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1876 - 2006 
ОСВРТ НА ПОСЛЕДЊИХ 16 ГОДИНА 

 
 
 

«Остати равнодушан према књизи, значи 
лакомислено осиромашити свој живот»     
Андрић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Први годишњи извештај Гимназије 

 
    Оживотворење ове мисли  у нашем случају значило би допустити траговима, 
разбацаним по разним административним актима, извештајима или програмима, да 
остану тамо где јесу, прашњави и заборављени, као да нису ни постојали, или нису ни 
били наши. 

Не бисмо да се одрекнемо имена као што су: Александар Угарак, Erdélyi Szilvia, Дејан 
Мандарић, Polgár Lilla, Simon Teodóra, Bokros  Ágnes, Horvát Tímea,  Александар Лалић,  
Német Zoltán, Станислав Пољак, Gyenge Éva, Данило Бабин, Kalmár Zsuzsanna,  Ксенија 
Папић, Nagy Áron, Kopász Kristóf, Дејан Вујин, Divéki Zsolt.... и многих, многих других. 

 
Стога ћемо бацити трачак светлости на последњих 16 година, помињући штуро, речју 

или сликом, само резултате и имена, која  сведоче о нашем богатству упечатљивије од  
романтичарског присећања. 

Зашто последњих 16 година? 
Године 1990. из тадашњег Међуопштинског образовног центра „8. октобар“ 

формирају се три самосталне школе, међу којима и Гимназија која, после скоро низа 
година  функционисања у склопу разних заједница и центара, започиње самостални 
живот, баш као и 1876. године када је формирана као нижа гимназија. У периоду од 
1996/97.  шк. године при Гимназији су функционисала два истурена одељења 
Медицинске школе из Зрењанина, што се окончало 2002/03. шк. године формирањем  
Средње медицинске школе као самосталне установе.  

Прикупљање целокупне грађе о животу школе, чак и за последњих 16 година, 
захтевало би обимнији  истраживачки рад, за који није било довољно времена. Стога 
смо од  штурих (расположивих) података саставили једну сажету хронологију успеха, 
из које смо, за ову прилику, сачинили још краћи извод.      
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Múltidézés a zentai Gimnázium fennállásának 130 éves 
jubileuma alkalmából 

  Emlékezzünk az 1990/91-es tanévtől, hiszen ettől kezdve újból önálló intézményként 
szerepel  a zentai  Gimnázium! Az alábbiakban a tanulók elért eredményei szolgálnak 

bizonyságul a gimnázium létjogosultságát illetően, természetesen a teljesség igénye nélkül. 
A rendelkezésünkre álló adathalmaz egyfajta labirintusában eljuthatunk annak 

felismeréséig, hogy a tudás mégiscsak felemelő lehet, még akkor is, ha a megváltozott 
világrend hitleri bizonyossággal diktálja ennek az ellenkezőjét. És persze ahhoz, hogy az 

iskola szolgai módon viszonyul diákjaihoz, mert ők biztosítják egzisztenciáját. 
 
 
1990/91. 
 

Ово је прва година самосталног постојања, након дугогодишњег егзистирања у склопу 
разних форми средњошколских центара. 
 Године 1991. проф. немачког језика у нашој пколи, Персида Ћуић добија НАГРАДУ АП 
Војводине , највише војвођанско признање у области образовања.  
 
 

  
 
 

                 (Из чланка у „Просветном прегледу“) 
 

 
Поменута награда је повод за подсећање на неке резултате: 
Током 1990. године ученик Томаш Браухлер (Тaмás Brauchler) је освојио II место на 

Савезном такмичењу из немачког језика у Загребу, након што је победио на Окружном 
такмичењу у  Суботици и Покрајинском такмичењу у Новом Саду. 

Током 1991. године na Савезном такмичењу из немачког језика у Новом Саду (бивша 
Југославија) Атила Браухлер (Attila Brauchler) осваја  III mesto, такође претходно 
победивши на окружном и покрајинском такмичењу. 

Професор  немачког језика, Персида Ћуић добија Признање Савеза друштава за 
стране језике и књижевности СФРЈ . 

 Ученици професорице Ћуић су у још два наврата, 1977. и 1982. године, у време 
некадашње Југославије, освајали значајна места на такмичењима на савезном 
нивоу. Године 1977. ученица Лишка Бланка (Liska Blanka) је освојила  III место на савезном 
такмичењу у Сарајеву (након победе на окружном и покрајинском ) а 1982. године је ученица Рожа 
Чила (Rózsa Csilla) освојила I место  на савезном такмичењу у Скопљу, када је и проф. Персида 
Ћуић добила Признање Савеза друштава за стране језике и књижевности СФРЈ за постигнуте 
резултате у раду са ученицима и допринос пласману школе на савезном такмичењу ученика 
средњих школа у знању страних језика. 
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   Из часописа „TIPP“                               Из чланка  у „Дневнику“ 

 
У бившој Југославији, ученици који су освајали прва места на републичким и савезном 

такмичењу из немачког језика, награђивани су једномесечним боравком у СР Немачкој. Године 
1982. и 1990. Савезно извршно веће је за  професора пратиоца именовало проф. Персиду Ћуић.     

Мада пензионер, професорица Ћуић је  још увек активна у области методике немачког језика. 
Аутор је уџбеника  „Немачки језик за 3. разред гимназије» и уџбеника « Немачки језик за 4. 
разред гимназије», као и  низа чланака из области методике  немачког језика у  страним  и 
домаћим стручним часописима.    

 
*** 

 
Brauchler Tamás II. helyezést ért el német nyelvből az országos versenyen Zágrábban, 
Brauchler Attila pedig ugyancsak német nyelvből III. lett Újvidéken.                                 

1991/92.   
    

Наставу је похађало укупно 566 ученика  у 20 одељења. У овој школској години 
Гимназија је освојила  I место у акцији „Естетско и хигијенско уређивање школа и 
њихове средине“. Директор школе је био Ратко Симеуновић. 
 

*** 
 
Az intézményt  Simeunović Ratko igazgatása idején mintaiskolává nyilvánították
 
1992/93. 

 
 Наставу похађа укупно 539 ученика у 20 одељења, од чега је 15  одељења  општег 
смера а 5 одељења четвртог разреда природно-математичког и друштвено-језичког 
смера. Директор школе је био Јанић Драгић. 
Услед недостатка података помињемо само оне који су нам били на располагању.      
На  такмичењу из математике међународног карактера, на мађарском језику у Вацу 
(Мађарска) учествовали су : Sóti Tamás, Kaszás Tamás, Süli Emese, Sóti Róbert, Kapás 
Nimród. 

*** 
 

Kapás Nimród, Kaszás Tamás, Sóti Róbert, Sóti Tamás és Süli Emese rangos 
matematikaversenyen vettek részt a magyarországi Vácon. 
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1993/94. 
 
Наставу похађа укупно 533 ученика у 20 одељења (15 одељења општег смера и 5 
одељења  IV разреда природно-математичког и друштвено-језичког смера).Директор 
школе је био Новица Михаиловић. 
Успели смо сазнати за следеће резултате: 
II место на републичком такмичењу из физике освојио је Александар Угарак. 
IV место на савезном такмичењу из физике освојио је Александар Угарак. 
I место на републичком такмичењу у стоном тенису освојила је Erdélyi Szilvia. 

 
*** 

 
Ugarak Aleksandar IV. helyezést ért el az országos fizikaversenyen. 
Erdélyi Szilvia, asztaliteniszező I. lett a köztársasági versenyen. 
A Gimnázium igazgatója  Mihailović Novica. 

    
1994/95. 
  
Наставу похађа 541 ученик у 20 одељења. Познати су нам  следећи резултати: 
- I место на такмичењу из историје међународног карактера  за ученике са  
  подручја Карпатског базена под називом   „Emese Álma”,  одржаном  у Естергому 
  (Мађарска) : Berta Lívia, Süli Emese, Gődér Tibor ; 
                   
- учешће на републичком такмичењу из математике : Faragó Csaba, Süli Emese, 
   Kaplár Gabriella, Rákóczi Károly ;        
- публиковање  песме  у прози  Драгане Мирков  у  Антологији текстова о салашима 
  «Еј салаши»  
 

*** 
 
Mirkov Dragan prózaverse antológiában jelent meg. 
Berta Lívia, Gődér Tibor és Süli Emese az EMESE ÁLMA történelemverseny döntőjén, 
amelyet a Kárpát-medencében élő középiskolások számára hirdettek meg, I. helyezést ért el 
a magyarországi Esztergomban. 
Faragó Csaba, Kaplár Gabriella, Rákóczi Károly és Süli Emese részt vettek a köztársasági 
matematikaversenyen. 

 
1995/96. 
 
Наставу похађа укупно 544 ученика  у  20 одељења.  
Доступни подаци су нам указали на следеће успехе: 
- II  место на такмичењу из историје  међународног карактера  за ученике са           
      подручја Карпатског базена  «Emese Álma»,  које је одржано у Секешфехервару; 
- II mesto на Такмичењу ученика поводом 1100 – годишњице доласка у домовину, 
       одржаном у Будимпешти;   
- Похвала на  такмичењу из математике (међународног карактера) на мађарском   
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  језику у Секејудвархеју ( Румунија) : Farago Csaba;  
- учешће на Републичком такмичењу из математике: Kőrösi Ákos, Nagy Szilvia, 
      Faragó Csaba, Kaplár Gabriella;  
- I место на Регионалном такмичењу из информатике : Csernák Péter; 
    Литерарни радови наших ученика су уврштени у публикацију  „Млади у борби 
    против рака и сиде“, објављену након истоименог конкурса. 
- I место на Окружном такмичењу из немачког језика: Csaba  Bérkovity. 
     Проф. немачког језика, Персида Ћуић је добила Похвалницу Министарства просвете РС 
      и друштва за стране језике и књижевности. 

 
*** 

 
Berkovity Csaba I. helyezést ért el a körzeti versenyen német nyelvből. 
Az EMESE ÁLMA történelemverseny döntőjén  a tanulók II. helyezést értek el a 
magyarországi Székesfehérváron, a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából Budapesten 
megrendezett versenyen szintén a II. helyre kerültek. 
Faragó Csaba dicséretben részesült a romániai Székelyudvarhelyen megtartott 
matematikaversenyen. 
Faragó Csaba, Kaplár Gabriella, Kőrösi Ákos és Nagy Szilvia részt vettek a köztársasági 
matematikaversenyen. 
Csernák Péter I. helyezést ért el a körzeti informatikaversenyen. 

 
 
 

1996/97. 
 

Наставу похађа  563 ученика u 20 одељења. Средња оцена на нивоу школе је 4,17. 
Исте школске године  формирана су и два истурена одељења Медицинске школе из 
Зрењанина са укупно 66  ученика. 
 
 
 
 Јубилеј школе је обележен  свечаном академијом,  којој су присуствовали угледни 
гости, међу којима и др Иштван Сели (Szeli István), академик, историчар уметности, 
критичар и педагог, (професор Гимназије  од 1945. до 1946. године и директор од 1949. 
до 1956. године), Миодраг Тодоровић, начелник Министарства просвете за Северно-
банатски и Јужно-бачки округ, као и неколицина школских надзорника.        

 
              Програм  у Дому културе 
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У културно-уметничком програму, који је 
извођен током неколико дана, учествовали су 
бивши и тадашњи ученици Гимназије. Један од 
учесника је био и наш реномирани диригент, 
Александар Вујић, такође Сенћанин. 

У организацији КОЦ-а „Thurzó Lajos” и 
Градског музеја,  отворена је изложба под 
називом  «Професори ликовног васпитања 
сенћанске Гимназије» аутора Олге Ковачев 
Нинков, историчара уметности. Изложба је 
пропраћена истоименом публикацијом у 
издању Гимназије. 

 
 
 
                                                                                   Насловна страна поменуте публикације 
 
  

Иста публикација се појавила  у издању Културно-образовног центра „Thurzó Lajos”, на 
мађарском језику под називом  „A zentai Gimnázium rajztanárai” а у склопу периодичне 
публикације  « Múzeumi füzetek » (1. szám). 
  
