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Egyesületének a szervezésében hatodik alkalommal került megrendezésre a négynapos 
középiskolai tehetséggondozó diáktábor. A rendezvény a GENIUS tehetséggondozó 
mozgalom programja. Főszervező Muhi Béla, a GENIUS elnöke, helyi szervező Velisek 
Klára, a rendezvénynek otthont adó iskola informatika szakos tanára volt.  

A VI. GENIUS Középiskolai Tehetséggondozó Diáktábor 2017. március 31-től április 3-
ig tartott. Ezúttal 21 tanuló vett részt a négynapos munkában a következő újvidéki 
középiskolákból: Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Középiskola, Április 7. Egészségügyi 
Középiskola és Svetozar Marković Gimnázium.  

A GENIUS Diáktábor célja a tehetségek felkutatása, a tehetségnevelés serkentése, a 
diákok érdeklősésének felkeltése a tudomány és a kultúra vonatkozásában, olyan témakörök 
feldolgozása, melyekre a tanórákon nincs lehetőség.  

Az első napon Muhi Béla bevezető előadást tartott a tehetséggondozással kapcsolatban, 
és a diákok tájékozódtak a tábor részletes programjáról. Szó volt a kutatási módszerekről, a 
szakmunkák megírásának módjáról, a kutató diákok konferenciáiról, versenyeiről és a 
felkészülési lehetőségekről. Először informatikából került sor műhelymunkára Velisek Klára 
tanárnő vezetésével. A tanulók csoportokban oldották meg a kapott feladatokat. Többek 
között elektronikus prezentációkat készítettek, és megismerkedtek a honlapkészítés 
fortélyaival.  

Dr. Tarján László, az Újvidéki Egyetem Műszaki Karának docense a mechatronika 
tudományterűletet mutatta be. Előadásban beszélt az automatákról, a robotokról, a különleges 
érzékelőkről, majd bemutatott egy különleges porszívót, mely több intelliens funkcióval 
rendelkezik. Fizikából érdekes kísérleteket lehetett látni, Muhi Béla irányításával 
problémamegoildó feledatokat is kaptak a diákok. Grnya Ildikó mgr. előadásában bemtatta a 
Császár-tó Különleges Természetvédelmi Területet. A tó gondozásával megbízott vállalat 
projektmenedzsereként szólt a látnivalókról, a látogatók és a diákcsoportok részére kalakított 
objektumokról, a hajókirándulás szépségeiról.  

A vendéglátó iskola kémia termében látványos kísérletek bamutatására került sor Kanyó 
Anikó tanárnő vezetésével. A diákok csoportokra lettek osztva, és egymás között vetélkedtek 
abban, hogy ki tudja elvégezni sikeresebben a kapott feladatokat.  

A diáktábor résztevői ellátogattak a Péterváradi várba. Turistvezető irányításával 
lementek a földalatti folyosókba, megismerkedtek a régi hadászati fortélyokkal, hadtörténeti 
ismereteket szereztek. A vár területén található az Újvidéki Városi Múzeum. Dr. Ózer Ágnes 
történész, muzeológus beszélt a Péterváradi vár építésének és sorsának a múltjáról, majd a 
kiállított tárgyakat mutatta be. Többek között láthattuk, hogy a 18. század közepétől az 
újvidéki polgári családok hogyan élek, milyen használati eszközökkel, bútorokkal 
rendelkeztek. Egy temetikus kiállítást is lehetett látni azzal az eseménnyel kapcsolatban, hogy 
1716. augusztus 5-én itt aratott fényes győzelmet Savoyai Jenő keresztény serege a török 
felett. 
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A VI. GENIUS középiskolai diáktábor résztvevői ellátogattak az Újvidéki Egyetem 
kampuszába is. A Mezőgazdasági Kar, a Technológia Kar, a Természettudományi-
matematikai Kar körbejárása közben több laboratóriumban is jártak. Dr. Csanádi János 
tanszékvezető bemutatta a Kémiai Intézetet, látni lehetett a legkorszerűbb műszereket és 
laboratóriumokat.  

A Vajdasági Természetvédelmi Intézetben Szabados Klára szakmunkatárs tartott 
ismertetőt. A diákcsapat tagjai megtekintették az intézetben lévő állandó kiallítást. Az 
alagsorban lévő műhelyekben a preprátorok munkáját követhették, megismerkedtek a gazdag 
herbáriumokkal, a kitömött állatok gyűjteményeivel.  

A Svetozar Marković Gimnáziumból a következő tanulók vettek részt a tábor 
munkájában: Habram Hunor, Frank Gabriella, Nikolić Zita (első osztály), Lackó Dóra, Pece 
Renáta, Hévízi Ivett, Acsai Noémi, Király Ibolya, Kókai Anna (második osztály), Giric 
Ferenc, Szabadi Baranyi László, Csépe Dominik, Bojko Andrej és Ökrész Albert (harmadik 
osztály). 

A Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Középiskolából a következő tanulók jöttek: Kaszás 
Nikolett, Forró Róbert és Buzási Annamária.  

Az Április 7. Egészségügyi Középiskola diákjai: Ruzsicska Zoltán, Talló Leon, Ábel 
Valentina és Tóth Emília.  

Mindegyik tanuló oklevélben részesült, szakkönyveket is kaptak a Vajdasági Magyar 
Tankönyvtanács jóvoltából.  

Ugyancsak oklevelet kaptak azok a pedagógusok, akik kiválasztották és elküldték a 
tehetséges diákokat ebbe a táborba: Videc Éva, Velisek Klára, Dr. Huszka Magdolna és 
Góbor Zoltán.  

Az előadók és foglalkozásvezetők köszönő leveleket kaptak: Mgr. Grnya Ildikó, Kanyó 
Anikó, Dr. Ózer Ágnes, Szabados Klára, Dr. Tarján László, Dr. Csanádi János és Muhi Béla.  

A diáktábor résztvevői minden nap uzsonnát és üdítőt fogyasztottak. Közös ebéd a 
Marina Vandéglőben és a Forum kiadóház éttermében volt.  

Köszönet illeti meg az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy ezúttal is 
támogatta ezt a középiskolai tehetséggondozó diáktábort. 
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Csoportkép Velisek Klára és Muhi Béla szervezőkkel 

 

 
Velisek Klára, az informatika gyakorlatok vezetője 
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A diákok az informatika műhelymunkán 

 

 
Érdekes kísérletek és fejtörők fizikából 
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Dr. Tarján László előadó és Muhi Béla főszervező  

 

 
Mgr. Grnya Ildikó előadása a Császár-tóról 
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Kísérletek kémiából Kanyó Anikó tanárnő vezetésével 

 

 
Fényképezkedés a péterváradi vár óratornyánál 
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Dr.  Ózer Ágnes történész bemutatta az  Újvidéki Városi Múzeumot 

 

 
A péterváradi vár földalatti folyosóinak a körbejárása  
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 Dr. Csanádi János tanszékvezető kémiai laboratóriumában 

 
 

 

 
Csoportkép Szabados Klárával a Tartományi Természetvédelmi Intézetben 
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Közös ebéd a Forum kiadóház éttermében.  

Mindegyik tanuló és előadó oklevélben és könyvajándékban részesült.   
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