
A 2015/16. ISKOLAI ÉVKÖNYVE  

 
 

 

Tomasich Zsóka, Balog Ágnes, Belec Sonja, Hanák Karolina és Vörös Tímea 

a IV7 osztályból és Lality Alexandra a III4 osztályból szeptember 1-jén részt 

vettek Szegeden a Nobel-díjasok találkozóján, melynek díszvendége Timothy 

Hunt volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

Bicok Andrea Beata, iskolánk szerb nyelv és irodalom szakos 

tanára szeptember 6-án közreműködött az idei Stražilovo-díj 

birtokosának kiválasztásában, aki Milošev Jelena lett, s néhány 

példányt a verseskötetéből a könyvtárunknak ajándékozott. 

 

*** 

П  Szeptember 7-én  a zentai Autó-motoros Egyesület képviselői a díszteremben előadást tartottak 

az első két órán a szerb osztályok számára, a 3. és 4. órán pedig a magyar osztályok számára 

*** 

A zEtna című elektronikus folyóirat szervezésében szeptember 

8-án iskolánkban is kortárs szerzők találkozójára került sor, 

amelyen Vojnović Vladislava, Žurić Vule és Radojković Vojislav 

vettek részt. (Pisarev Đorđe nem tudott megjelenni)  

 

Az irodalmi találkozó 

eseményébe tanulóink is 

bekapcsolódtak.  

 



*** 

Szeptember 9-én, az első, második, harmadik és negyedik órák 

utáni szünetekben az iskola könyvtára előtt a Zentai Gimnázium 

diákparlamentje tankönyvvásárt szervezett. Dobša Nina, Husak 

Ferenc és Popov Mark a könyvtárnak ajándékozták a régi 

tankönyveiket.   

 

*** 

Szeptember 12-én a Zentai Gimnázium kórusa fellépett 

A tudás hatalom nevű általános és a középiskolás Vuk-

díjas tanulók ünnepi fogadásán, amelyen Ceglédi Rudolf 

polgármester úr köszöntötte a diákokat. Az énekkart 

Horvát Melinda kísérte hegedűn és Szeles László 

gitáron, a szólista pedig Bali Ana volt. Vezényelt 

Losonc Kinga tanárnő. A rendezvény helyszíne a zentai 

Városháza díszterme volt.  

*** 

 

Szeptember 18-án a szerb osztályok tanulói tanáraik kíséretében Aleksić Mark 

könyvének bemutatóján vettek részt, melyet a Stevan Sremac Alapítvány 

szervezett. A könyvről dr. Uzelac Aleksandar, a belgrádi Történelemtudományi 

Intézet szakmunkatársa beszélt, az est házigazdája volt intézményünk egykori 

diákja, Ramadanski Raško, archeológus.  

 

 

*** 

  A Szegedi Tudományegyetem idén is változatos és 

izgalmas programokkal várta az érdeklődőket 

szeptember 25-én, pénteken a Kutatók Éjszakáján. A 

Zentai Gimnáziumból Novák Lívia, Tóth Réka, Pósa 

Viktória, Nagy Abonyi Lúcia, és Mészáros Réka, a 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumból pedig Bencsik 

Blanka és Fodor Ádám válhatott helyszínelővé, néhány 

órára az SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézetének 

jóvoltából. 



 Az esemény egy előadással indult, amely során 

elmagyarázták, hogyan is épül fel egy DNS, milyen 

feltételek mellett lehet kivonni a bizonyítékokból, 

valamint milyen módszerekkel lehet egy DNS-t 

szétválasztani; mindezt különböző bűnügyi esetek 

bemutatásával fűszerezték. A bemutatót követően egy 

előkészített helyszínre érkeztek a diákok, ahol be kellett 

gyűjteniük a bizonyítékokat, majd azokból a kisegítők 

útmutatásával DNS izolálást végezni.  

Ez az alkalom lehetőséget nyújtott a tanulóknak belátást nyerni a helyszínelésbe, a genetikába, 

valamint a továbbtanulás szempontjából is segített.  (Nagy Abonyi Lúcia) 

 *** 

Szeptember 25-én zajlott az iskola tornatermében a már 

hagyományos játékos vetélkedő az elsősök tiszteletére. Az 

esemény műveltségi teszt kitöltéséből és különböző 

ügyességi játékokból állt. 

*** 

  Október 6-án a magyar osztályok részére előadást szervezett a Zentai Magyar Kamaraszínház. 

A kárókatonák még nem jöttek vissza című előadást láthatták 9:20-tól az elsősök és a 

másodikosok, 11:40-től pedig a harmadikosok és negyedikesek. 

*** 

На Општинском  такмичењу у малом фудбалу  одржаном 6. октобра у Сенти,  женска 

екипа Сенћанске гимназије освојила је друго, а мушка екипа 3. место. 

 
*** 

  Október 6-án a községi labdarúgótornán a Zentai Gimnázium lánycsapata 2. helyezést ért el. A  

fiúcsapat 3. helyezést.   

*** 

Az adai városháza dísztermében október 8-án  a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok keretében a 

középiskolák magyar tagozatos diákjai számára megszervezett beszédverseny zajlott. Részt 

vettek  tanulóink is, Losonc Lia 3. helyezést ért el.  

 

*** 

  Az október 10-én Zentán megtartott atlétikaversenyen Katona Sára 

1. lett 100 méteren, 2. 200 méteren, ugyancsak 1. a 4x100 méteren, 

Mijić Vasilije pedig 1. helyezett magasugrásban, 3. 100 méteres 

futásban. 

