
 

I. FÉLÉV –  2019/20. 

 
 
 

      A Zentai Gimnázium tanulói felejthetetlen hetet tölthettek a DEMO Wood táborában, 

Tokajban – egy design témájú készségfejlesztő programon – a Bethlen Gábor Alapítvány és a 

Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából 2019. augusztus 12-étől 18-áig. 

 

 

 

*** 

         A Zenta város napja alkalmából rendezett 

rendezvények keretében szeptember 11-én a 

Stevan Sremac Művelődési Központban 

bemutatták Milan Stepanović: Zentai csata című 

könyvét, amelyet Gašović Jovan 

történelemtanár is méltatott.  

 

*** 

         A BeeHome Közösségi Házban szeptember 17-én a végzősök a Karriertervezés 

elnevezésű előadássorozaton vettek részt első alkalommal. 

 

*** 



         A belgrádi RTV forgatott a Zentai Gimnáziumban szeptember 18-án, a téma a 

multikulturalizmushoz kapcsolódott. Interjút készítettek az igazgatónővel, a szakmunkatársakkal, 

a tanárokkal és a diákokkal is.  

*** 

        Második alkalommal került sor a BeeHome Közösségi Házban a Karriertervezés elnevezésű 

előadássorozatra a negyedikesek számára szeptember 23-án. 

 

*** 

  Gašović Jovan történelemtanár szervezésében a szerb 

tanulók ellátogattak a Szerb Tudományos és Művészeti 

Akadémiára szeptember 25-én, ez alkalommal 

megtekinthették Popović Ljubo festő kiállítását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Szeptember 27-29-ig tartott a XI. Kárpát-

medencei Kémiatábor a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnáziumban, melyen 

Pozder Máté, Klonka Áron és Horváth Ervin vettek részt.  



*** 

       A diákparlament első ülésére szeptember 

30-án került sor. 

 

 

 

 

*** 

      A községi atlétikaversenyen október 10-én a lánycsapat 2., a fiúcsapat 3.helyen végzett. 

Markovljev Nikola súlylökésben 1., Szabó Ledenyi Nikolett magasugrásban 1.és Szél Nikoletta 

1. 100 és a 4x100 méteren. 

 

*** 

       A Zentai Gimnázium negyedikes tanulói 

október 22-én és 23-án részt vettek a GloriaVictis 

1956 Emlékünnepségen és Ifjúsági Találkozón 

Budapesten, amelyet a Rákóczi Szövetség 

szervezett meg. Az ünnepséget a Műegyetem előtti 

kivetítőn követték végig tanulóink, majd fáklyát 

gyújtottak és részt vettek a fáklyás felvonuláson, 

melynek végcélja a Bem tér volt, ahol a 

koszorúzási ünnepség zajlott.  

 

 

Az estet a MOM 

Sportközpontban megtartott 

Rákóczis Légy-Ott! 

középiskolás találkozó zárta a 

Bagossy Brothers Company 

koncertjével.  

 



*** 

           

Gašović Jovan történelemtanár ismét sikeresen 

megszervezte a látogatást a belgrádi 

Nemzetközi Könyvkiállításra október 24-én.  

 

 

*** 

        

 

Október 25-én mutatták be a Stevan Sremac 

Szerb Művelődési Központban Stojkov Boris 

könyvét, amelynek Gašović Jovan történelemtanár 

volt a házigazdája. 

 

 

*** 

          A községi kosárlabdaversenyen október 31-én a csapatok 1.helyet értek el, külön viszont 

a lányok 2., a fiúk 3. helyen zártak. 

*** 

          Az asztaliteniszezők az októberben megszervezett  községi versenyen való részvétellel 

befejezték a versenyt.  

 

***  

Nyolcadik alkalommal tartották meg november 

5-én és 6-án a Szegedi Tudományegyetem 

szervezésében a Szent-Györgyi Tanulmányi 

Versenyt, amelynek keretében ezúttal is a 

biológia, a kémia és a fizika iránt érdeklődő 

legkiválóbb középiskolás diákokat és felkészítő 

tanáraikat látták vendégül.  



