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A 2012/2013-as tanév krónikája  
 

A gimnáziumunk életéről beszámoló évkönyvek mindig a tanév végén, a 

szóbeli érettségi vizsgák előtt kerülnek a nyomdába, ezért immáron 

hagyománnyá vált, hogy az új tanév krónikája előtt még az előző tanév 

érettségizőiről és a nyári szünidő híreiről is írunk, hiszen az iskolai krónika 

folytonosságát csak így tudjuk biztosítani.  

A 2011/2012-es tanév végzősei számára 2012. június 18-22-ig tartottak a 

II. Géza Gimnáziumban a szóbeli érettségi vizsgák. Mindkét osztály tanulói 

megállták a helyüket, jó eredményt értek el. Sikertelen érettségi egy sem volt.  

A 12.A osztály (osztályfőnökük Péter Péter volt) érettségi átlaga 3,9 lett. 

Kitűnő bizonyítványt szerzett Tihanyi Dániel. Jeles eredményt ért el: Fürdős 

Emese, Pilisi Róbert, Rácz Dávid, Rohmann Rebeka, Ruskovics Norbert, 

Sümegi József György, Tóth Béla. Jól érettségizett Jánosi László, Sümegi 

Balázs, Illés Dániel, Sztojka Sándor. Az érettségi vizsgabizottság által 

tantárgyi dicséretben részesült magyar nyelv és irodalomból: Fürdős Emese, 

Sümegi József György, Tihanyi Dániel, Tóth Béla, Pilisi Róbert, szóbeli 

feleletéért Bocz Gabriella, Rohmann Rebeka, Ruskovics Norbert, Juhász 

Anita, Kovács Kíra, Rácz Dávid. Történelemből Rohmann Rebeka, Tihanyi 

Dániel, Pilisi Róbert, Ruskovics Norbert, Sümegi József György, Tóth Béla és 

Rácz Dávid, fizikából Pilisi Róbert, angol nyelvből Rácz Dávid kapott 

dicséretet. Az emelt szinten érettségizett 12 tanuló vizsgaátlaga 4,8 lett.  

A 13. B osztály (osztályfőnökük Schultzné Pem Erzsébet volt) érettségi 

átlaga is 3,9 lett. Kitűnő érettségi bizonyítványt szerzett Aradi Noémi, jelest 

ért el  Auth Rebeka, Csabai Roland, Horváth Szimonetta és Zeyer Vivien. Jó 

eredménnyel vizsgázott: Farkas Fanni Tamara, Hollósi Nikolett, Kállai 

Dávid, Kirsch Veronika, Kiss Judit Virág, Kolláth Nóra. Az érettségi 

vizsgabizottság tantárgyi dicséretben részesítette magyar nyelv és 

irodalomból Aradi Noémit, Auth Rebekát, Hollósi Nikolettet, Zeyer Vivient, 

Kiss Judit Virágot. Történelemből dicséretet kapott  Aradi Noémi, Auth 

Rebeka, Hollósi Nikolett, Kiss Judit Virág, Zeyer Vivien és angol nyelvből 

Zeyer Vivien. Emelt szinten 5 fő érettségizett, az ő átlaguk 5 lett.  

Előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten 54 tanuló - átlaguk 4,17 

lett -, emelt szinten pedig 1 tanuló. Az előrehozott érettségi vizsgát tevők a 

két végzős osztály valamelyikének vizsgabizottsága előtt feleltek a szóbeli 

vizsgán. Tantárgyi dicséretet kapott: német nyelvből Magyar Anna, Sztojka 

Krisztina, Bátai Rita, Horváth Dávid (11.A),  Hornicsek Roland (10.A), 

Szűcs Brigitta (12.B), angol nyelvből Rohmann Réka, Sztojka Krisztina 
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(11.A), informatikából Fazekas Dorina, Mohr Nikolett (12.B), földrajzból 

Salamon Gábor (12.B), biológiából Magyar Anna (11.A) és Erdélyi Anita 

(12.B), fizikából Kocsis Bence (11.A), rajzból Szűcs Brigitta (12.B). 

