
A  2018/19.  ISKOLAI ÉVKÖNYVE 

 

A Budavárral való testvérvárosi kapcsolatnak 

köszönhetően 10 zentai középiskolás diák és 2 

szaktanár (Nyilas Éva és Marković Igor), július 16. és 

23. között Budapestre és Szigetmonostor 

üdülőterületére, Horányba utaztak, a tábort a Budavári 

Önkormányzat támogatta. A  Zentai Gimnázium 

tanulói közül Borbély Barbara, Kiss Eszter, Gubik 

Kata és Tallós Virág vettek részt a rendezvényen. 

 

 

 

     „A fiatalok egybehangzóan nagy élményként 

számoltak be a kirándulásról, kiemelték, hogy 

érdekesek voltak a programok, nagyon jól érezték 

magukat, fontos barátságok születtek és szívesen 

visszamennének. Budapesten a Parlament és a 

dunai hajókázás volt számukra a fő látványosság. 

     A zentai önkormányzat és testvértelepülései már 

több éve sikeresen működtetik ezeket a cserediák- 

és diáküdültetési programokat. Minden évben 

nagyon sok gyermek kap így lehetőséget tartalmas 

nyaralásra”.  

 

 

*** 

A DEMO WOOD design témájú készségfejlesztő programnak köszönhetően,  a Zentai 

Gimnázium tanulói: Burány Ildikó, Almádi, Ágnes, Katona Sára, Bera Laura, Horváth Eszter, 

Pámer Rebeka és Pilisi Rebeka (Marković Igor fizikatanár kíséretében)  a tokaji táborban 

betekintést nyerhettek, hogy mivel is foglalkozik egy igazi designer. 

 

 

 

 

 

 



 Az esemény lehetővé tette, hogy a különböző műhelymunkákon keresztül a diákok felfedezzék 

tehetségük különböző oldalait. 

 

*** 

Grbin Miloje, szociológiatanár hívására szeptember 7-én az 1.1 osztály nyelv, media, kultúra 

nevű új tantárgy órájának vendége volt intézményünk egykori diákja Đurović Jovana, aki az 

újságírást választotta hivatásul. 

 

 
 

*** 

Szeptember 8-án a Városháza dísztermében, a Tudás hatalom elnevezéssel az általános és a 

középiskolás Vuk-díjas tanulók ünnepi fogadását tartották.  A kimagasló eredményt nyújtó 

diákokat a Zentai Gimnázium kórusa köszöntötte, beszédet Czegledi Rudolf  polgármester 

mondott. 

 

 

      „Egy oktatási intézmény akkor működik jól, ha 

értéket közvetít, hasznos tudást ad, és megtanít az 

elsajátított ismeretek alkalmazására” – mondta 

Czegledi Rudolf  polgármester, aki a községi tanács 

oktatással és művelődéssel megbízott tagjával, 

Perpauer Attilaval együtt  átadta az emléklapokat a 

diákoknak.   

 

*** 

Zenta város ünnepe alkalmából szeptember 9-én  a Városháza dísztermében  kóruszenei estet 

tartottak. Felléptek a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ vegyes kórusa, a 

temesvári Új Ezredév Kórus, a petrőci Musica Viva vegyes kar és a zentai Cor Jesu Városi 

Kamarakórus.   

 



 

 

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központ vegyes kórusa elismerésben részesült,  

amelynek vezetője Losonc Kinga, iskolánk zene 

szakos tanára.   

 

 

 

 

 

 

 *** 

A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központban  

szeptember  21-én  jubileumi előadásra került sor, 

melyet Gašović Jovan és Škrbić Nenad, 

történelemtanárok tartottak.  

 

 

 

*** 

Szeptember 28. és 30. között a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium és az In Genium 

Alapítvány a X. Kárpát-medencei Kémiatábort 

szervezte meg, amelyet két jeles évforduló előtti 

tisztelgés jegyében hívtak életre: kétszáz évvel 

ezelőtt született Semmelweis Ignác, és a száz 

évvel ezelőtt kapott Nobel-díjat az ammónia 

szintéziséért Fritz Haber. Ezen iskolánk tanulói közül  Horváth Ervin, Klonka Áron és Pozder 

Máté vettek részt. 

 

 



*** 

A községi asztalitenisz-versenyen, amelyet Zentán 

tartottak október 3-án,  Veréb Xénia 1. helyezést ért el, a 

lánycsapat (Veréb, Orovec) 2. helyezést. Naumov Ognjen 

egyéni kategóriában 1. helyezést, a fiúcsapat pedig  

(Naumov, Komlušan)  2. helyezést.    

 

 

 

*** 

     A községi atlétikaversenyen október 4-én, Zentán az iskola lánycsapata 1. helyezett,  a 

fiúcsapat 3. helyezett lett.  

 

*** 

A körzeti atlétikaversenyen október 11-én, az iskolánk lánycsapata 1. helyezést  ért el, 

egyéniben Stojanović Sofija 1. (400 m-en),  Heinrich Ágnes 2. (100 m-en), Pósa Dorka szintén 2. 

(800 m-en), Kecskés Rozi 2. (súlylökés), Szabó L. Nikolett 2. (magasugrás).   

     A fiúknál Božović Uroš 2. (magasugrás), Monyák Szebasztián szintén 2. (távolugrás), 

Markovljev Nikola 1. (súlylökés). 

 

*** 

A hagyományos őszi futóverseny október 15-én zajlott. 

 

*** 

Október 17-én Kikindán a körzeti asztalitenisz-versenyen Veréb Xénia 1. helyezést ért el 

egyéniben, Naumov Ognjen 2. helyezést,a fiúcsapat (Naumov, Komlušan) szintén 2. helyezett 

lett.    

 

*** 

Október 19-én a Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központban dr. Timofejev Aleksej tartott előadást, 

melynek házigazdája Gašović Jovan, történelemtanár volt.   

 

  

 

 

*** 

Intézményünk informatika szakos tanárai október 24-én, Szabadkán az OFFICE 365 

EDUCATION  nevű szeminárium résztvevői voltak. 

 

*** 



A multikulturalizmus és tolerancia megerősítése Vajdaságban nevű 

program keretében a Magyarkanizsán megrendezett Határok nélkül 

tábor  június 21–23 között zajlott, melyen Berec Aleksandra tanárnő 

kíséretében, diákjaink közül Szűcs Vivien, Pozder Máté, Bózsó 

Bettina, Gubik Kata, Bognár Ádám, Surányi Daniella, Rác Szabó 

Dániel vettek részt. 

 

     A táborban a játékokban mutatott sportszerű viselkedés jutalmául 

Szűcs Vivien és Berec Aleksandra meghívást nyertek egy szlovákiai 

utazásra. Az október 21. és 28. között megrendezett kirándulást a 

Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti 

Kisebbségi Titkárság szervezte. A rendkívül gazdag utazási program 

során a résztvevők több szlovák város kulturális és történelmi 

látnivalóját ismerhették meg. 

