
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2022/23. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Овако је почела школска година: 

Драги ученици!  

Сутра  1. септембра у 7.30  почиње настава, а са тим и нова школска 

година. Окупљање је у дворишту школе. Чекамо вас!  

 

 

 

 

*** 

 

У низу сусретања бивших ђака  Сенћанске 

гимназије  3. септембра је обележена једна 

тридесетогодишњица матуре. Генерација 

природноматематичког смера, која је 1992. 

године окончала средњошколско образовање, с 

љубављу се присетила разредног старешине, у 

међувремену преминуле Естер Катоне.  

 

 

 *** 

 

Директорка Сенћанске гимназије Ева Ујхази и 

чланови Школског одбора присуствовали су  8. 

септембра састанку са професорима кинеског 

језика Конфуцијевог института на Филозофском 

факултету у Новом Саду. Овом приликом 

договорена је стратегија која уређује покретање 

курса кинеског језика у нашој школи, почев од 

октобра 2022. године. 

 

 

 

 

 

Након одлукe Наставничког већа и истраживања 

интересовања ученика, настава кинеског језика у 

првом полугодишту je организована суботом за 

две групе полазника, одраслих и ученика, који су 

изразили интересовање за овај језик.   

 



*** 

И у нашој школи је 15. септембра свечано обележен Дан српског јединства, слободе и 

националне заставе. Тим поводом су ђаци на првом часу читали пригодно писмо које је 

упутила  министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић. Током целе недеље ученици су 

се придружили сећању на хероје нације пригодним активностима (рецитовањем 

родољубиве поезије, израдом презентација) на часовима матерњег језика и историје.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Проф. др Бела Балинт, професор емеритус, бивши ученик 

Сенћанске гимназије и покровитељ Такмичења из биологије 

“Фабри Геза” и Такмичења из хемије “Мариаш Вилмош” 

које организује наша школа, сврстан је међу најбоље 

рецензенте у Србији! 

Свечана додела одржана је у просторијама ЦЕОН-а у 

Београду 23. септембра у оквиру „Недеље рецензије“, која 

се традиционално обележава широм света. 

Овогодишњи носиоци признања одабрани су између 4.843  

рецензента из земље и иностранства, са њихових 11.090 

рецензија. Одабрани су изузетно пажљиво,  између изузетно 

великог броја кандидата, и имају све разлоге да се сматрају 

изузетнима. 

 

 

 

*** 

Педесета годишњица матуре сенћанских  ђака 

обележена је 24. септембра. Међу бившим ђацима 

била је и професорица немачког која је из ове школе 

отишла у заслужену пензију.  

 

 



*** 

Крајем септембра је професорица српског 

језика и књижевности у нашој школи Маријана 

Голић забележила на фб профилу своје сећање 

речима:  

„Тражећи оне ’примере из добре праксе’, 

набасах на ову фотографију... Неко би рекаo да 

је много скупа. На њој су, данас: два доктора 

наука, дипломиране правнице, дипломирани 

социолог, професорице књижевности... А сви 

они су потекли из Сенћанске гимназије.“ 

  

*** 

У складу са стратегијом континуираног 

осавремењавања, крајем септембра постављена је још 

једна паметна табла и пројектор у кабинету физике. 

 
 

 

 

*** 

На пријему школских парламентараца, који је 

поводом  Дечје недеље 1. октобра уприличила 

локална самоуправа Општине Сента, учествовали су 

и представници нашег Ученичког парламента.  

Парламентарцима је омогућено обраћање 

председнику општине Рудолфу Цегледију, 

председнику Скупштине општине Сента Веселину 

Петровићу и члановима општинског већа.  

 

 

*** 

 

Сенћанска гимназија је 5. октобра 

прославила још један велики 

јубилеј - 146 година од када се у 

овој школи први пут зачуло 

школско звоно, које је означило 

почетак наставе.  

 



Свим некадашњим и садашњим ученицима, наставницима и запосленима у Сенћанској 

гимназији директорица је честитала Дан школе. 
 