 Kiegészítő érettségi vizsgát 1 fő tett angol nyelvből.  

Június 23-án reggel tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyünket. Sümegi 

József igazgató úr rövid évértékelő beszédében elmondta, hogy a 2011/12. 

tanév nagyon tartalmas és eredményes volt a II. Géza Gimnáziumban. Az 

iskola tanulmányi átlaga 3,75 lett. Az osztályok közül a legjobb a 7.A osztály 

lett 4,4-del, második a 13.B osztály 4,1-del, harmadik helyre a 12.A osztály  

került  3,9-del. Tizenegy tanuló az augusztus végi javítóvizsgán javíthatja 

majd elégtelen osztályzatait. Az igazgató úr ismertette az érettségi vizsgák 

eredményeit, majd  megköszönte a diákokat felkészítő nevelők áldozatos 

munkáját, és méltatta a tanulók szorgalmát, amelynek köszönhetően 

megszülettek a szép eredmények.  

Ezután megdicsérte azokat a diákokat, akik a tanév során kiváló 

tanulmányi és közösségi munkájukkal, kulturális tevékenységükkel vagy a 

sportban elért sikereikkel mutattak példát, öregbítették iskolánk hírnevét.  

Értékes könyvjutalomban részesültek kitűnő illetve jeles tanulmányi 

eredményükért, kitartó szorgalmukért, példamutató magatartásukért a 7.A 

osztályból: Ember Diána Magdolna, Kaszás Maja, Péter Anita, Göbl 

Gabriella, Izsák Péter, Papp Míra, Skorday Lilla, Weimert Evelin; a 8.A-ból : 

Palkó Tekla, Rácz Ferdinánd, Wágner Nóra, Werner Anna, Bertalan Anett, 

Bojás Alícia, Mezei Réka, Szabó Veronika, Wojciechowski Patrícia; a 9.A 

osztályból: Kocsis Fanni, Czippán Réka, Bozsolik Dávid, Egle Károly Kende; 

a 9.B-ből Farkas Tamás Barnabás; a 10.A-ból: Péter Márton, Werner 

András, Sirok Kristóf; a 11.A osztályból: Kocsis Bence, Magyar Anna, 

Sztojka Krisztina, Rohmann Réka, Bátai Rita; a 11.B-ből: Tihanyi Gréta, 

Hesz Henrik, Szabó Péter Bence és  a 12.B osztályból Erdélyi Anita, Szűcs 

Brigitta, Salamon Gábor.  

Példamutató közösségi munkájukért, kulturális tevékenységükért 

dicséretet és oklevelet kaptak: Bertalan Anett, Bozsik Evelin, Mezei Réka, Sas 

Alexandra, Szabó Petra, Wágner Nóra (8.A); Farkas Tamás Barnabás (9.B); 

Werner András, Sirok Kristóf, Ács Viktória Szonja, Góli Ramóna Erzsébet, 

Nagy Julianna Mária, Peteli Dorottya, Sáhó Maja Vanda, Schultz Tamás 

(10.A); Kovács Adelin, Lukács Vanessza, Mirk Fanni, Szabó Nóra, Takaró 

Balázs, Toronyi Eszter, Bátai Rita, Kocsis Bence, Magyar Anna (11.A); 

Szabó Péter Bence, Tihanyi Gréta (11.B); közösségi munkájukért, zenekari 

tevékenységükért: Skorday Lilla (7.A), Vincze Mátyás, Wágner Nóra, Szabó 

Petra (8.A), Sirok Kristóf, Sáhó Maja Vanda, Schultz Tamás. Kiváló 
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sporttevékenységéért kapott dicséretet és oklevelet Bátai Eszter, Izsák Péter, 

Kaszás Maja, Papp Máté (7.A); Bertalan Anett, Faller Martin, Mezei Réka, 

Rácz Ferdinánd, Werner Anna (8.A); Mórocz Máté, Sztojka Krisztina (11.A).   