     Према нашим сазнањима, постигнућа у овој школској години су следећа: 
- учешће на  такмичењу из математике (међународног карактера) на мађарском језику у 
      Капошвару (Мађарска) : Rákóczi Csongor, Német Zoltán, Mészáros Lóránd, Nagy 
      Szilvia; 
- II место на конкурсу „Сусрети песника гимназијалаца СРЈ ” ( на којем су 
      учествовали ученици из 150 школа) : Зоран Ћуић;  
- У издању «Пчеса» у књизи бр. 12,  «Комшија, па бог» штампани су радови чланова 
      Литерарне секције: Адријане Чупић, Игора Савичевића, Ане Мадић, Мирослава 
      Јањетова и Маје Јовић. 
 
 
 
 
 Проф. др Веселин Лазић је изразио захвалност посветом и поклон књигом проф. З. Гашовић. 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 - I  место на  такмичењу «Уметнички сусрети средњошколаца» у  Бечеју  : Tőke 
János ( хумореска);  
- учешће на републичком такмичењу  из историје у Панчеву.         
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  У јубиларној години наше школе, у Сенти је одржано и Републичко такмичење 
   за средње школе у атлетици, на којем су постигнути следећи резултати:    
- I место (скок удаљ) : Дејан Мандарић 
- III место ( скок увис ): Хајдин Сузана 
- III   место (300 m) : Erős Norbert 
- III место (скок удаљ): Omaljev Orsolya 
- I,II место ( 4х100 m  мушкарци) деле Мандић, Сегедински, Ереш,  Мандарић 
- II место (4х100 m – појединачно) деле Хајдин, Ђуришић, 

   Милутиновић, Пуалић          
 
 
                                                                                      

Награде је доделио 
Владимир Кебин, 
представник Министарства просвете     

    
                                                         
 
 
                                                                                    
                    
 
     
                                                        
                                                              
                                                                                                                       
Билтен такмичења 
 
 

  
           Први пут проглашени су  ученици генерације : Дејан Мандарић (на српском 
наставном језику) и Polgár Lilla (на мађарском наставном језику). 
 

*** 
A Gimnázium 120 éves évfordulójának ünnepélyét  tekintélyes vendégek tisztelték meg, 
közöttük volt dr. Szeli István, akadémikus, irodalomtörténész, kritikus, az intézmény egykori 
tanára és igazgatója is. Ehhez a jubileumhoz színvonalas rendezvénysorozat kapcsolódott a 
Thurzó Lajos Közművelődési Központ és a Városi Múzeum közös szervezésében. 
Ćuić Zoran II. helyezést ért el a gimnazistaköltők számára megrendezett versenyen. 
Tőke János humoreszkjével I. lett Becsén, a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén. 
Mészáros Lóránd, Nagy Szilvia, Német Zoltán és Rákóczi Csongor részt vettek a 
magyarországi Kaposváron megtartott matematikaversenyen. 
Zentán tartották a köztársasági atlétikaversenyt, amelyen Mandarić Dejan I. 
(távolugrásban), Omaljev Orsolya III. (távolugrásban), Erős Norbert III. (300 méteren), 
Hajdin Suzana III. (magasugrásban) helyezést ért el. A tanulók I. és II. helyezést értek el 
a 4x100 méteres távon is. 
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1997/98. 
 
Наставу похађа  566  ученика у 20 одељења. Средња оцена на нивоу школе је 4,20.  
Познати резултати из ове године :  
- II место на конкурсу за тематску књигу „Цигане мој“ у 
    организацији Културно-историјског друштва „Пчеса“: 
    Мирослав Јањетов ( додељена „Сребрна дуња“);  

 
 
 
 
 
 
              Радови ученика који су 
              учествовали на  конкурсу 
              објављени су у поменутој 
                        публикацији. 
 
 
 
 

 
 
 У „Збирку одабраних радова“са Седмих песничких сусрета  средњошколаца 
Југославије», уврштени су радови Мирослава Јањетова,  Маје Јовић,  Весне 
Максимовић и  Ане Ружа, а рад Мирослава Јањетова   је ушао у најужи избор у 
конкуренцији 
од 860  ученика. 
 
- I место на републичком такмичењу из мађарског језика : Simon Teodóra; 
- Финале Уметничког такмичења средњошколаца  у Бечеју:     
  II место : Zolcer Eszter ( хумореска) 
  III mesto : Tőke János  (   хумореска )   

III mesto : Sulok Melinda (критика) 
Посебна награда : Badis Róbert     (поезија)  

 
- I место на републичком такмичењу 
    из немачког језика у Смедереву  : 
     Bokros  Ágnes; 
 
Проф. немачког језика Персида Ћуић 
добила је Похвалницу Министарства 
просвете РС и друштва за стране језике  
и књижевности. 
 
 
 
 
 
   
 

                          Новински чланак у „Дневнику“  
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- I место на републичком такмичењу  из хемије : Német Zoltán;  
- IV место на републичком такмичењу из хемије : Mесарош Андреј 
-  спортски успеси : атлетика –  републичко  такмичење 
  I место : штафета - омладинке 
  I место : екипно - омладинке 
  II место : 100 м : Both Judit 
  II место : скок удаљ : Бојана Супић 

II место : скок увис : Szegedinszki Igor 
III место : скок увис : Хајдин Сузана 
II  место : бацање кугле : Бојан Мијатов 

стони тенис- републичко такмичење 
I место на: Horvát Tímea 
III место : Mikes Szilvia 

II место : екипно 
 
 
 
                                       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Атлетичари на стадиону у Београду                                                            Диплома Микеш Силвије 
       
За успехе постигнуте у оквиру школских спортских такмичења односно за ПРВО МЕСТО 
у Србији по броју освојених медаља на републичком првенству, ГИМНАЗИЈИ СЕНТА  је  
додељен пехар за најуспешнију средњу школу из области физичког васпитања.    
                                                                              
- III место на републичком такмичењу из биологије : Matović Csaba;    
- Похвала на такмичењу из математике (међународног карактера) на мађарском језику  
   у Суботици :Gyenge Éva (Остали учесници: Német Zoltán, Kőrösi Ákos, Nagy Szilvia); 
- учешће на републичком такмичењу из математике : Nagy Szilvia, Német Zoltán, 
       Gyenge Éva; 
                    ( Једна од поменутих такмичарки, Нађ Силвија (Nagy Szilvia), 
                    сада је професор математике и информатике  у нашој школи.) 
   
- учешће на републичком такмичењу из историје у Новом Саду; 
- II место на регионалном такмичењу из физике : Német Zoltán; 
- III место на регионалном такмичењу из физике : Baji Zsolt. 

*** 
     У овој години професор социологије, Сабо Тенки Карољ (Szabó Tönki Károly) кренуо је 
према  Рили, Пирину,  врху Бихрен у Бугарској а потом своја сазнања пренео ученицима. И у 
овој скраћеној форми школског летописа пратићемо стазе овог неуморног истраживача, због 
сведочанстава о природним и културним лепотама света, којима је увек даривао ученике након 
својих путовања. 

          *** 
За ученике генерације су проглашени: Александар Лалић и Bokros Ágnes.  
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(Сада гледам у звездано небо.) 
Тражим своју звезду бескрајем, 

недефинисаним, необјашњивим кругом, у ком 
неко нађе, а неко изгуби своју звезду, 

па је после поново тражи. 
(Из песме „Сетио сам се свега“ М. Јањетова) 

 
*** 

 
Janjetov Miroslav, Jović Maja, Maksimović Vesna és Ruža Ana munkáikkal sikeresen 
szerepeltek a fiatal költőtehetségek találkozóján. 
Simon Teodóra I. helyezést ért el magyar nyelvből a köztársasági versenyen. 
Becsén, a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén Badis Róbert az önálló 
vers kategóriájában különdíjban részesült, Sulok Melinda az értekező prózájával III., 
Zolcer Eszter  a humoreszkjével II., Tőke János a humoreszkjével III. helyezést ért el. 
Bokros Ágnes I. helyezést ért el német nyelvből a köztársasági versenyen. 
Matović Csaba III. helyezést ért el a köztársasági biológiaversenyen. 
Gyenge Éva, Nagy Szilvia és Német Zoltán részt vettek a köztársasági 
matematikaversenyen. 
Gyenge Éva dicsértben részesült a Szabadkán megtartott matematikaversenyen. 
Német Zoltán II. Baji Zsolt pedig III. helyezett a körzeti fizikaversenyen. 
Német Zoltán I. helyezést ért el a köztársasági kémiaversenyen, Mesaroš Andrej pedig IV. 
lett. 
A köztársasági atlétikaversenyen két I. valamint négy II. és egy III. helyezés született. A 
köztársasági asztalitenisz-versenyen egy I. és egy II. valamint egy III. helyezés. 

 
1998/99. 
 
Наставу похађа  557  ученика у 20 одељења. Средња оцена на нивоу школе је  4,26. 
У току ове школске године до посебног изражаја дошло је  литерарно стваралаштво на 
српском језику, што илуструју резултати: 
- I место на конкурсу  „Осми песнички сусрети средњошколаца Југославије”:  
     Ана Мадић;                                 
     (Завршна смотра са уручењем награда није одржана због НАТО  бомбардовања.) 
 - Награду Културно-просветне заједнице Војводине  на конкурсу „Светосавље и 
       наше доба“ добила је Весна Гајшин (награду уручио Његово преосвештенство 
       епископ бачки господин Иринеј );  
- VI  место на  такмичењу из историје  међународног  карактера  за ученике  са подручја 
       Карпатског базена  „Gloria Victis” у Будимпешти; 
- учешће на републичком такмичењу из историје у Новом Саду;    
- учешће на Такмичењу из правописа « Implom József »  у Ђули (Мађарска). 

*** 
        Због НАТО бомбардовања, које је такође обележило ову школску годину, није дошло до 
проглашавања ученика генерације а уместо традиционалног програма у просторијама Дома 
културе, подела сведочанстава је обављена у фискултурној сали. 
 

*** 
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        „Богородице Дјево радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом ; благословена си ти међу 
женама и благословен је Плод утробе Твоје, јер си родила Спаситеља душама нашим“ 
Ја желим да буде воља твоја. 
Ја се молим : иже јеси на небеси. 
Ја тугујем... 
Живим, а к’о да ме нема. 
Постојим и вртлог немира ме испуњава. 
Нема светлости... 

Зраци умирућег сунца нису довољно јаки, 
Нису довољно упорни да одагнају моју стрепњу. 
Сваки дан се мора завршити 
И мора настати ноћ. 
Мрак ме окива и тело ми и душа ми 
Путују у непознате, тајанствене светове. 

                                                              
                                    (Из песме «Тројеручице, молим ти се » Весне Гајшин)  
 

*** 
 
Madić Ana I. helyezést ért el a fiatal költőtehetségek találkozóján. Gajšin Vesna 
elismerésben részesült pályázatra írt munkájáért. 
A tanulók VI. helyezést értek el a GLORIA VICTIS történelemverseny döntőjén, 
Budapesten, amelyet a Kárpát-medencében élő középiskolások számára hirdettek meg. 

 
         
1999/2000. 
 

 

Nаставу похађа  548 ученика а средња оцена укупног успеха ученика на полугодишту је 
4,02. Из расположивих извора сазнали смо за следеће успехе: 
 

- I место на републичком  такмичењу у пливању :   
Nagy Áron; 

 
                                                                   Арон са  професорицом Евом 
                                                                  Ракин и  директором школе,     
                                                                  Новицом  Михаиловићем                                                              
 
 
 
 
 
 
 
- СПЕЦИЈАЛНА награда на  «V сусрету песника гимназијалаца СР Југославије» у  
 организацији Гимназије «Душан Васиљев» из Кикинде: Наталија Лошић; 
 
 
- III место на «X такмичењу 
     најуспешнијих писмених 
     задатака ученика средњих 
     школа Србије»,  
     у организацији 
    Министарства просвете РС  
    и Друштва за српски језик  
    и књижевност : Тања Тунић 
    и  проф. Зорица Гашовић, 
    којој је  такође 
    додељена диплома. 
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     Ученици Гимназије су учествовали и на конкурсу поводом  « IX песничких сусрета 
     средњошколаца Југославије», на литерарном конкурсу  «Светосавље и наше 
     доба»  поводом 2000 година хришћанства, као и на конкурсу  «Десанка 
     Максимовић»,  на ком се ученица Татјана Лазић представила збирком песама 
      «Искушења». 
           