Régiónkat a Zentai Gimnázium három 

tanulója, Horváth Ervin, Klonka Áron 

és Koós Enikő, valamint az intézmény 

kémiatanára, Máriás Ildikó képviselte a 

Szegedi Tudományegyetem egykori 

rektora, Szent-Györgyi Albert 

tiszteletére életre hívott tanulmányi 

versenyen.  

         A rendezvény megnyitójára az SZTE rektori épületében került sor, ahol előbb prof. dr. Dux 

László, az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára, a verseny 

zsűrijének elnöke köszöntötte a résztvevőket, örömének adva hangot annak kapcsán, hogy immár 

nyolcadik alkalommal kerül sor a versenyre, illetve hogy idén is érkeztek versenyzők a határon 

túli területekről, Aradról és Zentáról is. Ezt követően dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja 

nyitotta meg a versenyt, aki beszédében elmondta, a Szegedi Tudományegyetem kiemelt 

feladatának tekinti a tehetséggondozást, amely tevékenységének egyik legfontosabb alappillére 

éppen ez a verseny.  

 

A megnyitó folytatásában az egybegyűltek 

meghallgathatták Gérard Mourou Nobel-

díjas professzor előadását, amely mind a 

diákok, mind a tanárok számára óriási 

élményt jelentett. 

 

 

 

 

 

A Zentai Gimnázium tanulói Gérard Mourou 

Nobel-díjas tudóssal  

 



A rendezvény keretében elismerő oklevéllel díjazták azokat a 

tanárokat, akik évek óta eredményesen készítik fel diákjaikat a 

rangos megmérettetésre, elismerve ezáltal a tehetséggondozás 

terén nyújtott tevékenységüket.  

Az elismerő okleveleket prof. dr. Dux László, a zsűri elnöke, 

dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja és Gérard Mourou, a 

2018-as év fizikai Nobel-díjas tudósa adta át a tíz díjazott 

tanárnak, köztük Máriás Ildikónak, a Zentai Gimnázium 

kémiatanárának is. 

 

 

 

        

GÉRARD MOUROU NOBEL-DÍJAS 

TUDÓS GRATULÁL MÁRIÁS 

ILDIKÓNAK AZ ELISMERŐ 

OKLEVÉLHEZ.  

 

 

  A természettudományok iránt érdeklődő 

középiskolás diákok először a számítógépes 

elődöntőben mérhették össze tudásukat, 

majd az ott legeredményesebben teljesítő 

hat csapat tagjai részt vehettek a másnapi 

szóbeli döntőn, ahol egyebek mellett a 

Szent-Györgyi Albert életéhez és 

munkásságához, valamint az elmúlt öt év 

Nobel-díjasaihoz kapcsolódó kérdésekre is 

válaszolniuk kellett.  

Kisfilm  (kreatív) kategóriában a Zentai Gimnázium csapata bizonyult a legjobbnak elnyerve 

ezáltal a legkreatívabb csapatnak járó címet. (forrás:Magyar Szó) 



*** 

       

A zentai Művelődési Házban az idén is 

közösen ünnepeltek a községbeli oktatási 

intézmények dolgozói a pedagógusnapi 

ünnepségen november 8-án.  

 

 

*** 

         

 

     A vajdasági felsőoktatási kiállításra a III. Edu-

Expo és a Rákóczis Légy-Ott! rendezvényre is 

november 8-án került sor a Városi 

Sportcsarnokban. 

 

 

*** 

 A körzeti kosárlabdaversenyen november 14-én a Zentai Gimnázium fiú-és lánycsapata is 

2.helyet szerzett.  

*** 

A községi kézilabdaversenyen november 15-én a lánycsapat a 3., a fiúk viszont a 4.helyre 

kerültek. 

 

***  

            November 15-én Gašović Jovan 

történelemtanár vezetésével az újvidéki Szerb Nemzeti 

Színházban a szerb tanulók Dosztojevszkij: Bűn és 

bűnhődés című műve alapján készült előadást 

tekintették meg.  



