
Прво полугодиште  
 
 

Неколико бивших и садашњих професора 

Сенћанске гимназије затекло се на истом 

месту 16. августа.  Наиме, у Градском музеју 

је тада отворена изложба професора ликовне 

уметности Елене Кокаи, Анико Шамберт 

Белец и и Акоша Бала. У одсуству  Игора 

Савичевића, уводно представљање аутора са 

освртом на појединачне стилске идентитете, 

прочитала је наша професорица Маријана 

Голић. Својом изведбом на саксофону Лаки  

Акош је допринео посебној атмосфери овог 

културног догађаја.  

 

 
*** 

 

Недуго након отварања заједничке 

изложбе у Градском музеју, у Дому 

стваралаштва је 20. августа отворена 

самостална изложба наше професорице 

Анико Шамберт Белец под називом 

„Загрљај дубине“.  

 

 

 

 

 

 

Изложбу је отворила Чила Триполски а сам догађај је улепшао и хор Musica Tisiana, којим 

руководи наша професорица Кинга Биро  Мађари. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



*** 

У згради Сенћанске гимназије 27. августа је 

одржан сусрет матураната  1994/95. школске 

године  на српском наставном језику. Међу 

њима је била и садашња професорица 

српског језика и књижевности у нашој 

школи, Маријана Голић. Разредни 

старешина, проф. Зорица Гашовић 

приложила је фотографије и забележила у 

летопису школе:  

„И после 26 година, чини ми се, моји ђаци 

остадоше млади, телесно и духовно, судећи 

по њиховим причама (а оне су овековечене у албуму разреда – тада су ђаци и професори 

писали једни другима)...Захвална на привржености и поштовању!“ 

*** 

Новина ове школске године била је одлука Министраства просвете да се први час у свим 

школама започне интонирањем химне Републике Србије „Боже правде“, уз поштовање 

епидемиолошкох мера.  

Из обраћања министра просвете Бранка Ружића ученици су могли да чују и следеће: 

„Уверени смо да ће и у овој школској години, какве год да буду епидемиолошке и друге 

околности, наставници имати довољно снаге, знања, умећа и надахнућа да одговоре на све 

изазове свог одговорног и племенитог позива, да ће код својих ученика успешно 

утемељити и развијати кључне људске и цивилизацијске вредности, а да ће ученици 

својим вредним и преданим учењем, њихове напоре у пуној мери наградити укупним 

личним развојем.“ 

 

*** 
 

Свечаности уприличене поводом 

облежавања  Дана града Сенте ове 

године употпунио је још један јубилеј – 

стогодишњица рођења академика 

Иштвана Селија, познатог историчара 

књижевности, али и некадашњег 

професора и директора Сенћанске 

гимназије.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим поводом  11. септембра је у згради Гимназије уприличено свечано откривање спомен 

бисте Иштава Селија. 

Свечану беседу говорио је писац, уредник и пензионисани директор Издавачке куће 

„Форум“, лауреат награде „Мараи Шандор“, Ђезе Бордаш. Ученици Сенћанске гимназије 

извели су пригодан програм, припремљен уз помоћ професорица, а бисту су заједно 

открили директорица школе и представник ученичког парламента.  

Спомен биста је постављена на иницијативу сенћанске локалне самоуправе и Сенћанске 

гимназије и уз подршку Националног савета мађарске 

националне мањине. 

На првом спрату школе налази се и биста Стевана Сремца, 

која је постављена 1955. године, на стогодишњицу рођења 

славног писца, чије је име школа носила у свом називу 

приликом раздвајања на гимназију на српском и гимназију на 

мађарском језику. 

Јула  2016. године  археолог Рашко Рамадански, бивши ученик 

школе, у име Завичајне фондације “Стеван Сремац” преузео је 

на себе реновирање бисте Стевана Сремца. Иначе, у питању је 

реплика  бисте  на Градском кеју, која је дело вајарке Јелене 

Јовановић из 1950. године.  Идеја да се, поводом јубилеја 

школе, 140 година постојања, биста обнови бронзаним 

одливом и обоји дрвено постоље,  потекла је управо од Рашка 

Рамаданског и наишла је на подршку руководства школе.  

 



*** 

Општинско такмичење у стоном тенису одржано је 23. септембра у Сенти. Домаћин 

стонотениског првенства био је Стонотениски клуб „Сента“. У екипном такмичењу наше 

девојке, Елеонора Вернер и Ализ Гомбош освојиле су 1. место, док је у појединачној 

категорији Елеонора Вернер такође освојила 1. место. 

Мушка екипа ( Нађ Мејкути К. и Комлушан М.) освојила је 2. место, а Милан Комлушан 

је у појединачној категорији такође освојио 2. место.  

 

 

 

*** 

Општинско такмичење у стрељаштву такође је 

одржано 23. септембра и ту смо постигли лепе 

резултате: у појединачној категорији Лидија 

Ладањи из 1.3 одељења освојила је 1. место а 

екипа у саставу: Ладањи Лидија, Шурањи 

Тамара и Пете Шара, освојила је 2. место 

 

 

*** 

Општинско такмичење у кoшарци, одржано 29. септембра у Сенти а окончано је 1. 

местом за мушку екипу и 2. местом за женску екипу Сенћанске гимназије.  

Истог дана и мушка и женска екипа су освојиле 1. место на такмичењу у баскету.  