     Остали резултати:  
- II место на такмичењу из историје међународног карактера за ученике 
       Карпатског базена  „Gloria Victis”  и то у конкуренцији 1250 екипа : Hugyik  
       Richárd, Máriás Leonárd, Gyenge Éva; 
- III место  у финалу такмичења из историје «Интелектуални петобој» у Капошвару;       
- V  место на републичком такмичењу из историје у Краљеву (између 520 
        ученика): Kálmar Zsuzsanna;                                                         
- учешће на такмичењу из математике  међународног карактера на мађарском језику 
       (Словачка): Divéki Zsolt, Német Zoltán; 
- учешће на републичком такмичењу из математике : Мészáros Andrej; 
- III место на републичком такмичењу из хемије: Német Zoltán; 
- I место на регионалном такмичењу из информатике : Kávai Csaba; 
- IV место на републичком такмичењу из информатике  : Kávai Csaba; 
- IV место на републичком такмичењу из биологије : Lipót Georgina; 
- VI  место на републичком такмичењу из енглеског језика : Станислав Пољак;  
- Учешће на републичком такмичењу из мађарског језика у Суботици; 
- Финале Уметничког такмичења средњошколаца  
   I место : Máriás Endre (превод) 
   II место :  Máriás Leonárd  (рецитовање)       
   II место : Fodor István ( хумореска)  

III место : Hugyik Ella (рецитовање ) 
III место : Lénárd Róbert (новела)

- I место на такмичењу Лингвистички дани «Szarvas Gábor» : Máriás Endre; 
- I место на Окружном такмичењу из немачког језика : Изабела Шантић 
               ( Проф. Персида Ћуић је добила Похвалницу Министарства просвете РС 
                  и друштва  за стране језике и књижевност.) 
 

*** 
    На предлог Министарства просвете, Гете института, организације „Културни контакт 
Аустрија“, као и Универзитета у Фрибургу (Швајцарска), професори наше школе, 
Персида Ћуић и Ева Ујхази, обавиле су  трогодишње  усавршавање  ради стицања 
звања мултиплкатора тј. инструктора за држање семинара из немачког језика, и стекле 
одговарајуће сертификате.   

       *** 
За ученике генерације су проглашени: Станислав Пољак,  Német Zoltán 

 
 

Мењам те за сјајни омот, за лепо упаковану лаж. 
Радим то свесно, и с циљем, поносна на своју одлучност. 

Бесомучно прикривам последњу истину 
И желим само мало мира да бих могла гордо подићи главу 

И уздигнути се изнад себе. 
 

(Из песме «Лирски записи» Татјане Лазић) 
 

*** 
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Tunić Tanja III. helyezést ért el szerb nyelvből és irodalomból. 
Máriás Endre I. helyezést ért el a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
megrendezett beszédversenyen Adán. 
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén, Becsén Hugyik Ella szavalatával 
III., Máriás Leonárd szavalatával II., Lénárd Róbert novellájával III., Fodor István 
humoreszkjével II. valamint Máriás Endre műfordításával I. helyezést ért el. 
Šantć Izabella I. lett a körzeti versenyen német nyelvből. 
Poljak Stanislav VI. lett a köztársasági versenyen angol nyelvből. 
Gyenge Éva, Hugyik Richárd és Máriás Leonárd II. helyezést értek el a GLORIA VICTIS 
történelemverseny döntőjén, Budapesten. 
A tanulók III. helyezést értek el a magyarországi Kaposváron a SZELLEMI ÖTTUSA 
megmérettetésén. 
Kalmár Zsuzsanna V. helyezést ért el a köztársasági történelemversenyen, Kraljevón. 
Lipót Georgina IV. helyezést ért el a köztársasági biológiaversenyen. 
Divéki Zsolt és Német Zoltán rangos matematikaversenyen vettek részt Szlovákiában. 
Német Zoltán III. helyezést ért el a köztársasági kémiaversenyen. 
Kávai Csaba IV. helyezést ért el a köztársasági informatikaversenyen. 
Nagy Áron I. helyezést ért el úszásban a köztársasági versenyen. 

 
 
2000/01. 
 
Наставу похађа укупно 516 ученика у 20 одељења, са просечном оценом 4,14.  
Наша школа поново доказује да има изузетне спортисте. Постигнути су следећи 
резултати: 
- републичко такмичење у стоном тенису  
   I место  : Horvát Tímea 
   II mesto : Tőke János 

II место (екипно-девојке) 
I место (екипно – мушкарци) 

- II место на републичком такмичењу у атлетици (екипно: у женској и мушкој 
конкуренцији 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Тимеа са  професором Ракином  и                                  Атлетичари са професорима и директором школе 
        директором школе 
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Такмичења међународног  карактера из историје и физике: 
- учешће у финалу такмичења «Gloria Victis » у Будимпешти ( Мађарска);  
- учешће у финалу такмичења «Интелектуални петобој» у Капошвару (Мађарска); 
- учешће на такмичењу из физике «Vermes Miklós»  у Шопрону : Pósa Lea; 
- II место на окружном такмичењу из математике : Szőke Anna; 
- Похвала  за учешће на конкурсу « Св. Сава и 2000 година хришћанства » : Весна 
     Гајшин; 
- учешће на  «Десетим песничким сусретима средњошколаца Југославије» 
- Уметнички сусрети средњошколаца (Бечеј) 
   I место : Fodor István (хумореска) 
   I место : Máriás Endre ( критика) 

I место: Máriás Endre (превод) 
Посебна награда : Jenei Ervin 

 - III место на такмичењу Лингвистички дани « Szarvas Gábor» : Máriás Endre.    
*** 

Професор  Сабо Тенки Карољ је ове школске године (август 2000)  био на Арарату, видео  
Анапурну, џунгле Непала (март 2001), сачувавши нова сазнања и импресије за своје ученике. 

*** 
За  ученике генерације су проглашени : Данило Бабин и Gyenge Éva                                 
                                   
    Pál Zsófia :  Metamorfózis 

Kusza farsangi játékkal képzeled 
kicsiny és fájdalmas jóságod képződését 

amíg 
hangtalan varázslattal leplezed 

huszonéves viasztested lepkeszárnyait 
ami 

Bőröd alatt feszít és tép belőled 
bíborszín felületet. 

 
*** 

 
 
 
 
Máriás Endre III. helyezést ért el a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
megrendezett beszédversenyen Adán. 
Máriás Endre a kritika és a műfordítás kategóriájában is I. helyezést ért el, Fodor István 
humoreszkjével szintén I. lett, Jenei Ervin pedig különdíjban részesült az értekező próza 
kategóriájában a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén, Becsén. 
Szőke Anna II. helyezést ért el a körzeti matematikaversenyen. 
Pósa Lea részt vett a Vermes Miklós fizikaversenyen a magyarországi Sopronban. 
A tanulók II. helyezést értek el a köztársasági atlétikaversenyen Kragujevácon.  
A köztársasági asztalitenisz-versenyen I. és II. helyezés született egyéniben és 
csapatversenyben is.  
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2001/02. 
 
 Наставу похађа 498 ученика  u 19 одељења . Средња оцена на нивоу школе је  4,17. 
Директор школе је Едеш Каталин (Édes Katalin). Постигнути су изузетни успеси, како 
на републичком, тако и на међудржавном нивоу :  
 
 
 
- VI место на ОЛИМПИЈАДИ из немачког језика : Дејан Вујин; 
- II  место на МЕЂУДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ из немачког језика у Бугарској : 
     Кристоф Копас; 
- I место на Позоришном фестивалу у Букурешту : група ученика;  
       (Под руководством  проф. Ујхази Еве ученици основних школа су извели исту представу у  
       амбасади Аустрије приликом обележавања дана државности.) 
- I место на републичком такмичењу  из немачког језика :  Дејан Вујин; 
- учешће на Матинеу немачке поезије у организацији Немачког удружења  «Donau»  
- II место на такмичењу из астрономије међународног карактера   (Debrecen – 
       Mađarska) : Divéki Zsolt , Csizofszki Attila, Orosz Annamária, Ábrahám Attila;  
   
 
 
Такмичења међународног карактера из историје:  
- II  место на такмичењу  « Рунско писмо » у Будимпешти (Мађарска); 
- учешће у финалу такмичења « Gloria Victis »  такође у Будимпешти;  
- III место на фудбалском школском турниру међународног карактера у Сегедину; 
- спортски резултати на републичком нивоу :         
  пливање 
  I место (100 м делфин) : Horti Judit 
  IV место (100 м прсно) : Pintér Nóra 
  VI место (100 м краул) : Fekete  
       Zsuzsanna  
  VII место (100 м краул) : Kincses 
        Krisztina 

                                                            
стони тенис 
I место (појединачно) : Tőke Márta  
III место (појединачно) : Crnkovity 
    Gabriella 
IV место (појединачно): Recskó Emma 
II место (екипно) Гимназија Сента  

   атлетика                                                       
 
  II место (кугла) : Nagy Abonyi Judit 
  II место (скок увис) : Милош Пецарски 
  II место (скок увис) : Радојка Атељевић 

  IV место (скок удаљ) : Маја Мачак 
  IV место(100 м) : Ана Петковић 
  II mesto (екипно - ученице) 

    
-  Уметнички сусрети средњошколаца (Бечеј 
   I место : Raffai Ágnes (рецитација)  
   I место : Táborosi Margaréta (проза) 
   II место : Orosz Georgina (поезија) 

I место : Lénárd Róbert (новела) 
I место : Táborosi Margaréta (критика) 
I место : Fodor István ( хуморска) 

 
- Републичко такмичење из мађарског језика 
    4.место : Krizsán Hajnalka  
    5.место  : Tari Ibolya  
    5. место : Buza Annamária  

6.место: Váradi Orsolya         
6.место : Gergely Gabriella  
6.место : Kalmár Zsuzsanna  

- I место на Окружном  рецитаторском такмичењу  у Суботици : Hajnal Anna; 
- учешће на Такмичењу  из правописа « Implom József » у Ђули (Мађарска); 
- III место на такмичењу Лингвистички дани « Szarvas Gábor » у Ади : Novák Anikó; 
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- «Kazinczy-érem»  на Такмичењу  из матерњег језика  у Шатораљаујхељу    
(Мађарска) : Kalmár Zsuzsanna;     
 

                               
    
 
 
 
 
                                                                             
                                                                      

Награђени учесници такмичења, међу 
којима је и  
                                                                     
наша ученица, Калмар Жужана (Kalmár 
Zsuzsanna) 
 
 
 
 
 

-српски језик и књижевност 
- учешће на  «VI дечјем песничком маратону Суботица 2002 » 
 
  
   У зборнику изабраних радова учесника под називом  
   „Све боје дуге у нама се слију“ објављени су и радови  
   Ђурђине Михаљев и  Тамаре Колунџија.     
 
 
 
 

 
 
    На одбрани матурског рада из Српског језика и књижевности «Жена, као вечити мотив  
    у делима Љиљане Хабјановић-Ђуровић» ученице Маје Лончар код проф. Зорице Гашовић, 
     присуствовала је сама књижевница са својим издавачем. 

 
- Похвала за ликовни рад на  X конкурсу « Светосавље и наше доба » : Odri Ágnes. 
 