Рођендан школе је 

обележен на занимљив 

начин: наставу су уместо 

професора држали 

ученици  а за прваке су 

осмишљена игричава  

такмичења у фискултурној 

сали. 

 

 

 
 

 

Као што рођенданским 

прославама и приличи, имали 

смо и рођенданску торту. 

 

 

 

 

 

 

Јубилеј нам је честитао и  покрајински секретар за 

образовање, прописе, управу и националне мањине - 

националне заједнице Жолт Сакалаш. 

 

 

 

 

*** 

 

Као и претходне године, у организацији "IT 

Subotica 2030" наши ученици су 7. октобра 

посетили "Subotica open IT".  

Током овог садржајног дана имали су прилике 

да посете Високу техничку школу у Суботици, 

Економски факултет, као и две IT компаније: IP 

Energy и Infostud HUB.  

 

 

 



Видели су делић онога што Суботица нуди као град за студирање и за изградњу каријере. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Коначно, након присилне изолације услед пандемије корона 

вируса, наши ученици су се вратили и позоришту. Ове године 

18. октобра ученици 1. и 2. разреда, а 19. октобра ученици 3. и 

4. разреда на мађарском наставном језику, погледали су 

представу „Szerelmek szerelme“.  

 

.  

 

 

 

*** 

Наш професор историје Тибор Патаки је у аули 

Градске куће 20. октобра одржао свечану беседу 

поводом обележавања 66 - годишњице мађарске 

револуције из 1956. године. 

„Чудо је био један слободољубиви европски народ 

1956. године,  јер је за неколико дана променио 

историју“, рекао је наш професор. Између осталог, 

нагласио је да је свет тада научио да нема 

делотворније снаге од жеље за слободом. Ту снагу 

нису могле победити ни владе, ни тирани, ни војска. Подсетио је на жртву др Мартона 

Рајкија, пореклом Сенћанина, коме у част је још 2016. године постављена спомен табла. 

*** 

Истог дана у Кикинди је одржано окружно такмичење у стоном тенису. Екипа Сенћанске 

гимнанзије освојила је прво место и пласирала се на републичко такмичење 



*** 

 Ученице наше школе, Фани Берта из  III2  и Луца 

Фаркаш из II2 одељења 21. октобра су 

учествовале на лингвистичком такмичењу, које се 

традиционално одржава под називом  Дани језика 

„Габор Сарваш“. Обе ученице су заузеле прво 

место.   

 

*** 

Након дуже паузе изазване пандемијом корона вируса, група од  50 

ученика и наставника 28. октобра је посетила Међународни 

београдски сајам књига, који се ове године одржавао под слоганом 

„Повратак написаних“. Земља почасни гост ове године била је 

Румунија, која је на свом штанду приредила пропратне догађаје и 

промоције. 

 

 

 

Поред обиласка бројних штандова домаћих и страних излагача, ученици су имали прилику 

да присуствују неком од пратећих програма Сајма, као и да посете Сајам образовања и 

наставних средстава, који се одржавао под слоганом „Образована Србија, успешна 

Србија“. 

 

 

И поново zахваљујући донацији NEO-DISPLAY 

DOO SENTA,  у школску библиотеку су доспела 

дела овогодишње нобеловке Ани Ерно и добитнице 

Нинове награде Милене Марковић, неколико 

бестселера, одабраних према интересовањима 

ученика изражених у читалачкој анкети, као и 

литература потребна за наставу изборног предмета 

Примењене науке, неколико нових књижевних 

критика. 

 

 

 

 

.*** 

Још пре Сајма књига књижни фонд библиотеке обогатили смо са неколико примерака 

књиге нашег бившег професора музичке културе Ласла Барата.  



Књига је објављена под насловом  „Eltévedt 

lövedékek”, промовисана је током пролећа у 

Суботици, Сенти, током јесени и у Будимпешти. 