 



*** 

Október 13-án Magyarkanizsán a körzeti asztalitenisz-versenyen a Zentai Gimnázium  

lánycsapata  1. helyezést ért el. A lánycsapat tagjai voltak: Agošton Tamara, Milovanović Ivana 

és Vejnović Ivana. Еgyéni kategóriában Vejnović Ivana 1. helyezést ért el.  

Fenyvesi Flórián, a fiúcsapat tagja, egyeni kategóriában 2. helyezést ért el.    

 

.  *** 

  Bognár Csilla részt vett Apatinban, október 18-án a 

maratonon, 15 országból érkeztek versenyzők erre a 

versenyre, melyen iskolánk említett tanulója 1. lett. 

 

*** 

  A Szegedi Tudományegyetem továbbtanulással kapcsolatos tájékoztatót tartott  iskolánkban 

október 23-án a díszteremben a harmadik és negyedik osztályosok számára. 

*** 

Az október 23-án megtartott községi kézilabda-versenyen a Zentai Gimnázium lánycsapata 1. 

helyezést ért el, valamint a fiúcsapat is. 

*** 

  A Törökországi Bursa városában megtartott Balkán-bajnokságon – 

2015.10.23-26. – a birkózók  közül Fábián Anna 2. helyezett,  

Polgár Ákos 1. helyezett, Almási Bence pedig 3. helyet szerzett. 

 

 

 

 

 

*** 

Október 29-én látogathattak el intézményünk tanulói a jubiláris 60. 

Belgrádi Nemzetközi Könyvvásárra, melynek tiszteletbeli vendége az 

idén Oroszország volt. Gašović Jovan szervezése és közreműködése 

most is nagyon figyelemre méltó.   



  Érdekes adat az olvasóink számára, hogy az idei könyvvásáron megjelent  

intézményünk tanárának, Nagy Abonyi Árpád  regényének szerb fordítása. 

A könyv már hozzáférhető és kikölcsönözhető a könyvtárunkban.  

 

 

 

 

 

*** 

  Az október 29-én megtartott  községi  röplabdaversenyen a Zentai Gimnázium fiúcsapata 1. 

helyezést ért el.  

 

*** 

 

Оktóber 30-án a Zentai Gimnázium tanulói és 

tanárai, Nagy Szilvia, Pataki Tibor és Losonc Kinga 

szervezésében részt vettek Pjotr I. Csajkovszkij 

Diótörő című balettjének előadásán, amelyet az 

újvidéki Szerb Nemzeti Színházban adtak elő. 

 

 

*** 

  Bicok Andrea Beata, iskolánk szerb nyelv és irodalom szakos 

tanára, aki költészettel is foglalkozik, november 4-én Šarl 

Labudović Goran könyvének bemutatóján vett részt Újvidéken. 

*** 

  A Szegedi Tudományegyetem ebben az évben is meghirdette a 

Szent-Györgyi Albert Tanulmányi Versenyt, amely több 

tudományterületet érint, éppen ahogyan a Nobel-díjas életműve is. 

Idén a verseny altémája „Szent-Györgyi Albert élete és munkássága az 

USA-ban”volt. 



A második napon a versenyzőknek és kísérőtanáraiknak 

lehetőségük volt részt venni Eric Francis Wieschaus, 

amerikai genetikus, embriológus előadásán. Az 

amerikai tudós 1995-ben Christiane Nüsslein-

Volharddal és Edward B. Lewisszal megosztva elnyerte 

a orvostudományi Nobel-díjat. 

 

 

 

  A versenyt november 5-én és 6-án tartották a Szegedi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának 

oktatási épületeiben, valamint az SZTE központi 

épületében. Iskolánkat a következő összetételű csapat 

képviselte: Hanák Karolina, Szabó Adám és Szeles 

László. (Felkészítő tanárok: Máriás Ildikó, Rózsa Sípos 

Mónika, Árokszállási Laura). 

 

 

 

 

  Tanulóinknak a kreativitását díjjal jutalmazták. 

(Kreatív kategória – megosztott 1.díj)  

 

  

*** 

Már hagyományosan, november 6-án, 5. és 6. órán, az iskolánk dísztermében, a zEtna XII. 

Irodalmi Fesztiválja keretében rendhagyó irodalomórát tartottunk.  

A  Magyar világháló című előadást András Sándor, egyetemi tanár tartotta, a magyar 

emigrációs irodalom működéséről, folyóiratairól, találkozóiról, a kapcsolattartás módjairól. 

 

 



András Sándor magyar költő, irodalomtörténész, irodalomkritikus, aki a 1956-os forradalom 

után emigrált Magyarországról, majd Oxfordban tanult, és 1967-ben a Kaliforniai Egyetemen 

német irodalomból doktori fokozatot szerzett, 1961-től tanár Berkeleyben, majd a washingtoni 

Howard Egyetem német tanszékének professzora (1969–1996 között), 1981–1996 között 

szerkesztette az Arkánum című folyóiratot. Esszéit és tanulmányait angol és német, verseit, 

esszéit, prózáját és kritikáit magyarul írja. Irásait az Új Látóhatár, az Irodalmi Újság és a Magyar 

Műhely, valamint a Kortárs, Alföld, Jelenkor, Élet és Irodalom, Literatura, Kalligram, Korunk is 

közölte. A Csernus Ákos-díj kuratóriumának tagja.  