*** 
      Поводом јубилеја школе (125 година постојања) Служба за прекограничне Мађаре  
(Határon Túli Magyarok Hivatala) поклонила је школи 15 рачунара,  2 штампача , видео-бим и 
општу енциклопедију „ Britanica Hungarica ”. 
          Поред културно-уметничког програма, одржаног у свечаној сали СО Сента, у 
просторијама школе је приређена и изложба ручних радова, на којој је представљено 
фолклорно стваралаштво појединаца и удружења са подручја Војводине.               
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        Поводом јубилеја школе, изражавајући своју приврженост колективу Гимназије, као и 
поштовање дугогодишњој образовној мисији ове установе,  педагошки радник Медицинске 
школе, али и надахнути ликовни стваралац, Жужана Сегедински (Szegedinszki Zsuzsanna), 
поклонила је Гимназији уметничку слику рађену у техници пастела, која сада краси друштвену 
салу школе.Назваваши је  „Гимназија“, како нам је саопштила, желела је да истакне отвореност 
за сазнање, за нове идеје, за културу уопште. 

*** 
За ученике генерације су проглашени: Татјана Лазић и  Kalmár Zsuzsanna 
... 

Мрем и живим, радујем се  и плачем 
Постојим и нема ме! 
Они ми утискују прљаве трагове 
остављајући их 
По мојим мислима, испреплетеним 
мртвима, 
Њиховим костурима, прахом времена. 
Они леже – у својим кошчатим мислима 
се смеју подругљиво. 
Све одзвања у кући страха, у којој живим. 
Зову ме себи да утонем у мутне воде, 

Да се окупам са духовима, мрачним, 
провидним 
Без очију, тела, живота. 
Желе ме, желе да им припадам, да свој  
Дух испуним тишином најстаријег, 
најстрашнијег 
Гробља, гробља из времена барока, 
гротескног. 
Колико сам немоћна, колико се бојим 
ружних улица живота. 

                                     
                                           ( Из песме „Смрт“  Тамаре Колунџија ) 
 

*** 
 
Édes Katalin igazgatása idején ünnepelte  az intézmény a fennállásának 125 éves 
évfordulóját. 
Novák Anikó III. helyezést ért el a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
megrendezett beszédversenyen Adán. 
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén, Becsén öt I. hely született: Raffai 
Ágnes szavalásban, Táborosi Margaréta prózamondásban, Lénárd Róbert novellájával, 
Táborosi Margaréta kritikájával és Fodor István humoreszkjével lett első, Orosz Georgina 
önálló verseivel II. helyezést ért el. 
Hajnal Anna I. helyezést ért el a körzeti szavalóversenyen Szabadkán. 
Kalmár Zsuzsanna Kazinczy-éremmel tért haza az Édes anyanyelvünk verseny 
magyarországi döntőjéről, Sátoraljaújhelyről. 
Kopasz Kristóf II. helyezést ért el német nyelvből Bulgáriában a nemzetközi versenyen. 
Vujin Dejan I. helyezést ért el német nyelvből a köztársasági versenyen. 
A tanulók II. helyezést értek el a budapesti rovásírásversenyen. 
Ábrahám Attila, Csizofszki Attila, Divéki Zsolt és Orosz Annamária II. helyezést ért el a 
magyarországi Debrecenben a fizikaversenyen. 
A köztársasági versenyen úszásban Horti Judit I. helyet szerzett, az asztalitenisz-
versenyen Tőke Márta I. és Crnkovity Gabriella III. helyet egyéniben, a csapat viszont II. 
lett 
Az atlétikaversenyen négy II. hely született. 
A futballbajnokságon az iskola csapata III. helyen végzett Szegeden. 
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2002/03. 
                                                                          
 У овој школској години наставу похађа  496 ученика  у 19 одељења. Средња оцена на 
нивоу школе је 4,09. Директор школе је Тибор Патаки (Pataki Tibor).  
Евидентирани резултати:              
- учешће на такмичењу из математике међународног карактера, на мађарском језику 
       ( Егер – Мађарска ) : Krizsán Lívia, Bor Renáta; 
- II место на републичком такмичењу из математике : Divéki Zsolt; 
- II место на републичком такмичењу из немачког језика : Кристоф Копас;                                                                               
- III место на манифестацији «Дани немачке поезије» : Makra Eleonóra; 
- Посебна награда на  VIII државном такмичењу средњих школа у рецитовању  
      балада « Arany János» у Нађкерешу (Мађарска): Raffai Ágnes, Molnár Emese; 

 
- «Kazinczy-érem» на Такмичењу из лепог говора 
      у Ђеру  (Мађарска) : Raffai Ágnes;  
 
 
 
 
                                
 - III место  на републичком такмичењу из  
   мађарског језика: Gergely Gabriella i Kovács Adél; 
- Финале Уметничког такмичења средњошколаца  
   I место : Raffai Ágnes 
   II место  : Rózsa Dániel 

   III место : Vasas Béla 
   Посебне награде :  Martonosi Dániel, Bózsó Izabella  
 

 
- I место  на  такмичењу Лингвистички дани   
        « Szarvas Gábor »  у Ади: Ambrus Kinga; 
 
II место на Фестивалу омладинских хорова Војводине  
у Сремским Карловцима;   
 
    спортски резултати на републичком нивоу 
- I место (стони тенис - појединачно) :  Horvát Tímea 
- I место (стони тенис – екипно) 
 
 
 

 
 
  Такмичења  из историје међународног карактера 
- I место на такмичењу   «Историја XIX  века» у Шалготарјану 
  
 
- I место  на такмичењу  уприличеном 
    поводом  300- годишњице  Ракоцијеве 
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    буне  у Шиклошу  у Мађарској: 
    Bábinszki Ágnes, Berta Gábor, 
    Detki Dániel, Mészáros József, 
    Momirov Dániel, Szűgyi Gábor, 
    Tóth Balázs, Vasas Szabolcs; 

 
 
 
   
     
 
                                                                                     Учесници такмичења у Шиклошу 
      
 остала такмичења из историје: 
- III место  на Такмичењу из отаџбинске  историје, тематски везаном за лик и дело 
      Кошут Лајоша, у Суботици : Berta Gábor, Detki Dániel, Momirov Dániel, Tóth Balázs;  
- I место  на  такмичењу « Ослободилачка  револуција 1848. године »  у Ади : Ágó 
      Eszter, Babuskov Angelika, Szabó F. Tamás; 
  

- V место на Међуокружном такмичењу  из хемије : Кrizsán Lívia. 
 
 
 
     

*** 
     Неуморни путник и истраживач, професор Сабо Тенки Карољ је током ове године обилазио 
Турску (западни и јужни део), у другом наврату  Норвешку. Тако су и ученици, захваљујући 
пребогатом искуству њиховог професора, имали привилегију да се путем живе речи и 
живописних илустрација посредно сусретну са удаљеним регијама  и културама.   

*** 
За ученике генерације су проглашени: Кристоф Копас,  Divéki Zsolt. 
      Ученици генерације су имали част да буду примљени код престолонаследника 
Александра Карађорђевића. 
 
            Pál Zsófia :  Köszönés 

normális estben elhallgat 
lélegzetvételkor a rendszer 

de most hallgass a csönddel és 
sírj a zokogókkal, hogy 

(meghalld és) te se lógj ki a sorból, 
az emberiség 

egyénekből  álló tömegéből, 
a közkegyelem 

utcán végivonuló zsivajából. 
 
 

*** 
 
 

Az intézmény igazgatója Pataki Tibor. 
Ambrus Kinga I. helyezést ért el a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
megrendezett beszédversenyen Adán. 
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Molnár Emese és Raffai Ágnes különdíjjal érkezett haza a VIII. Arany János 
Középiskolai Balladamondó Versenyről Nagykőrösről. 
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének becsei döntőjén Raffai Ágnes szavalatával 
I. helyet, Vasas Béla novellájával III. helyet, Rózsa Dániel humoreszkjével II. helyet 
érdemelt ki, Bózsó Izabella kritikájáért, Martonosi Dániel önálló verseiért részesült 
különdíjban. 
Gergely Gabriella és Kovács Adél III. helyezést ért el magyar nyelvből a köztársasági 
versenyen. 
Raffai Ágnes Kazinczy-éremmel tért haza Győrből a Kazinczy-versenyről (Szép Magyar 
Beszéd). 
Kopasz Kristóf II. helyezést ért el német nyelvből a köztársasági versenyen. 
Makra Eleonóra III. helyezést ért el német nyelvből a szavalóversenyen. 
A tanulók I. helyezést értek el a salgótarjáni történelemversenyen (a XIX. század 
történelme). 
Bábinszki Ágnes, Berta Gábor, Detki Dániel, Mészáros József, Momirov Dániel, Szűgyi 
Gábor, Tóth Balázs és Vasas Szabolcs I. helyet érdemelt ki Siklóson, a Rákóczi-
szabadságharc 300. évfordulója alkalmából meghirdetett történelemversenyen. 
Ágó Eszter, Babuskov Angelika és Szabó F. Tamás I. lett az adai történelemversenyen (az 
1848-as magyar szabadságharc). 
Berta Gábor, Detki Dániel, Momirov Dániel és Tóth Balázs III. lett a szabadkai 
honismereti versenyen (Kossuth Lajos). 
Divéki Zsolt II. helyezést ért el a köztársasági matematikaversenyen. 
Bor Renáta és Krizsán Lívia matematikaversenyen vettek részt a magyarországi Egerben. 
Krizsán Lívia V. helyet érdemelt ki a körzeti kémiaversenyen. 
A Gimnázium kórusa II. lett a karlócai kórusfesztiválon. 
A köztársasági asztalitenisz-versenyen I. lett Horvát Tímea egyéniben, és a csapat is I. 
helyen végzett. 

 
2003/04. 
  
Наставу похађа 467 ученика у 19 одељења. Просечна оцена на нивоу школе је 4,05. 
С намером да забележимо успехе наших професора, колико и ученика,  регистровали 
смо и следеће:  
    У јесен 2003. године у „Кући стваралаштва“ је отворена самостална изложба Кокаи Елене, 
која је у претходној школској години постала члан нашег колектива. Изложбу је отворила 
Душица Радоњић, историчар уметности. 
   Следе заједнички успеси: 

- III место на фудбалском турниру међународног карактера у  Мађарској; 
 
 

   такмичења међународног карактера из историје :   
- III  место на такмичењу  „Рунско писмо” у Будимпешти;  
- I место на тематском такмичењу  „Војна историја II св. рата” у Солноку;   
- Посебна награда на такмичењу «Интелектуални петобој» у Капошвару;  
- учешће на такмичењу  „Gloria Victis” у Будимпешти;    
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- I место  (категорија за прекограничне Мађаре) 
и  
  II место ( у свеукупном пласману)  на 
тематском  такмичењу  у Терекбалинту под 
називом  «Бели орао на оштрици полумесеца» 
на тему « Várnai Ulászló magyar és lengyel 
királysága a várnai csatavesztésig» :   
      Molnár Emese, Sarnyai Zsolt, 
      Szorcsik András, Szabó F. Tamás; 
 
                            
                       
                                                                                       Победници у Терекбалинту са професорицом       
                                                                                      
- I место на тематском такмичењу „Széchenyi 
István” у Шалготарјану;  
    остала такмичења из историје: 
- Традиционално такмичење  из познавања 
отаџбинске историје са тематиком  «Ференц 
   II Ракоци и ослободилачка борба»  
    у Суботици 
   I место: Gergely Gabriella, Illés Blanka,                   
Molnár Emese, Szabó F. Tamás   II место: Szűgyi 
Gábor, Bábinszki Ágnes,  Vasas Szabolcs  
 
                                                                                       Такмичари са својом проф. Евом Шојомоши                                                                                                 

                                                   
    
 
 
   Новински  чланак о одржаном такмичењу у 
     дневном листу „ Magyar szó“  
 
 
 
 
 
 
 

 
- I mesto  на Такмичењу поводом  

Ракоцијеве годишњице у Ади: 
ergely Gabriella, Molnár Emese, 
Szabó F. Tamás; 
 

- VII место  на тематском такмичењу 
      « Мађарска револуција и 
       ослободилачки рат  1956. године  Споменица са поменутог такмичења 
       и односи са Југославијом » у 
      Суботици: Berta Gábor, Detki Dániel,Tóth Balázs;       
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- II место ( Mihalek Ágnes) и  III место  (Bor Renáta  ) на републичком 
      такмичењењу из мађарског језика;   
- I место  (Ágó Eszter) и  II место ( Mihalek Ágnes) на Такмичењу из правописа 
      «Implom József » у Сенти;  
- I место  у Финалу Уметничког такмичења средњошколаца : Kovács Róbert; 
- учешће на Такмичењу из правописа  
«Implom József» у Ђули (Мађарска); 
- V  место на VII рецитаторском 
такмичењу посвећено националној 
револуцији 
       у Дебрецену : Gyarmati Judit; 
 
 
- III место на Републичком такмичењу 
        гимназијских хорова  
        у Новом  Саду; 
- III место на Војвођанској смотри  
      омладинских хорова у Сремској 
      Каменици; 
 

  
                                                                                    
                                                                               
- Међуокружно такмичење из хемије 
   I место : Raffai Zsolt 
   IV место: Sütő Blanka 
 
 
 
Један од многобројних наступа нашег хора 
 
    Војвођанско финале такмичења 
„Curie“   
III место : Raffai Zsolt  
III mesto : Ladócki Janka 

- II место на Матинеу немачке поезије (Matinee der deutschen poesie) у организацији 
       Немачког клуба «Donau»  из Новог Сада : 
Szorcsik András, Дуња Николић (скеч); 
- II место на Окружном такмичењу из 
енглеског језика у Кикинди : Дејан Ђурица. 