 

 

*** 

Október 25-én látogattuk meg a 63. Belgrádi 

Nemzetközi Könyvvásárt, melynek idén Marokkó volt 

a díszvendége. Az utazás  Gašović Jovan 

közreműködésével valósulhatott meg, valamint a 

támogatóknak köszönhetően lehetőség adódott fontos 

könyvek megvásárlására is. (Támogató a NEO – 

DISPLAY DOO SENTA)  

 

 

 

Ugyanekkor a 49. oktatási kiállításon a tanulók 

informálódhattak a továbbtanulási lehetőségeikről.  

 

 

 

 

Ezen a kiállításon mutatták be 

október 27-én Grubor Srđannak, 

iskolánk hittan oktató tanárának a 

könyvét is. 

 

 

 



 

*** 

  

 

 

    Аz országos asztalitenisz -versenyen november 1-

jén Veréb Xénia 5. helyezést ért el.  

 

 

 

 

 

*** 

A  zEtna XV. (atoll) Irodalmi Fesztiválja 

november 8. és 10. között zajlott. A Zentai 

Gimnázium felújítási munkálatai miatt az 

elemi iskola egyik tantermében 

ismerkedhettek meg a IV.1, III.1 és III.2 

osztályok tanulói Rončević Snježana, Kuburić 

Đorđe és Božović Gojko költőkkel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

     

 

A Jovan Muškatirović Művelődési-történelmi Társaság 

szervezésében Gašović Jovan történelemtanár  november 

9-én a csókai Közművelődési Központ könyvtárában a 

Zentai csata 1697. című előadását tartotta meg. 

 

 



 

*** 

Zenta felszabadulásának 100. évfordulója alkalmából 

Gašović  Jovan és Škrbić Nenad, történelemtanárok  

november 16-án a Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központban tartottak  előadást.  

 

 

 

*** 

 

A Zentai Gimnázium középiskolások 

számára első alkalommal szervezte meg a 

regionális Fábri Géza Biológia- és a 

Máriás Vilmos Kémiaversenyt.   A 

kezdeményezés célja, a 

természettudományok népszerűsítésén 

kívül, a gimnázium egykori két kiváló 

pedagógusára való megemlékezés volt.  

 

    „Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja kifejtette, az 

önkormányzat nagy örömmel fogadta azt a kezdeményezést, amelynek értelmében a község 

legnagyobb hagyományokkal rendelkező középiskolája ilyen módon kíván emléket állítani két 

egykori kiváló pedagógusának, és ilyen módon szeretne hozzájárulni a helyi értékek minél 

szélesebb körben való bemutatásához és népszerűsítéséhez. Hozzátette, ez a kezdeményezés is 

azt bizonyítja, hogy a Zentai Gimnáziumban az elmúlt évtizedek során és jelenleg is olyan kiváló 

pedagógusok oktattak és oktatnak, akikre méltón lehetnek büszkék nemcsak a zentaik, hanem a 

Vajdaság más területein élők is.” 

     Prof. dr. Bálint Béla akadémikus, a belgrádi Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete 

vérátömlesztő osztályának vezetője, valamint dr. Fábri Miklós, a kamanci Szív– és Érrendszeri 

Betegségek Intézetének szívsebésze, a Szerbiai Szív- és Érsebészeti Társaság emeritus elnöke 

örömmel fogadták el, hogy a verseny védnökei legyenek. A versenyek főszervezői Máriás Ildikó 

és Rózsa Sipos Mónika voltak.   

     A verseny kétfordulós, azzal, hogy az első forduló levelező, a második forduló pedig a döntő, 

amelyen az első forduló legeredményesebb diákjai vettek részt. A döntőn a tesztírást követően a 

diákok a saját kutatásukat is bemutatták a kijelölt témában, ami a biológiaverseny esetében A 

Tisza mint élettér, a kémiaverseny esetében pedig A tiszai ciánszennyezés volt. Az elbíráló 

szakmai zsűri tagjai  neves szakemberek voltak, köztük az intézmény több olyan egykori diákja 

is, akik ma már valamelyik egyetemen tanítanak, mint dr. Csanádi Jenő,  dr. Szécsenyi Mészáros 

Katalin,  dr. Vučurović Damjan és dr. Jakić Milenković Ana. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 November 17-én  a versenyek megnyitóünnepsége után a verseny döntője következett, amelyen  

76 diák vett részt,a felkészítő tanáraikkal, a zsűritagokkal együtt 100-an voltak. 

A rendezvény megnyitóünnepségére a zentai Művelődési Házban került sor, ahol a Zentai 

Gimnázium kórusának előadásában felcsendülő Gaudeamus, igitur dallamai után Ujházi Éva, a 

Zentai Gimnázium igazgatónője köszöntötte az egybegyűlteket, akik között mások mellett jelen 

voltak: mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti 

Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, 

Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja, a Magyar Nemzeti 

Tanács Oktatási Bizottságának elnöke, a rendezvény két védnöke, prof. dr. Bálint 

Béla akadémikus, a belgrádi Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete vérátömlesztő osztályának 

vezetője, valamint dr. Fábri Miklós, a kamanci Szív– és Érrendszeri Betegségek 

Intézetének szívsebésze, a Szerbiai Szív- és Érsebészeti Társaság emeritus elnöke, a verseny 

szakmai bizottságának tagjai, az intézmény egykori és jelenlegi tanárai, illetve diákjai, valamint a 

verseny két névadójának családtagjai is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ujházi Éva Fábri Géza és Máriás Vilmos életét és munkásságát méltatta beszédében, Czegledi 

Rudolf a helyi értékek fontosságát és jövőbe való átmentésének lényegét hangsúlyozta 

köszöntőjében, prof. dr. Bálint Béla mélyreható gondolatokkal és hasznos életvezetési 

tanácsokkal látta el a fiatalokat beszédében, dr. Fábri Miklós pedig nosztalgiával emlékezett 

vissza nagybátyjára, Fábri Gézára, valamint a színvonalas középiskolai oktatás jelentőségét 

emelte ki köszöntőjében. A megnyitóünnepség folytatásában előbb a Fábri Géza Biológiaverseny 

névadójának fia, ifjabb Fábri Géza kiváló kobozművész produkcióját, majd a Zentai Gimnázium 

tanulóinak alkalmi műsorát kísérhették figyelemmel az egybegyűltek. 

     A megnyitóünnepség után a gimnázium vezetői és a versenyek névadóinak családtagjai 

közösen megkoszorúzták Fábri Géza és Máriás Vilmos sírját, a résztvevők és a felkészítő tanárok 

pedig a Városháza épületének tornyában található Zentai Csata Emlékkilátóban ismerkedtek meg 

Zentával és a város leghíresebb történelmi eseményével, a zentai csatával. Magára a versenyre a 

BeeHome Közösségi Házban került sor, ahol a döntő résztvevői először egy feladatsort oldottak 

meg, majd a megmérettetésre készített önálló kutatásukat mutatták be, amelyet neves 

szakemberekből álló zsűri értékelt. 

