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SZEPTEMBER 
 

 
Szeptemberben büszkék voltunk.Ebben az 

évben is, Zenta város napja alkalmából, a Zentai 
Képviselőtestület városnapi díszülésén kiosztották az 
emléklapokat a legkiemelkedőbb sikereket elért 
zentaiak között. A díjazottak között volt iskolánk 
nyugdíjasa, Persida 
Ćuić is.  
 
A Pro Urbe díj 

mellett, ebben az évben osztották ki először a fiatalok 
alkotótevékenységéért járó Juventus Pro Urbe 
elismerést is, amit Kormányos Ákos, a zentai 
Gimnázium diákja érdemelt ki.  
 

 
*** 

 
Gimnáziumunk tanulói a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjaival együtt 

2. helyezést értek el a „Kárpát-medence kincsei” nemzetközi jellegű versenyen, 
melynek megszervezésére Egerben került sor. A versenyen követelmény volt Eger 
városának történelmi és földrajzi ismerete, valamint szükség volt a találékonyság és 
kreativitás is. A versenyen résztvettek még Romániából, Lengyelországból, Ukrajnából 
és Magyarországról érkező diákok is. Iskolánkból a következő diákok voltak a csapat 
tagjai: Szögi Miklós, Tóth Kata, Verebes Judit, Molnár Gábor Anita és Dobrotka 
Katinka.  

 
 
*** 

 
Nagy Abonyi Árpád, a szerző Tükörcselek című 

elbeszélésgyűjteménye, a Budapest, retour című regénye és más 
prózai munkái megtalálhatók az antológiákban és 
folyóiratokban. Szeptember 4-én, a Budapesten megrendezett 
Magyar Könyv Ünnepe alkalmából ismét bemutatkozott a 
magyar közönségnek Beszédes Istvánnal és Sinkovits Péterrel 
együtt, mint vajdasági magyar írók.     

 Mindezek mellett, a prózaíró Nagy Abonyi Árpád 
részt vett a szeptember 20-án és 21-én megrendezett IX. 
Vajdasági Magyar Drámaíró Versenyen, melyet hagyományosan 



az Újvidéki Színházban tartottak meg. A 8 óra alatt megírt drámáját 3. díjjal jutalmazta a 
zsűri, míg az e drámából színre vitt előadás az 1. helyen végzett. 
  

*** 
Ahogyan az előző években, az elsősök számára idén is megszerveztük a 

gólyabulit, melynek célja volt a vidám hangulat megteremtése a komoly iskolai légkör 
mellett. Az idei játékos feladatok megkövetelték az ügyességet, a kreativitást és a fiatalos 
szellemiséget. A feladatokat Gere Olga, az iskola pszichológusa állította össze.   
 

 
OKTÓBER 

 
Október derekán ellátogatott az iskolánkba Karen Susan Fessel, német írónő, aki 

az iskolánk dísztermében mutatta be a Max in den Wolken című könyvét. Az 
iskolalátogatás megszervezése Újházi Éva, iskolánk tanárnőjének a feladata volt, aki a 
német nyelv multiplikátora. 

 A látogatás kezdeményezője és támogatója a Goethe intézmény volt.  
A zentai iskolák tanulói felkészültek a regénnyel kapcsolatos beszélgetésre. 

Csoportosan dolgozták fel a regény fejezeteit és kérdéseket készítettek a műben feltárt 
problémákkal kapcsolatosan: családi viszonyokról (főleg a családi erőszakról) és a 
különböző erkölcsi problémákról. A feltett kérdéseket megvitatták, majd az írónő 
megajándékozta az iskolát a saját könyvével. A Goethe intezménytől dicséretet is 
kaptunk.     

 
*** 

 
Ebben az évben is ellátogattunk a Nemzetközi könyvvásárra Belgrádba. Habár a 

kirándulás rövid volt, de mégis sikeres. A tanulók megnézték a legsikeresebb kiadók új 
kiadványait és vásároltak is. Az AD Lepenka vállalatnak köszönhetően könyveket 
szereztünk az iskolai könyvtár számára. A támogatók között volt még a Poljoprivredna 
stanica PO Senta és a Žitopromet Senta vállalatok is.     