*** 
      У току  године одржано је неколико 
предавања : из области психологије (школски 
психолог), физике (Мухи Бела), психијатрије. 
Ученици су присуствовали промоцији књиге 
завичајне песникиње Тање Крагујевић, као и 
другим културним дешавањима у окружењу.   

*** 
     Захваљујући  неисцрпном ентузијазму проф. Кароља, који је у току 2003/04. школске године обишао 
Перу (јуни ), Сицилију (август),  али и Сирију , Либан и источну Турску (април 2004),  ученици су 
посредно упознали Анде, фасцинантни  град Инка (Мачу Пикчу),  Етну на Сицилији, Немруд даг у 
Турској, археолошке остатке маузолеја из 2.в. н. е., Милет, Троју, и чули многе занимљивости  са 
живописних путовања. 
    У овој школској години  библиотечки фонд је обогаћен за 944 инв. јединице (само 82 публикације 
набављене  куповином). Донатори су били: Vajdasági Magyar Tankönyvtanács, Határon Túli Magyarok 
Hivatala, dr. Szeli István, др Драгиња Рамадански. 

      *** 
За ученике генерације су  проглашене: Ружа Јеличић, Janacsek Karolina. 
     Ове године Ружа Јеличић је имала прилику да се састане са престолонаследником 
    Александром Карађорђевићем. 
.    
         Pál Zsófia :  Menekülés 
 
vannak hámló estéken megvakuló tündérek, akik ibolya-szárnyukba tűznek fekete tollakat. 
száj-szegletükre nem görbül idő, de morajuk megvénül 
a légüres térben le-föl mozgolódó, hangyáknak tűnő, kalapos idegenekkel játszva. 
lapos lopott lábszag lészen közülük csillagdalba fojtani a leányálmok csilingelő palettáját. 
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el  kell mennem. 
(tévedek négyszer az  egyenletben 
mert toporgásom a  Negyedik végéig érvénytelen) 
 

*** 
Gyarmati Judit V. helyet ért el Debrecenben a Nemzeti Forradalmi Szavalóversenyen. 
Ágó Eszter és Mihalek Ágnes az Implom József Helyesírási Versenyen I. és II. helyet ért 
el, Zentán, és ezzel a gyulai döntőbe jutott. 
Kovács Róbert novellájával I. helyet érdemelt ki a Középiskolások Művészeti 
Vetélkedőjének döntőjén, Becsén. 
Mihalek Ágnes II. lett, Bor Renáta pedig III. magyar nyelvből a köztársasági versenyen. 
Szorcsik András és Nikolić Dunja II. helyet ért el német nyelvből a szavalóversenyen. 
Đurica Dejan II. helyet ért el angol nyelvből a körzeti versenyen, Kikindán. 
A tanulók különdíjban részesültek a magyarországi Kaposváron a SZELLEMI ÖTTUSA 
megmérettetésén. 
A tanulók III. helyezést értek el a budapesti rovásírásversenyen. 
A tanulók I. helyezést értek el a szolnoki történelemversenyen (a II. világháború 
hadtörténete). 
A tanulók I. helyezést értek el a salgótarjáni történelemversenyen (Széchenyi István). 
Molnár Emese, Sarnyai Zsolt, Szabó F. Tamás és Szorcsik András I. lettek a törökbálinti 
történelemversenyen (Várnai Ulászló magyar és lengyel királysága a várnai 
csatavesztésig). 
Gergely Gabriella, Illés Blanka, Molnár Emese és Szabó F. Tamás I. valamint Bábinszki 
Ágnes, Szűgyi Gábor, Tóth Balázs és Vasas Szabolcs II. helyet érdemelt ki a szabadkai 
honismereti versenyen (II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc). 
Gergely Gabriella, Molnár Emese és Szabó F. Tamás I. lett az adai történelemversenyen. 
Raffai Zsolt I. helyezést ért el a körzeti kémiaversenyen, Sütő Blanka IV. lett. 
Raffai Zsolt és Ladócki Janka III. helyezést ért el kémiából a Curie-versenyen. 
A Gimnázium kórusa III. lett a kamonci kórusfesztiválon és a köztársasági versenyen is. 
A magyarországi futballbajnokságon az iskola csapata III. lett. 

 
2004/05.  

Наставу похађа  439 ученика у 19 одељења. Средња оцена на нивоу школе је 3,97. 
Наредни показатељи, међутим, говоре много више о успеху школе од просечне оцене.  
    Почећемо од хемије. 
    Професор хемије у нашој школи, Маријаш Илдико ( Мáriás Ildikó) један је од аутора  
мађарско-српског, српско-мађарског речника из хемије намењеног ученицима  „ Kémia 
diákszótár: szerb-magyar,magyar-szerb“, који је објављен 2004. године у издању «Атлантиса» из 
Новог Сада.       
    Стручни сарадник је у изради приручника из хемије за средње стручне школе  на мађарском 
језику „Kémia : gyakorlati oktatás és laboratóriumi gyakorlatok”, објављеном у издању «Фрее 
Медиа» из Новог Сада  2005. године. 
    Преводилац је на мађарски језик уџбеника из хемије за 7. разред основне школе „Kémia a 7. 
osztály számára“, као и збирке задатака „ Feladatok és laboratóriumi gyakorlatok a 7. osztály 
számára”, који излазе из штампе 2005/06. шк. године. 
    Такође је и стручни сарадник у изради приручника из биохемије за хемијску и прехрамбену 
школу „Biokémia : élelmiszeripari és vegyészeti szakiskolák tanulói számára“. 
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    Следећи илустративан податак : 
     Гимназија  је организатор  Међуокружног такмичења из хемије. 
За организацију  такмичења  задужени су били професори хемије Борбељ Иштван (Borbély 
István) и Маријаш Илдико (Máriás Ildikó).Такмичење је успешно реализовано према утврђеној 
процедури, што значи да је испуњен и сегмент експерименталног рада. Слободно време 
учесника је креативно осмишљено обиласком града, што је било задужење  професора историје 
Јована Гашовића.      
    Резултати наших ученика на  пољу хемије: 
- II место на Такмичењу «Genius» : Körmöci Szebasztián, Vastag Tamás;    
- III место на Војвођанском финалу такмичења  «Curie»  у Новом Саду : Raffai Zsolt; 
- III место на међуокрућном такмичењу из хемије : Raffai Zsolt;  
- учешће на републичком такмичењу из хемије.  
- учешће у раду „Мађарске научне конференције за средњошколце на подручју 
Војводине“: Sütő Blanka, Pósa Anna, Körmöci Szebasztián,Vastag Tamás, Bogár Мarianna. 
- учешће на Конкурсу научних есеја на мађарском језику: Süli Melinda, Bogár 
      Marianna i Sövenyházi Szilvia. 
- учешће на конкурсу часописа „ 
Természet világa”:  Molnár Emese i  Miskei 
Edina. 
- Награда на конкурсу Амбасаде 
Мађарске : Molnár Emese, Miskei  Edina. 
  Наставлјамо са географијом... 
 
  - I  место на такмичењу  међународног 
карактера на мађарском језику  (Kőrösi 
Csoma Sándor nemzetközi földrajzverseny - 
Szekszárd ) : Szűgyi Gábor; 
 
 
                                                                                      Победник прима заслужену награду 
  српски језик као нематерњи: 
- I место на Републичком такмичењу из школских писмених задатака : Margit Brigitta; 
           (По први пут се шаљу писмени задаци из тог предмета на такмичење) 
 
 
 
 
 
   спортски успеси 
- републичко такмичење у атлетици 
   II место (100 m) na : Pintér Máté; 
  
- републичко такмичењe у стоном 
   тенису 
   I место ekipno muškarci 
   I место екипно омладинке 
                   
                                               
                                                                           Наши спортисти на пријему код градоначелника                          
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- На фудбалском турниру међународног карактера у Мађарској ( велики терен ) наши 
ученици су се нашли у финалном такмичењу, које се одвијало у две групе. У својој  
групи  (између пет екипа) освојили су  II место. 
 
                              
 
      
                                                                                    Наши фудбалери са професором и директором 

школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
Најбољи голман у нашој групи Езвеђ Тамаш ( Özvegy Tamás) и најбољи голгетер Кермеци Себастијан 
(Körmeci  Szebasztián)   

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

    историја 
    такмичења међународног карактера:  
- I место  ( у категорији за ванотаџбинске Мађаре) на  тематском такмичењу «Ратним 
     путевима» (у организацији  Ратноисторијског музеја из Будимпеште) : Miklós Éva, 
    Trombitás Tímea, Szorcsik András, Szabó F. Tamás  
- IV место ( у свеукупном пласману);                                   
- I место на тематском такмичењу  „Rákoczi Ferenc” у Шалготарјану : Rákos Judit, 
     Lengyel Zsófia, Tuza Laura;  
 
- I место  на такмичењу са тематиком 
    «Следбеници Светог краља» у 
    Терекбалинту: Szabó  F. Tamás,Tóth 
    Csilla, Miklós Éva, Trombitás Tímea 
    (у категорији за ванотаџбинске 
Мађаре) 
- II место ( у свеукупном  пласману )                      
- Посебна награда за најбоље кратко  
      излагање :. Szabó F. Tamás 
- Најбољи такмичар : Szabó F. Tamás; 
 
                                                                            „Најбољи“ у Терекбалинту са својим професором 
                                                                                          и директором школе, Патаки Тибором                    
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- Учешће у финалу тематског такмичења   
      „Рунско писмо“ У Будимпешти;  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Наши представници на такмичењу                              Споменица са такмичења „Непознати Египат“ 
          „Рунско писмо“                                                 
 
 
 
- IV место  на историјском и ликовном такмичењу под називом «Непознати Египат» : 
      Döme László, Kecskés Tamás, Menyhárt Ákos, Sárosi Árpád, Lobár Klaudia, Tóth Beáta, 
      Mészáros Anna, Fehér Nóra, Nagy Szilárd, Sóti Ivett, Oláh Anna, Kaszás András 
     ( Укупно је учествовало 294 групе ученика). 
      