*** 

         November 16-án,  a biológia és a kémia tudományának valódi ünnepeként zajlott le a 

Zentai Gimnáziumban az idei Fábri Géza Biológiaverseny és Máriás Vilmos Kémiaverseny, 

amelyeken összesen közel száz középiskolás diák versengett Vajdaság szinte minden részéről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvény kezdetén Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium igazgatónője köszöntötte az 

egybegyűlteket, aki kifejtette, a versenyekkel az általa vezetett intézmény két egykori kiváló 

tanára, Fábri Géza és Máriás Vilmos emléke előtt szeretnének tisztelegni, hiszen mindkét 

pedagógusegyéniség napjainkban is valódi példakép lehet a felnövekvő generáció tagjai számára. 

Örömének adott hangot annak kapcsán, hogy mind több középiskolából érkeznek résztvevők a 

megmérettetésekre, hiszen ezáltal jelentős mértékben hozzájárulhatnak a természettudományok, 

ezen belül elsősorban a biológia és a kémia népszerűsítéséhez is. 

            Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Fábri Géza 

Biológiaverseny és a Máriás Vilmos 

Kémiaverseny nagy jelentőséggel bír a 

zentaiak számára, hiszen az elindítói 

hagyomány- és értékteremtőnek szánták, 

majd hozzátette, a szervezők a témák 

kiválasztása során olyan problémákra 

hívják fel a figyelmet, amelyek az 

eljövendő generációk életére is nagy 



hatással lehetnek, ilyen az idén a talaj, illetve a talaj szennyezése, valamint élővilágának a 

megőrzése is. Mint mondta, jó, ha ezek a kérdések felkeltik a középiskolások figyelmét, hiszen 

rajtuk, a jövő szakemberein is múlik, hogy ezek a folyamatok milyen irányba haladnak majd az 

elkövetkező évek, évtizedek folyamán.  

          A beszédek és a Zentai Gimnázium tanulóinak alkalmi műsora után kezdetét vették a 

megmérettetések, amelyek során a résztvevőknek előbb az írásbeli forduló feladatait kellett 

megoldaniuk, majd a versenyek központi témájához kapcsolódó önálló kutatásaikat kellett 

bemutatniuk a neves szakemberekből álló zsűri tagjai előtt. 

 

 

          Az eredmények összesítése után a Fábri Géza Biológiaversenyen az első és második 

osztályosok mezőnyében az első helyezést a Todor Čobanov–Marko Nikočev páros (Zentai 

Gimnázium), a másodikat a Biljana Krasić–Đurđina Kukolj kettős (törökkanizsai Dositej 

Obradović Gimnázium és Szakiskola), a harmadikat pedig Horváth Ervin (Zentai Gimnázium) 

érdemelte ki. A zsűri különdíjjal jutalmazta a Zeković Nikola–Živanov Petar (Zentai 

Gimnázium), a Tatjana Jančić–Filip Čonić (törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és 

Szakiskola), Gonclik Erika–Koós Ágnes (Óbecsei Gimnázium), Káplár Flóra–Lázár Lea (zentai 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) és a Bacsi Rebeka–Döme Kitti (zentai Egészségügyi 

Középiskola) párosokat. 

         A harmadik és negyedik osztályosok között a Natalija Bojić–Olivera Špirić páros (Zentai 

Gimnázium) bizonyult a legjobbnak, a második helyet a Vladan Vučević–Mina Milijašević 

kettős (törökkanizsai Dositej Obradović Gimnázium és Szakiskola) a harmadikat pedig az Ali 

Amina–Király Réka duó (zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) szerezte meg. A díjakat 

Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja, valamint 

Lálity Zsolt és dr. Menyhárt Ákos, a zsűri két tagja adták át a legeredményesebb versenyzőknek. 



A Máriás Vilmos Kémiaversenyen az első és második osztályosok mezőnyében az Ágó Gergely–

Nagy Daniella páros (zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) diadalmaskodott, a második 

helyen a Sinkovics Alex–Oláh Bálint kettős (zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium), a 

harmadikon pedig a Bujdosó Márk–Csikós Gergely duó (zentai Bolyai Tehetséggondozó 

Gimnázium) végzett. A zsűri különdíjjal jutalmazta a Juhász Boglárka–Urbán Dorottya (Zentai 

Gimnázium), az Adžić Dajana–Krstović Dunja (zentai Egészségügyi Középiskola) és az Ágó 

Gergely–Nagy Daniella (zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) párosokat. 

