményeivel.

Szabadkára mintegy ötven diák érkezett. A
diákok választhattak, hogy melyik felsőoktatási
intézménybe szeretnének ellátogatni. Az egyik
csoport a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart és
a Közgazdasági Kart tekintette meg, a másik
csapat pedig az Építőmérnöki Kart és a Szabadkai
Műszaki Szakfőiskolát. Ezzel a kirándulással
párhuzamosan a tanulók egy másik csoportja
Újvidékre látogatott, és az ottani egyetemekkel és
főiskolákkal ismerkedett. Forrás: MNT
***
A szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban tartott köztársasági
anyanyelvi versenyen, május 6-án, részt vettek Horváth Edina és Véber Amarilla.
Véber Amarilla második helyezést ért el.
***
Május 9-én a zentai rendőrség bűnügyi osztályának képviselői előadásokat tartottak
tanulóinknak a közlekedésbiztonságról, az erőszak megelőzéséről, az alkohollal és kábítószerrel
való visszaéléséről.
***
A körzetek közötti atlétikaversenyen, Újvidéken május 10-én, a 100 méteres futásban részt
vett Katona Sára, aki eljutott a vajdasági olimpiára.
***
Gašović Jovan, történelemtanár május 11-én a
Branislav Nušić Nemzeti könyvtárban tartotta meg a
Jugoszlávia száz éve című előadását.

***
A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ
vegyeskara, amelynek a vezetője Losonc Kinga, zene
szakos tanár, a Városháza dísztermében május 11-én
hangversenyt tartott a tizedik évforduló alkalmából.

***
Május 11-e és 14-e között lehetett a bilingvális tagozat felvételi vizsgájára jelentkezni.

***
A Curie Kémia Emlékverseny országos döntőjét május 11-e és
12-e között tartották meg Szolnokon. Iskolánkat képviselte Heinrich
Dominik, aki a 3.-4. osztály kategóriában elnyerte a legjobb
határon túli versenyző Curie Kémia Emlékverseny díjat
(mentor: Máriás Ildikó).

***
А köztársasági Irodalmi Olimpián, május 12-én, részt vett
Borbély Lea, Petrić Milica tanárnő kíséretében.

***
A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság, Újvidék városa
és a Vajdasági Sportszövetség a VIII. Sportolimpiát
szervezte meg Újvidéken május 17-e és 20-a között.

Az ünnepi megnyitón 4584 tanuló és 1020 tanár
jelent meg. Az olimpiára Katona Sárán kívül
eljutottak még az asztaliteniszezők: Vučković
Tanja, Veréb Xénia és Naumov Ognjen, valamint
Novák Lívia szertornász. A tanulóink eredményei
a következők: az asztaliteniszezők 3. helyezést
értek el, Novák Lívia szertornában 6. lett,
Katona Sára 9. 100 méteren.

***
Május 18-án több vajdasági, szerbiai és európai város végzős középiskolásához csatlakozva a
négy zentai középiskola (a Zentai Gimnázium is) végzős diákjai is táncoltak ifj. Johann Strauss
A denevér című operettjének ismert nyitányára.

„A Ballagók Parádéja keretében a fiatalok által ellejtett legnagyobb szimultán körtánc ötlete
Szlovéniából származik, s elsőként Ljubljanában rendezték meg, de az elmúlt évek folyamán a
többi, egykori jugoszláv köztársaság városai mellett a környező országok is csatlakoztak a
toleranciát és az összetartozást hirdető nemzetközi megmozduláshoz, amely egyfajta Guinnessrekord-kísérlet is egyben. A jó hangulatú esemény ezúttal is a zentai városháza előtt zajlott“.
(Források: Magyar Szó, Hét Nap)
***
A köztársasági latin nyelvi versenyen, a belgrádi Bölcsészettudományi Egyetemen május 19én, iskolánkat Đuza Jovana képviselte.

***
Gubik Kata és Bózsó Betina, a Zentai Gimnázium tanulói május 19-én
részt vettek Újvidéken
a XVI. Genius Konferencián, ahol a
természettudományok szakcsoportjában Az egészség és étel című
dolgozattal szerepeltek. 1. helyet nyertek, és jutalmul kirándulást a
magyarországi Ópusztaszerre.

***
Rózsa Sipos Mónika, biológiatanárnő kíséretében Koós Enikő részt vett a Nišben, a Május 9.
Gimnázuimban megtartott köztársasági biológiaversenyen. A versenyen 79 pontot ért el.
***
A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése
Vajdaságban elnevezésű projektumnak a keretében idén 12.
alkalommal került megrendezésre a Mennyire ismerjük
egymást? történelmi vetélkedő, a Tartományi Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Nemzeti
Kisebbségi Titkárság szervezésében.

Május 22-én Magyarkanizsán tartották első regionális
elődöntőjét, amelyen 27 iskola tanulói szerepeltek.
Iskolánkat Kovács Dorina, Kőrösi Kitti és Farkas
Réka képviselte. A lányokat Penovác Katalin tanárnő
kísérte. A csapat, amelyhez iskolánk egyik tanulója,
Kovács Dorina tartozott, eljutott az újvidéki
elődöntőre.