Az ünnepély végén Németh Ágnes tanárnő átadta A Gimnáziumért 

Alapítvány pénzbeli hozzájárulását a tavaszi vizsgaidőszakban szerzett 

középfokú nyelvvizsgájáért Pósa Benjáminnak (11.A), Auth Rebekának, 

Aradi Noéminak, Csabai Rolandnak (13.B), Bocz Gabriellának, Fürdős 

Emesének, Illés Dánielnek és Rácz Dávidnak (12.A).  

Június 26-tól július 1-ig Simon Györgyné tanárnő szervezésében és 

vezetésével olaszországi körutazáson vett részt 8 gézás diák : Rohmann Réka, 

Rohmann Rebeka, Szemelácz Krisztina, Salamon Gábor, Schmidt Réka, 

Horváth Tamara, Karádi Anita és Karádi Nikolett. Az utazás során Velence, 

Róma és Firenze nevezetességeit ismerhették meg.  

Június végén Balatonlellén a sakkozók korcsoportos országos 

bajnokságán vett részt Werner Anna (8.A), aki a 14 éven aluli lányok között 

bronzérmet szerzett, míg a rapidbajnokságon második lett.  

Július 7-én rendezték meg az immáron hagyományos Balatonátúszást. Az 

ország minden tájáról érkezett vállalkozó kedvű úszóknak a Révfülöp és 

Balatonboglár közötti 5200 méteres távot kellett teljesíteniük. A II. Géza 

Gimnázium három bátor és elszánt diákja - Bertalan Anett, Mezei Réka, Kiss 

Levente (8.A) - is benevezett erre az erőpróbára. Mindhárman derekasan 

helytálltak: Levente 2 óra 9 perc alatt, a lányok pedig 2 óra 55 perc alatt 

teljesítették a távot. E megmérettetésre Nagy Ákos tanár úr készítette fel őket 

a bátaszéki uszodában.  

Schőn Tímea 12.B osztályos tanuló augusztus 18-án részt vett a balatoni 

öbölátúszáson. A Balatonfüred és Tihany közötti 3,5 km-es távot 1 óra 20 

perc alatt teljesítette.  

A 2011/12. tanév végzősei szép érettségi eredményeket értek el, ezért 

méltán várhatták bizakodva a továbbtanulásra jelentkezett gézások a július 

végén kihirdetett felvételi ponthatárokat. A felvételi eredmények többnyire a 

várakozásoknak megfelelően alakultak, bár a jelentkezésekre már hatással 

voltak az újonnan bevezetett, megváltozott finanszírozási formák. 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult tovább 3 

fő (anglisztika illetve történelem szakon), a PTE PMMK építőmérnöki 

valamint gépészmérnöki szakán 1-1 tanuló. Pécsen folytatta tanulmányait a 

PTK ÁOK általános orvosi szakán 1 fő, a PTE Közgazdaságtudományi 

Karán 1 fő, a PTE ÁJK jogász szakán 1 fő, felsőfokú szakképzés keretében 

jogi asszisztens szakon 1 fő. Szegeden nyert felvételt a SZTE BTK 

történelem szakára 1 tanuló, a SZTE Természettudományi és Informatikai 
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Karán fizika szakra 1 fő, a SZTE BTK germanisztika szakára 1 fő, 

kommunikáció és média szakára 1 fő.  