     A Zentai Gimnázium diákjai kiváló eredményeket érték el:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fábri Géza Biológiavereseny–  I. és II. osztály: 1. hely Božić Marko, Popović Nikola; 2. hely 

Farkas Sára, Horváth Ervin; 3. hely Popović Mihajlo, Špirić Olivera Látogatás dr. Haracska Lajos 

kutatócsoportjánál: Pozder Máté, Opauszki Péter Pál, Farkas Sára, Horváth Ervin, a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar különdíja: Pozder Máté, Opauszki Péter Pál, könyvcsomag –  Zenta 

község díja: Živanov Petar, Zeković Nikola, szeretlek Zenta ajándékcsomag: Ćušić Danica, 

Varga Kristina – III. és IV. osztály: 1. hely Borbelj Lea, Naumov Miljana; 2. hely Kálmán 

Barbara, Tóth Helga. 

Máriás Vilmos Kémiaverseny – I. és II. osztály: látogatás dr. Burkovics Péter 

kutatócsoportjánál a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban: Klonka Áron, Koós Enikő, III. és IV. 

osztály: 3. hely Berec Boglárka, Juhász Szabina, látogatás dr. Burkovics Péter kutatócsoportjánál 

a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, Kovács Dorina, Farkas Réka, Zenta község díja: 

Sretenović Milica, Đukić Nataša, a Szeretlek Zenta! portál ajándékcsomagja: Kovács Dorina, 

Farkas Réka, látogatás az Újvidéki Egyetem Tehnológiai Karára dr. Vučurović Damjan 

vezetésével: Kovács Dorina, Farkas Réka. 

 

*** 

А Pedagógusok napja alkalmából november 23-án a 

Művelődési Házban  Zenta község önkormányzata 

szervezésében ünnepségre került sor.  

 

 

 

*** 

November 29-én a Zentai Gimnázium, az Egészségügyi Középiskola és a Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola igazgatói közös fogadónapot szerveztek a három iskola tanulói szüleinek a 

számára. A fogadónap tartásának a célja volt, hogy a szülők megtekinthessék a felújított épületet. 

„Az épület teljes felújítására sor került: a tantermek, folyosók, irodák mellett korszerűsítették az 

áramhálózatot, a kanalizációt és a vízvezetékeket is, melyet a szerb állam finanszírozott. A 

magyar államnak köszönhetően pedig egy új szárnnyal bővült az épület, ahol hat új tanterem, egy 

ebédlőrész, valamint toalettek épültek fel“ –  emelte ki Újházi Éva, a Zentai Gimnázium 

igazgatónője. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

December 1-jén,  néhány tanuló, a Zentán 

megtartott Fábri Géza Biológiaverseny és a 

Máriás Vilmos Kémiaverseny különdíjasaiként 

meglátogatta a Szegedi Biológiai 

Kutatóközpontot, ahol megismerkedhettek a 

közponban folyó munkával, valamint különféle 

kísérletekben is részt vehettek.  

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

meglátogatására való jogot összesen négy csapat, 

azaz nyolc diák érdemelte ki, két páros a 

biológiaversenyen, illetve kettő a kémiaversenyen szereplő csapatok közül. 

 

Dr. Haracska Lajos kutatócsoportjánál Farkas Sára és Horváth Ervin, valamint Opauszki Péter 

Pál és Pozder Máté tehettek látogatást a 

biológiaverseny főszervezője, Rózsa Sipos 

Mónika kíséretében. Vendéglátójuk a 

biológiaverseny egyik zsűritagja, Hegedűs 

Lili, a Zentai Gimnázium egykori tanulója 

volt, aki jelenleg a kutatócsoportban 

dolgozik. 

     Dr. Burkovics Péter kutatócsoportjához 

pedig Farkas Réka és Kovács Dorina, 

valamint Klonka Áron és Koós 

Enikő látogathattak el a kémiaverseny 

főszervezője, Máriás Ildikó kíséretében. Az ő 

vendéglátójuk a kémiaverseny egyik zsűritagja, Tóth Ágnes, a Zentai Gimnázium egykori 

tanulója volt, aki jelenleg ennek a kutatócsoportnak a tagjaként fejti ki tevékenységét a 

kutatóközpontban. 

     A diákok saját elmondásuk szerint számtalan maradandó élménnyel gazdagodtak a szegedi 

kirándulás során, hiszen olyan dolgokat tapasztalhattak meg, amilyenekben korábban még nem 

volt részük: bepillantást nyerhettek a folyamatban lévő kutatások legapróbb mozzanataiba, 

bizonyos kísérleteket ki is próbálhattak, a gyakorlatban is alkalmazhatták a korábban megszerzett 

ismereteiket, valamint mindemellett megismerkedhettek a kutatók mindennapjaival és a 

kutatócsoportok munkájával is. Ahogyan többen is fogalmaztak közülük, kivételes lehetőséget 

kaptak a versenynek köszönhetően. 

 

 

*** 



Az idén is a  Zentai Gimnázium kórusa a Jingle Bells című dal 

éneklésével részt vett a Mikulás-nap alkalmából megrendezett 

Mikulás-csokoládé osztogatásban, amelyre  december 6-án 

került sor a diákparlament szervezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

December 7-én a Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központban  Živanović Milan  könyvbemutatóját tartották, 

jelen voltak a Prometej nevű kiadó képviselője, Kolundžija 

Zoran és  Gašović Jovan történelemtanárm is.   

 

 

 

*** 

  

Az idén a vajdasági regionális Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-

medencei Konferenciájának (TUDOK) helyszíne az újvidéki Svetozar 

Marković Gimnázium volt. December 8-án az iskolánkat két tanuló, 

Abonyi Zsóka és Rózsa Márton képviselték, akik a biológia, kémia és 

informatika szekció keretében versenyeztek.  

 

 

 

*** 

December 12-én Máriás Ildikó részt vett a bilingvális oktatásssal kapcsolatos konferencián 

Újvidéken.  

 

*** 

     Az Üzleti kihívás elnevezésű verseny elődöntője Újvidéken zajlott december 12-én, 

gimnáziumunk tanulói, Popov Leon, Đurić Teodor és Petrov Dejan Nagy Szilvia tanárnő 

kíséretében vettek részt ezen a megpróbáltatáson, habár nem jutottak tovább, igen jelentős 

ismeretekkel és élményekkel gazdagodtak.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyszínen találkoztak Petrov Aleksandarral, 

intézményünk egykori diákjával, aki jelenleg a regionális 

szintű verseny koordinátora. 

 

 

 

 

*** 

     A községi kézilabdaversenyen, amelyet december 13-án Zentán tartottak, a Zentai 

Gimnázium fiúcsapata 1. helyezést ért el, a lánycsapat pedig 3. helyezést. 

 

*** 

 A Városháza oszlopcsarnokában 

december 16-án a Zentai 

Gimnázium kórusának fellépése 

kísérte a harmadik gyertya 

meggyújtását a város adventi 

koszorúján, ezt a gyertyát 

Horváth Kátai Orchidea, iskolánk 

tanulója gyújtotta meg.   

 

 

 



*** 

Az első félévi tanítás mégis a felújított épületben fejeződött be, habár még folynak a munkálatok. 

 

2018/2019. II. félév 

*** 

Kovács Dorina és Kőrösi Violetta a január 18-

án tartott,  III. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc 

szónokversenyen, Szabadkán második és 

harmadik helyezést értek el. 