  *** 

November 6-án a Zentai Gimnázium kórusa fellépett a 

pedagógus-nap alkalmából a Művelődési házban megtartott 

ünnepségen, amelyen két könnyűzenei dalt adott elő, 

Horvát Melinda hegedű- és Petković Oliver tanár úr 

gitárkíséretével. A szólista Bali Ana volt. Vezényelt: 

Losonc Kinga tanárnő. 

*** 

A bilingvális tagozatokon előadó tanárok november 19-én Újvidéken szakmai találkozón 

vehettek részt. 

 

*** 

  A zentai Szociális Központ munkatársai november 28-án a szerb 3. és 4. osztályos tanulóknak 

a nők bántalmazásáról tartottak előadást. 

 

*** 

  December 3-án a Zentai Gimnázium tanulói is részt vettek az új sportcsarnok ünnepélyes 

megnyitóján, a tanárok kíséretében. 

 

*** 

December 4-én és 5-én iskolánk dísztermében szemináriumot tartottak magyar nyelven. 

 

*** 

Ötven vajdasági magyar középiskolás diák mérte össze 

felkészültségét a Tudományos Diákkörök Országos 

Konferenciájának vajdasági regionális elődöntőjén, amelyet 

az idén a zentai Egészségügyi Középiskola szervezett meg 

december 5-én. Hat szekcióban versenyeztek a tanulók, 

akik összesen harminchat munkát prezentáltak, ebből tíz 

jutott tovább  a Tudományos Diákkörök Országos 

Konferenciájának Kárpát-medencei döntőjére, amelyet 

2016. április elsején és másodikán tartanak majd meg 

Szolnokon.  
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https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_M%C5%B1hely&action=edit&redlink=1
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A következő tudományágak szerepeltek: 

orvostudomány, műszaki tudomány, kémia, 

biológia, környezettudomány, szociológia, 

történelem, néprajz, irodalom, pszichológia, 

társadalomtudomány és egészségtudomány. A 

Zentai Gimnázium tanulói, Balázs Csenge és Nagy 

Abonyi Lúcia, akik a szociológia szekció keretében 

versenyeztek, továbbjutottak a  magyarországi  

döntőre. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó)   

A versenyen részt vettek még Szabó Ádám (felkészítő tanár: Máriás Ildikó), Mészáros Réka,  

Rusák Réka és Sziveri Rita  (Felkészítő tanár: Rózsa Sípos Mónika). 

*** 

  December 5-én a Zentán megtartott Fekete Mihály Emlékversenyről, Lality Alexandra 

továbbjutott a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre, melyre 2016 márciusában kerül sor 

Budapesten. (felkészítő tanár: Nagy Szilvia). 

 

*** 

Az idén is, mint az előző években, a  Zentai Gimnázium 

kórusa a Jingle Bells című dal éneklésével részt vett a 

Mikulás-nap alkalmából megrendezett Mikulás-csokoládé 

osztogatásban, amelyre  december 7-én került sor a 

diákparlament szervezésében. 

*** 

Intézményünk szemináriumot szervezett a magyar tagozatokon tanító tanárok számára december 

11-én. 

*** 

А községi  matematikaversenyt december 12-én tartották. 

*** 

  Bicok Andrea Beata, iskolánk szerb nyelv és irodalom 

szakos tanára december 15-én az Újvidéki Televízió 

műsorában szerepelt, bemutatkozott költőnőként is. 

*** 

December 17-én, a Vajdasági Magyar Diákszövetség 

tájékoztató előadást tartott а továbbtanulási lehetőségekről 

a harmadikos és negyedikes diákok számára, аz iskola 

dísztermében.  



*** 

  December 22-én iskolánk könyvtárában megemlékeztünk 

két jelentős jubileumról: Dante születésének 750. 

évfordulójáról és Boccaccio halálának 640. évfordulójáról.  

 

 Ez alkalomból a II2 osztály tanulói művelődési műsort 

készítettek.  A tanulók prezentációkkal, Dante- és 

Boccaccio-művek részleteivel készültek, melyeket 

középkori és reneszánsz zene felhasználásával tettek 

hangulatosabbá. 

 

*** 

Az első félév végén rádióműsorban szerepeltek tanulóink: 

Zoraja Milena, Kovačević Jovana, Umičević Maja, Agošton 

Nataša, Borbej Lea, Zoraja Nebojša, Calić Đorđe és 

tanárnőjük, Bicok Andrea Beata. 

*** 

 Január 20-án Pataki Tibor, történelemtanár az Alkotóházban  a  Zene és a paraszti társadalom 

címmel előadást tartott.  

 

*** 

   A körzeti matematikaversenyen, amely január 23-án a Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnáziumban volt, a tanulóink a következő eredményeket érték el: Szórád Réka - 3. hely, 

Božović Đorđe - 2. hely, Bálint Dániel - 1. hely, Smiljanski Nikola - 3. hely.   

 

*** 

   Január 25-én a rák megelőzésének hete keretében az egészség megőrzésének fontosságáról 

tartottak előadást az első és második osztályos szerb anyanyelvű tanulók számára. 

 

*** 

   A  Szegedi  Tudományegyetem képviselői előadást tartоttak a negyedikesek számára január 

26-án.   

