
ГОДИНА ЈУБИЛЕЈА 
 
 
Још на летњем распусту наша ученица Ана Шереги 
својим чаробним гласом је одушевила госте Медијана 
феста у Нишу, на ком се, заједно са фолклорним 
ансамблом „Pitypang“ и ансамблом Завичајне фондације 
„Стеван Сремац“ представила током августа месеца. С 
њима су у Нишу боравили и ученици сенћанских школа, 
које је за постигнути успех наградила локална 
самоуправа излетима у Ниш, Дабаш и Гeделе. 
 
 
*** 
У склопу обележавања Дана града Сенте у Завичајној фондацији 
„Стеван Сремац“ 8. септембра одржана је историјска трибина под 
називом „Велики Бечки рат са освртом на битку код Сенте“ на 
којој је предавач био мр Ненад Нинковић а домаћин вечери наш 
професор историје Јован Гашовић, који је и организатор овог 
предавања.  
 
 
*** 

На свечаној седници поводом Дана града одржаној 10. 
септембра, додељена су највиша градска одличја. 
Овогодишњи лауреат награде „Iuventus Pro Urbe“ био 
је Дамјан Вучуровић, „ученик генерације“ наше 
школе 2006. године, потом и најбољи студент 
Универзитета у Новом Саду у својој генерацији, и 
добитник још неколико значајних признања.   

  
*** 
У аули Градске куће 20. септембра је наша професорица 
Илдико Фаркаш, заједно са председником градског 
парламента Ласлом Рац Сабом, отворила изложбу 
најбољих радова и објавила имена лауреата наградног 
фото конкурса, који је поводом Дана града организовао 
Војвођански едукациони центар за образовање одраслих.  
 
 
 
*** 
Током септембра и октобра месеца „Сенћанска гимназија“ је обележавала свој 
јубилеј – 135 година постојања. У години јубилеја настава је модернизована 
набавком потребне опреме ( 9 лаптопова, 7 пројектора, рачунар, телевизор, двд-
плејер, ласерски штампач, клима-уређај, апарат за фотокопирање, радио-
касетофон, мултифункцијски апарат). Тако је средствима тзв. „ученичког 
динара“ омогућена мултимедијална настава у већем броју  учионица.     
 
 



135 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА „СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ“  
 
Гимназија је 135 година свог постојања обележила достојанствено, како и 
доликује једном оваквом јубилеју.  
 
СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ 
 
 

Обележавање је почело 19. септембра, свечаним 
концертом у Градској концертној дворани, којим  је 
истовремено слављена и 200-годишњица рођења 
Франца Листа и 150-годишњица извођења Еркелове 
опере „Bank-bán“чији је либрето настао по 
истоименој драми Јожефа Катоне. 
Након уводног обраћања професора 
наше школе и домаћина вечери мр 

Ласла Барата, присутним гостима се обратила и директорица школе 
Ева Ујхази. На програму су била дела Листа и Еркела а извођачи, 
пијанисткиње Ноеми и Енике Герег (Görög Noémi és Görög Enikő), 
као и баритон Силвестер Селпал (Szélpál Szilveszter) одушевили су 
публику те су заслужено награђени бурним аплаузом.  
 
ПРЕДАВАЊЕ У СВЕЧАНОЈ САЛИ 
 
 

У свечаној сали школе 5. октобра је уприличено предавање, ком 
су присуствовали бивши и садашњи професори, директор 
Градског музеја у Сенти и друге званице, као и ученици 
старијих разреда. Предавањем на тему 
„Гимназијска збирка антиквитета 1876-
2011“, бивши ученик и садашњи студент 
четврте године Одељења за Археологију 
Филозофског факултета у Београду Рашко 

Рамадански заокружио је своје залагање на формирању 
постојеће и расветљавању порекла некадашње музејске збирке 
„Сенћанске гимназије“. Поред представљања значајнијих експоната постојеће 
изложбене поставке, предавање је донело и осврт на традицију чувања 
културног блага на овим просторима и даривања „Сенћанске гимназије“, са 
акцентом на  доприносу двојице значајних Сенћана и дародаваца, Ђуле Дудаша 
и Тоше Брановачког.  

 
 
  
 

 
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
 
Исцрпне припреме за обележавање јубилеја крунисане су свечаном академијом, 
која је одржана 8.октобра у Дому културе „Турзо Лајош“. 
 