 
*** 

 
Október végén Erdélyben mutatkozott be a zEtna kortárs magyar irodalmi és 

művészeti folyóirat, ahol Beszédes István, Verebes Ernő és Szögi Csaba mellett, Nagy 
Abonyi Árpád, iskolánk tanára is részt vett. Bemutatkozó estjüket négy városban tartották 
meg: Brassón, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredán. 

 
 

NOVEMBER 
 
Huszák László, egykori zentai diák, most pedig a Szegedi Egyetem hallgatója, 

előadást tartott mindhárom zentai középiskola tanulói számára. Az elöadás témája 
tartalmazta a fiatalok szexualitásra való nevelését és a fogamzásgátlás ismertetését. A 
Gimnázium tanulói hasznos információkat hallottak. 



*** 
 
 
A magyar nyelven tanuló negyedikes diákok ebben az évben is ellátogattak a 

Szegedi egyetemre. A vezető szerepet az idén is Füvesi István, az Informatika Kar tanára 
vállalta magára. Neki köszönhetően a tanulók meghallgathattak egy informatikai 
előadást, utána pedig körüljárhattak még néhány kart. Ezenkívül megnézték az 
Informatikai múzeumot és más nevezetességeket, a Városi és Megyei Somogyi Károly 
könyvtárat, valamint Szegedi egyetemi könyvtárat is. 

 
 

DECEMBER 
 

 
 

Decémberben diákjaink megszerezték az első 
érmeket. A Köztársasági asztalitenisz versenyen, 
amelyet december 4-én tartottak a Sídben,  a „Zentai 
gimnázium” csapata az 1. helyen végzett. A csapatot 
Tóth Éva, Aleksandra Radonjić és Gyurcsik Alíz 
alkotta. Tóth Éva az egyéni kategóriában 2. helyezést ért 
el. 

 
 

 
 
JANUÁR 
 

 
A Szent Száva napi ünnepséget ebben az évben a November 11. általános iskola 

tanárai és tanulói szervezték meg.  Az ünnepségen, amelyet az iskola tornatermében 
tartottak meg, jelen voltak az iskolánk tanárai és tanulói is. 

 
 
FEBRUÁR 
 
 

 
A Szabadkán tartott zEtna elektronikus folyóirat 

bemutatása keretében Beszédes István, Sinkovics Péter 
és Szögi Csaba mellet Nagy Abonyi Árpád is 
bemutatkozott a szabadkai közönségnek (tanárunk), aki 
az új regényéről beszélt.   

 



*** 

Az iskolai könyvtárban február 7-én tartottuk a magyar nyelvű szavalóversenyt. 
Hat tanuló jutott tovább a Községi szavalóversenyre, onnan pedig Berze Angéla. 

 
*** 

Jovana Vejnović 1. helyezést ért el a szerb nyelvű Községi szavalóversenyen 
 

 
*** 

A február 20-án megtartott Regionális „Curie” versenyen  a Hegedűs László, 
Serfőző Eszter és Zubrecki Anita alkotta csapat 3. helyezést ért el. A tanulók a 
környezetvédelem témájában versenyeztek.   
 

*** 
 

 
Majdnem 90 tanuló utazott el Újvidékre, hogy 

megnézze a 6. nemzetközi oktatási vásárt és, hogy 
ellátogasson az egyetemi városba. Ezután ellátogattak a 
Szerb Matica Könyvtárba is, ahol hallhatták Hajnerman 
Péter előadását a könyvtár történelméről, valamint 
megismerkedtek a Matica elektronikus katalógusának 
használatával is. 

 
A kirándulás legvégén megtekintették Victor 

Vasarely, híres magyar festő kiallítását a Korszerű 
vajdasági művészet múzeumában.          

 
 

 
МÁRCIUS 
 

A Híd fiatal szerzőinek bemutatása keretében (amely az Alkatóházban kezdődött) 
az iskolánk dísztermében bemutatkoztak a szerzők : Aaron Blumm, Barlog Károly, Kis 
Tamás és Orovec Krisztina. A beszélgetés vezetője Szabó Szilvia kritikus volt.  