          A harmadik és negyedik osztályosok között a Zabos Péter–Kratok Gyula kettős (zentai 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) végzett az első helyen, a Horváth István–Hugyik Kornél 

duó (zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium) a másodikon, a Klonka Áron–Koós Enikő 

páros (Zentai Gimnázium) pedig a harmadikon. A zsűri mindhárom díjazott csapatnak odaítélt 

egy-egy különdíjat is. A díjakat Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és 

művelődéssel megbízott tagja, valamint Bicskei Erzsébet és dr. Papp Zsigmond, a zsűri két tagja 

adták át a legsikeresebb résztvevőknek.  

A Fábri Géza Biológiaverseny és a Máriás Vilmos Kémiaverseny Zenta község önkormányzata, 

az Európa Kollégium, a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete, a Zentai Történelmi Levéltár, 

valamint a TM-People International Kft. támogatásával valósult meg. (forrás: Vajdaság Ma) 

Iskolánk tanulóinak eredményei:  

Fábri Géza Biológiaverseny   

1-2. osztály : 1. hely: Todor Čobanov–Marko Nikočev ; 3. hely: Horváth Ervin  ; különdíj: 

Zeković Nikola–Živanov Petar 

3-4. osztály : hely: Natalija Bojić–Olivera Špirić 

 



Máriás Vilmos Kémiaverseny  

1-2. osztály  :különdíj : Juhász Boglárka–Urbán Dorottya  

3-4. osztály : 3. hely és különdíj : Klonka Áron–Koós Enikő  

 

 

*** 

         

 

  Jovan Gašović előadást tartott november 16-án 

Stevan Sremacról, a Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központban.  

*** 

         

 

 

Ugyancsak november 16-án nyelvészeknek 

tartottak továbbképzést intézményünkben. 

 

 

 

 

*** 

        A magyar tanulók november 16-án a Zentai Magyar Kamaraszínház kamaratermében 

megtekintették Mark Twain: Éva és Ádám naplója című előadást. 

*** 



        

Már a következő év szeptemberében 

megkezdődhet a kínai nyelv és kultúra 

oktatása Zentán. Erről egyeztetett 

november 21-én az Újvidéki Egyetem 

Konfuciusz Intézete és a Tisza-parti 

település négy középiskolájának 

igazgatója. A találkozó a helyi 

önkormányzat, illetve a Tartományi 

Oktatási Titkárság szervezésében jött létre.  

      

 A Zentai Gimnázium, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, valamint az 

Egészségügyi Középiskola és a Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola igazgatói 

üdvözölték a Konfuciusz Intézet kezdeményezését, miszerint a tanintézmények 

közreműködésével nemcsak a kínai nyelvet, hanem a távol-keleti ország kultúráját is 

megismertetnék különböző kurzusokon keresztül. 

      Az újvidéki Konfuciusz Intézet a Bölcsésztudományi Kar berkein belül működik. Vajdaság 

közigazgatási központjában, illetve környékén már számos tanfolyamot indítottak, illetve több 

intézménnyel is kiváló kapcsolatot, együttműködést ápolnak. A két ország közötti kiváló 

kapcsolatnak köszönhetően most ezt a munkát szeretnék tovább bővíteni, többek között a Tisza 

menti régióban is – mondta el Chen Hui, az Intézet igazgatója. 

A találkozó egyik fő szervezője a Tartományi Oktatási Titkárság volt. Nyilas Mihály, a kabinet 

vezetője az eseményen kiemelte, az Intézet már működő együttműködései hidat építenek a két 

kultúra között, így tovább mélyítve a két ország baráti kapcsolatait. 

         A találkozó résztvevői a tárgyalások után közösen tekintették meg a felújított Zentai 

Gimnázium épületét, ahol a Közgazdasági és Kereskedelmi, valamint az Egészségügyi 

Középiskola életébe  is betekintést nyerhettek.  

 

*** 



       Ünnepélyes keretek között mutatták be november 27-én a zentai BeeHome Közösségi 

Házban Máriás Ildikó és Szórád Endre Tehetséggondozás a kémiaoktatásban című közös 

kötetét, amely a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete gondozásában látott napvilágot. 