 

*** 

До 5. октобра неколико наставника је 

реализовало радионице са ученицима под 

називом „Одговоран однос према здрављу“. 

Радионице су имале за циљ унапређење  

међупредметних компетенција  а предложене 

су биле скледеће теме:  

очување здравља, физичко, репродуктивно и 

ментално здравље, ставови и вредности о 

очувању здравља, демократској  култури, 

спречавање насиља и превенција болести 

зависности, поремећаји у исхрани, промене у 

пубертету, принцип родне равноправности. 
 



СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА ЈЕ  5. ОКТОБРА ПРОСЛАВИЛА 145 ГОДИНА 

ПОСТОЈАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим поводом у Дому културе је приређена свечана академија, којој су, поред садашњих и 

бивших наставника и ученика Школе, присуствовали и представници јавног живота, међу 

којима су били и градоначелник Сенте Рудолф Цегледи, председница Извршног одбора 

Националног савета мађарске националне мањине Анико Јерас, покрајински секреатар за 

образовање Жолт Сакалаш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свечани програм је отворен беседом директорице Еве Ујхази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутним гостима, бившим вуковцима и професорима Сенћанске гимназије обратио се и 

градоначелник Рудолф Цегледи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јубилеј нашој школи честитао је и покрајински секретар за образовање Жолт Сакалаш, 

који је том приликом рекао и следеће: „Није мала ствар када установа у свом раду има 

континуитет од 145 година и у Сенти данас славимо управо чињеницу да је ова установа 

ишколовала многе ученике који су славу Сенте изнели у свет, или су се остварили на овим 

просторима.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградама овенчани хор Сенћанске гимназије на челу са успешном и посвећеном 

професорицом Кингом Биро Мађари, неизоставан је учесник сваке наше прославе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Свечани програм припремили су ученици  Сенћанске гимназије уз стручну помоћ својих 

професорица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

На окружном школском првенству у стоном тенису , одржаном 7. октобра у Кикинди, 

екипа, коју су чиниле Еленонора Вернер из 3.2 и Ализ Гомбош из 3.3 одељења,  освојила је 

1. место, чиме се пласирала на републичко такмичење. Елеонора Вернер је у 

појединачној категорији освојила 2. место. 

 

 

*** 

Ученици школе су 8. октобра у Кући 

стваралаштва посетили изложбу наше 

професорице Анико Шамберт Белец, 

која је отворена 20. августа под називом 

„Загрљај дубине“. 

 

 

 

***  

На окружном такмичењу у стрељаштву, одржаном 11.  октобра у Кикинди, Ладањи 

Лидија из 1.3 одељења поново је освојила 1. место и пласирала се на републичко 

такмичење.  



*** 

 

Општинско такмичење у атлетици одржано је 14. октобра у 

Сенти. Михајло Поповић из 3.1 одељења освојио је 1. место у 

скоку увис а 2. место у бацању кугле.  

У истој категорији Дороћа Урбан такође је освојила 1. место,  

док је Карољ Кањо освојио 2. место у скоку увис.  

 

*** 

 

На окружном такмичењу у атлетици, одржаном  21. октобра 

у Сенти,  Михајло Поповић је поново освојио 1. место.   

 

 

*** 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић 27. октобра је посетио  

две сенћанске основне школе и „Сенћанску гимназију“.  

 

 

 

 

 

 

 

У разговору са представницима  локалне самоуправе истакао је да је улагање у школску 

инфраструктуру и образовне процесе приоритет Министарства. У складу с тим ове године 

су опредељена средства за радове у школи у Торњошу.  Између осталог, рекао је и 

следеће: 



„Драго ми је да сам имао прилику да 

обиђем две основне школе и Сенћанску 

гимназију, са чијим радом сам итекако 

задовољан. Види се да су услови за 

учење одлични, да се на свим школама 

континуирано ради да се обезбеде добри 

услови како за наставнике, тако и за 

ученике“. 

 

*** 

Ученици школе су 5. новембра, у пратњи професорице Анико  

Шамберт Белец, посетили изложбу „Заштитна археолошка 

ископавања, постављену у Градском музеју.   

 

 

*** 

 

Током концертне вечери у  Концертној дворани  

„Александар Вујић“ 6. новембра сенћанској публици 

представили су се вокални ансамбл "Res miranda"  из Новог 

Сада, као и  хор „Musica Tisiana“, којим руководи наша 

професорица Кинга Биро Мађари.  

 

 

*** 

Поводом Дана просветних радника 8. новембра покрајински секретар за образовање Жолт 

Сакалаш нам је упутио честитку, коју је завршио речима: „Стога, свима вама желим да 

истрајете у свим изазовима, да имате довољно снаге и мотивације и да напослетку 

уживате у плодовима вашег рада и с поносом гледате на генерације деце која су стасала 

под вашим окриљем.  

Желим вам срећан рад и добро здравље!“ 



*** 

Економско-трговинска школа је 10. 

новембра  била домаћин квалификационог 

такмичења у презентацијама у области 

финансија под називом ПРЕЗИЛИМПИА 

ЈУНИОР, које организује Економски 

факултет Универзитета у Сегедину и 

Удружење "Ezabeszéd Toastmasters Retorika 

Klub" из Сегедина. 

Нашу школу су представљале  ученице 2.2 

одељења,  Јохана Часар и Фани Берта,  која 

се пласирала у финале такмичења.   