Свечаном програму су присуствовали представници 
локалне самоуправе – председница општине Сента, 
госпођа Анико Ширкова, председник Скупштине 
општине Сента, господин Ласло Рац Сабо и госпођа 



Каталин Едеш, чланица општинског већа задужена за образовање и културу.  
Међу званицама су били и  покрајински 
омбудсман, госпођа Анико Хајнрих Мушкиња, 
посланица републичког парламента, госпођа Анико 
Жирош-Јанкелић, потпредседник Мађарског 
националног савета, др Ференц Жолдош, 
просветни инспектор, господин Ендре Рожа, 
представници сенћанских верских заједница и 
други угледни представници сенћанске заједнице, 
бивши и садашњи професори школе.   

 
Као што то доликује свакој школској приредби, на 
самом почетку интонирана је химна „De Brevitate 
Vitae“ познатија као „Gaudeamus igitur“, коју су 
извели ученици школе под диригентским 
руководством професора музичке културе, Ласла 
Барата.  
 

 
За вођење програма били су задужени представници 
младог наставничког кадра, професор мађарског језика и 
књижевности Кристина Месарош и Милоје Грбин, 
професор социологије, који су на почетку прочитали 
писмо господина Шандора Егерешија, председника 
Скупштине АП Војводине са честиткама упућеним  
„Сенћанској гимназији“. 

 
Аудиторијуму се свечаном беседом на српском и 
мађарском језику обратила директорица школе 
Ева Ујхази, која је, осврчући се на историјат 
Сенћанске гимназије, указала на значај њеног 
оснивања пре 135 година за ширу заједницу    
 
 
 

 
Симболично, бившег разредног старешину на позорници 
је сменила некадашња ученица Ана Хајнал, сада професор 
мађарске књижевности, библиотекар и активни културни 
посленик сенћанске заједнице, оплеменивши свечани 
говор надахнутом музичком изведбом. 
  

 
Пригодне речи поводом значајног јубилеја упутила 
је и градоначелница Анико Ширкова, истичући 
имена појединих професора, који су својим радом 
допринели угледу школе.  
 
 



На сцени сенћанског Дома културе честиткама се 
придружио и др Ференц Жолдош, некадашњи 
ученик Гимназије, сада потпредседник Мађарског 
националног савета, који је говорио о значају 
гимназијског образовања за  даље школовање њених 
ученика. 
 

 
Историјат најстарије актуелне сенћанске 
образовне  установе припремили су професори 
историје Јован Гашовић и Тибор Патаки а 
прочитале ученице школе, Наташа Агоштон и 
Моника Јо. Чланови суботичког џез квартета 
изведбама популарних мелодија подстакли су 
свечарску атмосферу.    

 
 
Драматизовани одломак романа „Поп Ћира и поп 
Спира“ у живописним костимима Гордане Николић, 
костимографа сенћанске Камерне сцене „Мирослав 
Антић“, извели су талентовани ученици српских 
одељења, који су и сами већином чланови овог 
награђиваног аматерског позоришта.  
 

Одабрана група из одељења на мађарском 
наставном језику, руковођена сопственом 
креативношћу и искусним усмеравањем 
професорице Аранке Јухас, приказала је упечатљив 
перформанс, саткан од драматичног говора, 
ритмичног покрета и емотивне музичке подлоге.     
 

 
Сећања бивше професорице Зорице Гашовић, уобличена у 
форму сугестибилне лирске прозе, прочитала је 
професорица српског језика и књижевности Маријана 
Голић. На њих су се надовезале импресије бивше ученице 
Естер Илеш.    
Стихове другог значајног Сенћанина на српском говорном 
подручју, академика Матије Бећковића, говорио је ученик 
Александар Ђорђевић. 

 
На позив професорице мађарског језика Аранке 
Јухас одазвали су се и бивши ученици, сада већ 
искусни глумци Агнеш Рафаи, Габријела Црнковић 
и Данијел Гомбош (уз редитељску подршку Роберта  
Ленарда, такође бившег ученика), који су извели 
духовит и емоцијама обојен игроказ.     
  



Након још једне музичке изведбе ученика који похађају наставу на српском 
наставном језику, огласио се поново џез квартет а позивом на коктел, окончан је 
званични део приредбе и уследило неформално сусретање бивших и садашњих 
актера једне дуготрајне образовне мисије, као и угледних званица.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
У фискултурној сали школе 5. октобра је уприличена популарна „бруцошијда“, 
која је последњих година постала традиција разиграног и распеваног пријема 
„првака“ у окриље „Сенћанске гимназије“.      
   