 

A rendezvény kezdetén Perpauer Attila, a 

zentai községi tanács oktatással és 

művelődéssel megbízott tagja köszöntötte az 

egybegyűlteket, kiemelve, hogy a 

tehetséggondozás szerepe napjainkban egyre 

inkább felértékelődik, aminek a zentai oktatási 

intézményekben is igen nagy figyelmet 

szentelnek, és ezt mi sem bizonyítja jobban 

annál, hogy a Tehetséggondozás a kémiaoktatásban című kötet is két zentai oktatási intézmény, a 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Zentai Gimnázium kiváló kémiatanárai közös 

munkájának eredményeképpen látott napvilágot. Hozzátette, fontos, hogy olyan értékeket 

közvetítsünk a fiatalok felé, amelyek hozzájárulhatnak a fejlődésükhöz, valamint értékrendjük 

formálásához is, amire ez a kiadvány is kiváló példaként szolgál. 

       A köszöntőt követően az est vendégei, Máriás Ildikó, a Zentai 

Gimnázium kémiatanára és Szórád Endre, a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium kémiatanára, a Tehetséggondozás a 

kémiaoktatásban című könyv két szerzője, valamint Muhi Béla 

nyugalmazott fizikatanár, a kötet szerkesztője, a rendezvény 

moderátora, Bózsó Izabella kérdéseire válaszolva meséltek a 

kiadvány létrejöttének körülményeiről, a kötet felépítésről, 

valamint a tehetséggondozás terén szerzett több évtizedes 

tapasztalataikról is.  

       Muhi Béla kifejtette, a két szerző nemcsak Vajdaság, hanem 

az egész Kárpát-medence legemblematikusabb kémiatanárai közé 

tartozik, majd hozzátette, Zentán igen nagy hagyománya van a 

kémiaoktatásnak, köszönhetően mások mellett Máriás Vilmosnak, aki egykor szintén írt olyan 

könyveket és füzeteket, amelyek meghatározó jelentőséggel bírtak a vajdasági magyar 



kémiaoktatásban, és akinek a lánya, Ildikó is kiváló kémiatanár, olyan innovatív módszerek 

kidolgozója, amelyeket mind Vajdaságban, mind az egész Kárpát-medencében egyre többen 

alkalmaznak. Mint mondta, a másik szerző, Szórád Endre pedig, aki az iparból evezett át az 

oktatás vizeire, nagyon gyorsan a csúcsra ért, a határtalan szorgalmának, a magas színvonalú 

szakmai tudásának és a diákokhoz való különleges viszonyulásának köszönhetően mára szinte 

minden olyan díjat megkapott, amelyeket kémiatanár megkaphat. 

        Máriás Ildikó és Szórád Endre elmondták, a kötettel az volt a céljuk, hogy összefoglalják és 

mások számára is elérhetővé tegyék azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt évek, 

évtizedek során összegyűjtöttek, ugyanis úgy vélték, azokból mások is sok ötletet meríthetnek, 

köztük nemcsak a tanítók és a tanárok, hanem a szülők és a diákok is. Mint mondták, mindketten 

más-más szemszögből közelítették meg a tehetséggondozás kérdéskörét, és ezek az egymástól 

eltérő aspektusok kiválóan kiegészítik egymást a kötetben, hiszen ezáltal válik lehetővé az, hogy 

ne csupán azon pedagógusok számára kínáljanak izgalmasabbnál izgalmasabb módszereket, 

akiknek az intézménye jól felszerelt laboratóriummal rendelkezik, hanem azoknak is, akiknek 

nem állnak rendelkezésükre a szükséges technikai feltételek. 

         A szerzők kitértek arra is, hogy a kötet több részből épül fel, az elméleti részben a tehetség 

és a tehetséggondozás legfontosabb ismérveit foglalják össze, a gyakorlati részben pedig 

különféle kísérletekkel, illetve a diákok kreativitásának és a problémamegoldó készségének 

fejlesztésére irányuló feladatokkal találkozhatnak az olvasók, akik mindemellett abba is 

betekintést nyerhetnek, miért fontos a tehetséggondozás a tanórákon kívüli tevékenységekben, 

illetve milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ennek művelésére. 