*** 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мисија OEBS у Србији и ове године су 

наставили праћење програма наставе и учења за предмет Српски језик као нематерњи. 

Онлајн тестове  у периоду од 15. до 24. новембра радили су ове године ученици 4.3 

одељења.  

 

*** 

Издавачка кућа „Ренде“ објавила је друго 

издање романа „До Будимпеште и назад“ , 

нашег професора Арпада Нађ Абоњија, што 

сигурно значи да је прво издање овог 

романа на српском језику распродато. Тим 

поводом је 2. децембра у београдском 

културном центру „Квака 22“ одржана 

промоција књиге, током које је са аутором, 

професором мађарског језика и 

књижевности у нашој школи,  разговарала 

уредница поменуте издавачке куће Слађана 

Новаковић.  

Истог дана је романописац, приповедач и 

путописац Нађ Абоњи Арпад  имао интервју са 

уредницом Културног дневника РТС-а Војком 

Пајкић.  

 



*** 

И ове године наши ученици су се 

појавили на десетом по реду 

репрезентативном студијском   

такмичењу  средњошколаца 

посвећеном нобеловцу Сент 

Ђерђи Алберту. Полуфинално 

такмичење је одржано у онлајн 

форми  3. децембра а нашу школу 

су представљали Ервин Хорват и  

Шара Фаркаш из 4.2 и Дороћа 

Орбан из 3.2 одељења.  

У поздравној беседи приликом 

отварања такмичења, председник 

жирија проф. др Ласло Дукс, 

између осталог је истакао да су за 

десет година некадашњи 

такмичари постали озбиљни истраживачи те да зато мисли да је изабран добар пут за 

откривање и  подстицање талената.   

Наши ученици су се вратили са освојеном 2. наградом  за кретивни задатак.  

*** 

 

 

 И овог 6. децембра хор Сенћанске гимназије је песмом 

"Звончићи" донео празнично расположење свим 

ученицима и запосленима. Чланови Ученичког 

парламента поделили су чоколаде и измамили осмехе на 

лицима ученика и наставника. 

 

 

 

 

*** 

 
Фудбалски клуб ТСЦ из Бачке Тополе обезбедио је нашим ученицима и наставницима 

бесплатне карте за фудбалску утакмицу, коју су фудбалери овог клуба играли са 

фудбалерима „Радничког“ из Ниша 6. децембра. Школа је обезбедила аутобус за ученике,  

њихове родитеље и наставнике. 

 

 

 

 



*** 

 

Ученица Фани Берта представљала је 

Сенћанску гимназију 10. децембра на 

такмичењу „Презилимпиа" у Сегедину и 

освојила 3. место. Организатори такмичења 

били су Економски факултет Универзитета у 

Сегедину, Удружење за обучавање и 

истраживање маркегинга и Удружење 

"Ezabeszéd Toastmasters Retorika Klub" из 

Сегедина. 

 
  

 

*** 

 

У свечаној сали школе 10. децембра је за ученике 3. и 4. разреда организован образовни 

сајам под називом EDU– EXPO.  

Ученицима су се представиле 

војвођанске високошколске 

установе на којима се 

образовање одвија у потпуности 

или делимично на мађарском 

језику, како би им се олакшало 

доношење одлуке о наставку 

школовања у 

Србији.  

***- 

Поред осталих,  новогодишња јелка Школске управе у Зрењанину 

окићена је и украсом Сенћанске гимназије.   

 

*** 

 

На општинском  школском такмичењу  у малом 

фудбалу, одржаном 14. децембра, екипа Сенћанске 

гимназије заузела је 2. место. 

 



*** 

 

 

Ученице наше школе Елеонора Вернер и Ализ Гомбош 

освојиле су 4. место на Државном школском првенству 

у стоном тенису, одржаном 17. децембра  у Сокобањи.  

 

 

 

 

 

*** 

На Државном школском првенству у стрељаштву, 

одржаном 20. децембра у Ваљеву учествовала је наша 

ученица Лидија Ладањи и освојила 13. место.   

 

*** 

 

Подела новогодишњих пакетића за децу наставника 

Сенћанске гимназије организована је 21.  децембра 

када је настала и ова оптимистична фотографија за 

крај полугодишта.  

 

 



II полугодиште 

 

Окружно такмичење у кошарци и баскету одржано је 19. јануара у Сенти. Мушка екипа 

(Богуновић, Ђорђевић, Поповић, Радоњић, Ананић, Цигановић) освојила је 2. место у 

кошарци а у баскету и женска (Нешић, Веселиновић, Попов, Ђорђевић)  и мушка екипа  

освојиле су. 2 место.  

 

*** 

 

Школска слава Сети Сава 

обележена је ове године 

свечаним програмом у онлајн 

формату, који су припремили 

ученици и наставници све три 

школе. Учесници програма из 

редова наше школе били су Хеди 

Тертеи, Вираг Терхеш, Флора 

Орос, Момчило Радоњић, Уна 

Борђошки и, наравно, хор 

Сенћанске гимназије.  