 *** 
На лингвистичком такмичењу „Сарваш Габор“ одржаном 12. октобра у Ади, 
прошлогодишњи победник, ученик II4 одељења Габор Катона и ове године је 
заузео значајно  2. МЕСТО.  
 
*** 
Ученици Атила Буза, Атила Пинтер, Ласло Хуста, Игор Алмош Папданчо 
учествовали су на фудбалском такмичењу међунардоног карактера под називом 
„2012 минута фудбала ученика и наставника ”, одржаном у Гимназији 
„Костолањи Деже“ у Будимпешти.  
 
*** 
Међународни сајам књига у Београду организовано смо посетили 27. октобра. 
Вођа пута био је професор историје Јован Гашовић, који је и овај пут прикупио 
средства за набавку књига за школску библиотеку.   
 
*** 
На такмичењу из природних наука „Мol junior freshhh“, које има међународни 
карактер а одвија се електронским путем, међу  979 такмичарских група било је 
8 екипа из наше школе. Екипа у којој су били ученици Адам Барат, Лехоцки 
Кристијан и Донат Бикицки, пласирала се у првих сто.  
 
*** 
У пригодном програму поводом обележавања Дана педагога 8. новембра у 
хотелу „Ројал“, које је ове године организовала локална самоуправа,  
учествовале су и наше ученице Наташа Агоштон, Лена Барна и Ана Шереги. 
 
*** 
Ученица Моника Јо освојила је 3. место на дописном такмичењу  „Хемија на 
страним језицима“, које организују средњошколски хемијски часописи из 
Мађарске. Моника је преводила текст из области хемије на немачком језику.  
 



*** 
Своје истраживачке радове представили су и наши ученици на овогодишњој 
Конференцији младих истраживача, одржаној у Сенти од 15. до 17. новембра. 
Рад Акоша Ленђела имао је наслов „Паралела две историографске књиге – или, 
пишу ли историју увек победници? Жужана Каваи је представила рад о 
истраживању народних ношњи у потиским насељима у 21. веку. Миклош Рибар 
се бавио питањем „Може ли се утицати на успех“, Шандор Фаркаш је 
представио истраживање под насловом „Од звука до музике“.   
 
*** 

Посредовањем професора историје Јована Гашовића,  у 
свечаној сали школе је 17. новембра уприличен 
разговор ученика са младим Американцем Грегом 
ДеКјуром, аутором књиге о црном таласу у 
југословенском филму. Разговор се одвијао на српском 
и енглеском језику а увече је одржана промоција књиге 
у Задужбини „Стеван Сремац“, на којој је домаћин 

вечери такође био наш професор. 
 
 
*** 
Дванаеста по реду регинална „ТУДОК“ конференција 
одржана је 26. новембра у Ади. Учествовало је укупно 
129 ученика са 94 рада у 11 секција. Н државни ниво 
пласирала су се 32 ученика са 25 радова, од којих је 7 
наших ученика : Дијана Драгин у склопу секције за 
психологију, Каваи Жужана и Рибар Миклош у склопу 
секције за социологију и филозофију, Маго Ева и Тот Ката у секцији из области 
медицине, хумане биологије и фармакогнозије, а у секцији за биологију Кадо 
Јулија, Михолек Нора и Патаки Жока 
 

На свечаном отварању, одржаном у Дому културе 
у Ади присутнима су се обратили : 
потпредседница мађарског Државног савеза 
ученика истраживача Викторија Сеиферт, као и  
др  Золтан Шарњаи, мр Бела Мухи и директор 
Техничке школе у Ади Миклош Нандор.   
 
    

 
*** 
Приликом обележавања 150 година од рођења и 
100 година од смрти Ђуле Дудаша, као и 50 
година постојања Удружења пријатеља музеја и 
архива „Ђула Дудаш“ подељене су и награде 
учесницима завичајно-историјског конкурса. 
Међу награђеним је била и наша ученица Жужана 
Каваи. Тада промовисани, нови број Завичајног 
алманаха, доноси поред осталих и прилог бившег 
ученика наше школе Рашка Рамаданског.       



  
*** 
Поводом Међународног дана борбе против сиде 1. децембра у свечаној сали 
школе др Кул Анико је одржала предавање о овој болести.   
 
*** 
Већ традиционално, током децембра ученицима старијих разреда представили 
су се факултети Сегединског универзитета а своју промоцију одржао је и 
Департман за хемију Природно-математичког факултета из Новог Сада на челу 
са др Пап Жигмондом, некадашњим учеником наше школе.  
 
