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Muhi Béla főszervező beszámolója 
 

Az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumban 2016. május 14-én tizennegyedik 
alkalommal került megrendezésre a GENIUS konferencia, a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesületének (VMPE) egyik legrangosabb rendezvénye. A verseny első, írásbeli fordulójára 
a diákok szakdolgozatot küldtek be, leírták vizsgálataik, kutatásaik eredményeit. A 
konferencia jellegű szóbeli prezentáción szekciónként háromtagú szakbizottság értékelte a 
felmutatott teljesítményt.  

A vajdasági tehetséges, kutató diákok verseny jellegű tanév végi seregszemléje ezúttal 
is igen színvonalasnak bizonyult. Mintegy nyolcvan diák szerepelt kilenc szekcióban, a 
szakbizottság huszonhét tagú volt. A rendezvény keretében került sor a tartományi szintű IX. 
Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokságra, valamint a IV. Vajdasági Fogyasztóvédelmi 
Diákversenyre.  

A megnyitó ünnepségre a vendéglátó iskola gyönyörű dísztermében került sor május 
14-én, szombaton 9 óra 30 perckor. Tatjana Vukadinović iskolaigazgató köszöntötte a 
konferenciára érkezett vendégeket, és szólt a gimnázium fontosabb tevékenységeiről. 
Kihangsúlyozta, hogy a kezdetektől fogva, tehát most 14. éve ez az iskola a színhelye ennek a 
rangos rendezvénynek. Nagy Margit, a társszervező Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesületének elnöke méltatta a másfél évtizede tevékenykedő GENIUS mozgalmat, a 
kiterjedt aktivitásokat, melyek tehetséggondozó táborok, diákversenyek, konferenciák és 
egyebek megszervezésében és lebonyolításában mutatkoznak meg. Egyúttal közölte, hogy 
negyvenen, a legeredményesebb versenyzők és mentoraik jutalomként egyhetes díjmentes 
nyári táborozáson vehetnek részt. Hagyományosan az Erzsébet Táborról van szó, mely ezúttal 
is Erdélyben, Ivó helységben lesz megszervezve.    

 
Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom elnöke, a rendezvény főszervezője 

megköszönte a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatását, 
kihangsúlyozta a VMPE szerepét, mely éppen a GENIUS mozgalomnak köszönve lehetett 
tagja a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. Köszönetet mondott Velisek Klára tanárnőnek, a 
helyi szervezőnek is.  Ezután közölte a szekcióbeosztást és bemutatta a szakbizottságokat. A 
diákok szóbeli prezentációja 10 órakor kezdődött. Mindenkinek tíz perc állt a rendelkezésére, 
hogy a hozott eszközök bemutatásával, elektronikus prezentáció kíséretében bemutassa 
szakmunkáját, majd válaszoljon a szakbizottság és a hallgatóság kérdéseire. Mindegyik 
szekcióban három rangos zsűritag (akadémikus, egyetemi tanár, tudományos kutató vagy 
tapasztalt szaktanár) értékelte a felmutatott teljesítményt.  

 
A műszaki tudományok, informatika és fizika témakörben Fehér Krisztián, a zentai 

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanulója HHO című kutatási témájával 
szerzett első díjat. Azt vizsgálta, hogy a közlekedésben a víz miként szerepelhet 
üzemanyagként, miközben a vízfelbontás és a hidrogén kinyerésének újszerű módszerét 
tanulmányozta elméletbe, és a módszert a gyakorlatban is kivizsgálta. Ugyancsak első díjazott 
lett Varga Árpád és Nagy Kanász Dávid, akik a szabadkai Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó Gimnázium tanulói és Fizikalendárium címmel készítettek egy érdekes és 
hasznosnak mutatkozó szakmunkát.  

 
A kémia szekcióban a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanulói jeleskedtek 

Szórád Endre kémiatanár vezetésével. Első díjas lett Szvoreny Viktor A szerves anyagok 
eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével című szakmunkájával. 
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További első díjazottak Kéringer Dorina (A kémiai koktél), Nyilas Orsolya és Szabó Imre (A 
foszfor égése víz alatt), valamint Molnár Ramóna és Csíkos Gergő (Redoxi reakciók).  

 
Az orvostudomány és biológia elnevezésű szekcióban első díjat kapott Nyári Tibor, a 

magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója 
Lávakőzet - segítség a palántanevelésben című munkájával.  

 
A pszichológia és szociológia szekcióban öt első díjat osztottak ki. A 

legeredményesebb tanulók Váradi Ibolya és Torda Dorina Megihletődtünk! című 
előadásukkal, valamint Bakos Dorisz A távolság közelsége című szakmunkájával, 
mindannyian a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola tanulói. 
Ugyancsak első díjazottak Faragó Fanni,  a gunarasi Dózsa György Általános Iskola tanulója 
A XXI. század írástudó embere, avagy az analfabéták című tanulmányával, Guzsvány Réka, a 
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanulója Egészségtudatosság a 
fiatalok körében című munkájával, valamint Mészáros Réka, a Zentai Gimnázium 
versenyzője A zene hatása az érzelmekre című előadásával.  