 
*** 

 
 A Körzeti magyar nyelvű szavalóversenyen, amelyet március 6-án tartottak 

Szabadkán, Berze Angéla továbbjutott a verseny döntőjébe. 
 

*** 
Maja Branovački az 1. helyet, Illés Eszter a 2. helyet  szerezte meg a Körzeti 

angol versenyen, március 6-án, Kikindán, Marko Hočevar pedig az 1. helyet a Körzeti 
német versenyen. 

*** 



 
Tanulóink március 12-én részt vettek Mirjana Martinšek Nikolić Panonski triptih 

című esszékönyvének bemutatásán. A prezentáció középpontjában az idei európai 
kultúrfőváros, Pécs volt. A szerzőnő kiemelten említett három jelentős alkotót: a mi nagy 
festőnket, Petar Dobrovićot, a magyar op-art megteremtőjét, Victor Vasarelyt és a híres 
horvát írót, Miroslav Krležát.    

*** 
 
Ebben az évben az iskolánk március 13-án szervezte meg a Községi nyelvtan 

versenyt magyar nyelvből. Tanulóink mellett a versenyen részt vettek a Közgazdasági és 
Kereskedelmi Középiskola, az Egészségügyi Középiskola és a Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium tanulói. 6 tanulónk tovább jutotta következő versenyre. 

 
*** 

Miloš Radosavljević 1. helyezést ért el a Községi versenyen szerb nyelvből, 
amelyet március 13-án tartottak meg a Gimnázium épületében. 

*** 
 
Suzana Ademi és Nataša Redžić elnyerték az I. díjat a Községi történelem 

versenyen, amelyet március 14-én tartottak meg a Gimnázium épületében. 
 

*** 
 

Az amerikai ACT egyetem görögországi 
székhelyének képviselői iskolánk dísztermében tartották 
meg az egyetem bemutatásáról szóló előadást. Az 
egyetemet az a NEASC nevű ügynökség akkreditálta, 
amely korábban a Harvard  és Jeil egyetemeket is. A 
tanulók az előadás alkalmával megismerkedhettek a 
beiratkozás, a továbbképzés és a munkavállalás 
lehetőségeivel.    

 
 

*** 
 

A Magyarországon, Szekszárdon megszervezésre 
került Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Versenyen iskolánk tanulói, Orosz 
Dávid a Zene kategóriában I. helyezést, valamint 
Kincses Fanni a Számítógépes művészeti program 
kategóriájában II. helyezést ért el. A versenyt március 18 
– 20. tartották meg. A diákok felkészítő tanára Farkas 
Ildikó tanárnő. 

 



*** 
 
Farkas Ildikó és Nagy Szilvia számítástechnika és informatika tanárnők 

felkészítésével 36 prezentáció jutott el „Szerbia természeti kincsei“ témával a „RAF 
CHALLENGE 2010“ középiskolások informatika versenyére, amelyet a Belgrádi 
Számítástechnikai Egyetem és a Szerbiai Matematikusok Társasága hirdetett meg. 

 
*** 

 
Két diákcsapat a „Szél, víz, nap – a felhasznált energiák” témában résztvettek a 

multimediális prezentációk versenyén, amelyet a Siemens d.o.o. rendezett meg 
Belgrádban a Szerbiai Művelődési Minisztériummal és a Belgrádi Oktatási Titkársággal 
együtt.  

 
*** 

 
 
Maja Branovački ebben az évben a Körzeti 

szertorna versenyen megszerezte az I. helyet, Boros 
Erika a III. helyet, valamint a Zentai gimnázium 
csapata az I. helyet. A versenyt március 19-én 
szervezték meg Zentán. 

 
 
 

*** 
 
 
 

Március végén az elsősök meglátogatták a Városi 
Könyvtárat. A látogatásnak nem az állomány 
megismerése, szervezése és elérhetősége az egyedüli 
célja. Geró Ibolya, az  osztályvezető fölhívta  a figyelmet 
a zentai jelentős alkotókra és a város művelődési életére.  