Сам аутор ју је назвао биографским романом а 

посвећена је граду Сарајеву, у којем је наш 

професор живео и стварао, назвавши га,  током 

једне од промоција, европским Јерусалимом.   

 

*** 

„Један део мале, али одабране екипе... Десет година матуре, 

генерација '93“, записала је Маријана Голић, разредни 

старешина ове мале екипе. Сусрет је одржан 30. октобра а  

један од тадашњих матураната Игор Марковић данас је 

професор у нашој школи. 

 

*** 

 

 

 

У склопу пројекта „Распевана Војводина“  у Свечаној сали сенћанске 

Градске куће 5. новембра је одржано вече хорске музике.  

 

 

Под руководством наше професорице Кинге Биро 

Мађари догађај је отворио хор  "Musica Tisiana", који 

је претходно наступио и у Културно-образовном 

центру Чока 30. октобра.  Покровитељ фестивала био 

је Покрајински секретаријат за културу, јавно 

информисање и односе са верским заједницама. 

 

 
 *** 

  

 

Поводом Дана просветних радника 8. новембра је за 

колектив Сенћанске гимназије приређена мала свечаност 

уз торту и награде радницима школе којима је ова 

година јубиларна.  

 
 

https://www.facebook.com/mihok.aniko?__cft__%5b0%5d=AZW7_BsZmg_Lia9_9p21Qae9BjhiPHoyztlFvHeRxxTvkxKMIch3HcYimdut240RzadIKfSKIwr56sXnblTzGfWeBfEWzXadlrehXfBwKKlMU9zka5AGCAOIhekWn9YPxAS9Mvybs2_QirYQzQeo5obsSGB_-Yrmbm5PaxOkNR9A8pgaiOdSoUZvkiurEARcie6O3OvRyD8AbgIFddN_VBCm&__tn__=%3C%2CP-R


*** 

 

Ученици трећег и четвртог разреда  8. новембра 

су посетили новосадски студентски дом "Европа" 

и студентски град.  

Увече су у Српском народном позоришту 

погледали оперу "Кармен" Жоржа Бизеа.  

 

Посета је реализована захваљујући подршци локалне самоуправе општине Сента и 

Националног савета мађарске националне мањине. 

 

 

 

*** 

Сенћанска гимназија  је 10. новембра обележила 

годишњицу рођења једног од највећих српских 

писаца, Сенћанина Стевана Сремца, рођеног 

11.11.1855. године. Свечаности су присуствовали 

ученици, чланови колектива, руководства школе, као и 

госпођа Анико Јерас, господин Атила Јухас, као и 

господин Мирослав Басарић.  

 

Господин Јухас је одржао пригодан говор о животу 

Стевана Сремца, док је господин Басарић све то 

"зачинио" мало познатим чињеницама и анегдотама о 

Сремчевом животу. 

 

 



 Врхунац програма приредили су ученици наше школе, Тара Стојшић у улози Зоне 

Замфирове, Момчило Радоњић у улози поп Ћире, Лука Марчета у улози поп Спире и 

Тодор Чобанов, у улози наратора.  

 

Припрема сценарија и драматизација су, као и пуно пута до сад, били задатак 

професорице српског језика, Маријане Голић.  

 

 

 

По завршетку свечаности испод бисте су положени венци. 

*** 

Економско-трговинска школа је била домаћин 

квалификационог такмичења "Prezilimpia" Економског 

факултета у Сегедину. Сенћанску гимназију су на 

такмичењу, одржаном  16. новембра, представљале 

две ученице, Јазмин Хорват из 1/2 и Фани Берта из 3/2 

одељења. 

Јазмин Хорват је освојила 1. место, а Фани Берта 2. 

место. 

Јазмин се квалификовала у финале које се одржава у 

Сегедину. 

 



*** 

Ученици III1 и IV1 одељења наше школе 23. новембра 

били су у посети факултетима и галеријама Новог Сада. 

Прво су посетили Медицински факултет, затим 

Филозофски, Правни, Факултет техничких наука, 

Економски и на крају, Природно-математички факултет. 