*** 

     A községi fizikaversenyen, amelyet a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban tartottak, 

Zentán  január20-án, Borbelj Lea 1. helyezést ért el.  

*** 

Január 23-án Ana Brnabić szerb kormányfő zentai látogatása során meglátogatta a felújított 

gimnázium épületét. majd munka jellegű megbeszélésen vett részt a városházán. A kormányfőt 

és a vendégeket Czegledi Rudolf Zenta község polgármestere és a város elöljárói fogadták. 

     Ana Brnabić megtekintette a Zentai Gimnázium 

épületét is, amelynek nemrég fejeződött be a szerb 

kormány által is támogatott fölújítása. Az 

eseményen a kormány és a tartomány küldöttségén 

kívül jelen volt Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium, 

Tóth Kornél, a Közgazdasági és Kereskedelmi 

Középiskola, valamint Nagy Abonyi Zoltán, az 

Egészségügyi Iskola igazgatója, illetve Czegledi 

Rudolf polgármester és a zentai önkormányzat 

küldöttsége is. 

     A gimnázium kórusa a Gaudeamus igitur előadásával köszöntötte a kormányfőt, Ujházi Éva 

pedig röviden bemutatta a 135 éves iskolaépületet.Ezt követően a kormányfő megtekintette a 

fölújított tanintézmény néhány tantermét. 

     Ujházi Éva az elvégzett munkálatokról elmondta, hogy két felújítás zajlott párhuzamosan: a 

szerb kormány jóvoltából a meglévő épületet újították fel, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek 

köszönhetően pedig egy új szárnyat is felépítettek: 



     – A felújítás során a falakról leverték a régi 

vakolatot, újravakoltak, lecserélték a teljes 

energetikai rendszert, a padlózatot mindenhol 

kicserélték, ahol pedig szükség mutatkozott, ott a 

vízvezetéket és a szennyvízhálózatot is 

felújították. Tűzvédelmi rendszere korábban nem 

volt az épületnek, most ezt is kaptunk. Valójában 

egy vadonatúj épületbe érkeztünk.Az 1884-ben 

épült régi épület két kődarabját beépítették az új 

padlózatba. A hozzáépítéssel 500 négyzetméterrel bővült a gimnázium épülete. Ez egy ebédlőt 

és hat új tantermet foglal magába és a benne lévő berendezést. 

     Kérdésünkre az igazgató azt is elmondta, hogy a felújítás során sok régi, széthullott bútor 

helyett vásároltak újakat, és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából okostáblákra, 

okostelevíziókra, laptopokra is szert tettek. Az ebédlőnek köszönhetően a diákok megfelelő 

körülmények között fogyaszthatják el az uzsonnájukat. A több tanterem pedig azt is jelenti, 

hogy minden osztálynak van saját terme, emellett a kabinetrendszer is megmaradt. Mindhárom 

iskola hat-hat saját, kulccsal zárható tanteremmel rendelkezik, ami jelentősen megkönnyíti a 

csoportfoglalkozásokat, az emelt szintű oktatás, a versenyekre való felkészítés, a szakkörök 

megszervezését. 

     Hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják az akadálymentesítést, ezért mozgáskorlátozottak 

számára is kialakítottak mellékhelyiséget, valamint azon dolgoznak, hogy belátható időn belül 

biztosítsák számukra a feljárást az első és a második emeletre is. 

Hozzátette, hogy már 2013-ban elkészítették a felújítási terveket annak érdekében, hogy 

eredményesen pályázhassanak az épület újjáépítésére. 

     Czegledi Rudolf polgármester a gimnázium felújítása kapcsán elmondta, hogy a munkálatok 

során az energiahatékonyságra is odafigyeltek, és már az első, vagyis a decemberi hónap után 

kiderült, hogy az előző két év azonos időszakához képest 13 százalékkal kevesebb energiát 

használtak el annak ellenére, hogy a hozzáépítéssel mintegy 10 százalékkal növelték az 

objektum négyzetmétereit. Hozzáfűzte, hogy az épület tetőszerkezetének felújítását is szeretnék 

elvégezni, s a jó idő beálltával el is kezdődnek a munkálatok, és elmondta, hogy készül a 

tervdokumentáció az udvar rendezésére és egy megfelelő tornaterem kiépítésére.  

 

 

 

 



     Pannon RTV:  Zentára látogatott Ana Brnabić 

     Meglátogatta a szerb miniszterelnök a zentai önkormányzat képviselőivel a város 

gimnáziumának épületét is, a felújított tantermeket és szaktantermeket is megtekintették.  

     A szerb kormányfőt, Aleksandar Antić energiaügyi minisztert, Nyilas Mihály tartományi 

oktatási titkárt, Marko Blagojevićet, a közbeszerzéseket irányító országos iroda igazgatóját 

valamint a zentai önkormányzat illetékeseit Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium igazgatója 

köszöntötte a felújított épületben. Ezt követően az illetékesek megtekintették a tantermeket, és 

a szakórákra is ellátogattak. 

     Zentán a közelmúltban megvalósult beruházások kapcsán a Városházán tartott 

sajtótájékoztatót Ana Brnabić és Czegledi Rudolf. A gimnázium felújításával kapcsolatban a 

polgármester kijelentette, nem csak az ott tanuló diákok számára jelentős ez a beruházás, hiszen 

az épület műemlék is. 

     Czegledi Rudolf, polgármester, Zenta: „Itt a homlokzat eredeti állapotába lett visszaállítva. 

Ez egy gyönyörű homlokzat.1908-ban egy londoni kiállításon aranyérmet kapott. Erre is 

büszkének kell lennünk, hogy a főterünkön végre a megújult Városháza mellett sikerült 

felújítani a gimnázium épületét is.” 

     Ana Brnabić szerb miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, a Zentai Gimnázium 

épülete 1906 óta nem esett át felújításon: „A szerb kormány 182 millió dinárt fektetett ebbe a 

fontos objektumba. Ez az épület nemcsak az oktatási rendszer számára fontos, hanem hatalmas 

jelentőségű a történelmünket és a hagyományainkat illetően is.” 

*** 

A Zentai Gimnázium együttműködik a helyi 

Vöröskereszttel, a tanárok közül Rózsa Sipos Mónika 

tagja is a szervezetnek, és január 25-én került sor az 

önkéntes véradásra, két tanulója az intézménynek, 

Rusák Réka és Sziveri Rita részt is vettek az akcióban. 

  

*** 

  

A zentai Mécsvirág együttes „rendhagyó 

irodalomórákat” tartott gimnáziumunk tanulói számára 

február folyamán.  



*** 

Február 6–12-ig képzés tartott az informatika szakos a Microsoft Office 365 Education felület 

használatáról.  

*** 

A községi röplabda versenyen, február 7-én, a Zentai Gimnázium fiúcsapata 1. helyezést ért 

el, a lánycsapata 3. helyezést.  

*** 

A községi kosárlabda és basketball versenyen, február 14-én, a Zentai Gimnázium fiú- és 

lánycsapata 1. helyezést ért el, mind a két kategóriában.   