 
A tanulók 

megnézték a régi és ritka 
könyveket, amelyeket a 

Városi Könyvtárban őriznek,  ezek között 17. századi  
könyvek is találhatók, amelyeket valamikor  a 
Gimnázium régi állományából vittek át a Városi 
Könyvtárba, így megörizve és valószűnüleg megmentve 
őket az elkallódástól.   

 
 
 



 
 

*** 
: 

Az EU-Vajdasági Felnőttképzési Központ 
március 25-én megrendezte a Kutató Ifjak 
Konferenciáját, ahol ebben az évben a következő 
munkák kerültek bemutatásra: 

 
 
 
 
 

Kávai Zsuzsanna – Kincses Fanni: A zentai 
gimnazisták ökológiai lábnyoma 
Ülvöcki Krisztina – Tóth Dorotya : Valóban 
gyógyszer a gyógyszer 
Süli Mónika – Csúzdi Valentina : A modernkor betegsége: A FÓBIA 
Kormányos Ákos : A pletyka 
Tóth Ervin : Webszerkesztő 
Samu Éva –  Bleszkány Viktor : Mennyit sózzák az agyunkat? A konyhasó 
meghatározása élelmiszeripari termékekben 
Király Lívia – Fajka Éva : Nagyszüleink tudománya 
Berta Lilla : A piramis effektus alkalmazása a növénytermesztésben 
Bíró  Magyari Tas : Élesztőgombák a kenyéren  

 
*** 

 
 

Ebben az évben a Sárospatakon мárcius 
26, 27-én  megrendezett Tudományos Diákkörök 
X. Országos Konferenciáján (TUDOK) az 
iskolánk diákjai ismételten szép sikereket értek el. 
Kávai Zsuzsanna, a Környezetvédelmi 
szekcióban, valamint Kormányos Ákos, a 
Pszichológia-szociológia szekcióban különdíjat 
érdemelt ki. Mindkettőjük felkészítő tanára 
iskolánk 
kémia 
tanárnője, 

Máriás Ildikó, valamint Szél Hedvig biológia 
tanárnő.   

 
 
 
 



*** 
A  Középiskolások Művészeti Vetelkedőjének 43. elődöntőjét tartották meg  

március 27-én a Gimnázium épületében, mert az idei szervező az Egészségügyi 
középiskola volt. Tanulóink közül továbbjutott 8 tanuló és 2 csapat a következő 
kategóriákban: próza, drámai monológ, novella, publicisztika, humoreszk és énekelt vers.  

 
*** 

 
 
 
Jelisaveta Stankov és Süli Mónika részt vettek a 27. 

Matine német nyelvű  költészeti versenyen, melyet a Donau német 
szövetkezet minden évben megszervez Újvidéken. Sajnos a zsűri 
téves kategóriába sorolta be a lányok bemutatkozását, így elvették 
tőlük a sikeres versenyzés lehetőségét. 

 
 
 
 

 
 
 

ÁPRILIS 
 

 
Farkas Ildikó, informatika szakos tanárnő Információs-

kommunikációs technológiák használata a határon átívelő 
projektekben címmel előadást tartott a Telekommunikáció a 
határon át elnevezéssel 2010. április 13–15-e között 
megrendezett nemzetközi konferencián, Kolozsváron. 

 
 
 
 
 

*** 
Hat tanulónkból, akik résztvettek a Körzeti versenyen magyar nyelvből, öten 

továbbjutók lettek a Köztársasági szintű megmérettetésre. A versenyre április 18-án 
került sor Zentán.  

 
 

*** 
 
Pataki Tibor, történész, a Zentai Gimnázium 

igazgatója képvetítéssel egybekötött előadást tartott a 
Holokauszt-emléknap alkalmából 2010. április 22-én a 
Zentai Alkotóházban 



*** 
 
Nagy Abonyi Árpád, magyar nyelv és irodalom szakos tanár Beregszászon, 

Ukrajnában is bemutatta prózai műveit, közöttük a Budapest, retour című regényét is 
2010. áprilisának elején. 2010. április 22-én az Ex-Symposion konferenciáján, Szegeden, 
április 23-án a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron vett részt, mint a zEtna  munkatársa. 