*** 
На основу постигнутог пласмана, Кристина Малеташки је 10. децембра 
учествовала на републичком такмичењу из рецитовања у Ваљеву, које је 
требало бити одржано током прошле године али је одложено.  
  
*** 
Одржавање пригодне приредбе у сусрет божићним и новогодишњим 
свечаностима није изостало ни ове године. У припреми ученика ове године је, 
поред професора српског језика, учествовала и професорица филозофије 
Милица Рамадански, док је програм на мађарском језику припремила 
професорица Кристина Месарош.  
 
*** 
 

Поводом 300-годишњице склапања сатмарског мира 
професор историје Патаки Тибор одржао је 5. децембра 
у Кући ствaралаштва научно-популарно предавање 
праћено видео-пројекцијом под називом  „Ракоцијева 
ослободилачка борба и сатмарски мир“.  
 
 

 
*** 
На овогодишњем покрајинском Такмичењу у потрази за талентима кроз израду 
информатичких програмских производа „Нојман Јанош“, учествовала је наша 
ученица Жужана Каваи, која је представила заједничи рад са учеником 
Гимназије за талентоване „Бојаи Фаркаш“.  
 
*** 
У периоду од 20. до 26. јануара 20 средњошколаца из целе Србије, међу којима 
и наша ученица Наташа Агоштон, похађало је у Ковачици семинар  „Школа 
људских права“, који је организовао Хелсиншки одбор за људска права.   
 
***  
Представници Одсека за природне науке и информатику Сегединског 
универзитета одржали су своју презентацију за матуранте наше школе 25. 
јануара у свечаној сали.  
 
*** 



На такмичењу из правописа „Имплом Јожеф“, које је одржано у Сенти 6. 
фебруара, на следећи ниво су се пласирала 2 наша ученика:  Ида Хорват и 
Даније Нађ Абоњи.    
 
*** 
Међу 32 ученика из Мађарске и Војводине, као и 10 
сенћанских ђака, који су учествовали на петом по реду 
Научном постер такмичењу, одржаном од 17. до 18. 
фебруара у мађарском граду Dunaújváros, две наше 
ученице  Жужана Каваи и Фани Кинчеш освојиле су 
ПОСЕБНУ НАГРАДУ Камерног позоришта 
„Барток“ као најуспешнији рад на естетском нивоу.   

 
 
 
 
 
 
 

  
*** 
Nаши ученици  Ана Динић, Ђурђина Самарџић, 
Предраг Ћурчић и Александар Петров били су 
учесници регионалног такмичења „Пословни изазов“, 
које је одржано 23. фебруара у конференцијској сали 
„ Рибарац“ на Рибарском острву. 
 

 
Уз помоћ лаптопова и интернета, као и бизнис 
волонтера, тимови формирани од ученика из 
различитих школа сачињавали су бизнис план, 
који су на крају презентовали. Тако је 
изгледало такмичење у предузетништву на ком 
је тим нашег ученика Александра Петрова 
освојио 3. МЕСТО и пласирао се у финале.  

 
***   
Нађ Абоњи  Данијел и Хорват Ида учествовали су на државном такмичењу 
„Имплом Јожеф“ које је одржано 24. и 25. фебруара у Ђули у Мађарској. 

 
*** 
На покрајинском „ Curie“ такмичењу са тематиком из области заштите животне 
средине, које је одржано 25. фебруара у Суботици, учествовала је екипа наших 
ученика у саставу: Жужана Каваи, Фани Кинчеш и Ана Тешић  
 
*** 



Постигнутим пласманом на општинском такмичењу Јована Вејновић,  Јудит 
Веребеш и Вивијен Тобијаш учествовале су на Окружном рецитаторском 
такмичењу у Суботици и све три се пласирале на покрајински ниво такмичења. 
 
*** 
На покрајинском „Curie“ такмичењу са тематиком 
из области хемије, одржаном 4. марта, нашу 
школу су представљали Сабина Новак, Чила 
Урбан и Виктор Домонкош, који је заузео 2. 
МЕСТО и пласирао се на завршни ниво 
такмичења у Солноку у Мађарској.   
 
*** 
На Оштинском такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном  4. 
марта, пласман на окружно такмичење постигле су ученице Милица Кртинић и 
Љубица Рајковић.  
 