 

 

*** 

 



   Január 27-én, Szent Száva napján az Egészségügyi 

Középiskola szervezte meg a központi ünnepséget. A 

zentai iskolák tanárai, diákjai és a meghívott vendégek 

megemlékeztek a szerb iskolarendszer megalapítójáról.  

 

 

 

 

 

Az ünnepi műsor elkészítésében Losonc Kinga, iskolánk 

zenetanárnője is közreműködött.   

 

 

*** 

   Az Implom József Helyesírási Versenyt január 29-én tartották meg Zentán. Katona Réka III. 

helyezést ért el és továbbjutott az országos versenyre Gyulára. (Felkészítő tanár: Juhász Aranka). 

 

*** 

   Decembertől februárig zajlott a Mi Európánk nemzetközi jellegű verseny elektronikus 

formában, amelyen Bata Dávid, Rekecki Dóra és Varga Orsolya második helyet ért el, de nem 

jutottak tovább. (Felkészítő tanár: Penovác Katalin). 

 

*** 

   A zentai Szociális Központ munkatársai február 2-án előadást tartottak az elsőtől negyedik 

szerb osztályok számára a sportban előforduló erőszakról.  

 

*** 

   A bilingvális tagozatra járó tanulók február 12-én a szegedi csillagvizsgálóba látogattak el. 

 

*** 

   A községi szavalóversenyen, amelyet február 18-án tartottak, Kálmán Beáta 1. helyezést ért el, 

Horvát Szilvia 2. helyezést, Csehák Csenge 3. helyezést. Az első két leány továbbjutott.  

 

*** 

   Az iskolánk 52 tanulója vett részt a Zrínyi Ilona matematikaverseny vajdasági fordulóján, 

amelyet a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban február 19-én tartottak. (Felkészítő tanárok: 

Nagy Szilvia, Krizsán Lívia)  

 

*** 

   Bali Ana, Teslić Biljana,Vejnović Ivana és Zoraja Milena részt vettek a szerb nyelvű községi 

szavalóversenyen február 19-én, amelyen Zoraja Milena 3. helyezést ért el.  

 

*** 

   A tanév folyamán 5 csapat vett részt a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny levelező 

fordulóiban, mind az 5 csapat teljesítette a 3 fordulót, és meghívást kaptak a február 19-én  

megtartandó területi döntőre. Az alábbi diákok alkották a csapatokat:  



   1. csapat: Balla Renáta, Beszedics Adrienn, Pósa Viktória, 2. csapat: Törteli Judit, Törteli Dóra, 

Novák Lívia, 3. csapat: Dragić Marianna, Tóth Réka, Katona Réka, 4. csapat: Hanák Karolina, 

Tomasich Zsóka, Vörös Tímea, 5.csapat: Lality Alexandra, Csabai Orsolya, Mészáros Réka. 

   A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjét Szabadkán a Vegyészeti-

technológiai Középiskolában tartották. A tanulóink a következő eredményeket érték el:  

   A 2. csapat (9-10. osztályosok) és a 4. csapat (12. osztályosok) 1. helyezést ért el, és ezzel 

kivívta magának a jogot az április 16-án Szolnokon megtartandó országos döntőre.   

   A 3. csapat  4. helyezést ért el, az 1. csapat 6. és az 5. csapat 5. helyezést.   

 

*** 

   Február 19-én a Mozaik Kiadó  bemutatkozására került sor.  

 

*** 

   Az iskolai német nyelvi versenyről, február 24-én  Dávid Rebeka és Mirić Dimitrije jutottak el 

a körzeti versenyre. 

 

*** 

   Pataki Tibor, történelemtanár február 25-én az adai Városi Könyvtárban a Napóleon 

Bonapartéról szóló előadást tartotta meg.   

 

*** 

   Az Implom József Helyesírási Verseny döntője február 26-27-én volt Gyulán, melyen Katona 

Réka szerepelt. (Felkészítő tanár: Juhász Aranka). 

 

*** 

   A tanév folyamán 2 diák vett részt a Curie Kémia Emlékverseny levelező fordulóiban, mind a 

kettő teljesítette a 3 fordulót, és meghívást kaptak a február 26-án, Zentán megtartandó területi 

döntőre. Az alábbi diákok vettek részt a területi döntőn: Horváth Edina és Balog Ágnes. 

Felkészítő tanárok: Gyenge Csilla és Máriás Ildikó.  

 

*** 

   Kálmán Beáta részt vett a körzeti szavalóversenyen, amelyet Szabadkán tartottak március 7-

én, és továbbjutott a tartományi szintű versenyre.  

 

*** 

   A községi szertornaversenyen, amelyet március 3-án tartottak, a Zentai Gimnázium csapata 1. 

helyezést ért. el. A csapat tagjai voltak : Novák Anita, Novák Lívia, Belec Szonja és Rackó Ivon.  

 

*** 

 

   A IV. iskolák közötti Fogyasztóvédelmi Versenyt, a 

Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola, valamint a Zentai 

Fogyasztóvédelmi Központ szervezésében,  tartották meg 

március 11-én az iskolánk dísztermében. A rendezvény 

kezdetén fellépett a Zentai Gimnázium kórusa.  

 



A gimnázium tanulói az alábbi eredményeket érték el: Kaszás Ákos és Szabó Ádám 1. helyezést 

(Zenehallgatás = Halláskárosodás? a  munkájuk címe), Mucsi Nikolett 2. helyezést (A koffein 

hatása az egészségre a munkája címe), Simon Vivien és Beszedics Adrienn 3. helyezést (Ne vágj 

savanyú képet! a  munkájuk címe), Marčeta Ivan és Matić Mia különdíjat (Tartósítószerek és 

adalékanyagok a  munkájuk címe). (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó). 