*** 

Az általános iskolák számára megrendezett 6. Kovács Sztrikó Zoltán fizika- és kémiaversenyen  

február 24-én, Máriás Ildikó a zsűri tagja volt.  

*** 

Vajda Noémi részt vett  a magyar nyelvű községi szavalóversenyen, február 25-én. 

*** 

Február 24. és 26. között a Zentai Gimnázium diákjai részt vettek a Nobel-díjas Tudósok és 

Tehetséges Diákok Találkozóján.  

A konferencián ezúttal az intézmény 

három második osztályos tanulója, 

Klonka Áron, Koós Enikő és Pozder 

Máté vehetett részt kémiatanáruk, Máriás 

Ildikó kíséretében. 

A fiatalok számára meghatározó élményt 

jelentett a rendezvényen való részvétel. 

     Szegedi Orvosbiológiai Kutatások 

Jövőjéért Alapítvány által fenntartott Szegedi Tudós Akadémia által életre hívott rendezvényre 

minden évben a természettudományok iránt elkötelezett diákokat várják, azzal a céllal, hogy 

megismertessék velük a kutatói pálya legfontosabb momentumait, ezáltal is arra ösztönözve 

őket, hogy bátran vegyék számításba az ilyen típusú lehetőségeket is akkor, amikor a 

továbbtanulásukról döntenek. A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is az idegtudományi kutatások 

álltak az igen sokszínű programsorozat középpontjában, a rendezvény díszvendége pedig a 

Nobel-díjas Erwin Neher professzor volt, aki nemcsak előadást tartott a diákoknak, hanem a 



legbátrabbak kérdezhettek is tőle. A fiatalok mindemellett különféle laboratóriumi 

gyakorlatokon is részt vehettek, amelyeket a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium Termosz 

Laboratóriumában, illetve a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium Gyula József 

Természettudományos Műhelyében tartottak meg. 

     A Zentai Gimnázium diákjai elmondták, óriási megtiszteltetés volt számukra, hogy részt 

vehettek a konferencián, amely saját bevallásuk szerint fontos motivációt jelentett nekik a 

jövőjük alakítására vonatkozóan. Koós Enikő úgy fogalmazott, az előadásokon és a 

programokon számos alkalommal valósággal leesett az álla: az egyik ilyen momentum az volt, 

amikor a Nobel-díjas kutatóval találkozhattak, és meghallgathatták az angol nyelvű előadását; a 

másik az, amikor a laboratóriumi gyakorlaton közvetlen közelről tanulmányozhatták a szem 

felépítését; a harmadik pedig az, amikor olyan egyetemistákkal beszélgethettek, akik a saját 

kutatásaik során szerzett tapasztalataikról meséltek nekik. Hozzátette, rendkívül motiváló volt 

számára a programsorozat, különösen a Nobel-díjas professzornak az a mondata ragadta meg, 

amikor az előadásában úgy fogalmazott, egészen biztosan létezik olyan terület, amelynek 

felfedezése éppen a közönség soraiban helyet foglaló fiatalokra vár.  

     Klonka Áron elmondta, nagyon 

örül annak, hogy részese lehetett a 

rendezvénynek, az ugyanis igen 

inspirálóan hatott rá, olyannyira, 

hogy úgy érzi, akár a karrierje és 

ezáltal az egész élete alakulását is 

meghatározhatja majd. 

Hangsúlyozta, az egyetemistákkal 

folytatott beszélgetésekből 

leginkább az maradt meg benne, 

hogy az eredmények soha nem 

jönnek maguktól, azokért mindig keményen meg kell dolgozni, ugyanakkor sosem szabad 

megijedni a nehézségektől, azok csupán akadályok, amelyek elvezetik az embert a céljai 

eléréséig. Hozzátette, a Nobel-díjas tudós előadása szintén sok gondolatot ébresztett benne, és 

hozzájárult a saját céljai megfogalmazásához is, hiszen az előadás utáni kérdésekre válaszolva 

Neher professzor, miután részletesen mesélt a pályája során felmerülő nehézségekről, azt 

tanácsolta az őt hallgató diákoknak, hogy soha ne adják fel, helyette gyűjtsenek elegendő erőt 

ahhoz, hogy mindenkor át tudjanak lendülni a kevésbé sikeres időszakokon.  

     Pozder Máté kiemelte, a Nobel-díjas tudóssal való találkozás számára is igen meghatározó 

élmény volt, éppen ezért rendkívül hálás azért, hogy részt vehetett a konferencián, hiszen úgy 

érzi, az előadások során sok olyan új információt hallott, amelyek hozzájárultak a tudása 

bővítéséhez. Mint mondta, érdekes volt számára az is, hogy az egyetemisták szemszögéből 

nyerhetett betekintést a kutatások pozitív és negatív momentumaiba, annak pedig külön örült, 

hogy a kötetlen beszélgetések során bátran megkérdezhettek tőlük mindent, ami az egyetemista 



léttel kapcsolatban érdekelte őket. Hozzátette, mindemellett a laboratóriumi gyakorlatot is 

nagyon érdekesnek találta, hiszen korábban még sohasem volt alkalma ilyen módon 

megközelíteni az érzékszervek világát. 

 

*** 

A február 26-án megtartott szerb nyelvű községi 

szavalóversenyen első, második és harmadik helyezést 

értek el  a tanulók:  Mirković Nataša - első hely, Vlah 

Mia és Špirić Olivera - második hely, Teslić Biljana - 

harmadik hely.  

 *** 

A Curie környezetvédelmi emlékverseny levelező fordulóján 6 csapat, azaz 18 diák vett 

részt, mind a 6 csapat meghívást kapott a február 27-én Szabadkán megtartott területi döntőre, 

ahol a következő eredményeket érték el:   

 

1-2 osztály: Almási Andrea, Horváth Kátai 

Orchidea, Bauerfeind Klementina - 1. helyezés, 

Beszédes Sára, Terhes Virág, Törtei Héidi - 2. 

helyezés, 

Bene Aleksandra, Surányi Balázs, Szűcs Lilli - 

3. helyezés. 

 

 

     3-4. osztály: Miklós Tímea és Tóth Helga - 1. 

helyezés, Csabai Zsófia, Kólity Kinga, Mucsi 

Krisztina- 2. helyezés, Heinrich Ágnes, Wolland 

Kata, Pósa Dorka - 3. helyezés. 

A két első helyezett csapat jutott tovább a 

szolnoki döntőre. 

 

*** 



 

 

 

 

Február 27-én a diákjaink az újvidéki Szerb Nemzeti 

Színházban voltak, ahol Giuseppe Verdi Traviata című 

operáját tekinthették meg. 

*** 

Az iskolai angol nyelvi versenyről, február 28-án továbbjutottak Surján Viktor, Horvát Eszter, 

Horváth Edina és Nacsa Ottilia.  

*** 

 А VIII. Curie – Kémia regionális versenyen, 

amelyet a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban 

tartottak március 2-án,  Klonka Áron 2. helyezést 

ért él, és továbbjutott a szolnoki döntőre. Részt 

vettek még Juhász Szabina, Horváth Ervin, Rusák 

Réka, Kovács Dorina és Törteli Anna.  