*** 
На Општинском такмичењу из мађарског језика, одржаном 17. марта, 
постигнути су следећи резултати : Доминика Дудаш, Марија Пастор и Данијел 
Нађ Абоњи прво место, Ирис Ковач друго, Рената Њилаш треће место.   
  
*** 
На Дан жена, 8. марта ученици и професори су свечано испратили  
дугогодишњег члана колектива „Сенћанске гимназије“, професора физичке 
културе Еву Ракин, која је на крају првог полугодишта отишла у пензију. 
 
СУСРЕТ СА НОБЕЛОВЦИМА 
     
 
Сегедински универзитет је ове године 
обележавао 75-годишњицу добијања Нобелове 
награде Сентђерђи Алберта. Помно планирана 
манифестација предвиђала је сусрет са 9 
носилаца Нобелове награде а захваљујући 
позиву и успешном ангажману у две 
конкурсне категорије, у њеном одржавању 
учествовали су и наши ученици.  
 
У првој категорији ученици су на енглеском језику припремали кратке студије о 
нобеловцима. Потом су усмено представљали своје радове пред жиријем који је 
одлучивао који ће ученици стећи право на учешће на отвореном форуму са 
нобеловцима. 

 
 Сва три наша ученика, Данијел Балог, Андраш 
Кечкеш и Акош Ленђел, била су позвана на 
усмено представљање пред жиријем а Балог 
Данијел и Андраш Кечкеш су заузели 2. МЕСТО 
и стекли право на учешће у форуму. 



Професорице Илдико Маријаш, Моника Рожа Шипош и Емеше Бот биле су 
њихови ментори.  
 
У другој категорији ученици  су  припремали  
постере о нобеловцима на енглеском језику. 
Уовој категорији радове су имали : Лена Барна, 
Роланд Казинци, Богларка Ленђел, Река Пакши, 
Андреа Шарњаи, Бенце Терек и Драган 
Трифуновић. Ментори у овој категорији биле 
су професорице Илдико Маријаш, Емеше Бот и 
Алиса Тот. На изложбу је доспело 5 постера 
наших ученика.(Барна Лене, Казинци Роланда и 
Терек Бенцеа, као и Андрее Шарњаи 2 постера)  . 

 
 

 
Поменутим успесима наши ученици су стекли 
право на учешће десеточлане екипе на овом 
значајном догађају, што је био изузетан 
доживљај и за њих и за њихове менторе.  Од 
нобеловаца били су присутни: Џон Волкер, 
Ендру В. Шали, сер Ричард Тимоти Хант, 
Берт Закман, Арон Чикановер, Питер Ц. 
Доерти, Роберт Хјубер, Ерик Вишаус и Ада 

Јонат.  
 

*** 

Залагањем професорице информатике 
Силвије Нађ, гости наше школе 24. 
марта били су и предавачи 
Сегединског универзитета. Др Јанош 
Каршаи је одржао предавање „Ромео 
– Јулија – Математика “ а Нарцис 
Кулчар „Играоница Полиедер“  

 
*** 
 

Ове године су ученици трећег и четвртог разреда 2. 
марта организовано посетили Сајам образовања 
„Путокази“. Уследила је уобичајена маршрута кроз 
„Студентски град“ а потом  посета Библиотеци 
Матице српске.  
 
Након упознавања са 
историјатом Матице 

српске, ученици су опет имали прилику да погледају 
лисне, као и да испробају узајамни електронски 
каталог виртуелне библиотеке Србије, популарни 
„Cobis“. 



*** 
На историјској трибини „Срби у револуцији 1848-1849 “, одржаној 22. марта у 
Завичајној фондацији „Стеван Сремац“, на којој је говорио мр Горан Васин са 
Катедре за историју Филозофског факултета у Новом Саду,  домаћин вечери био 
је професор историје  Јован Гашовић   
 
*** 
Од 23. марта  „Сенћанскa гимназијa“ у наставничком кадру има и једног 
доктора наука, јер је професорица математике Елвира Шипош одбранила 
докторску тезу  „Настава геометрије помоћу визуализације на рачунару“. 
Дисертација под насловом  „Teaching geometry using computer visualization“ 
брањена је на енглеском језику.  
 
*** 
Екипа Сенћанске гимназије у саставу : Атила Буза, Алмош Хуста Ласло, Чонгор 
Рафаи, Игор Папданчо, Никола Рогановић, Донат Билицки и Кристијан 
Лехоцки, освојила је 2 МЕСТО на Окружном такмичењу у малом фудбалу, 
одржаном у Кикнди 28. марта.  
 