 
A történelem és helytörténet elnevezésű szekcióban első díjasok a következők: 

Kővágó Orsolya, a zombori Veljko Petrović Gimnázium tanulója A bezdáni hajózsilip című 
munkájával, valamint Posztós Nikoletta és Fontányi Réka a gunarasi Dózsa György Általános 
Iskola tanulói  Kis templomunk nagy története című tanulmányukkal.  

 
A fotográfia szekcióban első díjat érdemeltek ki Szekeres Levente és Tolnai Zsófia, a 

szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulói, valamint Puskás Rebeka, 
a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanulója.  

 
A IX. Vajdasági Diák Menedzsment Bajnokság győztesei Gója Henrietta és Ágoston 

Annabella, a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tanulói Spotlight K.F.T. című 
szakmunkájukkal 
 

IV. Vajdasági Fogyasztóvédelmi Diákversenyen négy csapat ért el első díjat. Ezek a 
következők: Dorotea Stojšić, Egészségügyi Középiskola, Zenta; Mia Matić és Ivan Marčeta, 
illetve Đukić Ana és Urošev Milica, Zentai Gimnázium; Pozsár Elizabetta és Benedek Tünde, 
Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, Zenta.  

 
A közgazdaságtan szekció győztesei: Fehér Tamás és Török Szandra, Közgazdasági és 

Kereskedelmi Iskola, Zenta (a szakmunka címe Szerbia és a Kereskedelmi Világszervezet - 
WTO viszonya); Farkas Szebasztiján, Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola, Óbecse (A digitális 
pénz); Goór Imre és Rodić Ádám, Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola, Óbecse (Globalizáció).  

 
A GENIUS konferenciák lassan másfél évtizede segítik Vajdaságban a 

tehetségnevelést, lehetővé teszik a kutató és tehetséges diákok megmérettetését, serkentik a 
tehetséggondozást. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy vannak tehetségeink, akikre érdemes 
odafigyelni. Muhi Béla, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom vezetője kiemelte a felkészítő 
tanárok áldásos tevékenységét, a szülők segítségét és támogatását. A Vajdasági Magyar 
Tankönyv Tanács mintegy kétszáz ajándékkönyvet osztott ki, tájékoztató nyomtatvány is 
készült. Mindegyik diák, felkészítő tanár és zsűritag is megfelelő oklevelet kapott. A 
konferencián jelen voltak a médiák képviselői, sajtócikkek jelentek meg, részletes beszámolót 
és képgyűjteményt közöl a Fókusz - ismeretterjesztő és tudománynépszerűsítő elektronikus 
folyóirat: www.fokusz.info 

 2 

http://www.fokusz.info/


A Pannon Rádió élő kapcsolásban szólaltatta meg Muhi Béla főszervezőt, aki 
tájékoztatott a GENIUS versenyfelhívásról, a rendezvény részleteiről. 

Az Újvidéki Televízió helyszíni felvételeket készített. 
A VMPE iroda részéről Stanyó Gábor készített felvételeket, melyek itt tekinthetők 

meg:  https://goo.gl/photos/432m1nefVuQ46N3MA  
  
További hivatkozások:  
 
http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/tehets%C3%A9ges-di%C3%A1kok-
versenye_718504.html 
http://www.magyarszo.com/hu/3052/vajdasag_ujvidek/146291/XIV-GENIUS-
konferencia.htm 
http://fokusz.info/index.php?cid=1277750475&aid=1142745996  
http://www.magyarszo.com/hu/3035/vajdasag_ujvidek/145194/Versenyfelh%C3%ADv%C3
%A1s.htm 
http://www.delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/53156-2016-04-06-12-05-25 
http://www.magyarszo.com/hu/3055/vajdasag_ujvidek/146487/XIV-GENIUS-
konferencia.htm 
http://www.magyarszo.com/hu/3056/vajdasag_ujvidek/146582/XIV-GENIUS-
konferencia.htm 
http://kerteszeti.tanuljkertesz.hu/xiv-genius-es-ix-menedzsmentbajnoksag/ 
http://tg.edu.rs/hun/diakjaink-sikere-az-ujvideki-xiv-genius-konferencian/ 
 

 
 

Tatjana Vukadinović igazgatónő beszéde 
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Nagy Margit VMPE elnök köszöntője 
 

 
 

Muhi Béla főszervező köszöntője 
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Csoportkép – Dávid Csilla felvétele 
 

 
 

Munkában a kémia szekció szakbizottsága 
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Előadások kémiából 
 

 
 

Értékel a fotográfia szekció zsűrije 
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A Menedzsment Bajnokság szakbizottsága 
 

 
 

Csoportkép – Menedzsment Bajnokság 
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Fogyasztóvédelmi szakbizottság 
 

 
 

Prezentáció a pszichológia és szociológia szekcióban 
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A Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács ajándékkönyvei 
 

 
 

Képriport készül… 
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Oklevelek diákoknak, mentoroknak, zsűritagoknak… 
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