 
 
 

- I место   на традиционалном такмичењу из 
      познавања отаџбине у Суботици на тему 
      «Судбинска улога  I св. рата у животу 
      Мађара» : Nagy Anasztázia, Rákos Zsuzsa, 
      Mihalek Ágnes, Komlós György    
- III  место (према постигнутом резултату): 
       Szűgyi Gábor,  Tóth Balázs, Đurđev Jasna, 
       Vasas Szabolcs;       
 
 
 
   
                                                                                                         Извештавање у дневном листу „Magyar szó“  
 
- I место на тематском такмичењу под   називом  «Бочкаијев устанак» у Ади : 
     Szabó F. Tamás, Trombitás Tímea, Miklós  Éva;                                                                    
                                                                                          
   мађарски језик и књижевност  
- учешће на Такмичењу из правописа «Implom József» у Ђули  (Мађарска); 
- Посебна награда  на Такмичењу из лепог говора у Ђеру (Мађарска) : Orosz  
      Annamária; 
- Посебна награда  на Такмичењу из матерњег језика у Шатораљаујхељу 
       (Мађарска) : Bor Renáta; 
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- Републичко такмичење из мађарског језика   
   II mesto  : Mihalek Ágnes (II разред) 
   V место  : Ágó Eszter (III разред) 

   10. и 11. место : Mészáros Anna, Kecskés 
Tamás  (I разред) 

- Финале Уметничког такмичења средњошколаца (KMV) 
   II место : Bognár Viktor 
   III место : Vasas Szabolcs 

   Посебна награда : Ambrus Kinga 

- I место на Окружном такмичењу из рецитовања у  Суботици и пласман nа такмичење     
     у Сечњу  : Pámer Csilla;   
      
     Поново признање нашем хору... 
- II место на Републичком  такмичењу 
      гимназијских хорова у Новом Саду; 
- II место на Војвођанској смотри 
     омладинских хорова у Сремској  
     Каменици; 
 
 
 
 
                                                                           Наступ нашег хора у Дому културе у Сенти 
    српски језик и књижевност  
- I награда  на Јубиларном мултидисциплинарном конкурсу „Стеван Сремац 
     2005“поводом 150-годишњице рођења Стевана Сремца  : Ивана Сунајко; 
      Захвалнице за учешће на поменутом конкурсу добиле су Тијана Беара и Инес Рајић. 
 
- Матине немачке поезије (Matinee der deutschen poesie) у организацији »Donau 
     kluba» из Новог Сада 
   II место: Szorcsik András, Kalmár Andrea (скеч) 
   II место : Molnár Emese (рецитација); 
 
- Учешће на такмичењу из физике „Békésy György” у Будимпешти (Мађарска) : Lengyel 
óbert, Vasas Szabolcs; 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                                           Извештај са такмичења 
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- II место на такмичењу «Genius» (биологија) : Csonka István;  
- I место на Окружном такмичењу из математике у Кикинди : Кrizsán Lívia. 
 
      информатика 
      На пољу информатике у овој школској години  одвијала се амбициозна активност, 
чији резултати нису видљиви на први поглед, али су суштински усмерени на стицање 
знања  у правцу европских стандарда. 
     Под руководством  проф. Илдике Фаркаш наши ученици су учествовали на 
такмичењу под називом « Join multimedia 2005» које организује немачки « Siemens » за 
подручје целе Европе, преко својих огранака у европским земљама. Учешће на 
такмичењу подразумева израду мултимедијалне презентације на енглеском језику , која  
се доставља  националном огранку а  потом прослеђује немачком седишту. На жалост 
степен успешности постаје познат само онима који освоје неко од првих десет места у 
целој Европи, али само учешће на овом конкурсу је подстицајно како за ученике, тако и 
за школу.      
 
 
 
                                                          *** 
    
 
    У децембру месецу стиже још једно признање, овај пут од 
Војске Србије и Црне Горе.  Војни одсек Кикинда  је доделио  
директору школе захвалницу за остварену успешну сарадњу  и 

посебан допринос у 
испраћају регрута у 
ВСЦГ у 2004. години. 
 
 
 
 
 
 
Настајање нове традиције : Обележавање краја 
првог полугодишта у светлости предстојећих 

божићних и новогодишњих празника пригодном 
академијом у Дому културе   
 
 
 
Део своје неисцрпне енергије Марјановић-Фодор  
Валерија је поделила  и са чланицама 
новоформираног професорског хора.  
 
                            
              
                                                                                Кратки концерт за колеге  
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У пролеће 2005. године у „Кући стваралаштва“ је представљена још једна самостална 
изложба  Кокаи Елене.                                         

*** 
У другом полугодишту смо се опростили од професора Миодрага Ракина који је, након 
дугогодишњег педагошког рада, отишао у пензију.  
                                                           

*** 
     Сазнања наших ученика ове године су обогаћена живописним  импресијама о природним лепотама и  
културно-историјском  благу Шкотске, Швајцарске ( регија Јунгфрау), Сирије, Либана, источне Турске, у 
којима је проф. Карољ ( Szabó Tönki Károly) боравио током 2004. године. 
 

*** 
 
 
У  току априла месеца школа је угостила 
ученике и професоре  Гимназије „Németh 
László“  из Ходмезовашархеља  
(Мађарска) 
 
 
 
           На слици су и гости и домаћини,  
             са директором наше школе 
 
 

 
Наши  ученици су у априлу  посетили Гимназију „ Prohaszka Ottokár ” у Будакеси, где је 
директор nаше школе одржао и предавање на тему мађарско-српских односа а ученица 
Орос Анамариа (Orosz Annamária) се представила надахнутим  рецитовањем.     
   

*** 
За ученике  генерације су проглашени : Дамјан Вучуровић, Illés Blanka. 
    Ове године Дамјан Вучуровић је имао част да се сретне са престолонаследником 
Александром Карађорђевићем. 
   
Крај  школске године : чланови колектива наше школе, Техничке школе из Аде и  
Пољопривредне школе „Beszédes István“ из Кањиже дружили су се играјући одбојку, 
фудбал, али и разне друштвене игре, које су осмислиле наше младе колегинице ( Máriás 
Ildikó, Both Emese). 
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Екипа „Гимназије“ са колегама                                       Наше колегинице се боре за своју екипу   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
*** 

Sunajko Ivana a Stevan Sremac-évforduló alkalmából meghirdetett pályázat díjazottja. 
Bor Renáta különdíjjal tért haza az Édes anyanyelvünk verseny döntőjéről, 
Sátoraljaújhelyről. 
Pámer Csilla I. helyet ért el a körzeti szavalóversenyen, Szabadkán. 
Vasas Szabolcs kritikájával III. Bognár Viktor humoreszkjével II. helyet érdemelt ki, 
Ambrus Kinga publicisztikai írásáért különdíjban részesült a Középiskolások Művészeti 
Vetélkedőjének becsei döntőjén. 
Orosz Annamária különdíjjal tért haza Győrből a Kazinczy-verseny döntőjéről (Szép 
Magyar Beszéd). 
Mihalek Ágnes II. helyet ért el magyar nyelvből a köztársasági versenyen. 
Kalmár Andrea és Szorcsik András (jelenet) II. valamint Molnár Emese II. helyet ért el a 
szavalóversenyen német nyelvből. 
Miklós Éva, Szabó F. Tamás, Szorcsik András és Trombitás Tímea I. helyet ért el a 
budapesti történelemversenyen (Hadak útja). 
A tanulók I. helyezést értek el a salgótarjáni történelemversenyen. 
Miklós Éva, Szabó F. Tamás, Tóth Csilla és Trombitás Tímea II. helyet ért el a 
történelemversenyen (Szent király követői). 
Megosztott I. helyet érdemelt ki a honismereti versenyen Szabadkán két csapat: Komlós 
György, Mihalek Ágnes, Nagy Anasztázia és Rákos Zsuzsa, valamint Đurđev Jasna, Szűgyi 
Gábor, Tóth Balázs és Vasas Szabolcs.(Az I. világháború sorsfordító szerepe a magyarság 
életében.). 
Miklós Éva, Szabó F. Tamás és Trombitás Tímea I. helyet ért el az adai 
történelemversenyen.(A Bocskai-felkelés). 
Szűgyi Gábor I. helyet ért el a szekszárdi Kőrösi Csoma Sándor földrajzversenyen, 
amelyet a Kárpát-medencében élő diákok számára hirdettek meg. 
Csonka István II. helyezett a biológiaversenyen (Genius). 
Krizsán Lívia I. helyezést ért el a körzeti matematikaversenyen Kikindán. 
Körmöci Szebasztián és Vastag Tamás II. helyezett a kémiaversenyen (Genius). 
Raffai Zsolt III. helyet ért el kémiából a Curie-versenyen, III. helyet a körzeti 
kémiaversenyen. 
Miskei Edina és Molnár Emese munkája díjazott a Tudományos Diákköri Konferencián 
bemutatottak közül. 
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  Ebben az évben a Gimnáziumban került sor a körzeti kémiaversenyre, a versenyt az 
intézmény kémia szakos tanárai szervezték meg. 
A Gimnázium kórusa II. lett a kamonci kórusfesztiválon és a köztársasági versenyen is. 
Döme László, Fehér Nóra, Kaszás András, Kecskés Tamás, Lobár Klaudia, Mészáros 
Anna, Menyhárt Ákos, Nagy Szilárd,  Oláh Anna, Sárosi Árpád, Sóti Ivett és Tóth Beáta 
IV. helyet érdemelt ki a magyarországi képzőművészeti és történelmi vetélkedőn. (Az 
ismeretlen Egyiptom). 
A tanulók részt vettek a Join multimedia 2005 informatikaversenyen, amelyet a Siemens 
szervezett. 
A köztársasági atlétikaversenyen Pintér Máté 100 méteren I. lett, a köztársasági 
asztalitenisz-versenyen két I. hely született. A futballbajnokságon az iskola csapata II. 
helyen végzett Molnáriban. 

2005/06. 
(130 година постојања) 
 
Наставу похађа 413 ученика у  20 одељења а васпитно-образовни процес реализује 47 
наставника. 

 У септембру...      
 На самом почетку школске године , тачније 11.септембра,  Локална самоуправа 

Општине Сента додељује професору Миодрагу Ракину  СПОМЕН ПЛАКЕТУ за 
истакнуте резултате на пољу спорта и физичког васпитања. 

*** 
 У школу се вратио и проф. мађарског језика и књижевности Нађ Абоњи Арпад (Nagy 

Abonyi Árpád), сада већ познат писац на нашим просторима, који је своје радове 
објављивао у часописима „Új Symposion”, „Híd”, „Üzenet”, „Képes Ifjúság”, „Magyar 
Szó”, „Irodalmi Jelen” и многим другим. Приповетке су му објављене и у антологијама 
”Huszonnyolc próza antológia” и  „Kezeit csókolja dr. Tóth” а за збирку приповедака  
„Tükörcselek” (Трикови са огледалом) добио је награду «Сирмаи Карољ»  2004. године.               

*** 
   Америчка организација «American councils», у сарадњи са Министарством просвете 

и спорта РС, обавила је тестирање ученика ради могућег упућивања на шестомесечни 
боравак у САД (укупно 15 ученика из целе Србије). Након тестирања, које су обавили  
професори наше школе  а потом и представници америчке организације, изабране су 
две ученице, Гере Андреа и Ђурђина Раденковић. 

 
 
  У октобру... 
 
  Наши ученици су наставили да нижу  спортске успехе, како на државном нивоу, 

тако и на такмичењима  у Мађарској,  која се већ традиционално одржавају за ученике 
са подручја  Карпатског базена. Постигнути су следећи резултати:   
- II место на  Првенству Републике Србије у стоном тенису:  
      Мелик Виктор, Игор Воргић, Марко Вујић 
 
- На Такмичењу  свих Мађара Карпатског базена  у Бику (стони тенис) :  
  I место ( мушкарци, поједначно) : Марко Вујић 
  II место (групно) : Марко Вујић, Игор Воргић, Melik  
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                  Viktor                    
  I место (девојке, групно) : Tapai Éva, Laskovity 
Ildikó  
  IV место ( појединачно)  Laskovity Ildikó 
Игору Воргићу пехар је уручио  Ки Лајош, 
оснивач, организатор и покровитељ овог 
такмичења.  
                              
 

                                                                                      
Стонотенисери са својим професором     
Пинтер Атилом (Pintér Attila)                   

                                                                                                  
  
   Успех и код историчара... 

- I место на Такмичењу из познавања  отаџбинске 
       историје са тематиком  «Краљ Матија и  
       његово време» : Mihalek Ágnes, Komlós  
      György,  Micsiz Enikő, Vastag Tamás 
- III место : Mészáros József, Szűgyi Gábor, 
      Tóth Balázs, Vasas Szabolcs 

                  
 
 
 
                                                                                              

Чланак у дневном листу „Magyar szó“ 
 
   У новембру... 
 
