
 

2006/07. школскa годинa 
  
ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА ШКОЛЕ 

  
 Пред сам почетак школске године проф. Сабо Тенки Карољ је опет скупио грађу за 

занимљиве презентације, које ће одржати у наредном периоду. Наиме, од 19. августа  до 2. 
септембра са групом планинара боравио је у Турској. Главни циљ путовања је био обилазак 
Кападокије. Планинари су се попели и на два планинска врха, Ерџијас на 3916 и Аладаглар на 
3754 м надморске висине  а наш професор је у својој екипи први освојио врх Аладаглар. 
Значајна је била и посета Ихлару, где се налазе настамбе хришћана још из времена Отоманског 
царства. Посећени су Селџук, Ефес и  Истамбул. Планирано је да се  ученици већ у децембру 
упознају са занимљивостима овог путовања. 

 
У септембру... 

 
 У организацији КОЦ-а «Турзо Лајош» и сенћанског клуба истраживача 

природе «Натура»,  8. септембра је отворана изложба и научно-пупуларна 
игротека под називом «Кућа илузија». Изложбу су отворили др Сабо Габор 
(Szabó Gábor), професор на Катедри за квантну електронику и оптику 
Универзитета у Сегедину, и сенћански нуклеарни физичар Керменди Ференц 
(Körmendi Ferenc). Ученици и професори наше школе посетили су ову 
занимљиву изложбу у изложбеној сали Дома културе и присуствовали извођењу 
експеримената од стране Чизовски Ласла (Csizovszki László), члана клуба 
„Натура“  и Едеш Каталин (Édes Katalin), професора физике у  нашој школи.  

 
*** 

Посредовањем  професора информатике Фаркаш Илдике  (Farkás Ildikó), 
наши ученици, ученици основних школа, као и њихови професори, имали су 
прилику да присуствују предавању на тему «Роботика – програмирање 
робота». Предавање је одржано 27.септембра у кабинету информатике (други 
кабинет информатике је оспособљен за извођење вежби), а предавач је био 
Розгоњи Боруш Ференц (Rozgonyi Borús Ferenc), професор Гимназије у Шагвару 
(Ságvári Gyakorló Gimnázium).     

 
*** 

 
На Балканском првенству у атлетици ( Балканске игре за јуниоре) 

одржаном у месту Триполис у Грчкој, Пинтер Мате (Pintér Máte) је освојио  2. 
место у дисциплини „4 х 400 м“.  За ово такмичење се квалификовао 
освојивши претходно  2. место (у трци на 400 м) на  Државном првенству у 
атлетици. 

*** 
На седници Скупштине АП Војводине одржаној 27. септембра 2006. 

године донесена је одлука о давању сагласности на промену назива  
„Гимназије“  у Сенти у назив „Сенћанска гимназија“.  Овој одлуци је 
претходила процедура усвајања овог предлога на седници Наставничког већа , 
Школског одбора и Скупштине општине Сента.  
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У октобру...    

 
 
  У петак, 27. октобра, одржан је школски КРОС, на ком су у категорији 

првог и другог разреда, прва места освојили Молнар Габор Анита  (Molnár 
Gábor Anita) и Латки Тамаш (Latki Tamás). У категорији  трећег и четвртог 
разреда прво место су освојили  Ана Јакић и Пинтер Мате (Pintér Máte). 

 
*** 
На Окружном првенству  у стоном тенису , одржаном 18. октобра у 

Сенти, „Сенћанска гимназија“ је у екипној конкуренцији освојила 1. место а 
ученик  Буш Имре (Bús Imre) освојио је 2. место у појединачној конкуренцији. 

 
*** 
 
На такмичењу из мађарског језика „ Szarvas Gábor Nyelvművelő napok” 

одржаном у Ади, учествовали су наши ученици : Кечкеш Томаш (Kecskés 
Tamás) и Гемери Анико (Gömöri Anikó).  

 
У новембру... 