 

Као и претходних година честитке за Савиндан упутили су нам и министар просвете 

Бранко Ружић као и покрајински секретар Жолт Сакалаш, који је, обраћајући се 

ученицима, написао:  

„Ове речи посвећујем и вама, деци, ђацима који спремно и жељно чекате ваше 

просветитеље да прошире ваше младалачке хоризонте, пруже вам све знање овог света и 

утоле вашу жеђ за сазнавањем и потом вас пусте да самостално и храбро корачате светом 

– једнако радознали, али спремнији да се ухватите у коштац са свакодневним изазовима 

нашег доба.“ 

 

*** 

 

Општинско такмичење у спортској гимнастици одржано је у ОШ „Турзо Лајош“ 4. 

фебруара. Лариса Цигановић  је освојила 1. место и пласирала се на окружно такмичење.   

 

*** 

На општинском такмичењу из математике, одржаном 5. фебруара, пласман на окружно 

такмичење постигли су : Марко Никочев и Лука Штрбац из 3.1 одељења, Лорета Чузди и 

Бианка Балинт из 3.2 одељења, Лариса Цигановић и Натан Цигановић из 2.1, Ирина 

Петковић, Дуња Наумов и Сара Пејановић из 1.1 одељења,  Корнел Кањо и Сурањи Бенце 

из  1.2 одељења. 

 

*** 



ОШ „Стеван Сремац“  у Сенти била је домаћин окружног школског такмичења у 

спортској гимнастици које се одржало 9. фебруара.  У категорији средњих школа 

појединачно Лариса Цигановић је заузела 1. место и пласирала се на међуокружно 

такмичење.    

*** 

Под насловом  „Између светова“ у фоајеу Дома културе у 

Чоки 12. фебруара је отворена изложба ликовних радова 

и одржана промоција књиге стихова „Избор из првих 

песама“ нашег, на нашу велику тугу, недавно преминулог 

професора Милоја Грбина.  Тиме се наш колега сврстао 

међу професоре „Сенћанске гимназије“ који су 

истовремено и ствараоци, било да су аутори књижевних 

дела или ликовних остварења, било као аутори стручне 

литературе. Школа је поносна на ту чињеницу.  

 

 

   

О поетском првенцу нашег професора током промоције 

говорила је професорица српске књижевности и језика 

Јелена Милошев а критички осврт на  ликовно стваралаштво 

присутни гости су могли чути од дипломираног историчара 

уметности и професора ликовне културе, такође наставника  

Сенћанске гимназије Игора Савичевића.  

 

 

 

*** 



Регионално такмичење Кири – заштита животне средине одржано је 18. фебруара, и 

опет су наши ученици постигли велики успех:  

У категорији 1-2. разред екипа у саставу: Фани Берта, Евелин Хатала и Ева Волфорд из 2.2 

одељења освојилa je 1. место и пласман на државно такмичење, које се одржава у 

Солноку у Мађарској. 

У категорији 3-4. разред екипа у саставу Александра Бене, Балаж Шурањи и Лили Сич 

такође је освојила 1. место и пласман на државно такмичење у Солноку 

*** 

Од новембра до фебруара трајао је први део такмичења Кири-хемија, на којем је 

учествовала Лила Ђулаи из 4.4 одељења и која се пласирала на регионално такмичење.  

*** 

На општинском такмичењу из физике, одржаном 19. фебруара, учествовала су 3 ученика. 

Освојили су 1, 2. и 3. место али се нису пласирали на следећи ниво такмичења.  

.  

*** 

На окружном такмичењу из математике, одржаном 20. фебруара, 

учествовали су : Петковић Ирина, Наумов Дуња и Пејановић Сара из 

1.1 одељења, Корнел Кањо и Сурањи Бенце из  из 1.2 одељења, 

Цигановић Лариса (3. место, али недовољно бодова за републичко) и 

Цигановић Натан из 2.1 одељења,  Никочев Марко из 3.1 одељења, 

Лорета Чузди и Бианка 

Балинт из 3.2 одељења.  

 

 

 

 

*** 

Истог дана на такмичењу  „Кенгур без граница“ у категорији I разреда Наумов Дуња је 

заузела 2. а Пејановић Сара 3. место на нивоу школе ; у II разреду  Цигановић Натан је 

имао најбољи резултат и 1. место на нивоу школе, Ананић Војин 2, Цигановић Лариса 3. 



место на нивоу школе ; у III разреду Штрбац Лука је заузео 2. место а у  IV разреду  

Цвијановић Марко 1. место на нивоу школе.  

 

 

 

 

 

*** 

У фискултурној сали школе 21. 

фебрара је организован мини-сајам 

образовања за ученике трећег и 

четвртог разреда средњих школа 

северног Потисја.  

 

 

 

 

На сајму се представило 16 високошколских 

институција, међу којима : Пољопривредни 

Факултет, Правни факултет, Факултет 

техничких наука, Природно-математички 

факултет, Факултет физичког васпитања и 

спорта и Технолошки факултет из Новог Сада, 

Економски факултет и Грађевински факултет 

из Суботице, ПЕП - Висока школа за пословну 

економију и предузетништво, Факултет 

политичких наука из Београда, Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина, 

Педагошки факултет из Сомбора, Универзитет Сингидунум, Висока школа струковних 

студија Кикинда,  Правни факултет за привреду и правосуђе, Универзитет из Печуја – 

издвојено одељење у Сомбору  

 



 

Присутне је поздравила директорица наше 

школе Ева Ујхази, као и Члан Општинског 

већа СО Сента Атила Јухас а сајам је 

отворила  председница Извршног одбора 

Национаплног савета мађарске националне 

мањине Анико Јерас  

 

Наши ученици су посећивали штандове у 

пратњи својих професора по унапред 

утврђеном распореду  а по тврдњи новинара 

„Дневника“ сајам је посетило скоро 1000 

ученика средњих школа из Сенте, Аде, 

Кањиже, Новог Кнежевца и Чоке.  