 

 

*** 

A községi anyanyelvi verseny március 2-án zajlott. Solymosi Viktória 1. helyezést ért el, 

Almási Andrea 2. helyezést, Terhes Virág 3. helyezést.  

*** 

Borbelj Lea részt vett a körzeti fizikaversenyen március 3-án, 1. helyezést ért el, de nem jutott 

tovább.  

*** 

A községi Irodalmi olimpia nevű versenyen március 3-án részt vettek Barjaktarović Danilo és 

Zeković Miloš, és továbbjutottak a körzetire.  

***  



Március 7-én tanulóinkkal ismét ellátogattunk a 14. 

Nemzetközi Oktatási Kiállításra, ahol hazai és külföldi 

felsőoktatási intézmények mutatkoztak be. A tanulók az 

ART EXPO kiállítást is megtekinthették a könyvvásárral 

együtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Miljković Nataša részt vett a körzeti szavalóversenyen Szabadkán 

március 9-én. 

*** 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán március 9-én 

megrendezett szociológiaversenyen, iskolánk tanulója, Borbelj Lea 

építő jellegű kritikával tért haza, ami végtelenül hasznos lesz 

számára a későbbi munkái során. A munka címe: „Martin Luther 

King politikai harca!”  

*** 

A körzeti röplabda versenyen, Kikindán március 15-én, a Zentai Gimnázium fiúcsapata 2. 

helyezést ért el. 

*** 

A körzeti angol nyelvi versenyről, Kikindáról máricus 16-án, Horváth Edina továbbjutott az 

országos versenyre. 

*** 



A körzeti német nyelvi versenyen, máricus 17-én Kikindán részt vettek Katona Sára és Rusák 

Réka. 

*** 

A Vöröskereszt zentai szervezete a „Mit tudsz  az egészségről?” és „Mit tudsz a 

Vöröskeresztről?” községi szintű versenyt, március 22-én tartotta, amelyen a Zentai 

Gimnáziumból 3 csapat vett részt. 

Az 1/2 osztály tanulói Horváth Ervin, Farkas Sára, Lajcsák Éva, Sipos Ivett és Kálmán Enikő  

5. helyezést értek el. A másik két csapat tagjai voltak: Zeković Nikola, Živanov Petar, 

Komlušan Milan, Ćušić Danica, Repac Miljana, Popović Mihajlo és Nikola, Đukić Luka, Božić 

Marko és Đukić Teodor.  

*** 

     A zentai Fogyasztóvédelmi Központ és 

a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 

hetedik alkalommal szervezte meg a 

Fogyasztóvédelmi diákversenyt március 

22-én. Az 1. és 2. osztályosok közül 

Klonka Áron és Nagy Abonyi Márk  1. 

helyet értek el.  

 

*** 

A VIII. Középiskolák Börzéjén, amelyre március 22-én került sor 

Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Ady-

épületében,  iskolánk tanárai és tanulói is jelen voltak, hogy az 

általános iskolák végzős tanulói körében népszerűsítsék a Zentai 

Gimnáziumot.  

 

 

 

 

*** 

A községi szerb nyelvi verseny március 23-án zajlott. Sretenović Milica 1. helyet ért el, Bojić 

Natalija és Barjaktarović Danilo 1. és 2. helyet, és továbbjutottak a körztire.  



*** 

A „Hétköznapok Európája” vetélkedőn, melyet magyarországi és határontúli középiskolák 

számára hirdettek meg, a 2. internetes forduló után 3. helyezést értek el: Kőrösi Kitti, Kovačev 

Nataša, Farkas Réka és Kovács Dorina.  

 

Ezzel az eredménnyel bejutottak a 

döntőbe, amelyre március 23-án került 

sor Székesfehérváron. Jogos jogtalanok 

nevű csapatunk 7. helyezést ért el a 

döntőn. 

 

 

*** 

A körzeti biológiaversenyen, március 24-én Kikindán, Borbelj Lea 1. lett, de nem jutott tovább 

az országos versenyre.  

*** 

A KMV körzeti versenyéről, amelyet március 26-án szervezett meg a Zentai Gimnázium, a 

becsei döntőre továbbjutottak: Vajda Noémi – szavalás és drámai monológ, Radulov Krisztina 

– novella kategóriája, Mészáros Sámuel – novella, Kőrösi Violetta  – szavalás, Tóth Ádám – 

megzenésített vers. 

*** 

A körzeti kosárlabda és basketball versenyen, Kikindán március 27-én a Zentai Gimnázium 

lánycsapata 2. helyezést ért el mind a két kategóriában, fiúcsapata pedig 2. helyezést a 

kosárlabdában, 3. helyezést a basketballban. 

*** 

Gašović Jovan történelemtanár március 29-én a csókai 

Közművelődési Központban  „Dragutin Dimitrijević Apis” 

címmel tartott.  

*** 

 



     Az iskolánk nyílt napja március 29-én volt.  

     Pénteken délután a Zentai Gimnázium épületében 

fogadták azokat a nyolcadikosokat szüleikkel, tanáraikkal 

együtt, akik középiskolai tanulmányaikat a gimnáziumban 

képzelik el. Ujházi Éva igazgató köszöntőjében röviden 

ismertette a 150 éves intézmény jelentőségét, majd az iskola 

két tanára, Golić Marijana és Recskó Emma bemutatta a 

gimnáziumot.  

     Recskó Emma elmondta, hogy szeptembertől három szak indul magyar nyelven a Zentai 

Gimnáziumban: az általános, a társadalmi–nyelvi, valamint a természettudományi–matematikai 

szak. Újdonság, hogy ez év őszétől négy tantárgy közül lehet szabadon választani kettőt. Ezek a 

tantárgyak a nyelv, média és kultúra, az egyén, csoport, társadalom, az egészség és sport, 

valamint az oktatás a fenntartható fejlődésért. 

 

Kiderült az is, hogy a közelmúltban nemcsak az 

iskolaépület esett át teljes felújításon, de okoseszközökkel 

is bővült az eszköztár. Ezeket a fölszereléseket a 

gyerekek rendszeresen használják is a tanórákon. 

Ezt követően az iskola jelenlegi és volt diákjai mesélték 

el meghatározó élményeiket. 

 

Majd a jelenlévők megtekintették az iskola első osztályos diákjai által a nyelv, média és kultúra 

tantárgy keretén belül készített kedvcsináló videót, amely az iskola hétköznapjait mutatta be. A 

program zárásaként a diákparlament tagjai körbevezették a gyerekeket és szüleiket az 

épületben.  

*** 

Az iskolánk bemutatkozására a November 11. Általános 

Iskolában március 30-án került sor. 

 

*** 

A körzeti Irodalmi olimpia nevű versenyen, március 30-án a kikindai Dušan Vasiljev 

Gimnáziumban részt vettek Zeković Nikola és Barjaktarović Danilo.  



*** 

Március folyamán a helyi templomok egyikében az 

újvidéki Művészeti Akadémia tanára és orgonaművész, 

Borbély Zoltán és Bíró Magyari Kinga, iskolánk 

zenetanára tartottak előadássorozatot magáról az 

orgona hangszerről.  