 
У Суботици је 4. новембра одржано традиционално такмичење из 

познавања отаџбинске историје. Ове године учесници су се такмичили на тему : 
турски војни походи (Török hódítások ). Наши такмичари Ватаи Давид, Лошонц 
Чонгор, Веребеш Шара и Рафаи Анико (Vatai Dávid, Losonc Csongor, Verebes 
Sára, Raffai Anikó) ове године су освојили 3. место, тако да су потврдили 
школску репутацију на такмичењима из историје, а награђени су и дводневном 
екскурзијом у Мађарској (Мохач, Печуј, Шиклош, Вилањ).                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
На месту одржавања Мохачке битке 
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*** 

  У Ковачици је 7. новембра одржано Првенство Републике Србије у 
стоном тенису, на ком су наши ученици Буш Имре (Bús Imre), Мелик Виктор 
(Melik Viktor) и Иван Ђорђевић, освојили 2. место у екипној конкуренцији.    

 
*** 
  Од 24. до 26. новембра  у Бику  (Bük) у Мађарској  одржано је  Финале 

такмичења  у шаху и стоном тенису  под називом „Златна екипа“ (II Kárpát-
Medencei ősmagyar nemzeti diákbajnokság). Ово такмичење окупља ученике са 
подручја Карпатског базена и има међународни карактер. Као и претходних, и 
ове године је наша школа послала своје представнике. Резултати су следећи: 

Мелик Виктор(Melik Viktór) је заузео 1. место а Буш Имре (Bús Imre) 3. 
место на такмичењу у стоном тенису. У женској конкуренцији Фењсароши Река 
(Fényszárosi Réka) је освојила 3. место.  

У шаху, у мушкој конкуренцији, Силађи Гергеј (Szilágyi Gergely) је 
заузео 2. место а Варади Адам (Váradi Ádam) пето место.    

Наш  ученик  Новак Тамаш (Novák Tamás) у категорији ученика до 15 
година,  заузео је 1. место. 

*** 
    U II колу ПГЛ Војводине (Б програм, 3. селекција) ученица 

Брановачки Маја је освојила 1. место у  вишебоју, а укупно у 1, 2. колу освојено 
је 3. место. 

 
*** 

  
Према плану, током новембра месеца проф. Сабо Тенки Карољ је ученицима 

трећег и четвртог разреда  путем  видео презентације представио географске и 
културно-историјске вредности Турске, захваљујући похрањеним видео записима и 
сопственим сазнањима са последњег путовања.     

 
 

У децембру... 
 
И ове године су матуранти и заинтересовани ученици нижих разреда 

организовано посетили Сајам образовања. Како би одлазак у Нови Сад у потпуности 
био осмишљен културним садржајима, школски библиотекар је уговорио и посету 
Библиотеци Матице српске, где су се ученици, предусретљивошћу господина Петера 
Хајнермана, упознали са историјатом ове значајне институције. Потом им је, према 
претходном договору, као и плану обуке ученика за самостално претраживање 
информација, представљено и одељење каталога, као и начини претраживања у лисном 
и у електронском каталогу.  

     
*** 
 
Седница Наставничког већа посвећена припремама за прослављање јубилеја 

школе, одржана је 14. децембра.  
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Поводом прославе јубилеја школе (130 година постојања) у присуству 
председника Републике Србије, конзула Републике Мађарске и градоначелника 
Сенте,   као и других  уважених гостију, извршена је свечана примопредаја  
новоизграђене свечане сале, у којој је одржан и  пригодан програм.  

 
 
 

Посета  председника државе и других високих званичника 
  
 

Meђу високим званичницима били су и представници            Освештавање нове друштвене сале  
Републике Мађарске                                                           
 
 

 
 
Након ручка у хотелу “Ројал“, у 

свечаној сали СО Сента одржана је свечана 
академија, у којој су учествовали ученици 
наше и братских гимназија, позваних да 
својим присуством увеличају нашу 
прославу.  