 

Присутним представницима медија изјаве су давали 

ученици, као и представници високошколских установа. 

Ученици су изразили задовољство информацијама које  су 

прикупили  а доцент на предмету инжењерске механике на 

Грађевинском факултету у Суботици Ђерђ Варју похвалио 

је идеју организације сајма, истакао чињеницу да су млади 

заинтересовани за овај факултет као и да на евиденцији 

службе за запошљавање не постоје незапослени инжењери 

грађевинарства. Новинару „Дненика“ дао је и користан 

податак да имају кадрове за организацију наставе на 

мађарском језику на првој години, уколико се пријави 

преко 20 студената. 

 

Директорица  школе је у разговору са новинаром  „Дневника“ између осталог рекла: 

„Схватили смо колико нам је битно да нам се деца школују и остану у Србији, па нам је 

жеља била да ученици могу директно да контактирају представнике факултета, међу 

којима је наставно особље и студенти завршних година, како би се из прве упознали са 

условима уписа и студирања...“.  

 



Исту намеру истакла је и председница 

ИО Националонг савета мађарске 

националне мањине Анико Јерас, и 

нагласила да Национални савет пружа 

подршку студентима који се определе 

да наставе високошколско образовање у 

Србији, у виду стипендија, разних 

програма припремне наставе и курсева 

српског језика. Између осталог је рекла: 

„Сматрамо да ученици не треба да се плаше наставка школовања на српском језику, јер 

имамо искуство да се добро сналазе и они који су у средњим школама учили на мађарском 

наставном језику. На појединим факултетима се део предмета може слушати и полагати 

на мађарском језику.“ (извор:Дневник) 

*** 

Рецитаторско такмичење на српском језику ове године је одржано у електронском 

формату, тако што су школе биле дужне доставити аудио-визуелни запис рецитација 

електронском путем Градској библиотеци у Сенти до 25. фебруара. Резултати на 

општинској смотри су били следећи: 1. место: Хелена Ерич из 2.1 одељења,  2. место: Уна 

Борђошки а 3. место Момчило Радоњић из 3.1 одељења. Учествовале су и  Милана 

Баришић из 1.1 и Даница Ћушић из  4.1 одељења.   

*** 

Општинско рецитаторско такмичење на мађарском језику такође је одржано у онлајн 

формату са роком  достављања видео-снимака до 25. фебруара, као и на српском језику.  

Ученица  4.3  одељења Виолета Кереши заузела је 3. место.  

*** 

На општинском  такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном  26. фебруара, 

ученице Анђела Миленковић са 16 и Хелена Ерич са 18 поена, постигле су пласман на 

окружно такмичење. Домаћин такмичења била је Економско-трговинска  школа.  

 

*** 

Читалачко такмичење за средњошколце „Гион Нандор“ 

одржано је 26. фебруара у Новом Саду.  

Група у саставу: Река Олах, Далма Тот и Хелена Рожа, 

заузела је друго место. 

 



Група у саставу Леа Белец, Фани Берта и Ева Волфорд заузела је 3. место.  

 

 

*** 

 

Припреме за пилотирање  државне матуре правовремено су започеле у координацији са 

Министарством просвете и Стручним тимом Пројекта државне матуре. Тако је  28. 

фебруара реализован обавезни вебинар за разредне старешине II разреда. Све до почетка 

пилотирања Стручни тим је обавештавао школу о материјалима постављеним на сајту 

Пројекта државне матуре. 

 

*** 

Општинско такмичење из мађарског језика одржано је 4. марта а домаћин је била наша 

школа. Учествовало је 10 ученика, од којих су три ученице постигле пласман на окружни 

ниво такмичења: Евелин Хатала, Андреа Мучи и Далма Тот. 

 

*** 

 

Секретар школе Андреа Николић успешно је припремила пројектни материјал за пријаву 

на јавни позив Министарства просвете, науке и техношког развоја упућен гимназијама, 

тако да су нам додељена финансијска средства у износу од 500.000 динара намењена 

унапређивању услова за остваривање наставе и учења. 

 

*** 

 

Лариса Цигановић је учествовала на међуокружном школском такмичењу из спортске 

гимнастике, које је одржано 9. марта  у Новом Саду.   

 

 

*** 

 

На Берзи средњих школа, 

организованој 10. марта 

у основној школи „Чех 

Карољ“ у Ади, чланови 

тима за афирмацију 

школе, заједно са 

ученицима, представили 

су нашу школу и смерове 

који ће бити доступни 

наредне школске године. 

 

 

 

 

 



*** 

 

 

На Зонској  смотри рецитатора, одржаној у Суботици 10. 

марта, ученица  Хелена Ерич остварила је пласман на 

покрајинско такмичење.  

 

 

*** 

 

 

 

Економско-трговинска  школа је 11. марта,  уз 

подршку Центра за заштиту потрошача и бројних 

спонзора, по десети пут организовала  Такмичење из 

области заштите права потрошача.  

Као и увек до сада, учествовали су и наши ученици. 