 

 *** 

Április 3-án átadták a Zentai Gimnázium új épületszárnyát. 

 A beruházás megvalósításához 120 millió 

forintot biztosított a magyar kormány. Az 

épületben három oktatási intézmény csaknem 

ezer diákja tanul.  

 

A gimnázium mellett itt található a Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola, valamint az Egészségügyi 

Középiskola is. A vajdasági magyarságban van akarat, életerő – emelte ki az átadó ünnepségen 

Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára.  

Beszélt a magyarok szilárd vajdasági 

érdekképviseletéről, a szerb-magyar jó 

kapcsolatokról, a magyar kormány támogatásával 

megvalósuló gazdaságfejlesztésről, a Kárpát-

medencei óvodák felújításáról és fejlesztéséről, a 

külhoni magyar gyerekek tematikus évéről, 

valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

további programjairól. 

 

 Az eseményen jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete, és Czegledi Rudolf Zenta polgármestere is.  



A szerb állam támogatásából a felújítási, míg a magyar kormány támogatásával az új szárny 

építési munkálatai zajlottak. 

Zenta község önkormányzata mindent megtesz 

az oktatás korszerűsítése érdekében, de ehhez 

gyakran kevésnek bizonyul a saját ereje, 

ilyenkor jól jön a támogatás és a segítség – 

emelte ki az átadóünnepségen Czegledi Rudolf, 

Zenta VMSZ-es polgármestere: „Úgy érezzük, 

hogy ez egy szükséges és nagyon fontos lépés 

volt, hogy a 143 éves zentai középiskolai 

oktatás megmaradjon, és tovább tudjon 

fejlődni, és hogy ez a fejlődés ennél 

erőteljesebb legyen a jövőben.” 

Mindannyiunk hosszútávú közös feladata, hogy jobbá tegyük az oktatási rendszerünket, ami 

nemcsak az iskolákra vonatkozik, hanem a felnövekvő generációk gondoskodására is – mondta 

Pásztor István, a VMSZ elnöke: „Azt gondolom, hogy sok tekintetben ez a zentai középiskolai 

központ példaértékű lehet. Itt három önálló középiskola működik egy fedél alatt. Azt látom, 

hogy évekre visszamenőleg a vezetők között semmiféle súrlódás nincsen, közösen megosztva a 

feladatokat  felelősséggel irányítják ezt a közel 6000 négyzetméternyi iskolát , ahol rengeteg 

feladat meg gond van.” 

  A Zentai Gimnázium új épületszárnya a magyar és a szerb kormány támogatásának 

köszönhetően épült fel, és ez a beruházás ékes példája annak, hogyan tud a két ország közösen 

munkálkodni a térség felemelkedése érdekében - emelte ki Potápi Árpád János Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős fideszes államtitkára: „Örülünk ennek a bővítésnek, örülünk annak, 

hogy a gyerekeknek még mindig közel a 85 százaléka magyar nemzetiségű, tehát a magyar 

oktatási rendszernek ez egy erős bástyája ez az intézmény, illetve ez az új épület is, és hát 

reméljük, hogy az a 330 millió forint, amit a szakképzésbe, akár pedig az új épületnek a 

megépítésébe tett bele a kormány, illetve tudtunk ebbe fordítani az hasznára válik a zentai 

magyarság, a vajdasági magyarság, de elsősorban pedig a fiataloknak, hiszen, amikor a 

fiatalokat, a gyerekeket támogatjuk, akkor saját jövőnket támogatjuk.” 

   

 

 

  

   



*** 

Belgrádban április 6-án az országos angol nyelvi versenyen 

iskolánkat Horváth Edina képviselte.  

*** 

Az április 7-én megtartott körzeti anyanyelvi versenyen, Zentán, 

Almási Andrea 2. helyet, Solymosi Viktória szintén 2. helyet ért 

el. 

*** 

A körzetek közötti atlétikaversenyen, április 11-én, a következő 

eredmények születtek: 

Szabó Ledenyi Nikolett, magasugrás – 2.hely, Surányi Zsóka, távolugrás – 2.hely, Szabó 

Ledenyi Nikolett, Surányi Zsóka, Аbonyi Boglárka, Heinrich Ágnes, 4x100 méteres futás – 

2.hely, Heinrich Ágnes, 100 méteres futás – 3.hely, a Zentai Gimnázium lánycsapata – 3.hely. 

*** 

Április 11-én együtt ünnepeltük a magyar költészet napját. Iskolánkat Csehák Csenge 

képviselte a négy középiskola közös produkciójában. 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ 

és a BeeHome Közösségi Ház Zenta község 

önkormányzata támogatásával közös versmondási 

akciót szervezett április 11-én a magyar költészet napja 

alkalmából Zenta főterén, ahol az általános és 

középiskolák diákjai, valamint a verskedvelő felnőttek 

közös versmondással emlékezhettek meg a jeles 

dátumról. A rendezvény a Zentai Gimnázium tanulói, 

Horváth Ervin, Rác Szabó Dániel, Stančulov Alex, Stančulov Dominik és Tóth Bojnik Tibor 

közös produkciójával zárul. 

*** 

Április 12-én és 13-án 

zajlott a Középiskolások 

Művészeti 

Vetélkedőjének döntője 

Becsén.  Mészáros Sámuel 

ezen a rendezvényen 

különdíjban részesült.  



*** 

Bojić Natalija, Barjaktarović Danilo és Sretenović Milica részt vettek a körzeti szerb nyelvi 

versenyen április 13-án.  

*** 

Tizenöt táblagépet ajándékozott a Zentai 

Gimnázium a helyi Kéz a Kézben Értelmi 

Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete 

gondozottjainak, akik április 17-én ünnepélyes 

keretek között vették át az adományt az 

intézmény és az önkormányzat illetékeseitől.  

 

 Az összejövetel zárásaként a Zentai Gimnázium kórusa adott rövid alkalmi műsort a vendégek 

tiszteletére, majd az igazgatónő a jelenlévő diákokkal és tanárokkal közösen ünnepélyesen 

átadta a felajánlott eszközöket a Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil 

Szervezete gondozottjainak. 

 

*** 

Április 25-én a Stevan Sremac Szerb Közművelődési 

Központban dr.Stajkovski Boris  Szent Szávaról tartott 

előadást,  az este házigazdája Gašović Jovan 

történelemtanár volt.  

 

*** 

 

 

Április 27-én, Szolnokon a Curie 

Környezetvédelmi Emlékverseny országos 

döntőjén a Zentai Gimnázium 2 csapata vett részt, 

és 1.és 4. helyezést értek el.  

 



9-10. évfolyam - 1. hely és legjobb tesztért járó díj: Almási 

Andrea, Bauerfeind Klementina, Horváth Kátai Orchidea, 

 

 

 

 

 

 

11-12. évfolyam - 4. hely és legjobb határon túli csapat: 

Miklós Tímea, Tóth Helga, felkészítő tanár: Máriás Ildikó. 