 
 

*** 
 
Petrović Vlatko, földrajz szakos tanár egy 

tízhónapos projektum koordinátora volt, melynek 
eredménye Zenta város védelmi terve rendkívüli 
helyzetekben, valamint a város árvízvédelmi terve.  

 
 
 
 
 

*** 
 
Iskolánk először vett részt ebben az évben a magyar nyelvű vajdasági diákok 

„Alkotmány és állampolgári jogok“ versenyén. Diákunk, Süli Mónika ezen a versenyen a 
3. helyezést érte el.  Bozóki Antal, Az Alkotmány és (állam)polgári jogok című könyv 
szerzője az iskolánknak ajándékozta saját könyvét.  

 
 

*** 
A XLIII. Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének döntőjén, amelyet április 

23-26. tartottak, a tanulóink a következő díjakat érdemelték ki: 3. díj -Verebes Judit ( 
prózamondás), 2. díj - Kónya Renáta (drámai monológ), 3. díj - Verebes Judit, Fehér 
Anett, Szalai Bence és Dobrotka Katinka (megzenésített versek), 3. díj - Gömöri 
Eszter  (vers), 2. díj - Illés Eszter (publicisztika), A Képes Ifjúság különdíja - Tóth 
Kata (humoreszk). 

 
*** 

A községi atlétikaversenyen, amelyet április 28-án tartottak meg, a Zentai 
Gimnázium női és férfi csapata 1. helyezést ért el.   

 
 

МÁJUS 
 

Gimnáziumunk férfi és női csapata május 7-én megnyerte a Körzeti 
atlétikaversenyt. A verseny érdekessége, hogy Pálfi Krisztián, aki egy megsérült diákot 
helyettesített 1000 méteres futásban, sikeres eredményt ért el. 

 
 



 
*** 

       Csillag Tímea 1. helyezést ért el a Köztársasági anyanyelvi versenyen, 
amelyet május 8-án tartottak meg Szabadkán.  

 
 

*** 
Mindhárom zentai középiskola 

diákparlamentjének képviselői ellátogattak a 
köztársasági parlamentbe. Az út vezetői Tóth Kornél és 
Obadov Gizela voltak, a Közgazdasági-Kereskedelmi 
Iskola tanárai. A tanulók körüljárták az úgynevezett 
nagy és kis termet, a könyvtárat, rövid ideig 
jelenlehettek az ülésen, sőt bemutatkoztak a 
Köztársaság legmagasabb törvényhozó képviselő-
testületének is.  

 
Ott találkoztak még Zsiros Jankelić Anikóval, a 

Közgazdasági Iskola tanárnőjével, aki jelenleg a 
Köztársasági Parlament egyik képviselője is. Ezután 
körüljárták Szerbia Köztársasági elnökségének az 
épületét.     

 
 
 
 
 

*** 
 
A Vajdasági Vöröskereszt szervezésében, május 11-én a Népkertben szimulációs 

bemutató keretében felvilágosítást tartottak a közlekedési balesetekről s azok 
következményeiről. A tanulóknak megmutatták az elsőségélynyújtás szabályait. 

 
*** 

Nagy Abonyi Árpád író és iskolánk tanára, Sinkovits Péter és Kollár Árpád 
Szlovákiában tartózkodott az irodalmi maraton kapcsán. Ellátogattak a szlovákiai 
közművelődési központokba és az iskolákba, ahol a vajdasági magyar irodalomról 
beszéltek.    

*** 
 
Május 18-án az első és második osztályos diákok a zenetanárral együtt megnézték 

a Zsizela c. világhírű balettet, az újvidéki  Szerb Népi Színház előadásában. 
 
  

*** 
 



A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet irodalmi maraton program 
szervezésében, amelyet 19-22. tartottak meg néhány vajdasági városban, a Zentai 
Gimnázium is résztvett. Május 19-én, a zentai Alkotóházban és a Zentai Gimnáziumban 
bemutatkoztak a Székelyföld című folyóirat szerkesztői : Lövétei Lázár László (költő, 
író, szerkesztő), Molnár Vilmos (író, szerkesztő). Bemutatkozás után a könyvtárunknak 
ajándékoztak néhány folyóiratot.        