 

*** 

Захваљујући постигнутом успеху на математичком такмичењу „Михаљ Фекете“ у 

децембру месецу, Александра Лалић (III4) је учествовала на Међународном такмичењу 

из математике, које се одржавало од 11. до 15. марта у Будимпешти. (ментор: Силвија 

Нађ)  

 

*** 

   A Fekete Mihály Nemzetközi Matematikaversenyről továbbjutott Lality Alexandra részt vett a 

verseny zárószakaszában Budapesten március 11-től 15-éig. (Felkészítő tanár: Nagy Szilvia) 

 

*** 

   Március 12-én került sor  iskolánkban a felsőoktatási 

intézmények bemutatkozására. 24 intézmény mutatkozott be 

tanulóinknak Szabadkáról, Újvidékről, Belgrádból, 

Kikindáról, Topolyáról, Zomborból és Zentáról.  

 

 

 

 

 

A továbbtanulók számára ez igen jó lehetőségnek 

bizonyult, hogy megfelelőképpen tájékozódhassanak az 

általuk választott szakirányokról. 

 

 

 

***  

   Március 12-én zajlott a községi szintű irodalmi verseny a Zentai Gimnáziumban, amelyen 

iskolánkat 6 tanuló képviselte.  

 

*** 

   Rác Szabó Dániel részt vett Kikindán március 13-án a körzeti fizikaversenyen. 

 

*** 

   A Zentai Gimnázium tanulóinak lehetőségük volt 

bekapcsolódni a Masterclasses - Hands on Particle Physics 

nevű nemzetközi programba március 15-én.  

 

 

 

 



Erre Árokszállási Laura, iskolánk 

fizikatanárnőjének segítségével kerülhetett sor, aki 

2015 augusztusában Svájcban részt vehetett a 

Serbian Teachers Programme nevű tanácskozáson. 

 

 

 

 

Az idei oktatási-kutatóprogramban mintegy 10000 

középiskolás tanuló vett részt a világ 47 országából. 

Tanulóink az újvidéki egyetemre látogathattak el,  és 

tekinthettek be a fizika csodás világába konkrét 

gyakorlatokon, kísérleteken keresztül.     

 

 

 

*** 

   A Szerbiai Matematikusok Társasága szervezésében március 17-én megtartott, Kenguru 

határok nélkül matematikaversenyen részt vettek a Zentai Gimnázium tanulói is.  

 

*** 

   A 12. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató 

Programtermék versenyt a szekszárdi I. Béla 

Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában március 

17-e és 19-e között  tartották meg. Rekecki Dóra 3. 

helyezést ért el az oktatóprogram kategóriában. 

(Felkészítő tanár: Farkas Ildikó) 

 

 

 

 

*** 

   A községi versenyt szerb nyelvből március 19-én tartották 

meg a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola 

szervezésében. Umičević Maja és Vučković Tanja 

továbbjutottak a körzeti versenyre. 

 

 

*** 

   Dávid Rebeka és Mirić Dimitrije részt vettek a német nyelvi körzeti versenyen, amely március 

19-én volt Zentán. 

 

*** 

   A március 19-én megtartott angol nyelvi körzeti versenyen, Biacsi Zoltán, Hanák Karolina és 

Vörös Tímea vettek részt. A 3. helyezett Zoraja Milena továbbjutott az országos versenyre.  

 



*** 

   A március 20-án tartott községi történelemversenyen, amit a zentai Egészségügyi Középiskola 

szervezett, 8 tanuló vet részt, 6 a magyar tagozatról, 2 tanuló a szerb tagozatról.  

 

 

*** 

   Március 31-én tartották meg iskolánk dísztermében a már 

hagyományosnak nevezhető Festival pameti versenyt, amelyen 

a tanulók a kreativitásukat használhatják kellőképpen.  

 

 

 

 

 

 

A 30 versenyző diákból négy kapott meghívást a döntőre, 

ők: Galešev Igor, Törteli Dóra, Törteli Judit, Mészáros 

Enikő 

 

*** 

   Az április 1-jén, Szolnokon megtartott Tudományos 

Diákkörök Országos Konferenciáján két tanuló, Balázs Csenge 

és Nagy Abonyi Lucia vett részt.  

 

 

 

 

 

 

Ők a  társadalomtudományi - szociológia szekcióban 

versenyeztek és 2. díjban részesültek. (Felkészítő tanár: Máriás 

Ildikó). 

 

*** 

   A községi magyar nyelvi versenyen április 2-án, a tanulóink a  következő eredményeket érték 

el: Katona Réka - 1. helyezést, Horvát Melinda - 1. helyezést, Kecskés Maconkai Zsuzsanna - 3. 

helyezést,  Horváth Kátai Krisztina - 3. helyezést. 

 

*** 

   Az Egészségügyi Középiskola  szervezte meg a XLIX. 

Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének 

elődöntőjét  április 2-án.  A Zentai Gimnázium 

továbbjutott versenyzői: Dupák Fanni (vers), Bagi 

Gábor, Rekecki Orsolya, Nagy Abonyi Dávid (novella),  

Pilisi Rebeka és Pósa Luca (publicisztika),  Barna Júlia, 

Nagy Abonyi Luca, és Mihailovity Mihaela  

(megzenésített vers).  