   На седници  Наставничког већа одржаној  8.11.  поред  информације о стратегији реформе и 

финансирању образовања, као и обележавања Дана просветних радника, размотрене су и 
школске активности. 

 
*** 

   У току обележавања јубилеја Стевана Сремца (150 година  од рођења)  ученици и 
професори  школе су присусвовали пројекцији филмова «Зона Замфирова» и «Ивкова 
слава»,  свечаном отварању историографско-документарне изложбе «Нишка времена 
Стевана Сремца», свечаном отварању Спомен- дома Стевана Сремца и Свечаној 
академији у част 150-годишњице рођења  Стевана  Сремца. 

 Na  Јубиларном мултидисциплинарном конкурсу  «Стеван Сремац», Ивана Сунајко 
је за новелу под називом  «Последњи лепет крила» добила прву награду а похвалницу 
су добиле Тијана Беара и Инес Рајић. 

*** 
     Резултати на такмичењима  из историје: 
- III место на такмичењу међународног карактера под називом „ Звоно и зурла” 
      у Терекбалинту  : Szabó F. Tamás, Miklós Éva, Trombitás Tímea;  
                Награде је уручио амбасадор Турске у Мађарској.  
- учешће на такмичењу међународног карактера  «Gloria victis» : Szabó F. Tamás. 

*** 
  У  договору са професором информатике Илдиком Фаркаш (Farkas Ildikó),  у 

организацији  Њуман Јанош информатичког центра (Neumann János Informatikai 
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Központ), ученици другог разреда су започели полагање тзв. «ECDL» испита (укупно 
седам), на основу којих се стиче европска дозвола за коришћење рачунара. Предвиђено 
је да се сви испити положе до краја 2006. године.   

  И ове године  ученици првог разреда  су учествовали на такмичењу « Join 
multimedia 2006» у организацији немачког „Сименса“. Припрема презентација 
одвијала се од новембра 2005. године  до априла месеца 2006. године.     

*** 
  У новембру месецу је одржано предавање о сексуалности за ученике другог разреда 

школе. Предавач је био др Слободан Живковић. 
*** 

 Ученици су организовано присуствовали и предавању на  тему „Kаpcsolatok”, које је одржао 
универзитетски професор Чермељ Петер (Csermely Péter) у Дому културе. Предавање је 
одржано у склопу циклуса под називом „Tudomány egy órában”.  

 
     У децембру... 
 

  Професор историје Ева Шојомоши ( Solyomosi Éva) је ангажовала  две групе ученика 
за учешће на тематском такмичењу «Мађарска револуција и ослободилачки рат  
1956. године  и односи  са Југославијом». Гимназију су представљали : Kovács Ágnes, 
Vadlövő Gabriella, Győri Lilla,Döme László, Kecskés Tamás, Szabó Tönki Albert 

Историчари су учествовали и на тематском такмичењу  «Имре Текели и његово 
доба» у Ади. 

*** 
 Почетком децембра  на републичком  такмичењу у пливању (100 м леђно) у Нишу,  

Нада Цветковић је освојила  X место   
 

*** 
У  току децембра одржане су  две седнице Nаставничког већа. 
 

*** 
   Средња оцена школе на првом полугодишту је 3,89. 

 
 

 
Крај првог полугодишта је обележен  
пригодном  академијом посвећеној 
божићним и новогодишњим   
празницима.  
                                                                                                                             
 
                              
 
 
 

 
 
 Учесница програма, Нада Цветковић 
 
 
У току зимског распуста наш неуморни колега Szabó Tönki Károly, који је у августу  обишао 

Португалију, упутио се у Аргентину и Чиле. По повратку је донео импресивна сведочанства о чудесним  
лепотама ових земаља. 
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*** 
Наше ученице, Андреа и Ђурђина, отпутовале су  у Америку 9. јануара. 

*** 
Друго полугодиште је почело 16. јануара. 

*** 
Школску славу „Светог Саву“ овај пут смо обележили заједно са суседним школама.  

*** 
У издању сенћанског „Рапида“ појавила се Мапа града Сенте, аутора  Влатка 
Петровића, професора географије у нашој школи. 

*** 
На Прелиминарном такмичењу  из правописа « Implom József » одржаном 27. јануара у 
Сенти, ученице  Ágó Eszter и  Krizsán Lívia су се пласирале на завршно такмичења у 
Ђули (Мађарска).  
II место на такмичењу Лингвистички дани « Szarvas Gábor » у Ади освојила је 
Miskei Edina. 
I место  на такмичењу под називом  «Az igazat mondd, ne csak a valódit »  поводом 
стогодишњице рођења Јожефа Атиле освојиле су  Muci Izabella, Bábinszki Ágnes, Birkás 
Edina, Miskei Edina, Kalmár Andrea.  
          (Ученице су награђене десетодневним  боравком у Будимпешти) 

*** 
 Наши ученици су присуствовали предавању под  називом „Különbözés az egységben-egység a 

különbözésben“, које је одржао историчар књижевности Помогач Бела (Pomogáts Béla) у 
свечаној сали Скупштине града.  

*** 
Са  Општинског такмичења из математике , одржаног  у  Гимназији  28. јануара,  на 

следећи ниво су се пласирали :  Tóth Ágnes, Немања Кондић, Нада Цветковић, Bogár 
Marianna, Krizsán Lívia, Lengyel Róbert.    

 
   У фебруару... 
 

Седница  Наставничког већа је одржана 9. фебруара  
*** 

Предавању на тему  « Rekurzív sorozatok a Da Vinci-kód tükrében » математичара и 
универзитетског професора Пеић Хајналке (Péics Hajnalka), које је одржано 2. фебруара у Дому 
културе, присуствовали су и наши ученици. 

*** 
Профeсор музичке културе Валерија Фодор Марјановић је у фебруару организовала посету 

Српском народном позоришту у Новом Саду, где су ученици присутвовали извођењу 
Белинијеве «Норме». 

*** 
   Рецитаторска  такмичења  на школском нивоу на мађарском  и српском језику  

одржана су 16. и 17. фебруара у школској библиотеци. 
    На општинском рецитаторском такмичењу на српском језику, Соња  Фленер је  

заузела  I место, Кристина Николић III место, Александра  Цинцар и Јелена Ђорђевић 
су похваљене. 

   На општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику сва три прва места 
заузеле су наше ученице: Miskei Edina (1. место),Verebes Sára (2. место),  Nagybali 
Tamara (3. место). 

*** 
   Крајем месеца   група од 6 ученика првог разреда, под руководством проф. Илдике 

Фаркаш, завршила је своју мултимедијалну презентацију на енглеском језику, коју  је 
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упутила Сименсовом огранку у Београд ради учешћа на такмичењу под називом «Join 
multimedia 2006».  

   Такмичење се организује на европском нивоу, путем „Сименсових“ националних 
огранака. Како припрема презентације подразумева вишемесечни ангажман, неовисно 
од успеха на такмичењу, постижу се високи ефекти на нивоу подстицања  креативност 
и продуктивности  ученика.    

 
 
 
 

   У марту... 
 

 Почетком месеца  у склопу циклуса „ A tudomány egy órában” у Дому културе је одржано  
предавање „ A biotechnológia helyzete és jövője a világban és régiónkban”, којем су присуствовали 
и наши ученици. Предавач је био Дуда Ерне (Duda Ernő). Нешто касније, тачније 16. марта, у 
склопу истог циклуса одржано је предавање са темом  „Kossuth és Görgey” а предавач је овај 
пут био историчар  Закар Петар (Zakar Péter).     

*** 
Током марта месеца  ученици који похађају наставу на српском наставном језику 

присуствовали су извођењу представе «Тројанке» у режији Бранка Вучетића.  Ученици који 
похађају наставу на мађарском наставном језику погледали су прeдставе „Godot-ra várva”и « 
Mockinpott úr kínjai és meggyógyíttatása »  

*** 
 На Општинском такмичењу из српског језика одржаном 11. марта,  ученицe Ана 

Јакић, Лариса Делић и Андреа Новотни  квалификовале су се за Окружно такмичење. 
На Oпштинском такмичењу из мађарског језика на Окружно такмичење су се 

пласирали: Krizsán Lívia, Bogáromi Szabina, Pósa Anna , Morvai Flórián , Döme Lili, 
Verebes Sára, Lengyel Zsuzsanna, Sinka Mónika, Tóth Tamara, Bata Brigitta .   

*** 
 На Окружном рецитаторском такмичењу на мађарском језику, одржаном 17. марта 

у Суботици, ученице  Miskei Edina и Verebes Sára квалификовале су се за наредни 
степен такмичења у Сечњу. 

***                                  
  На  Окружном такмичењу из немачког језика, одржаном 18. марта у Кикинди, 

Tóth Tímea  је освојила I место а  Mészáros József  II место (у општој категорији). 
У специјалној категорији Адам Брановачки је освојио I место.                         
  Такмичење «Уметнички сусрети средњошколаца » на школском нивоу  одржано је 

22 – 23. марта. 
На прелиминарном такмичењу „ Уметнички сусрети средњошколаца“ на последњи 

ниво такмичења у Бечеју пласирали су се: Miskei Edina (рецитација), Pámer Csilla 
(рецитација), Gömöri Anikó (проза), Kalmár Andrea (драмски монолог), Zabos Edit 
(новела), Komlós György (новела),Vasas Szabolcs (критика), Tóth Balázs (публицистика). 

Ученици сенћанске Гимназије су учествовали и на Такмичењу из лепог говора, 
одржаном 25. марта у Бачкој Тополи. 

 На Окружном  такмичењу у кошарци (девојке), одржаном 9. марта у Кикинди, 
наша екипа је освојила II место.  

  
   У априлу... 

Међуокружно такмичење из хемије је одржано у Вршцу 1. априла. На том 
такмичењу Ана Јакић је заузела 5. место, Verebes Sára.5. место и Tóth Ágnes 4. место. 
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У првој недељи априла  на Међуокружном 
 кошаркашком  такмичењу 
 наши ученици освојају III место. 
 
 
 
 
 
                                              Диплома додељена нашој школи 
 
На Финално такмичење «Позоришни  сусрети средњошколаца»  у Сенти, одржаном  

7. априла,  позоришна група, чији су чланови и наши ученици (Miskei Edina, Tarapcsik 
Hajnalka, Pámer Csilla, Gömöri Anikó, Mészáros Kis Éva, Kovács Vecei Sára, Lénárd 
Norbert) освојила је I место.  

Са Окружног такмичења из мађарског језика на следећи ниво су се пласирали: 
Krizsán Lívia, Mihalek Ágnes, Morvai Flórián, Kecskés Tamás, Kovács Ágnes, Lengyel 
Zsuzsanna, Verebes Sára, Döme Lili.      

Са Рецитаторског такмичења, одржаног 9. априла у Сечњу, на завршно такмичење 
су  се пласирале  Miskei Edina и Verebes Sára . 

 На рецитаторском такмичењу међународног карактера у Дабашу  ученице Verebes 
Sára и Bábinszki Ágnes  заузеле  су I и III место. Утисак који је на све присутне 
оставила наша ученица  Bábinszki Ágnes био је директан повод за позив да буде члан 
жирија на сличном такмичењу у Осијеку (Хрватска), где је договорена и сарадња 
између наше школе и Културно-образовног центра у Осијеку.      

                                                                        *** 
 Ученица  I 1  одељења Молнар Инес освојила је прво место за новелу на такмичењу 

под називом  «Писци 21. века» у Новом Саду. 
  На конкурс  «Четвртa смотрa ћириличке писмености » у организацији Народне 

библиотеке «Стојан Трумић» из Титела, упућени су радови Јелене Ђорђевић, Кристине 
Николић и  Мије Ловрић. Писменим  задатком  на тему «Песма на песму Р. Тагореа, 
Чезнем да ти кажем», Кристина  Николић  је заузела прво место. 

 
 
 

   
У току априла у Новом Саду је одржано  

Републичко такмичење гимназијских и 
средњошколских хорова, на којем наш хор 
осваја III место. 