        A vendégek egyetértettek abban, hogy a gyermekekben benne van a kíváncsiság, és a jó 

pedagógus feladata az, hogy ezt ne ölje ki belőlük, hanem sokkal inkább táplálja bennük, hiszen 

– ahogyan fogalmaztak – a megfelelő módszerek alkalmazása révén igenis érdekessé tehetőek 

számukra az olyan komoly dolgok is, mint amilyen például a fizika, a kémia vagy éppen a 

biológia. Mint mondták, ez a fajta kíváncsiság sok esetben elmúlik, mire a diákok a 

középiskolába kerülnek, és igen komoly kihívást jelent, hogy megpróbálják újra feléleszteni 

bennük, rámutatva számukra arra, hogy a természettudományok nem csupán az elmélet szintjén 

közelíthetők meg, hanem a gyakorlat szintjén is, ami minden korosztály tagjai számára igazán 

izgalmassá tudja azokat tenni. 



         Azt est vendégei kitértek a folyamatos fejlődés, az új módszerek megismerése, valamint a 

tanári továbbképzéseken való részvétel fontosságára, illetve számos egyéb kérdéskörre is a kötet 

kapcsán, amelyet Muhi Béla valódi sikertörténetnek nevezett, és a nyilvánosság előtt is felkérte a 

szerzőket arra, hogy mielőbb kezdjenek hozzá a folytatás megírásához, hiszen abban minden 

bizonnyal még izgalmasabb tapasztalatokat oszthatnak majd meg mind a 

pedagógustársadalommal, mind a nagyközönséggel. 

        A zentai BeeHome Közösségi Házban életre hívott rendezvény Zenta község 

önkormányzata támogatásával valósult meg. (forrás: Vajdaság Ma) 

 

 

*** 

        Jovan Gašović előadást tartott november 

29-én Jovan Nenad cárról Csókán.  

 

 

*** 

        Pataki Tibor történelemtanár november 29-én a Zentai Alkotóházban II. Rákóczi Ferencről 

tartott előadást. 

 

***  

         Iskolánk adott otthont a biológiatanárok szakmai 

értekezletének, mely a Magyar Nemzeti Tanács 

közreműködésével december 9-én került megszervezésre. 

Ezen a tanácskozáson Együd Bence Norbert, a Magyar 

Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályának elnöke, 

ismertette a társaság működését, mely több évtizede szervezi 

meg a Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és 

Környezetvédelmi Tanulmányi Versenyt középiskolások 

részére.  

 

 



*** 

          А Magyar Nemzeti Tanács és a 

Vajdasági Magyar Diákszövetség 

felsőoktatási tájékoztató körútjának 

állomása december 13-án a Zentai 

Gimnázium volt. A tanulók hasznos 

információkkal gazdagodhattak a 

továbbtanulással kapcsolatban.  

 

*** 

        

 

  Jovan Gašović előadást tartott december 13-

án Aleksandar Karađorđević királyról, a 

Stevan Sremac Szerb Művelődési 

Központban.  

 

 

 

 

*** 

          

 

15 facsemetét ültettek el a zentai Önkormányzat jóvoltából a 

Zentai Gimnázium udvarában, ezzel zárult az első félév. 

 

 

 

 

 

 



Második félév 2019/2020 

 

     

 A  községi matematikaversenyen január 18-án, 

részt vettek: Farkas Réka, Mészáros Sámuel, Györe 

Csongor, Mészáros Csaba, Erős Bálint, Almási 

Andrea, Nagy Abonyi Márk, Csúzdi Loretta, Urbán 

Dorottya, Juhász Boglárka. Továbbjutottak : Farkas 

Réka Csúzdi Loretta, Urbán Dorotya és Juhász 

Boglárka.  

 

 

*** 

     A 3/3 és 3/4 osztály tanulói január 23-án a BeeHome-ban a Lalić Zsolttal, Fehér 

Szabolccsal, Kálai Göblös Nikolettéval és Török Ákossal folytatott beszélgetésen vettek részt. 

*** 

     A Szent Száva napi ünnepségre január 27-én a Művelődési Házban került sor. 

*** 

     A 3/3 és 3/4 osztály tanulói a  BeeHome-ban január 29-én Bózsó Izabellával, Köszög 

Anettel, Horváth Idával és Sztantiy Szebasztiánnal találkozhattak. 

 

*** 

     Február 4-én a gimnázium ebédlőjében 

bemutatkozott a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar a végzősöknek.  