A zsűri tagjai voltak : Verebes Krnács Erika, Juhász Lassú Kornélia, Vuković Ildikó, Wischer 

Johann, Szögi Csaba és Zsoldos Ervin. 

                                                      

***  

 

Április 4-én az Egészségügyi Középiskola, a zentai 

Vöröskereszt és a zentai kórház transzfúziós osztálya az 

Egészségügyi Középiskola tantermeiben  véradást 

szerveztek: 71 diák és tanár jelent meg, ezek között a 

Zentai Gimnázium tanulói is. 

 
*** 

Április 7-én a zentai Városházán a zentai oktatási 

intézmények igazgatói szakaktívájának szervezésében a 

városban működő középiskolák, általános iskolák és óvodák 

igazgatói tartottak beszámolót intézményeik eredményeiről, 

állapotáról, tervekről, fejlesztésekről. Ujházi Éva, iskolánk  

igazgatója foglalta össze a Zentai Gimnáziummal kapcsolatos 

tudnivalókat. Elmondta, hogy a diákjaink jelenleg szép 

számban és jó eredménnyel vesznek részt idegen nyelvi és 

anyanyelvi versenyeken. A patinás épületről szólva elhangzott, 

hogy tavaly kicserélték a homlokzati ablakokat, idén pedig remélhetőleg a homlokzatot át is 

tudják festetni. Ez attól függ, milyen elbírálásban részesülnek különböző pályázatokon.  

 

 

*** 
A Középiskolások Szín-és Filmművészeti Vetélkedőjét  április 

8-án a zentai Művelődési Házban tartották meg. Nagy Abonyi 

Dávid a Tudathasadás szimptómái című színdarab rendezője, 

innovációs díjban részesült. Szereplők voltak: Faragó Zsófia, 

Kálmán Hajnalka, Nagy Abonyi Dávid.  

 

 

 

A Pannon televíziónak adott interjúban David elmondta: „Nekem az 

fontos, hogy itt voltunk, és valójában van ennek egy mély üzenete és 

mély története.” 

   Szeles László a legjobb férfi főszereplő lett a KSZFV-n.  

 

 

 

*** 

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi  Intézet és a Bolyai Farkas Alapítvány 

támogatásával, a Délibáb Magyar Művelődési Egyesület tagjai részvételével, április 8-án a 

Zentai Alkotóházban tartották meg a Népi foglalkozások és a zene kapcsolatának bemutatása 

című előadást. Az előadók voltak Pataki Tibor, intézményünk tanára és Recskó Szabolcs.    

 



***  

   Az április 10-én Kikindán megtartott körzeti biológiaversenyen első ízben szerepelt 11 

diákunk, senki nem jutott tovább közülük, de Naumov Miljana és Nenadić Jovana első helyet ért 

el. 

 

*** 

   Április 12-én a pravoszláv temetőben az 1941 áprilisában szerencsétlenül járt szerb áldozatok 

75 évvel ezelőtti tragédiája kapcsán Gašović Jovan, történelemtanár tartott beszédet, melyen jelen 

volt Ceglédi Rudolf, Zenta város polgármestere is. 

 

*** 

   А körzeti szertornaversenyen, amelyet Zentán, április 13-án tartottak, a Zentai Gimnázium 

csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai : Novák Anita, Novák Lívia, Belec Szonja és Rackó  

Ivon. 

 

*** 

 

A zentai Vöröskereszt által szervezett Mit tudsz az egészségről? 

elnevezésű községi vesenyt április 14-én tartották meg. Összesen 

12 csapat szerepelt, ezek között a Zentai Gimnázium két csapata is. 

A csapatok tagjai a III1 és I4 osztály tanulói voltak. 

 

   

 

 

*** 

   Árokszállási Laura és Nagy Szilvia kíséretében a Zentai Gimnázium 

diákjai április 15-én  a szegedi csillagvizsgálóba látogattak 

 

*** 

 

 

    

 

A Zentai Gimnázium leánykara április 16-án 3. helyezést ért 

el a Valjevóban megrendezett kórusfesztiválon. 

 

 

 

 

   A kórus Losonc Kinga vezényletével L. Marenzio, 

V. Đorđević és E. Crocker szerzeményeit adta elő. Az 

összeállítást Nagy Némedi Emma kísérte zongorán. 

 

 

 



*** 

   A Magyar Nemzeti Tanács április 16-án tanulmányutat szervezett Újvidékre és Szabadkára, 

mint egyetemi városokba vajdasági magyar harmadikos középiskolások részére. A kiránduláson  

a Zentai Gimnázium tanulói  is részt vettek. Kísérőtanárok voltak: Pataki Tibor (Szabadkán) és 

Baráth Róbert (Újvidéken).  

*** 

 

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos 

döntőjét április 16-án tartották meg Szolnokon. 

Iskolánkat 2. csapat képviselte, amelyek a Szabadkán 

megtartott területi döntőről kvalifikáltak magukat az 

országos döntőre. 

 

 

 

 A másodikos diákok által alkotott csapat (Törteli Judit, 

Törteli Dóra, Novák Lívia) összesítettben a 12. helyen, 

a negyedikesek alkotta csapat (Hanák Karolina, 

Tomasich Zsóka, Vörös Tímea) 13. helyen végzett 

saját kategóriájában. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó). 

 

 Mindkét csapat megszerezte a legjobb határontúli 

csapat címet.  