*** 
Наши ученици су 29. марта присуствовали предавању на тему „Пре и после 
Сентђерђи Алберта“, које је у оквиру научнопопуларног циклуса „Наука за 
један час“, али и поводом обележавања 75 година од добијања Нобелове награде 
Сентђерђи Алберта, у свечаној сали Градске куће одржао проф. др Габор Тот са 
сегединског Медицинског факултета.   
     
*** 
Истога дана  је у организацији Црвеног крста Србије 29. марта у Сенти одржано 
такмичење под називом „Шта знаш о здрављу“ на ком је учествовало 13 екипа. 
Екипа „Сенћанске гимназије“ у саставу: Алмаши Данијел, Јухас Регина, 
Кормањош Жанет, Рибар Миклош и Тот Ервин, освојила је 1. МЕСТО.   
 
*** 
Крајем марта наши ученици су организовано 
посетили изложбу „Стеван Сремац академик и 
академац“, коју су приредили  Завичајна фондација 
„Стеван Сремац“ и Народни музеј из Ниша.   
 
 
*** 
Лорета Леваи је, по закључивању конкурса 31. марта,  успела да се се пласира у 
други круг такмичења популарно названог „Фестивал памети“.  
 
***  
И ове године су професори Јован Гашовић, Игор Молнар, Бицок Беата, Голић 
Маријана, Грбин Милоје, Пеновац Каталин, као и психолог и педагог школе, 
обилазили основне школе у Сенти и окружењу, у циљу промовисања 
„Сенћанске гимназије“. Осим Сенте, презентације су одржане у Ади, Молу, 
Остојићеву, Новом Кнежевцу, Кањижи, Бачкој Тополи и Падеју. 
 



*** 
Nа Окружном такмичењу из српског језика, одржаном 1. априла у Гимназији 
„Душан Васиљев“ у Кикинди,  учествовала је наша ученица Милица Кртинић. 
 
*** 
На историјској трибини „Злочини окупатора у Бачкој 1941-1944, одржаној 4. 
априла у Завичајној фондацији „Стеван Сремац“, на којој су учествовали др 
Ђорђе Н. Лопичић, др Драго Његован, Јован Мирковић, Јован Пејин и др 
Милоје Пршић, домаћин вечери био је Јован Гашовић. 
 
*** 
У Сенти је 5. априла одржано Такмичење средњошколаца у области позоришне 
и филмске уметности. ЗА НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ проглашена је представа 
„Негде у Европи“ у извођењу Сенћанске позоришне дружине, чији су чланови и 
наши ученици: Ката Бичкеи, Фружина Кањо, Габор Катона и Јудит Веребеш.  
ПОСЕБНУ НАГРАДУ добила јеАђанска позоришна дружина, чији су чланови 
такође наши ученици: Катинка Добротка, Адриан Лакатош, Кристина 
Малеташки, Ана Шереги, Роланд Молнар Габор.   
 
*** 
 

У Будимпешти је 13. и 14. априла одржана  
дванаеста по реду „Тудок“ конференција на 
државном нивоу, на којој је учествовало 7 
наших ученика:  Дијана Драгин, Јулија Кадо, 
Жужана Каваи, Миклош Рибар, Ева Маго, Ката 
Тот, Нора Михолек и Жока Патаки.  
 
 

И овај пут наши ученици су се вратили са 
освојеним наградама. Кадо Јулија је у склопу 
секције за психологију освојила 1. МЕСТО а 
Драгин Дијана ПОСЕБНУ НАГРАДУ у склопу 
секције за социологију. 
 
 
*** 
Окружно такмичење из страних језика одржано је 17. априла у Гимназији 
„Душан Васиљев“ у Кикинди. У знању енглеског језика такмичили су се Акош 
Ленђел, Кристина Балаша и Ида Хорват.   
Јелисавета Станков је постигла пласман на Републичко такмичење из немачког 
језика.  
 
*** 
На покрајинском такмичењу „Шта знаш о здрављу“, 
одржаном 17. априла  у Новом Саду, као 
представник своје екипе учествовао је и наш ученик 
Миклош Рибар. 
 