 
*** 

 
A tartományi „Genius” verseny, melynek célja a tehetséges tanulók felkutatása, 

egyben  támaszt is nyújt és ösztönzi is a diákokat kutatómunkájuk során. Tanulóink ismét 
eredményesen szerepeltek a versenyen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Földrajz és környezetvédelem: 1. helyezés - 
Kávai Zsuzsanna, Kincses Fanni 
Biológia: 1. helyezés - Kincses Fanni, Tesić 
Anna 
Szociológia: 1. helyezés - Szögi Miklós 
Biológia: 1. helyezés – Bicskei Andrea 
Pszichológia: 1. helyezés – Kávai Zsuzsanna 
Pszichológia: 1. helyezés – Kormányos Ákos 
Kémiai technológia: 2. helyezés – Samu Éva 
Kémia: 2. helyezés – Süli Mónika, Kodé 
Brigitta 
Kémia: 3. helyezés – Fajka Éva, Király Lívia 
Szociológia: 2. helyezés – Süli Mónika, Kodé Brigitta 
Fényképészet: 2. helyezés – Zubrecki Anita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



  
Az internetes szavazás alapján a bizottság 44 

diákot hívott meg a  „RAF CHALLENGE 2010“  
verseny záró napjára (május 22-én). Tanulóink közül 
részt vett: Sütő Orsolya, Ivan Vujačić, Kincses Fanni, 
Kecskés András és Romhányi Rita. Az eredmény a 
következő lett: jutalmat kapott iskolánk és annak két 
tanára, akiket a legtöbb pályamunkák beküldéséért 
díjaztak, valamint iskolánk megszerezte az első helyet 
is, Farkas Ildikó és Nagy Szilvia tanárok vezetésével. 

 
 
 

*** 
 
A körzetközi atlétikai versenyen, amelyet május 18-án tartottak meg, a Zentai 

Gimnázium fiú csapata 1. helyezést ért el és továbbjutott a köztársasági versenyre. A 
lányok között 1. helyezést ért el Vajdovics Evelin súlylökésben és Vučurović Draga 
távolugrásban.  

 
*** 

Május 21-én tartottuk a ballagási ünnepséget a Thurzó Lajos Közművelődési 
házban. A generáció legjobb diákja a szerb tagozaton Hočevar Marko és a magyar 
tagozaton Illés Eszter. 

 
*** 

 
Május 26-án a Zentai Vöröskereszt megszervezte a hagyományos Futás a 

boldogabb gyermekkorért elnevezésű futóversenyt. E szervezésnek köszönhetően 
megvalósult a tavaszi futóverseny is. 

 
 

*** 
 
 

 
A Кöztársasági atlétikai  versenyen a Zentai 

Gimnázium fiúcsapata 2. helyezést ért el.  Az  egyéni 
kategóriában Vučurović 
Draga távolugrásban 1. 
helyezést ért el. Fiúcsapata 
tagjai voltak: Prijović Milan, 
Sarnyai Viktor, Török Bence, 
Rác Szabó Viktor, Ágoston 
Filip, Novák Kristóf. A 
versenyt május 27-én tartották 
S. Mitrovicában.  



JÚNIUS 
 

 
Közvetlen az iskolai év vége előtt egy szép 

találkozás történt. A zentai intézmények 
meglátogatása alkalmából Vensain Dezeur, az EU 
szerbiai küldöttségének nagykövete és Varga Imre, 
Magyarország belgrádi nagykövete beszélgettek a 
zentai középiskolák tanulóival és tanáraival.  

 

Az angol nyelvű beszélgetést a Zentai 
Gimnázium dísztermében tartották meg, 
melynek témája az Európai unió volt.   

 
 
 
 
 
 
 

*** 
Az elmúlt évben az iskola honlapján nem teljes egészében, de használni lehetett 

az elektronikus naplót. Ez volt a próbaév. Reméljük, hogy a jövő tanévben már teljes 
egészében használható lesz.     

 
 
 
 
 
 