Ови факултети су они о којим матуранти и годину дана 

млађи гимназијалци размишљају када је у питању 

усмерење након завршене гимназије. 

 

 У свакој од наведених високошколских установа дочекани су врло срдачно и 

професионално. Саслушали су предавања и добили одговоре на бројна питања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пуни утисака, на крају ове екскурзије посетили су две 

галерије: Галерију Матице српске и Спомен збирку Павла 

Бељанског, где су наши ђаци имали прилику да виде дела 

најзначајних српских уметника: Уроша Предића, Саве 

Шумановића, Паје Јовановића, Надежде Петровић, Петра 

Лубарде и многих других.  

 

Могли бисмо рећи: наши ђаци су квалитетно провели овај 

дан! 

 

 

*** 



У галерији Градског музеја у Сенти 24. новембра је 

представљена књига "Лета Господња српских оптаната из 

Мађарске од ‘мртве страже српства’ до сеоба у матицу и даље" 

пензионисане професорице српског језика и књижевности 

Зорице Гашовић, која је током дугог низа година истрајно и 

неумољиво градила репутацију наше школе и образовања 

уопште.  

 

 

 

Бројна публика је помно пратила излагање истинског 

интелектуалца оданог правилима веродостојног 

документовања свега што није књижевно или 

исповедно.  

 

Иако са поднасловом „породична историја“, писана у 

примамљивом споју књижевноуметничког и научног 

стила, са обимном библиографијом за фактографски 

сегмент дела, књига надалеко надилази  исповедну 

ноту породичне историје, час ослушкујићи и 

сликајући време бираним драгуљима из ризнице 

српског књижевног израза, час аргументованим 

представљањем потоњих историјских дешавања. 

 

 

*** 

У Агори Алберта Сент Ђерђија на Економском факултету 

Универзитета у Сегедину 30. новембра је одржано финале 

такмичења Prezilimpia Junior. 

 

Жири је посебну награду доделио ученици I2 одељења 

наше школе, Јазмин Хорват, која је добила и посебну 

награду као финалиста. 

 

*** 

 



Општинско такмичење у кошарци и баскету одржано 

је 1. децембра. Нашу екипу чинили су Страхиња 

Ђорђевић, Момчило Радоњић, Михајло Поповић, Натан 

Цигановић и Лазар Суковић. У обе категорије наша 

екипа је освојила 1. место и пласирала се на окружно 

такмичење.  

 

 

***   

 

Ученице Далма Тот и Ева Волфорд учествовале су у 

полуфиналном делу Правописног такмичења „Имплом 

Јожеф“, које је одржано 2. децембра у Гимназији за 

талентоване ученике „Бољаи Фаркаш“. Ева Волфорд је 

постигла пласман у финале такмичења које се 

одржава у феберуару у Мађарској. 

 

*** 

И овог 6. децембра традиционално смо у Сенћанској гимназији прославили Микулаш. 

Звуци песама који најављују празнике одјекивали су ходницима наше школе.  

Хористкиње су распевано делиле чоколаде свим ученицима и запосленима. 

 

 

*** 

Истог дана, 6. децембра после подне, ученици III2  и III3 одељења  у Дому стваралаштва су  

присуствовали извођењу програма сценског говора поезије „Гал Михаљ“ из Ердеља, који 

се ове године одвијао под слоганом “Наша судбина“. Том приликом наши ученици су 

могли чути стихове Јухас Ђуле, Тамаши Арона, Шито Андраша и других великх 

мађарских песника. 

 *** 



Ове године ученици и запослени у Сенћанској гимназији 

учествовали су у акцији "Кутија ципела" коју организује 

суботичка гимназија са домом ученика "Деже 

Костолањи". Кутије су напуњене лепим поклоним за 

децу! 

 

*** 

 

Ученице четвртог разреда Сенћанске гимназије Ализ 

Гомбош и Елеонора Вернер успешно су наступале на 

републичком школском такмичењу у стоном тенису, 

одржаном 14. децембра  у Пожаревцу. 