 



*** 
На Међуокружном првенству у атлетици, одржаном 18. априла у Сомбору, 
постигнути су следећи резултати: ученици (мушка екипа) Сенћанске гимназије: 
1. МЕСТО ; у трци на 800 метара  Јулија Ереш - 1. МЕСТО ; у трци на 1000 
метара  Бенце Терек - 1 МЕСТО ; у трци на 400 метара  Виктор Шарњаи - 1. 
МЕСТО ; у скоку увис Филип Агоштон - 3. МЕСТО. На основу ових резултата 
школа је стекла право учешћа на 9. олимпијским играма ученика Републике 
Србије.  

***  

 У оквиру 45. финалног Уметничког 
такмичења средњошколаца 2о. априла у  

Градском позоришту у Бечеју одржано је такмичење 
у више категорија уметничког 
говора, на ком су изузетне 
резултате постигле наше ученице :  
Веребеш Јудит у категорији драмског монолога заузела је 1. 
МЕСТО, а Кристина Малеташки у категорији рецитовања 3. 
МЕСТО. Постигнутим пласманом на претходном нивоу 
такмичења, у овогодишњем  финалу КМВ-а учествовале су и 
Фружина Кањо, Ката Тот и Жужана Каваи. 
 
  
 

*** 
Јелисавета Станков je учествовала је на 
Републичком такмичењу из немачког језика, 
које је одржано 21. априла  у X београдској 
гимназији „Михајло Пупин“. Јелисавета је 
заузела завидно 6. МЕСТО а само 5 бодова је 
делило од првопласираног такмичара. 
 
*** 

Истог дана одржано је и Окружно такмичење из мађарског језика, на ком су 
Марија Пастор и Нађ Абоњи Данијел заузели 1 МЕСТО а Ана Богнар 2. 
МЕСТО.  
*** 
У Сечњу је 22. априла одржано Покрајинско рецитаторско такмичење на ком су 
учествовале две наше ученице. Јована Вејновић је завршила такмичење међу 
првих 18, од којих је 9 такмичара остварило пласман на републичко такмичење, 
међу њима и наша ученица Вивијен Тобијаш.  
   
*** 
На Окружном такмичењу из историје, одржаном 22. априла у кикиндској 
Гимназији „Душан Васиљев“  наша ученица Тамара Драгутиновић освојила је 
1. МЕСТО и пласирала се на републички ниво. Ненад Обрадовић је заузео 3. 
место.  
 



*** 
У свечаној сали школе 26. априла је одржано научно-популарно предавање  
„Природна средства одрживе технологије“ о резултатима постигнутим у 
привређивању применом зелене биотехнологије. Предавању су присуствовали 
ученици сенћанских средњих школа а предавач је био молекуларни генетичар и 
генетски инжењер Габор Киш.  
 
*** 
Од 19. до 26. априла ученици свих одељења I разреда посетили су Градску 
библиотеку, где су имали прилику да чују занимљиво предавање о историји  
писма, материјала за писање и библиотека. Пружене су им и корисне 
информације о расположивим ресурсима Градске библиотеке.    
 
*** 
У организацији „Алма матер“ фондације у Нађвараду је 4. и 5. маја одржано 
такмичење из историје на мађарском језику за ученике са подручја Карпатског 
басена под називом  „ Szent László Atletha Patriae”. Наша екипа у саставу: 
Моника Јо, Марта Гујаш и Ката Тот, освојила је 6. МЕСТО.   
 
*** 
Поводом Недеље Црвеног крста, 8. маја је у изложбеној сали Дома културе 
приређено свечано отварање изложбе радова пристиглих на раније објављен 
конкурс под називом „ Крв живот значи“. На ликовном конкурсу наши ученици 
су освојили следеће награде: Акош Тукач – 1. МЕСТО, Ноеми Кирај – 2. 
МЕСТО, Лена Лучић – ПОСЕБНА НАГРАДА, Ђурђина Самарџић – 
ПОХВАЛА. На ову свечаност су позвани и наши ученици који су заузели прво 
место на такмичењу „Шта знаш о здрављу“. 
 
*** 
На Републичком такмичењу из историје, одржаном 13. маја у Краљеву, 
учествовала је наша ученица Тамара Драгутиновић, која је заузела 11. место.  
 
 
*** 
 

На  9. олимпијским спортским 
играма ученика Републике Србије, 
одржаним од 9. до 15. маја у 
Сремској Митровици, учествовали 
су и представници „Сенћанске 
гимназије“ .  
 

 
Генерални пласман такмичења у стоном тенису изгледа овако:  

 
 
ЖЕНСКА ЕКИПА „СЕНЋАНСКЕ ГИМАНЗИЈЕ“  
ЗАУЗЕЛА ЈЕ 1. МЕСТО 
У саставу женске екипе биле су Сандра Радоњић, 
Ализ Ђурчик и Анита Максути.  