 
 
 
Поред сенћанских школа, угостили смо представнике Гимназије 

„Светозар Марковић“ из Новог Сада, Гимназије „Немет Ласло“(Németh László) 
из Ходмезовашархеја, Гимназије  из Солнока (Tiszaparti Gimnázium), Српске 
гимназије из Темишвара (Temesvári Szerb Gimnázium), као и Гимназије и средње 
школе из Осијека.    
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Академија у свечаној сали СО Сента  
 

*** 
 
Месарош Ана (Mészáros Anna) и Хорват Катаи Норберт (Horváth Katai 

Norbert) освојили су 2. место на Квалификационом турниру у латиноамеричким 
и стандардним плесовима, у категорији старијих омладинаца. (17.12.2006). 

 
*** 
 
Седница Наставничког већа  поводом завршавања првог полугодишта одржана 

је 27. децембра.  
 

 
У јануару... 

 
Почетком другог полугодишта већ традиционално, на Дан св. Саве, школске 

славе,  у свечаној сали Дома културе уприличена је заједничка свечаност за ученике и 
наставнике све три школе (Гимназија, Средња медицинска школа и Економско-
трговинска средња школа). Према ранијем договору, за припрему овогодишњег 
прогама била је задужена наша школа, а  након официјелног дела, чланови сва три 
колектива и позвани гости окупили су се на коктелу у новој друштвеној сали.   

 
У фебруару... 

 
  У Гимназији за талентоване ученике у Сенти, одржано је Покрајинско 

финале такмичења  из хемије „Curie“  на ком је  Тот Агнеш (Tóth Ágnes) из II 3  
одељења  освојила 3. место а Рафаи Жолт (Raffai Zsolt)  из IV 4 одељења освојио 
је 2. место, чиме се пласирао на финално такмичење, које се одржава у Солноку 
у Мађарској током маја месеца.   

 
*** 
    Рецитаторска такмичења на школском нивоу одржана су у току  

фебруара месеца у школској библиотеци.  
    На Општинском рецитаторском такмичењу на српском језику ученица 

Марина Милановић је освојила друго, Драгољуб Гарић треће место а ученице 
Лена Стојко и Горица Петровац награђене су књигама. 

   На Општинском рецитаторском такмичењу на мађарском језику 
ученица Нађбали Тамара (Nagybali Tamara) освојила је  2. место, чиме се 
пласирала на следећи ниво такмичења у Суботици, где се такође пласирала на 
последњи ниво такмичења, које се одржава у Сечњу. 

 
*** 
 На Такмичењу из правописа  „Имплом Јожеф“ (Implom József) 

одржаном.у Сенти,  наша ученица  Илеш Естер (IllésEszter) постигла је пласман 
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на финално такмичење  у Ђули (23. и 24. фебруар), на ком учествују  ученици 
мађарских гимназија  и које има међународни карактер. Од укупно пет 
учесника из свих сенћанских школа, наша ученица је постигла најбољи 
пласман (10 место).     

 
У марту... 

 
Општинско такмичење из мађарског језика одржано је 24. марта у Сенти. 

Ученици : Фајка Ева (Fajka Éva), Тот Тамара (Tóth Tamara), Ковач Агнеш 
(Kovács Ágnes), Кечкеш Тамаш (Kecskés Tamás), Морваи Флориан (Morvai 
Flórian) и Орос Каталин (Orosz  Katalin)  пласирали су се на окружно 
такмичење. 

 
*** 
На Окружном такмичењу у малом фудбалу, одржаном 20. марта у 

Кикинди екипа наше школе је освојила I место а на Међуокружном 
такмичењу, одржаном 29. марта у Суботици, заузела је III место. 

 
 
*** 
Резултат Окружног такмичења из биологије, одржаног 14. марта у 

нашој школи, био је пласман на регионално такмичење следећих ученика : Биро 
Мађари Таш (Bíró Magyari Tas), Мењхарт Акош (Menyhárt Ákos), Ујхази Тамаш 
(Ujházi Tamás), Мајорош Хајналка (Majoros Hajnalka), Деме Лили (Döme Lilli), 
Тот Агнеш (Tóth Ágnes) и Тот Тамара (Tóth Tamara). 