Ове године нашу школу представљали су ученици 

1.2 одељења: Анико Балинт, Луца Фаркаш, Оршоља 

Јухас, Чонгор Карољ, Хелена Рожа и Далма Тот. 

 

 

.*** 

 

Иако на породиљском боловању, наша предузимљива 

професорица музичке културе Кинга Биро Мађари, која је 

и диригент вокалног ансамбла "Musica Tisiana", успела је 

да 12. марта у Музичкој дворани Александар С. Вујић 

организује Концерт савремене и филмске музике, чији је 

учесник и сама била. Остали учесници концерта били су  

Јелена Николић Варга, Катинка Берец, Јулија Фајчак, 

Андреа Сигети и Вокални ансамбл "Musica Tisiana". 

  

 

*** 

 

Организатор овогодишњег 55. уметничког 

такмичења средњошколаца (KMV) била је 

сенћанска Средња медицинска школа. На 

такмичењу одржаном 12. марта учествовало је 46 

ученика из 5 средњих школа, који су се такмичили  

у 10 категорија. 

 

 

 

 



У књижевном делу такмичења  у  финале су се пласирали Семереди 

Фани  и Иван Алмош у категорији новеле. У сегменту уметничког 

говора у финале су се пласирали Река Олах и Доминика Јакша 

(рецитација), Луца Фаркаш (проза) и Жанет Кочиш (компонована 

поезија). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Мартовске свећаности којима се обележава сећање на револуцију 1848/49. године 

започеле су још 11. марта. Наша школа је узела учешћа у свечаном програму 14. марта. 

Историјску беседу држао је наш професор Тибор Патаки. Под руководством професорице  

Реке Миклош наступио је и хор Сенћанске гимназије, соло наступ имала је и ученица 

Флора Орос из 2.2  одељења а учествовале су и Тертеи Хеди и Терхеш Вираг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

У оквиру пројекта државне матуре у  марту месецу је започела реализација вебинара  

намењених наставницима општеобразовних предмета који ће се полагати у оквиру 

државне матуре, као и вебинара за родитеље 

 



*** 

 

Црвени крст Сента и ове године је одржао традиционално општинско такмичење  “Шта 

знаш о здрављу“ и „Шта  знаш о Црвеном крсту“ у периоду од 17. до 18. марта. Као и 

прошле године такмичење је реализовано у онлајн формату а учествовало је укупно 11 

екипа из сенћанских средњих школа.  

Сенћанску гимназију представљале су 2 екипе, обе из  1.2 одељења.  

Екипа у саставу : Далма Тот, Луца Фаркаш, Анико Балинт, Хелена Рожа и Оршоја Јухас, 

освојила је 2. место.  

Друга екипа у саставу: Корнел Кањо, Арон Гордош, Кристоф Кочиш Сирке, Акош Бевиз и 

Чонгор Карољ освојила је 5. место. Међутим, с обзиром на чињеницу да је Чонгор Карољ 

постигао максималних 25 бодова на тесту „Шта знаш о здрављу“ и био најбољи, стекао 

је право учешћа на покрајинском такмичењу, које се одржава 9. априла, такође у онлајн 

формату.    

Ментор је и ове године била професорица биологије Моника Рожа Шипош. 

 

 

*** 

 

Ученици и професори наше школе 18. марта 

су учествовали на Берзи средњих школа у 

Кањижи у ОШ "Јован Јовановић Змај". 

 

** 

Професори и ученици школе 19. марта 

представили су нас и на Сајму средњих школа, 

који је организовала Основна  школа "Стеван 

Сремац" из Сенте. 

 

 

 

*** 

 С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију Тим за праћење и координисање 

примене превентивних мера у раду школа уз сагласност Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја од 21. марта је ублажио мере заштите од САРС-Цовид 19 – заштитне 

маске нису биле обевезујуће али су препоручене. Дозвољена је промена учионица током 

извођења наставе. 



*** 

 

У пратњи професорице Анико Шамберт Белец ученици 1.2, 1.3, 2,2, 

2.3, 3.3 и 4.3 одељења посетили су 25. марта  матурску изложбу 

ликовних радова ученика Гимназије за талентоване ученике „Бољаи 

Фаркаш“ која се већ традиционално организује у Градском музеју.  

 

.  

 

 

 

Изложба је отворена 17. марта и 

представља најуспешније радове 

генерације 2018-2022, односно њихов 

напредак током четворогодишњег 

школовања.  

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Наша школа је ове године била домаћин Окружног такмичења 

из енглеског језика, које је одржано 26. марта а наша ученица  

Бабет Оњецки из 4.3 одељења освојила 3. место и пласирала се 

на републичко такмичење.  

 

 

*** 

 

Традиционално такмичење 

средњошколца у области позоришне и 

филмске уметности одржано је 1. 

априла. Представа Így történt…,  у којој 

су учествовале наше ученице Река 

Олах, Виолета Кереши и Фани Берта, 

пласирала се у финале такмичења  у 

Бечеју. 