 
МУШКА ЕКИПА „СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ“ 
ЗАУЗЕЛА ЈЕ 1. МЕСТО 
У саставу мушке екипе били су Стефан 
Комлушан, Дамир Дрљача и Саша Думнић. 
 
 

 
 
 
У ПОЈЕДИНАЧНОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИЦА 
ЕВА ТОТ ЗАУЗЕЛА ЈЕ 2. МЕСТО  
 
 
 
 

 
Резултати атлетичара су следећи: Јулија Ереш у 
појединачној категорији u трци на 800 метара 
заузела је 7. место.  
У саставу мушке екипе такмичили су се : 
Иштван Мењхарт у трци на 100 метара (13. 
место, пласман екипе 6. место), Виктор Шарњаи 
у трци на 400 метара (4. место , пласман екипе 
2. место), Бенце Терек у трци на 1000 метара (4. 
место, пласман екипе 1. место), Филип Агоштон 
у скоку увис (11. место, пласман екипе7. место), 

Марко Попов у скоку удаљ (13. место, екипни пласман 6. место), Кристијан 
Лехоцки у бацању кугле (13. место, екипни пласман 5. место), у штафети 4 x 100 
метара ( Ф. Агоштон, М. Попов, И. Мењхарт и В. Шарњаи) у појединачној 
категорији - 6. место а у генералном пласману у екипној конкуренцији 
такмичења у атлетици, у категорији средњих школа  „Сенћанска гимназија“ је 
заузела 6. МЕСТО.   
 
На олимпијади су нас предстаљали чак и 
кајакаши, који су постигли следећи пласман: 
двојац у саставу Акош Фењвеси и Адам Домонкос 
заузео је 5. МЕСТО а Ана Богнар у појединачној 
категорији 7. МЕСТО.  
 
 
 
 
*** 
На овогодишњем државном „Curie“ такмичењу, које је одржано између 11. и 13. 
маја у Солноку у Мађарској, учествовао је наш ученик Виктор Домонкош, и то у 
категорији писања теста и у категорији ученичких презентација. Да је његово 
учешће било успешно говори чињеница да је у оквиру „Дана талената“ 
представљеним радом заузео ПОБЕДНИЧКУ ПОЗИЦИЈУ.     
 



*** 
И ове године наши матуранти су се спремали 
за учешће у манифестацији „Плес са 
Европом“. Тако су на градском тргу 18. маја 
отплесали свој кадрил, истовремено са 
матурантима у 150 градова у Европи.  
 
 

    
*** 
Вивијен Тобијаш је учествовала на Републичком рецитаторском такмичењу, 
које је одржано 19. маја у Ваљеву. 
 
*** 
У суботичкој Гимназији за талентоване ученике „Деже Костолањи“ одржано је 
Републичко такмичење из мађарског језика, на ком су учествовали наши 
ученици: Марија Пастор, Данијел Нађ Абоњи и Ана Богнар. 
 
*** 
Успешним учешћем на дописном такмичењу „Die Donau verbintet uns“ (пројекaт 
„Дунав спаја, Војводина – Баден Виртенберг 2011/2012“) наша ученица Ката 
Тот је освојила НАГРАДНО ПУТОВАЊЕ У НЕМАЧКУ ОД 15. ЈУЛА 2012. 
ГОДИНЕ.    
  
*** 

И на  десетој по реду „Genius“ конференцији, 
одржаној 26. маја у новосадској Гимназији 
„Светозар Марковић“ имали смо 6 радова и 
освојених 6 награда : Лили Флејс и Ева Фењсароши 
– 1. МЕСТО, Богларка Ленђел – 1. МЕСТО, Нора 
Михолек и Жока Патаки – 2. МЕСТО, Шандор 
Фаркаш – 2. МЕСТО, Ката Тот – 2. МЕСТО, 
Жужана Каваи – 3. МЕСТО.   

 
*** 
Међу 60 најуспешнијих радова учесника „Фестивала памети“, који ће бити 
изложени у холу Владе АП Војводине, биће и рад наше ученице Лорете Леваи. 
 
*** 
Касније него уобичајено због продужетка наставе, али свечано као и увек, 1. 
јуна је испраћена овогодишња генерација матураната. За најбоље међу њима 
проглашени су : АКОШ ЛЕНЂЕЛ  И  АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ  

 
 
  