 

  

 

 

Наше стонотенисерке су заузеле 

пласман од 5. до 8. места.  
 

 

 

 

 

*** 

 

 

На општинском  такмичењу у одбојци, одржаном 15. 

децембра, и мушка и женска екипа освојиле су 1. место.   

 
 

 

 

*** 
 

Ове године, трећи пут по реду, Сенћанска гимназија је 17. децембра била домаћин 

регионалног такмичења из биологије „Геза Фабри“ и хемије „Вилмош Мариаш“,  које је 

окупило ученике заинтересоване за ове науке.  



Говорећи за „Magyar Szó”, директорица школе Ева Ујхази је као циљеве такмичења 

истакла представљање и упознавање наше школе, промовисање природних наука, али и 

исказивање поштовања некадашњим професорима Гези Фабрију и Вилмошу Мариашу, 

који су нашим ученицима пружали такво знање из биологије и хемије, да су своје даље 

школовање могли настављати на савршеним темељима, нагласивши да је и данас тако. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након првог круга такмичења у онлајн форми, на почетку финалног такмичења ученици 

сз полагали тест знања, а након тога су се представили жирију својим презентацијама из 

унапред утврђене тематске области. Ове године то је био ваздух, из биологије живи свет а 

из хемије узроци и последице загађења.  

Презентације из биологије је оцењивао жири у саставу: Роберт Кормањош и др Даниел 

Балог, док је радове из хемије оцењивао жири у саставу: Ержебет Бичкеи, Дијана Буквић 

Никочев и др Тибор Хомоља. Задатке су исправљали Ендре Сорад и Анико Гере.  
 

На Такмичењу из биологије "Геза Фабри" награђени су:  

 

1. и 2. разред: 

 

1. место: Ирина Петковић и Милана Баришић (2.1)  

2. место: Анико Балинт и Чонгор Карољ (2.2)  

3. Лема Мартинај и Луца Длухи (2.3)  

 

Посебна награда: Мила Поповић и Катарина Штрбац (2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. и 4. разред:  

 

1. место: Фани Берта (3.2) 

2. место: Евелин Хатала (3.2)  

 



На Такмичењу из хемије "Вилмош Мариаш" награђени су:  
 

 

 

1. и 2. разред:  

 

2. место: Ирина Петковић и Милана Баришић 

(2.1)  

Посебна награда: Александар Ивић (1.2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. и 4. разред:  

 

2. место: Богларка Јухас (4.2) и Оршоља Јухас (2.2)  

3. место: Анет Гордош и Шара Пете (4.3) 

 

Посебна награда: Анет Гордош и Шара Пете (4.3) 

 

 

Чланови оба жирија су нагласили да су задовољни радовима такмичара и подстакли су их 

да и даље истражују тајне биологије и хемије.  
 

 

*** 

 

 

 

Крај наставе у првом полугодишту обележен је 

честитком на фб профилу школе 

 

 

 

 

 

 

*** 

Али није био крај за сваког! 

Током зимског распуста неки ученици, тачније њих једанаест,  били су учесници ликовног 

кампа, који се одржавао у школи 27, 28. и 29. децембра и то од 9,00 до 17,00 часова. 

Позвани су били и ученици Економске и Медицинске школе.  

Организатори, руководиоци и реализатори кампа били су професори ликовне културе 

Игор Савичевић и Глорија Моњов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ кампа је наставак естетског оплемењавања ентеријера школе, започетог ове јесени  

израдом портрета знаменитих Сенћана. Стога је и камп осмишљен у  неколико тематских 

целина, које ће представљати Тису, млечни пут, знамените физичаре, тематику заштите 

животне средине, зависно од простора који ће убудуће красити ови ученички радови.  

 

 

 

Израђени триптиси улепшаваће просторе поред кабинета географије, физике, хемије, 

билогије и ликовног кабинет а планирана је и Хипократова заклетва у великом формату за 

део зграде у ком су смештени кабинети Медицинске школе.  