 

*** 

Május 4-én a hatvanadik érettségi találkozójukat 

ünnepelték a Bolyai Farkas Főgimnázium egykori 

tanulói a Zentai Gimnáziumban.  

 

 

*** 

  

    A Zentai Gimnázium csapata 

(Györe Csongor, Rózsa Márton és 

Mészáros Csaba) 1.helyezést ért el 

május 5-én, a Palicson 

megrendezett – Funchesstic 

nemzetközi sakkfesztiválon, 

továbbá Györe Csongor egyéni 

kategóriában a 3. helyen végzett. 

 

 



*** 

Május 9-én a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozási 

Bizottsága látogatást tett Zentán. A program nagy része a Városházán 

zajlott, de a képviselő urak iskolánkba is ellátogattak. Megtekintették 

az ebédlőt, az új tantermeket és a 14-es termet, azokat a dolgokat, 

melyeknek az építését, felszerelését Magyarország kormánya 

támogatta. 

*** 

A május 11-én, Szolnokon megtartott XXX.Curie Kémia 

Emlékversenyen Klonka Áron  képviselte iskolánkat.  

*** 

 

 

 

A Zentai Gimnázium leánykara 

május 11-én 1. helyezést ért el 

Újvidéken a gimnáziumok, szak- 

és zenei középiskolák számára 

megrendezett köztársasági 

kórusversenyen.  

 

 

*** 

A Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ vegyeskara, amelynek a vezetője Bíró Magyari 

Kinga, zene szakos tanár, a Városháza dísztermében május 15-én hagyományos évi 

hangversenyét tartotta. A hangversenyen részt vettek vendégszereplőként iskolánk tanulói 

Naumov Zoran és Cvetković Ilija is. 

 

 

 

 



*** 

A fogyasztóvédelmi versenyen való részvételnek köszönhetően a Fogyasztóvédelmi központ 

meghívására Klonka Áron, Nagy Abonyi Márk és Máriás Ildikó  tanárnő május 15-én 

Budapestre utaztak egy tanulmányi kirándulásra. 

 

*** 

Az Egészségügyi- és a Tanügyminisztérium szervezésében május 15-én a narkotikumokkal 

kapcsolatban tartottak előadást a Zentai Gimnázium és a Közgazdasági Kereskedelmi Iskola 

tanárai számára, és külön az elsős tanulóknak. 

*** 

A Szabadkán, május 16-án megrendezett köztársasági 

anyanyelvi versenyen Almási Andrea 3. helyet ért el.  

 

 

 

*** 

 

Gašović Jovan történelemtanár május 17-én a 

belgrádi Jogi Egyetemen a Zentai csata című 

előadását tartotta meg.  

 

 

*** 



Május 17-én a négy zentai középiskola végzősei 

ebben az évben is részt vettek a Ballagók tánca 

elnevezésű rendezvényen. A városközpontban 

mindenfelé narancssárga és fekete pólót viselő 

diákok gyülekeztek.  

Már délelőtt hallatszott a fütyülők hangja, és 

egyre többen érkeztek a szökőkút környékére.A 

bejáródott forgatókönyv szerint a fiatalokat 

Czegledi Rudolf polgármester köszöntötte. Sok 

sikert kívánt az érettségi vizsgákhoz, a továbbtanulási terveikhez, a felvételihez, a kiválasztott 

felsőfokú iskolákba való beiratkozáshoz, valamint a munkahely megtalálásához. 

A város polgármestere a fiatalokhoz intézett 

üzenetében felhívta még figyelmüket arra is, hogy 

soha ne feledkezzenek meg az iskolájukról és az 

ott kapott útravalóról, a tanulmányaik befejezése 

után pedig minél többen térjenek vissza a 

szülőhelyükre, hogy a megszerzett tudással ezt a 

közösséget gazdagítsák. 

     Ma már nagyon elterjedt ez az esemény, 

Európa-szerte százezrek együtt táncolnak Johann 

Strauss A denevér című művének nyitányára. Szerbiában is több mint 40 település kapcsolódott 

a programhoz. A Ballagók tánca gyönyörű látvány, megható mozzanata az iskolát fejező 

fiatalok életének, és egyben kísérlet a Guinness-rekord megdöntésére, a legtömegesebb 

szimultán tánc kategóriában. 

*** 

A köztársasági latin nyelvi versenyen május 18-án Nešić Teodora és Almási Andrea  vettek 

részt. 

*** 

 A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében iskolánk tanulói május 18-án látogattak el a 

szabadkai egyetemekre. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola előtt köszöntőt mondott Baráth 

Gábor Gergely, az Oktatási Bizottság elnöke, ezután bemutatkoztak a felsőoktatási 

intézmények tanárai és az MNT demonstrátorai. Ezt követően a tanulók meglátogatták az 

Építőmérnöki Kart, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart és a Közgazdasági Kart.  

*** 



Május 18-án az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban a 

XVII. Genius konferencián Bauerfeind Klementina és Horváth 

Kátai Orchidea második helyet szereztek.  

 

 

     A GENIUS - a tehetséges diákokért 

mozgalom keretében hetedik 

alkalommal rendezte meg a tartományi 

szintű középiskolás diákversenyt, 

melynek témája a fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos megfigyelés, kutatás, 

elemzés (VII.Vajdasági 

Fogyasztóvédelmi verseny). 

 

 

A döntő szintén az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban zajlott a Genius konferencia 

keretében, május 18-án. Klonka Áron és Nagy Abonyi Márk különdíjban részesültek. 

 

*** 

A Kémia idegen nyelven verseny az év folyamán zajlott, a Kémia német nyelven kategóriában 

Klonka Áron 4. helyen végzett. 

*** 

 

Május 24-én került sor a ballagásra.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A megújult épületben tartották az érettségizők számára az utolsó osztályfőnöki órát, ezt 

követően  a zentai Sportcsarnokban az ünnepi műsort. 

 

A  2015–2019-es generáció legjobbjai: szerb tanítási nyelven: Borbelj Lea, magyar tanítási 

nyelven: Rusák Réka. 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Május 31-én a csókai Közművelődési Központban dr. Boris Stajkovski tartott  előadást Szent 

Száváról, az este házigazdája Gašović Jovan volt.  

*** 

A magyar összetartozás himnuszát a Zentai Gimnázium kórusának tagjai adták elő a zentai 

Lisieux-i Kis Szent Teréz templomban, június 4-én. 

*** 

 Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködésnek 

köszönhetően Rózsa Sipos Mónika biológiatanárnő közvetítésével 

tanulóink ebben az évben, június 24-e és 28-a között nyári táborban 

tartózkodhattak Szegeden, Berta Bianka ás Bende Bettina vettek 

ebben részt.  

 

 

 

 

*** 

     А Tudás hatalom elnevezésű rendezvény és a diákok ünnepélyes fogadása a Városháza 

dísztermében június 20-án  volt,  a szerbiai középiskolák legjobb tanulóinak ünepélyes 

fogadása a trónörökös Karađorđević Aleksandarnál június 21-én, a 2018/19-es iskolai év 

utolsó tanítási napján.    

 

 

 

 

 

 