На Регионалном такмичењу  из биологије Биро Мађари Таш (Bíró 
Magyari Tas) је освојио  2. место а Мењхарт Акош  (Menyhárt Ákos) 3. место.  

 
*** 
 У Солноку је од 23. до 24. марта одржано Жупанијско музичко 

такмичење  „КÓTA” (Éneklő ifjuság hangversény), на коме је учествовао и наш 
хор. Домаћин такмичења је била  тамошња гимназија (Tiszaparti Gimnázium és 
Humán Sszakközépiskola), чији ученици су угостили чланице нашег хора. 
Резултати нашег учешћа су : Златна диплома и Специјална диплома за 
извођење композиције С. Гајића „Тужна музика“. 

 
*** 
У организацији „Црвеног крста“ у Сенти је 28. марта  одржано 

такмичење под називом  „Шта знаш о здрављу“. За нашу школу, 3. место 
освојили су : Ујхази Тамас (Ujházi Tamás), Ковач Атила (Kovács Attila), Тари 
Саболч (Tari Szabolcs), Апро Антал (Apró Antal) и Ханђа Тамаш (Hangya Tamás).  

 
*** 
На овогодишњем (петом по реду) „Такмичењу гимназијских хорова 

Србије“, одржаном  31. марта  у Новом Саду, наш хор је, као и обично,  заузео 
високо друго место.. 

 
*** 
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  У исто време   у Кикинди је одржано и Међуокружно такмичење из 
хемије на ком  је наш ученик Рафаи Жолт  (Raffai Zsolt) освојио 3. место и тиме 
се пласирао на Републичко такмичење. 

*** 
  Ученици који су позвани на Државно такмичење Мађарске под 

називом   „TUDOK”, одржано 31. марта и 1. априла у Веспрему, остварили су 
следеће резултате:  

I награда (из биологије)  : Тот Тамара (Tóth Tamara) 
Посебна награда жирија : Михалек Агнеш  (Mihalek Ágnes) и Ракош 

Жужа (Rákos Zsuzsa) 
Посебна награда жирија : Мајорош Хајналка (Majoros Hajnalka)  
Посебна награда жирија : Морваи Балаж (Morvai Balázs). 
 
*** 

Паралелно са овим дешавањима у Сенти је одржано традиционално 
Уметничко такмичење средњошколаца на међуокружном нивоу  
(Középiskolások Művészeti Vetélkedője), на ком су се на следећи ниво 
такмичења пласирали : 

Памер Чила  (Pámer Csilla) - рецитација 
Нађбали Тамара (Nagybali Tamara) - говор прозног текста 
Деме Саболч (Döme Szabolcs) - поетско стваралаштво 
Берта Лила (Berta Lilla) - прозно стваралаштво-новела 
Лехоцки Саболч (Lehocki Szabolcs) - прозно стваралаштво-публицистика 
Мучи Изабела ( Mucsi Izabella) и Борош Ерика (Boros Erika) - прозно 

стваралаштво – критика   
*** 
На такмичењу под називом  „Szép Beszéd” у Бачкој Тополи учествовали 

су ученици : Терек Анита (Török Anita) и Илеш Естер (Illés Eszter). 
 
 

У априлу... 
 
Наша школа се ове године укључила у занимљиву акцију, коју спроводи 

невладина организација „Грађанске иницијативе“, уз финансијску помоћ 
америчке владе (State department of the USA). Ученицима средњих школа у пет 
градова Србије омогућено је да аплицирају на конкурс за размену ученика са 
градовима у Сједињеним америчким државама. 

 Након апликације и препорука достављених од стране професора, 
америчка комисија је, заједно са представницима „Грађанске иницијативе“, 
извршила селекцију и позвала на разговор по 12  ученика из једног града. Том 
приликом је обављен други степен селекције односно избор 4 ученика из сваког 
града. Међу њима су се нашли и наши ученици  Лариса Делић и Барна Роланд 
(Barna Róland), који су и отпутовали за Америку у пратњи професора енглеског 
језика ( Бот Емеше). Како су размене и тематски дефинисане, тема прве размене 
је била „Активизам у локалној заједници“. 