 

*** 

   Az országos angol nyelvi versenyen, április 17-én, Belgrádban iskolánkat Zoraja Milena 

képviselte. (Felkészítő tanár: Maksimović Zdravko). 

 

*** 

   A községi atlétikaversenyen április 20-án a leányok csapata továbbjutott, ahogy távolugrásban 

Farkas Patrik is a fiúk közül. 

 

*** 

   A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 

kamarakórusa, amelynek a vezetője intézményünk 

tanára, Losonc Kinga, április 20-án a zentai 

Városháza dísztermében megtartotta  évi 

hangversenyét.    

 

 

 

 

 *** 

   Április 22-e és 24-e között zajlott Becsén a Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjének (KMV) döntője, amelyen tanulóink a következő 

eredményeket érték el:  Pósa Luca - 1. hely, Bagi Gábor - 2. hely, Barna 



Júlia, Nagy Abonyi Luca - 3. hely, Törteli Judit - 3. hely, Nagy Abonyi Dávid -  különdíj (Hídkör 

folyóirat díja, Képes Ifjúság díja). 

А KMV műfordítói pályázatán Cára Kyra 2. helyezést, Nagy Dorottya  megosztott 3. helyezést 

ért el.     

 

*** 

   A Zentai Gimnázium csapata (Katona Sára, Lality Alexandra, Pósa Viktória) a Hősiesség, 

tisztesség, méltóság nevű Kárpát-medencei középiskolások történelmi vetélkedőjén 2. helyezést 

ért el. A versenyt április 23-án tartották meg Nagyváradon, Romániában.  

 

*** 

   Umičević Maja és Vučković Tanja részt vettek a szerb nyelvi körzeti versenyen, amelyet  

Kikindán tartottak április 23-án. Elérték az 1. és 2. helyezést, de nem jutottak tovább.  

 

*** 

   A körzeti anyanyelvi versenyt Zentán, április 23-án tartották meg. A tanulóink a következő 

eredményeket érték el: Horvát Melinda - 1. hely, Horváth Kátai Krisztina - 1. hely, Katona Réka 

- 2. hely, Kecskés Maconkai Zsuzsanna – 2. hely, de ő nem jutott tovább. 

 

*** 

   Kálmán Beáta részt vett a tartományi szavalóversenyen, amelyet április 23-án tartottak meg 

Szécsányban.   

 

*** 

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi  Intézet és a Bolyai Farkas Alapítvány 

támogatásával és a Délibáb Magyar Művelődési Egyesület tagjainak részvételével, április 25-én 

a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben, Pataki Tibor, történelemtanár és Recskó Szabolcs  

Katonadalok a népzenében címmel előadást tartott.   

 

*** 

   А körzetközi szertornaversenyen, amelyet Újvidéken, április 27-én tartottak, a Zentai 

Gimnázium csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai : Novák Anita, Novák Lívia, Belec Szonja 

és Rackó Ivon. Egyéni eredmények: Novák Lívia – 2.hely, Belec Szonja – 4.hely, Rackó Ivon – 

9.hely,  Novák Anita – 11.hely. 

  

*** 

   A tanulók tanári kísérettel megtekintették április 28-án a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészet szakos tanárainak a 

munkáiból összeállított Tabu című kiállítást. 

 

***  

 Május 5-én Újvidéken, a körzetközi atlétikaversenyen a Zentai Gimnázium női csapata 3. 

helyezést ért el. A csapat tagjai voltak: Katona Sára – 400 m, Bognár Csilla – 800 m, Nyilas 

Annamária – magasugrás, Sorajić Natalija – távolugrás, Prudkov Galina – súlylökés, 4x100: 

Katona, Szabó, Nyilas, Sorajić.  

Farkas Patrik távolugrásban 3. helyezést ért el.  

Bognár Csilla 1. helyezést ért el, és továbbjutott a Diákolimpiára.   



*** 

   Pejin Lea, egykori gimnazista,  Szegeden  szociológiai 

szakos hallgató május 6-án Eötvös Lóránd  Kollégiumról 

szóló ismertetőt tartott iskolánk diákjai számára, mely 

segítségül szolgál a jövendő kollégistáknak.   

 

*** 

 

 

A Zentai Gimnázium leánykara  május 7-én második helyezést 

ért el Újvidéken a középiskolások köztársasági kórusversenyén.  

   A kórus Losonc Kinga vezényletével L. Marenzio, W. A. 

Mozart, V. Đorđević és E. Crocker szerzeményeit adta elő. Az 

összeállítást Nagy Némedi Emma kísérte zongorán.  

 

 

 

*** 

Diákolimpia, 2016., Vranje – 10. Szerbiai Olimpiai Játékok, május 

9-15. 

 

 

A Vranje városában megtartott diákolimpián iskolánkat a 

következő tanulók képviselték: asztalitenisz – Vejnović 

Ivana, Agošton Tamara, Milovanović Ivana – 1.hely, 

egyéniben Vejnović Ivana – 2.hely.  

(Kísérőtanár: Pintér Attila),  

 

 

 

 

szertorna – Novák Anita, Novák Lívia, Belec Szonja és 

Rackó Ivon – 3.hely. (Kísérőtanár: Pósa Sós Teodóra),  

800 méter futás – Bognár Csilla – 6.hely. 