 

 

 

 

*** 



      

A Zentai Gimnázium Álarcok nevű csapata 5. 

helyezést ért el a Wallenberg nyomán vetélkedő  

február 6-án Magyarországon, Baján 

megrendezett országos elődöntőjén. 

 

 

 

 

 A csapat tagjai: Horváth 

Ervin, Bálint Krisztina és 

Stančulov Dominik.  

 

 

*** 

      

A Tartományi Oktatási Titkárság jóvoltából új 

bordásfalakkal gazdagodott a Zentai Gimnázium 

épületének tornaterme. Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium 

igazgatója elmondta, hogy a titkárságtól közel ötszázezer 

dinárt kaptak céleszközként a bordásfalak megvásárlására, 

és ezek a tornaszerek teljes mértékben megfelelnek az EU-

s standardoknak. 

 

*** 

     Február 26-án a községi szavalóversenyen Radonjić 

Momčilo 1., Borđoški Una és Vlah Mia 2., Špirić Olivera és 

Mirković Nataša 3. helyezett lett.  

 



 

 

 

*** 

     Február 26-án a Zentai Gimnázium volt a 

házigazdája a Curie Környezetvédelmi 

Emlékverseny vajdasági döntőjének. A diákok öt 

korcsoportban versenyeztek, az általános iskolák 3-

4., 5-6. és 7-8. osztályos tanulói, illetve a 

középiskolák 1-2. és 3-4. osztályos tanulói mérték 

össze tudásukat, felkészültségüket, hetven diák vett 

részt a versenyen, akik háromfős csoportokban 

versenyeztek. Az első helyezettek eljutottak a 

Szolnokon megtartandó országos döntőre. 

     Iskolánkat hét csapat képviselte, akik az alábbi 

eredményeket érték el: 

1-2. osztály 

Bene Aleksandra, Szűcs Lili, Surányi Balázs - 1. 

hely 

Gordos Anett, Pető Sára, Ćunaj Erleta - 2. hely 

Beszédes Sára, Terhes Virág, Törtei Hédi - 3. hely 

 

 

3-4. osztály 

Almási Andrea, Bauerfeind Klementina, Horváth 

Kátai Orchidea - 1. hely 

Borbély Barbara, Klonka Áron, Opauszki Péter 

Pál - 1. hely 



Kovács Dorina, Pósa Dorka, Wolland Kata- 3. hely 

Csabai Zsófia, Kólity Kinga - 4. hely 

Felkészítő tanár: Máriás Ildikó 

*** 

     Február 27-én tartották a zentai Sportcsarnokban a községi kispályás labdarúgótornát, 

melyen a Zentai Gimnázium csapata 1. helyen végzett. 

*** 

     A községi kézilabdaversenyen a lányok és fiúk csapata is 2. lett. 

*** 

     Február 29-én a községi Irodalmi olimpia nevű versenyen Mačoš Jelena 1., Barjaktarović 

Danilo 2., Zeković Nikola 1. helyen végzett.  

 

*** 

     Március 1-jén Farkas Réka 1. helyezést ért el a körzeti 

matematikaversenyen. 

 

 

*** 

     Március 2-án a községi röplabdaversenyen, Zentán a 

lánycsapat 1., a fiúcsapat 2. lett.   

 

*** 

     Március 5-én tanulóinkkal ismét 

ellátogattunk a 15. Nemzetközi Oktatási 

Kiállításra, Újvidékre, ahol hazai és 

külföldi felsőoktatási intézmények 

mutatkoztak be. 

 

 

 



 

*** 

     Március 6-án a körzeti röplabdaversenyen, Kikindán a Zentai Gimnázium lánycsapata 

2.helyet ért el.  

 

*** 

     Március 6-án a  Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány  

könyvbemutatót (Raković Aleksandra könyve) szervezett. Az 

est házigazdája iskolánk történelemtanára, Gašović Jovan volt. 

 

 

 

*** 

     A községi szerb nyelvi verseny március 7-én zajlott. Nešić Teodora és Đukić Luka 1. helyet 

ért el.  

*** 

     A községi anyanyelvi verseny március 7-én zajlott. Beszédes Sára 2. helyezést ért el, Véber 

Amarilla 2. helyezést, Almási Andrea 3. helyezést.  