 

*** 

Заједно са ученицима Гимназије „Бољаи Фаркаш“ 36 наших ученика, у пратњи професора 

Игора Марковића и Кањо Ласла, отпутовало је  1. априла  у Суботицу. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

У пратњи водича компаније IT Klaster Subotica, која је организовала ову малу екскурзију 

под називом IT Subotica 2030, ученици су прво обишли две високошколске институције, 

Економски факултет, где им је представљен студијски програми са нагласком на пословну 

информатику, потом Високу техничку школу струковних студија, такође са 

представљањем студијског програма и могућностима стипендирања.  Ученици су могли из 

прве руке добити и информације  о студентском животу, смештају и условима добијања 

студентских домова на коришћење.   

 

 

Након тога настављена је 

шетња Суботицом до ИТ 

компанија : IP Energy Software,  

Digital Hive, Infora Research 

Group. Начином организовања 

пословања ових савремених 

компанија били су задивљени 

и ученици и професори.  

 

 

Цео догађај је, према агенди, и замишљен као целодневна 

сврсисходна шетња кроз Суботицу.У нади да ће се овај леп 

догађај и убудуће практиковати, менаџер компаније IT 

Klaster Subotica Оливер Гугановић доставио нам је анкете за 

ученике и наставнике, како би сумирали утиске.   

 

 

 

*** 

 

Наша школа је била домаћин окружног такичења из мађарског језика, које је одржано 1. 

априла. Ученица Далма Тот из 1.2 одељења  постигла је пласман на републичко 

такмичење.  

 

*** 



У складу са предвиђеним правилима,  у периоду од 5. до 8. априла спроведено је друго 

пилот тестирање државне матуре које је Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја прописало Правилником о календару рада средњих школа за школску 2021/22. 

годину. 

*** 

 

У финалу Уметничког такмичења средњошколаца (KMV), одржаном у периоду између 8. 

и 10 априла, наши ученици опет су постигли изузетне резултате:  

- Оршоја Јухас освојила је 1. а Богларка Јухас 2. место у оквиру етнографског конкурса  

- Жанет Кочиш је освојила 3. место у категорији компоноване поезије 

- Луца Фаркаш је освојила 3. место у категорији говора прозног текста 

- Олах Река заузела је прво а Доминика Јакша 2. место у категорији рецитовања 

- Леона Солар је заузела 1. место у категорији народног плеса. 

 

*** 

 На Покрајинској смотри 

рецитатора, одржаној 10. 

априла у Сечњу, Хелена Ерич, 

ученица 2.1 одељења 

Сенћанске гимназије успешно 

је представљала нашу школу и 

освојила златну диплому. 

*** 

Између 24 ученика на покрајинском такмичењу „Шта знаш о здрављу“ у онлајн формату, 

одржаном 16. априла, био је и наш ученик 1.2 одељења Корнел Кањо, који је успео да од 

укупних 45 освоји 40 бодова, чиме се пласирао на 7. место и стекао захвалницу Црвеног 

крста Војводине.  

*** 

Ученици Сенћанске гимназије, у периоду од 

21. до 24. априла, учествовали су на II 

Међународном сусрету младих за заштиту 

животне средине и природе под називом 

„Тиса“.  

 



 

У оквиру програма, 

ђаци су учествовали 

на разним 

путовањима, пловили 

Бодрогом, и посетили 

познате винарије 

Токаја. 

 

*** 

На републичком такмичењу из мађарског језика, одржаном 

6. маја на Одсеку за хунгарологију Филозофског факултета 

у Новом Саду, ученица Далма Тот је освојила значајно 2. 

место.  

 

 

 

*** 

 

 Под називом „Боје и раздобља“ у  Кући стваралаштва 7. маја је 

отворена изложба ликовних радова ученика и наставника 

сенћанских основних и средњих школа. Међу излагачима су били 

и ученици наше 

школе. 

 

 

 

 

 

Ученици 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.3 и 4.3 одељења посетили су изложбу 3. јуна.  



*** 

На међуокружном такмичењу из атлетике, одржаном 11. маја на стадиону "Карађорђе" у 

Новом Саду, Михајло Поповић  из 3.1 одељења освојио је 5. место у скоку увис. 

*** 

Током Недеље Црвеног крста д 8. до 15. маја, Црвени крст Сента 

традиционално додељује признања добитницима награда на 

такмичењима „Шта знаш о здрављу“ и „Шта знаш о Црвеном 

крсту“. Тако је било и 12. маја ове године. Поздравни говор 

одржала је председница  ЦК Сента  др Бојана Љубојевић. 

 

 

 

 

На свечаност је позвана и наша екипа као 

другопласирана, као и ученик Корнел 

Кањо, који је учествовао на 

покрајинском такмичењу „Шта знаш о 

здрављу“.  

 

Црвени крст Сенте захвалио се и професорицама - менторима на помоћи у реализацији 

такмичења, као и uчесницима на уложеном труду и постигнутом резултату. Ментор 

нашим ученицима била је професорица Моника Рожа Шипош.  

 

*** 

На републичком такмичењу из латинског језика, одржаном 

14. маја у Београду, нашу школу су представљале ученице 

Милана Баришић у категорији првог разреда те Теодора 

Суботин и Николета Билицки у категорији другог разреда. 

Пратила их је професорица Рита Бевиз Каваи.  

 

 



*** 

И ове године су наши 

ученици ишли у обилазак  

високошколских установа у 

Новом Саду, у организацији 

Националног савета мађарске 

националне мањине. 

 

 У пратњи професора  Кањо Ласла ученици 3.2 

одељења 14 маја су, поред Студентског града, 

посетили и Европски колегијум.  