 
 *** 

 

A Zentai Gimnázium tanulói május 14-én részt vettek 

Újvidéken  a XIV. Genius Konferencián és a IV. Vajdasági 

Fogyasztóvédelmi Versenyen.  

 

 

 

 A XIV. Genius Konferencia eredményei: Mészáros Réka 

-1. hely, Rusák Réka és Sziveri Rita - 3. hely (Felkészítő 

tanárok: Rózsa Sípos Mónika és Juhász Ágnes). 



 

   A IV. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Verseny eredményei : 

Matić Mia és Marčeta Ivan - 1. hely, Đukić Ana és Urošev 

Milica - 1. hely (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó). 

 

 

 

 

*** 

 

   A Zentai Gimnázium diákjai részt vettek a 6. Festival 

pameti versenyen (Nemzetközi Grand Finale), amelyet 

Újvidéken tartottak május 14-e és 15-e között.  

 

 

 

 

 

 

A döntőn jól szereplő tanulók: Törteli Dóra – 2.hely, 

Törteli Judit – 8.hely, Galešev Igor – elismerő 

oklevél, Mészáros Enikő – elismerő oklevél. 

(Kísérőtanár: Nagy Szilvia).  

 

 

*** 

 

A Zentai Gimnázium népszerűsítésének keretében  a megbízott 

csapat felkereste a környékbeli általános iskolákat, jártak 

Magyarkanizsán, Csókán, Szanádon, Adán, Moholon, Padén, 

Tiszaszetmiklóson, Törökkanizsán, de természetesen a helybeli 

zentai iskolában is.  

 

Benčik Andrea, képzőművészet szakos 

tanár és a diákok közreműködtek a 

népszerűsítésre szolgáló anyag elkészítésében.  

 Május 17-én nyílt napra került sor a Zentai Gimnáziumban, a jövendő 

gimnazisták megismerkedhettek az épülettel, a tanításba is 

betekinthettek, sőt bekapcsolódhattak a tanítási órákba is. Az intézmény népszerűsítésére 

szolgáló videó elérhetősége:  

https://www.youtube.com/watch?v=yN0O-71aSMQ&feature=youtu.be.                                                            
 

 

 

 

 

 



*** 

   A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával , május 18-án, 3 iskolai órán,  a Zentai Magyar 

Kamaraszínház színészei a Találkozások című tantermi produkcióval mutatkoztak be a IV. 

osztályos tanulóknak. A produkció célja, hogy interaktív eszközökkel  közelebb hozza 

egymáshoz, illetve a felnőttekhez a tanulókat.  

 

 

***   

   Május 20-án sor került Zentán is, a Városháza előtti téren az 

érettségizők táncára, ahogy ez más európai városokban is 

hagyomány immár, a Zentai Gimnázium érettségizői is 

bekapcsolódtak ebbe, ahogyan a korábbi években is tették.   

 

 

*** 

   A Belgrádban május 22-én megtartott latin nyelvi köztársasági versenyen Bali Ana szerepelt. 

(Felkészítő tanár: Bővíz Kávai Rita).  

 

*** 

 

A Magyar Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért 

Alapítvány szervezésében az idén is sor került 

Szegeden május 23-án és 24-én a Nobel-díjas tudósok 

találkozójára, immár VII. alkalommal, melyen részt 

vettek iskolánk tanulói is (Dragić Teodóra, Mészáros 

Enikő,  Szeles László, Lality Alexandra,  Nagy Abonyi 

Lúcia, Polgár Ákos), az idei rendezvény díszvendége 

Bert Sakmann tudós volt, akivel találkozhattak is. 

 

 

 

*** 

Május 28-án volt a felvételi angol nyelvből a bilingvális (szerb-angol – általános) szakra. 

 

*** 

   A középiskolások magyar nyelvi köztársasági versenyén, amelyet május 29-én tartottak a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban, részt vettek Katona Réka, 

Horváth Kátai Krisztina és Horvát Melinda. (Fekészítő tanár: Juhász Aranka). 

 

*** 

   A Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány kamarakórusa, amelynek a vezetője Losonc Kinga,  

május 29-én második helyezést ért el a „Lege Artist” nemzetközi kórusversenyen Tuzlán a 

vegyeskarok kategórájában. 

 

  

*** 



Június 3-án Budapesten a Magyar Tudományos 

Akadémián sor került a Gábor Dénes Alapítvány 

öszöndíjának kiosztására, az idei zsűri tagja volt 

Árokszállási Laura, fizikatanárnő is, aki részt vett a 

pályamunkák elbírálásában, ebben az évben a díjazott 

tanulók: Balázs Csenge, Horvát Melinda (Felkészítő 

tanár: Árokszállási Laura), Nagy Abonyi Luca 

(Felkészítő tanár: Nagy Szilvia). 

 
 

*** 

   A 2015/16-os tanévben Fenyvesi Flórián részt vett a Kémia idegen nyelven (német nyelv) 

elektronikus versenyen, és 3.helyet ért el. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó). 

 

*** 

   A Keresd benne a kémiát nevű ugyancsak levelezőversenyen a 2015/16-os tanévben Korponai 

Ákos a 10.helyen végzett. (Felkészítő tanár: Máriás Ildikó). 

 

***    

A 2015/16-os tanév érettségizőinek ünnepi elbúcsúztatása június 17-én zajlott, a 2012/16-os 

generáció legjobbjai:  

szerb tanítási nyelven Vejnović Ivana, magyar tanítási nyelven 

Hanák Karolina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