 

*** 

     Március 13-án tartották a körzeti kispályás labdarúgótornát, melyen a Zentai Gimnázium 

csapata 3. helyen végzett. 

***  



     Vlah Mia и Đuza Jovana részt vettek munkáikkal a szociológiaversenyen, és a vajdasági 

szintű megmérettetésig jutottak.  

*** 

     A COVID-19-es világjárvány miatt Szerbiában március 16-án bevezették a rendkívüli 

állapotot. 

     A tanítás online folytatódott ennek következményeként, minden osztályfőnök elkészítette a 

saját osztálya Messenger-csoportját, hasonlóan működött az osztálytanács és a tantestület is. A 

tanulók minden utasítást megkaptak az oktatásra vonatkozóan, így az megfelelően működhetett. 

A hiányzókat napi szinten kellett jelenteniük a tanároknak, és külön tervet kellett készíteniük a 

távoktatásra hetente. Az iskola bélyegzőjével és az igazgató aláírásával ellátott füzetbe kellett 

minden tanárnak vezetnie az óratartását.  

     A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolák tehát bezárták kapuikat, helyettük az 

oktatás helyét az otthonok vették át. Egy ilyen kihívásokkal teli időszakban, új helyzetben kellett 

megszervezni a tanítást távoktatás formájában. A Magyar Nemzeti Tanács mindenkor fontosnak 

tartja, hogy a magyar anyanyelvű diákok is ugyanolyan feltételek mellett tanuljanak, mint a 

többség nyelvén tanulók, ezért megszervezték a televíziós felvételek elkészítését a Pannon 

Televízióval együttműködve, ahogyan a szerb anyanyelvű diákok számára is a szerbiai RTV ezt 

megtette. 

 

*** 

     A Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjének idei körzeti versenyét, 2020. 

március 28-án a csókai Vegyészeti-

Élelmiszeripari Középiskola online formában 

bonyolította le. 

     Az  53. Középiskolások Művészeti 

Vetélkedőjének beszédművészeti, irodalmi és 

megzenésített versek körzeti vetélkedőjére 

összesen 101 pályamunka érkezett be.  



     A becsei döntő eredményei: Beszédművészeti vetélkedő –  drámai monológ: Vajda Noémi 

– 2. hely, Irodalmi vetélkedő –  novella: Szemerédi Fanny  – 3. hely, Megzenésített versek –  

dicséretben részesült: Tóth Ádám . 

 

*** 

     A V. iskolák közötti Fogyasztóvédelmi Versenyt online formában  tartották meg április 

folyamán, a Zentai Gimnáziumból Koós Enikő és Klonka Áron vettek részt ezen, a szervezők 

minden résztvevőt jutalmaztak.                

                              

***   

     A magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Pályaválasztásért felelős 

bizottsága minden évben megszervezi a Magyarkanizsa 

községben tanuló 7. és 8. osztályos tanulók számára a 

Középiskolák börzéjét. A 2020.03.17-én érvénybelépő 

Minisztériumi rendelet következtében a rendezvény elmaradt, de 

összegyűjtötték azokat a középfokú oktatási intézményeket, akik a 

IX. Középiskolák börzéjén is bemutatkoztak volna. Az online 

összefoglaló a következő linken szerepelt: 

https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze

. A Zentai Gimnázium is bemutatkozott.  

 

 

*** 

     A zentai Vöröskereszt által szervezett Mit tudsz az egészségről? és Mit tudsz a 

Vöröskeresztről? elnevezésű községi veseny, melyet március 25-ére terveztek, elmaradt, de 

képzőművészeti pályázata – A vér életet jelent –  online formában lezajlott, minden beérkezett 

pályamunkát győztesként regisztráltak, ezen részt vett iskolánk tanulói közül Bene Aleksandra.  

 

 

*** 

https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze
https://sites.google.com/jjzkanjiza.edu.rs/onlinekozepiskolakborze


     Június 16-án került sor 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 2019/20-as tanév érettségizőinek ünnepi elbúcsúztatása június 

19-én zajlott, a 2016/20-as generáció legjobbjai: szerb tanítási 

nyelven Mia Vlah, magyar tanítási nyelven Kovács Dorina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Vlah Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Dorina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