 

*** 

 

На 9. спортској олимпијади школске омладине 

Војводине, одржаној од 19. до 22. маја у 

Зрењанину,  учествовало је 6000 ученика, тренера, 

волонтера и гостију а такмичења су се одвијала у 

15 спортских дисциплина. Ми смо имали 

представнике у три спортске дисциплине.  

 

 

Лариса Цигановић iz 2.1 одељења  такмичила се 19. маја 

у спортској гимнастици,  стонотенисерке 20. маја а 

Поповић Михајло из 3.1 одељења  у скоку увис 21. маја.  

У екипној  категорији наше стонотеннисерке  Ализ 

Гомбош из 3.3 одељења и Елеонора Вернер из 3.2 

одељења  освојиле су значајно 2. место.  

 

 

*** 



И ове године 20. маја  је изведена  већ традиционална 

матурантска парада, под покровитељством градоначеника 

Рудолфа Цегледија. Као и претходних година, уз истовремено 

ућешће матураната широм Србије и околних земаља, бројна 

публика могла је посматрати увежбани кадрил сенћанских ђака на 

Штраусову музику, у познатим жутим мајицама и са белим 

кишобранима. 

 

 

*** 

 

 

У пратњи професорице Чиле Томашић Гере, ученица Бабет 

Оњецки  из 4.3 одељења  је 22. маја отпутовала у 

Младеновац, где је учествовала на републичком 

такмичењу из енглеског језика, одржаном у Техничкој 

школи Младеновац.  

 

 

*** 

Директор Конфуцијевог института Универзитета у 

Новом Саду и његови сарадници посетили су нашу 

школу 26. маја. Том приликом  је одржан састанак ком 

су присуствовали директорица школе Ева Ујхази, 

представници Школског одбора Емеше Бот, Маријана 

Голић, Нађ Абоњи Арпад и представник локалне 

самоуправе Атила Јухас. На састанку је било говора о 

успостављању сарадње и могућностима увођења учења 

кинеског језика за ученике.  



Након тога, и Наставничко веће је својом одлуком потврдило планирану намеру, тако да 

се у скорије време могу очекивати ученици или наставници заинтересовани за учење 

кинеског језика и познавање кинеске културе. 

*** 

Некадашњи ђаци Сенћанске гимназије, сада деведесетогодишњаци, окупили су се 27. маја 

у нашој школи да би прославили 70-годишњицу матуре. Са сузама у очима певали су 

"Gaudeamus igitur", заједно са нашом садашњом ученицом, Моном Молнар.  

 

 

 

 

 

 

Захваљујемо се дивним деведесетогодишњацима на посети! 

 

*** 

Током јуна месеца ученици и наставници све три школе 

могли су у приземљу школе погледати изложбу радова 

ученика 4.3 одељења који су настали у оквиру предмета 

Уметност и дизајн 

 

*** 

Једна група ученика 

првог разреда у склопу 

једнодневне екскурзије 

посетила је 4. јуна 

Ресавску пећину, 

Велики водопад и 

манастир Манасија. 

 



*** 

У оквиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација 

мултикултурализма и толеранције у Војводини" 

реализован је четрнаести циклус квиза из културе и 

историје националних заједница Војводине "Колико се 

познајемо", који организује Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне  заједнице. 

 

Наши ученици су учествовали на регионалном 

квалификационом такмичењу, одржаном  6. јуна.  

Сенћанску гимназију је представљала екипа у саставу : 

Виола Бичкеи, Евелин Коломпар и Шаролта Нађ из 3.2, те 

Оршоја Јухас из 1.2 одељења а вођа екипе био је професор 

Игор Марковић. Такмичење је вишејезично тако да се се 

реализује на  језику на којем ученици похађају наставу.   

*** 

Истог дана ученици 2.1 одељења 

наше школе посетили су Завичајну 

кућу Стевана Сремца. У родној 

кући једног од највећих српских 

писаца присуствовали су једном 

занимљивом и другачијем часу 

српског језика. О Сремчевом 

животу, одрастању и стваралаштву 

причала им је Драгана Маринковић, организаторка културних 

дешавања у Фондацији.  

---------------------------- 

ИN MEMORIAM  

Милоје Грбин (1985 – 2022)                                                                                                                                    

Са великим болом и тугом колектив Сенћанске гимназије опрашта 

се од уваженог колеге, професора социологије, Милоја Грбина. 

Нека мује вечна слава и хвала!     



*** 

Ове године  одржан је још један значајан 

сусрет бивших ученика. Обележавање 

педесетогодишњице матуре десило се 11. јуна 

и овековечено на фотографији.  

 

*** 

И, као сваке године, ове године 16. јуна, након испуњених обавеза, свечаност! Матуранти 

су испраћени по устаљеном редоследу: последњи разредни час, испраћај из школе, 

дефиле, свечаност у Спртској хали, опет по редоследу: Gaudeamus igitur, беседа 

директорице школе Еве Ујхази, програм који су припремили матуранти, свечана додела 

диплома и књига, проглашење најбољих међу њима! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ученицима  генерације 2018/2022. проглашени су:  

на српском наставном језику: Теодора Нешић 

на мађарском наставном језику: Ервин Хорват 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И ове године престолонаследник Александар Карађорђевић додељује похвалнице 

ученицима генерације свих школа у Србији. Свечаност је организована  30. јуна у онлајн 

формату.  

 