 И на Такмичењу омладинских хорова 
Војводине, такође одржаном  у  Новом Саду, 
наш хор је потврдио  III  место.   

                                                                                                       
                                                                                                                       

 Наступ хора на прослави школске славе 
 
На Финалном  такмичењу «Уметнички сусрети средњошколаца»  одржаном  у  

Бечеју од  21. до 22.априла, наши ученици су постигли следеће резултате: 
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Miskei Edina : II место  - рецитовање (прво место није додељено), Pámer Csilla : III 
место (рецитовање), Gömöri Anikó : II место (проза), Zabos Edit : III место (новела)  

*** 
  Пролећни распуст  је трајао од 20. априла до 3. маја. 
 
 
  У мају...  

Почетком маја  ангажовано је  80 ученика za  учешће на КРОС-у  РТС-а,  који је 
одржан под покровитељством  Министарства просвете РС . 

*** 
 У Београду је 6. маја одржано Републичко такмичење из немачког језика на које је 

Гимназија Сента довела будућег новог републичког првака. Наиме, I место је заузео 
Адам Брановачки, ученик IV 1 одељења наше школе.   

У  Београду је одржано и Републичко такмичење из латинског језика на којем су 
учествовале наше ученице Verebes Sára и Vadlövő Gabriella. 

*** 
Ове године на такмичењу  из физике  „Békésy György” у Будимпешти наш 

представник је био Vasas Szabolcs.                     
*** 

Седница Наставничког већа је одржана 10. маја. 
*** 

 Наши ученици су присуствовали предавању о епилепсији  које је одржано 11. маја у Дому 
културе. Предавач је била др Сенте Магдолна ( Szеnte Magdolna). 

*** 
 На такмичењу у шаху , одржаном 20. маја у Мужљи, у организацији друштва  

«Aranycsapat alapiítvány», ученик Szilágyi Gergely је заузео  I место  и тиме се пласирао 
на завршно такмичење које ће бити одржано у Мађарској у новембру месецу. 

У организацији истог друштва  одржано је и такмичење у фудбалу, на којем је наша 
школа заузела I место и такође обезбедила пласман на завршно такмичење у 
Мађарској,17. јуна. 

У  Темерину је 19. маја одржано такмичење у стоном тенису у истој организацији и 
истог нивоа. Наши стонотенисери су нанизали успехе у појединачној конкуренцији: 

Меlik Viktór : I место 
Марко Вујић : II место 
Иван Ђорђевић : III место 

Laskovity Ildikó: I место 
Tóth Ágnes: II   место 

Завршно такмичење у Мађарској одржава се у новембру месецу. 
Атлетска такмичења ове године за нас су се завршила 2. местом на Међуопштинском 

такмичењу  у  атлетици (Суботица): Mészáros Kis Éva ( скок удаљ)     
 

*** 
 
У Гимназији «Светозар Марковић»  у Новом Саду 20. маја је одржано такмичење 

«Гениус», које обухвата различите научне области  има за циљ увођење ученика у 
поступак научног истраживања. Има карактер регионалног такмичења. 

Наши ученици су  радили научне есеје из области физике, хемије и фотографисања.  
Постигли су следеће резултате: 

Mészáros József : III  место (физика)                          
Kugli Áron :  III  место (физика) 
Vatai Dávid : III место (физика) 

Mihalek Ágnes  и Komlos György из : II 
место  (хемија) 

Katona András : I место (фотографисање)  
*** 
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На седници Наставничког већа, одржаној 25. маја, размотрен је успех ученика завршних 
разреда,као и предлози за награде и похвале. 

 
*** 

 На  Финалном такмичењу из матерњег језика у Бечеју, одржаном 27. маја у 
Бечеју, Гимназију су представљали Kovács Ágnes  и  Kecskés Tamás. Kecskés Tamás је 
заузео II место  и обезбедио учешће на финалном такмичењу у Шатораљаујхељу 
(Мађарска). 

*** 
 За матуранте је настава окончана 26. маја. Након свечаног програма у Дому културе, 

разредне старешине су доделиле поклон књиге истакнутим ученицима за постигнуте 
резултате. 
   За ученике генерације  су проглашени: Ана Мушкиња, Vasas Szabolcs 

 
   У јуну...  

По окончању писмених задатака  2. и 4. јуна,  обављени су испити из изборног 
предмета и одбрана матурских радова. 

 Први пут у историји Гимназије брањени су матурски радови из Српског језика као 
нематерњег. Радове су бранили ученици Лаура Рошташ (Rostas Laura) и Ласло Вереш 
(Vörös László) код проф. Зорице Гашовић. 

*** 
   На седници Наставничког већа, одржаној 14. јуна, размотрен је успех ученика на 
матури. Просечан успех по одељењима : IV 1: 4,30... IV 2 : 4,15... IV 3 : 4,15...IV 4: 3,90...  
IV 5 : 4,17. Носиоци  дипломе „Вук Караџић“ су : Јелена Ђорђевић (IV 1),  Љиљана 
Маглајчић (IV 2 ),  Lengyel Róbert  (IV 3),  Margit Brigitta ( IV 4),  Mészáros József, Vasas 
Szabolcs, Đurđev Jasna (IV 5). 

*** 
 На завршном  такмичењу у фудбалу међународног карактера, које организује  

друштво «Aranycsapat alapítvány», одржаном од  17. до 25. јуна у Будимпешти,  наша 
екипа је освојила  II место.    

*** 
 Промоцијом књиге «Амил и Дила» Влатка Петровића, која је одржана у Градском 

музеју 21. јуна,  уз учешће књижевног  критичара  Милутина Ж. Павлова, директора 
ИП «Прометеј» Зорана Кулунџије и чланова Камерне сцене «Мирослав Антић», Сента 
је добила још једног писца из редова професора Гимназије.   

*** 
 Истог дана, из Америке су се вратиле  наше ученице Андреа и Ђурђина. 

*** 
 Настава је окончана 23. јуна а 26. јуна су одржане седнице одељенских, као и седница 

Наставничког већа. Средња оцена школе је 4,04. 
*** 

 Школска година је симболично окончана  дружењем са колегама из суседних школа ( 
Медицинске школа  и Економска школа) 7. јула а званично,  уписом ученика у први 
разред у првом и другом уписном року, 8. и 12. јула. 

*** 
 У току летњег распуста одржане су четири седнице Наставничког већа.  

*** 
 На  Мултимедијском конгресу на мађарском језику, одржаном 24. и 25. августа у 

Капошвару, професор информатике Илдика Фаркаш је одржала предавање на тему 
„Коришћење пројект-методе у настави мултимедије у средњој школи“.        

*** 
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 Настава  је у 2006/07. шк. години почела 4. септембра. 
                                                                                                    
                                                                                                                                   

*** 
Sunajko Ivana Stevan Sremac-pályázatra írt novelláját díjazták. 
Molnar Ines novellájával I. helyet ért el a novellapályázaton (XXI. századi írók). 
Nikolić Kristina a titeli Nemzeti Könyvtár pályázatára írt munkáját díjazták.(A cirill 
írásbeliség IV. szemléje). 
Miskei Edina II. helyezést ért el a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében 
megrendezett beszédversenyen Adán. 
Bábinszki Ágnes, Birkás Edina, Kalmár Andrea, Miskei Edina és Muci Izabella I. helyet ért el 
a József Attila születésének 100 éves évfordulója alkalmából megrendezett irodalmi 
vetélkedőn (Az igazat mondd, ne csak a valódit). 
Ágó Eszter és Krizsán Lívia az Implom József Helyesírási Versenyen II. és III. helyet ért 
el, Zentán, és ezzel a gyulai döntőbe jutott. 
Miskei Edina és Verebes Sára a szécsányi szavalóversenyről Valjevóra jutott tovább. 
A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének becsei döntőjén Miskei Edina II. Pámer 
Csilla III. helyet ért el szavalatával, Gömöri Anikó II. helyet prózamondásával, valamint 
Zabos Edit III. helyet novellájával. Ebben a tanévben a zentai Gimnáziumban került sor a 
verseny elődöntőjére, amelyet az intézmény magyar szakos tanárai szerveztek meg. 
Kecskés Tamás II. helyet ért el az Édes anyanyelvünk becsei döntőjén, és részt vehet ősszel 
a sátoraljaújhelyi döntőn. 
Bábinszki Ágnes és Verebes Sára I. és III. helyet ért el a dabasi szavalóversenyen 
Magyarországon. 
Branovački Adam I. helyezést ért el német nyelvből a köztársasági versenyen. 
Komlós György, Micsiz Enikő, Mihalek Ágnes és Vastag Tamás I. helyet ért el a honismereti 
versenyen Szabadkán, Mészáros József, Szűgyi Gábor, Tóth Balázs és Vasas Szabolcs pedig 
III. lett. (Mátyás király és kora). 
Miklós Éva, Szabó F. Tamás és Trombitás Tímea III. helyet ért el a törökbálinti 
történelemversenyen. (Harang és töröksíp). 
A Genius-verseny díjazott tanulói: Katona András I. hely (fizika), Komlós György és 
Mihalek Ágnes II. hely (kémia), Kugli Áron III. hely (fizika), Mészáros József III. hely 
(fizika), Vatai Dávid III. hely (fizika). 
A Gimnázium kórusa III. lett az újvidéki kórusfesztiválon és a köztársasági versenyen is. 
A tanulók részt vettek a Join multimedia 2006 informatikaversenyen, amelyet a Siemens 
szervezett. 
A köztársasági asztalitenisz-versenyen I. hely, a bükki diákbajnokságon két I. és egy II. 
hely született. 
Szilágyi Gergely I. helyet ért el a délvidéki sakkbajnokságon, a délvidéki asztalitenisz-
versenyen két I. (Melik Viktor, Laskovity Ildikó), két II. (Vujin Marko, Tóth Ágnes) és egy 
III. hely (Đorđevć Ivan) született. 
A futballbajnokságon az iskola csapata II. helyen végzett Budapesten. 
Gere Andrea és Radenković Đurđina a második félévben az Amerikai Egyesült Államokban 
tanulhattak tovább. 
A Középiskolások Színművészeti Vetélkedőjén a Zentai Színtársulat kiemelkedően 
szerepelt, a társulat tagjai között vannak, voltak és feltehetően lesznek is gimnazisták – 
Gömöri Anikó, Kovács Vecei Sára, Komlós György, Lénárd Norbert, Mészáros Kis Éva, 
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Miskei Edina, Molnár Emese, Pámer Csilla, Tarapcsik Hajnalka – Raffai Ágnes, Crnkovity 
Gabriella, Bicskei Ákos, Gombos Dániel, Varga Polyák Éva, Lénárd Róbert…az utóbb 
felsoroltak között már színész- és rendezőnövendékek vannak… 

  És ennyi dióhéjban… Természetesen a tanulók sikereinek hátterében mindig ott van a 
pedagógus, aki irányít, de megszámlálhatatlan azoknak az eseteknek a száma, amikor a 
tanár tanul valami újat a diáktól, függetlenül attól, hogy beismeri, avagy mégsem – 
tulajdonképpen lényegtelen. Fontosabb a „napsütötte sáv” elérése: 
 
                                                                       és botorkáltam fel a lépcsőn. 
                                                                       Hogy elérjek a napsütötte sávig, 
                                                                       hol drapp ruhám, fehér ingem világít, 
                                                                       csorba lépcsőkön föl a tisztaságig, 
                                                                       oda, hol szél zúg, fehér tajték sistereg, 
                                                                       komoran feloldoz, közömbösen fenyeget, 
                                                                       émelygés lépcsei, fogyni nem akaró mínusz-emeletek, 
                                                                       nyári hajnal, kilencszázhatvanegy.(2006-ban.) 

                                                                                                                                                     Petri György 

 
 

 
Напомена : Материјал је припремљен поводом обележавања јубилеја школе  (130 година постојања) 

током 2006. године. Као извор смо  користили расположиву документацију, али и сведочења професора 
школе, доступне годишње извештаје или другу пронађену архивску грађу, тако да се унапред 
извињавамо за  евентуалну грешку у подацима .  

С. С.  
 