 Из америчких градова такође су стигли ученици, који су у нашој земљи 
боравили недељу дана. У нашем граду је боравила једна ученица из Кливленда. 
Том приликом је посетила нашу школу, упознала се са радом неких невладиних 
организација, а потом је посетила и  неке од војвођанских градова, у којима су 
јој наши ученици, претходно амерички гости а сада домаћини, показали 
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културне знаменитости ових градова. Делић Лариса и Барна Роланд су у 
потпуности осмислили боравак њихове и наше гошће. 

Организацијом ове акције, предвиђено је  да ученици, након боравка у 
САД, уз планирану финансијску потпору, изведу пројекте, у којима ће бити 
примењена знања стечена током боравка у Америци. 

 
*** 
         
На Такмичењу  драмских секција и филмова, одржаном 13. априла у 

Сенти, наши ученици, који су чланови сенћанске позоришне групе „ Zentai 
Színtársulat” освојили су прво место са представом  „Szól a kakas már“. 

 
 
Иста позоришна група је са представом  „ Gogol A revizor” освојила 2. 

место на истом такмичењу.  
Од појединачних резултата, наша ученица Памер Чила (Pámer Csilla)  

проглашена је  за најбољу глумицу, а Ковач Вецеи Шара ( Kovács Vácei Sára) и 
Мењхарт Акош (Menyhárt Ákos) добили су посебну награду. 

 
Због  поменутог такмичења  Памер Чила (Pámer Csilla) није отпутовала у 

Нађкало у Мађарској, где се одржавало рецитаторско такмичење, на које се 
пласирала претходним такмичењима у нашој земљи.  

 
*** 
Седница Наставничког већа поводом успеха ученика на тромесечју одржана је 

19. априла.  
*** 
 
Јакић Ана, ученица која је учествовала на Међуопштинском 

такмичењу из српског језика,  22. априла одржаном у Кикинди, успела је да се 
пласира на Републичко такмичење из српског језика. 

*** 
У Темерину је 19. априла одржано фолклорно тамичење, на ком је наша  

ученица  Терек Флора  (Török Flóra) проглашена за најбољег 
инструменталисту (виолина) а са оркестром, чији члан је и наша ученица Варга 
Имола (Varga Imola), освојила је 1. место. 

 
*** 
На 31. фестивалу омладинских хорова Војводине, одржаном у Новом 

Саду, хор наше школе је заузео 3. место.   
 
*** 
 
Окружно такмичење из мађарског језика је одржано 21. априла. 

Ученик Морваи Флориан (Morvai Flórián) се пласирао на републички ниво 
такмичења. 

 
*** 
Финале Уметничког такмичења средњошколаца (KMV) у Бечеју 

одржано је 20, 21, и 22. априла. Наши ученици су постигли следеће резултате: 
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1. место (говор прозног текста) : Нађбали Тамара (Nagybali Tamara) 
2. место (самостално стваралаштво-поезија) : Деме Саболч (Döme 

Szabolcs) 
3. место (самостално стваралаштво-новела) : Берта Лила (Berta Lilla) 
4. место (самостално стваралаштво – публицистика) : Лехоцки 

Саболч (Lehocki Szabolcs) 
Посебна награда  (самостално стваралаштво – критика) : Мучи 

Изабела ( Mucsi Izabella) и Борош Ерика (Boros Erika).   
На Ликовном такмичењу (у склопу КМВ-а) Бата Агнеш (Bata Ágnes) је 

освојила 2. место   
 
 
 
*** 
Током априла месеца одржане су промоције наше школе у основним школама 

Сенте и околних места.  
*** 
Непосредно пред почетак другог пролећног распуста, 26. априла, у 

друштвеној сали је одржана промоција књиге „Из моје диоптрије“ подгоричког 
сликара и писца, Миодрага Зечевића 

Поред Мирјане Зечевић, као представника издавача  подгоричког 
„Октоиха“, књигу су представили и Љубица Давчик-Вуков, песникиња из 
Суботице и Јован Михаило, књижевник из Новог Сада. 