***
Május 25-én zajlott az érettségizők ballagása. A November 11. Általános Iskolában tartották
számukra az utolsó osztályfőnöki órát. A zentai Sportcsarnokban került sor az ünnepi műsorra.
AZ ÉRETTSÉGIZŐK KÍSÉRÉSE: IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5

ÜNNEPI MŰSOR

AZ ÉRETTSÉGIZŐK MŰSORA SZERB ÉS MAGYAR NYELVEN

A 2014–2018-as generáció legjobbjai: szerb tanítási nyelven: Vučković Tanja; magyar
tanítási nyelven: Dragić Marianna.

***
A bilingvális tagozatra felvételizők május 26-án vizsgáztak angol nyelvből.
***
A Kémia idegen nyelven verseny novembertől májusig zajlott. A Kémia német nyelven
kategóriában Klonka Áron 2. helyen végzett, Kovács Dorina a 3. helyen. A Kémia angol
nyelven kategóriában Almádi Krisztina 8. helyezést ért el, Ágó Anna kilencedik lett.

***
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából hét tanuló Recskó Emma tanárnő kíséretében
Pécsen tartózkodott június 1-jétől 5-éig.

***
Kovács Dorina és Penovác Katalin tanárnő részt vettek a Mennyire ismerjük egymást? történelmi
vetélkedő elődöntőjén Péterváradon június 2-án. Dorina csapata második lett, de csak az első
csapat jutott a döntőbe.
***
A Jovan Muškatirović Művelődési–Történelmi
Társaság szervezésében június 15-én az adai Szarvas
Gábor Könyvtárban Gašović Jovan megtartotta a
Jugoszlávia száz éve című előadását.

***
A trónörökös Karađorđević Aleksandar júnis 29-én ünnepélyes keretek közt szétosztја az
elismerő okleveleket a szerbiai középiskolák legjobb tanulóinak.

***
Június 29-én a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központban a Mihailo Obrenović fejedelem
című előadást tartotta meg dr. Danko Leovac, az este házigazdája pedig Gašović Jovan, iskolánk
tanára volt.
***
A Bugát Pál Országos és Határon túli Középiskolai Természetismereti Műveltségi
Vetélkedő döntőjén, amely augusztus 23-e és 25-e között lesz a magyarországi Mátrafüreden,
részt vesz a Zentai Gimnázium két csapata. A csapatok tagjai: Rusák Réka, Rác Szabó Dániel,
Bognár Ádám (1.), Szügyi Levente, Juhász Szabina és Kónya Réka (2.). Felkészítő tanárok:
Rózsa Sipos Mónika, Máriás Ildikó, Petrović Vlatko és Marković Igor.

***
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi – Nemzeti
Kisebbségi Titkárság és Ifjúsági Központ „Ana és Bastian” szervezésében, Berec Alekszandra
tanárnő kíséretében 8 tanuló tartózkodott a Tábor határok nélkül nevű rendezvényen, amely
június 20-a és 23-a között Magyarkanizsán zajlott. A fiatalok versenyezhettek, részt vettek
kreatív műhelymunkákban és megismerték egymást.
A Szegedi Egyetem Biológiai Intézetének szervezésében június 25-e és 29-e között
Szegeden előkészítő biológiai tábort szerveznek. A résztvevő tanulók: Rusák Réka, Juhász
Szabina, Kálmán Barbara, Bicskei Nikolett és Baranyi Vivien.
A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében augusztus 5-e és 11-e között Magyarországon,
Tokajban megszervezésre kerül a DEMO Wood alkotótábor elnevezésű program, amely a 2018Külhoni Magyar Családok Éve keretén belül valósulhat meg. Iskolánkból két csapat jelentkezett,
mindkettő 4 tanulóból áll. Kísérőtanár: Marković Igor.
„A foglalkozások a következő témaköröket ölelik fel: építkezés/formatervezés, film, fotó
(digitális), fotó (analóg), animáció, grafika, divat/textiltervezés, ékszertervezés.”(MNT)
A harmadik tábor július 3-án kezdődik, a részvételhez tudni kell az angol nyelvet.

***
A Zentai Gimnázium épületének felújítási munkálati miatt a tanítás a 2017/18-as tanév
második félévében a November 11. Általános Iskolában zajlott. Perpauer Attila nyilatkozata
szerint, aki a zentai Városi Tanács tagja, valamint az oktatási és kulturális ügyekkel megbízott
személy, Szerbia kormányának megfelelő hivatala 164 millió dinárt fektetett be a felújításba,
mely magában foglalja például a cserére szorult külső ajtók és ablakok javítását, az épület
homlokzatának és vízvezetékhálózatának javítását. A magyar kormány 48 millióval támogatta a
felújítási folyamatot, amely hat új tanterem és az ebédlő helyiségének hozzáépítését
eredményezi.