 
*** 
Други пролећни распуст је трајао од 27. априла до 2. маја. 
 
*** 
 
На Рецитаторском такмичење у Дабашу, одржаном од 26. до 29. априла, 

Веребеш Шара (Verebes Sára) је освојила 3. место. 
 
*** 
Проф. Сабо Тенки Карољ је током априла посетио Иран те се презентација овог 

путовања планира за следећу годину. 
 
 
У мају... 
 
Екипа „Гимназије“ је освојила 2. место на  Међуокружном  такмичењу 

у рукомету за девојке, одржаном 16. маја у Суботици. 
 
*** 
На Републичком такмичењу из српског језика одржаном у Тршићу 20. 

маја,  Јакић Ана је освојила 6. место. 
*** 
Овогодишње такмичење „Genius” одржано је 19. maja у Новом Саду. 

Наши ученици  Ујхази Тамаш (Ujházi Tamás), Мајорош Хајналка (Majoros 
Hajnalka), Деме Лили (Döme Lilli), Тот Агнеш (Tóth Ágnes), Мењхарт Акош 
(Menyhart Ákos) и Биро Мађари Таш (Bíró Magyari Tas)  овенчали су се  Првом 
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наградом, чиме су стекли право да учествују на такмичењу ”TUDOK” следеће 
године у Мађарској.  

 
*** 
 Ученици који су тако маестрално представили нашу школу на 

такмичењу  „Гениус“ презентовали су своје радове осталим ученицима школе,  
25. маја u кабинету за хемију, када су им уручене дипломе и поклон књиге. 

 
*** 
Седница Наставничког већа посвећена успеху завршних одељења и предлогу за 

ученике генерације, одржана је 24. маја. 
 Наредног дана, након испраћаја  и традиционалне шетње, овогодишњи 

матуранти су се опростили од професора школе свечаним програмом у Дому културе. 
За ученике генерације на српском и мађарском наставном језику проглашене су 

Ђурђина Раденковић и Агнеш Михалек (Mihalek Ágnes).    
 
 
 
*** 
Тридесетог маја у Сенти се одвијао такозвани „Дан изазова“, који се већ 

традиционално обележава у целом свету. У обележавању овог догађаја , који 
има за циљ  надјачавање противничког града у  квантитету, када је у питању 
бављење физичким активностима, наша школа је представљена са 132 
учесника. 

 
У јуну... 

 
Седница Наставничког већа посвећена резултатима постигнутим на матурским 

испитима одржана је 14. јуна. 
 
*** 
На  основу постигнутих успеха наших ученика на такмичењима под 

називом „Tudok“ и „Genius”, професори школе, који су били њихови ментори, 
као и организација  „EU – Војвођански едукациони центар“ ( EU - Vajdasági 
Felnőttképzési Központ ) покренули су иницијативу да се установи 
„Конференција младих истраживача“ (Kutató Ifjak Konferenciája), која је ове 
године први пут и одржана.   

У складу са циљем одржавања конференције да се презентацијом 
ученичких достигнућа  информишу  родитељи ученика и шира друштвена 
заједница, као и да се популарише креативност и  истраживачки рад ученика,  на 
прву конференцију су позвани  представници градске самоуправе, општински 
инспектор за област образовања, председник покрета „Гениус“ Мухи Бела (Muhi 
Béla), и родитељи ученика. 

Након презентације ученичких радова видео презентацију путовања у 
Иран  одржао је професор наше школе, истрајни истраживач и ентузијаста, Сабо 
Тенки Карољ ( Szabó Tönki Károly). 

*** 
Седница Наставничког већа посвећена успеху ученика на крају школске године 

одржана је 25. јуна. 
Наредна седница Наставничког већа одржана је 6. јула и посвећена је упису 

ученика у I разред наредне школске године. 
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Пред почетак наредне школске године, 21. августа,  одржана је седница 
Наставничког већа посвећена поправним испитима. 

Последња седница Наставничког већа у овој школској години одржана је 30 
августа.  
 