Szekszárdon a PTE Illyés Gyula Főiskolai Karán óvodapedagógia szakon 

folytatta tanulmányait 2 tanuló, Baján az Eötvös József Főiskola 

Neveléstudományi Karán óvodapedagógia szakon 1 tanuló. Budapestre, a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Egyetemre 1 főt, a Soproni 

Tudományegyetem Erdőmérnöki Karára környezetmérnök szakra 1 főt, a 

budapesti EDUTUS Gazdasági Főiskolára 1 főt, a Kaposvári 

Agrártudományi Egyetemre ugyancsak 1 főt vettek fel. Egy tanuló a 

Pázmány Péter Hittudományi Egyetem Esztergomi Szemináriumán tanult 

tovább, 1 fő levelező hallgatóként a lovasedző szakot kezdhette meg a 

Budapesti Testnevelési Egyetemen, 1 főt Budapestre a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem felsőfokú szakképzése keretében hangszerkészítő 

szakra vettek fel.  

A végzősök közül 11 fő felsőfokú szakképzésben vagy középfokú OKJ-s 

képzésben részesül (többek között informatikus, informatikai rendszergazda, 

idegenforgalom, fogtechnikus, vasúti szakismeretek, cukrász, festő és mázoló 

szakon). Az OKJ-s képzések egy későbbi továbbtanulási szándék esetén 

szakirányú képzésnél a felvételin többletpontot eredményezhetnek majd. Van 

olyan tanulónk, aki „passziváltatta” az egyetemi első félévét, és külföldi 

munkavállalással gyűjti össze a felsőfokú tanulmányaihoz szükséges pénzt. 

 

A szeptember 3-án reggel 8 órakor megtartott tanévnyitó ünnepéllyel a 

II. Géza Gimnáziumban is elkezdődött a 2012/13. tanév. A nevelőtestületben 

az előző tanévhez képest változás nem történt. A most induló osztályok közül 

a 7.A osztálynak Péter Péter tanár úr, a 9.B osztályé Simon Györgyné tanárnő 

lett. 

A Bethlen Gábor Alapítvány által „Határtalanul” címmel kiírt pályázaton 

a II.Géza Gimnázium a 2012/13. tanév őszére elnyert egy cserediák utazást, 

amelyet az erdélyi, gyergyóditrói testvériskolánk (a Puskás Tivadar Líceum) 

diákjaival közösen valósítottunk meg. A pályázaton nyert összeg fedezte 

mindkét csoport teljes útiköltségét, így a tanulóknak szinte csak a zsebpénzt 

kellett magukkal vinniük. Szeptember 3-tól 9-ig a gézás diákok (többnyire a 

végzős osztályokból) kísérőtanáraik vezetésével kirándultak Erdélybe. 

Szeptember 27-től október 4-ig a ditróiak jöttek el hozzánk Bátaszékre. 
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A pályázat elnyerésében bizonyára nagy szerepe volt a nagyon alaposan és 

lelkiismeretesen összeállított pályázati anyagnak, ami Sümeginé Bátai Margit 

és Németh Ágnes tanárnők, valamint Pálffy Pál tanár úr érdeme volt. A 

programok megvalósításában való közreműködésükért, segítségükért 

köszönet illette Mirk István borászt, Sebestyén József élelmezésvezetőt, 

dr.Somosi Szabolcs állatorvost, valamint a kedves szülőket. 

 

Szeptember 13-tól 17-ig a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar tagjai 

Besigheimban vendégszerepeltek. 

Szeptember 16. és 23. között a II. Géza Gimnázium 10 tanulója - Göbl 

Gabriella,Izsák Péter, Schmidt Andrea, Steindl Kíra (8.A), Egle Károly 

Kende, Fejes József (10.A), Farkas Nikolett, Szabó Zsóka, Werner András, 

Schultz Tamás (11.A) - Mayer Emese és Wittendorfer Ildikó tanárnők 

kíséretében tanulmányi kirándulásra utazott németországi testvérvárosunkba, 

Besigheimba. Útjukról Farkas Nikolett (11.A) és Egle Károly Kende (10.A) 

röviden így számolt be:  
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Besigheimban  jártunk  

 

Szeptember 16-án reggel 6 órakor a gimnázium előtti parkolóból indultunk 

Németországba. A 16 órás út nagyon fárasztó és megerőltető volt, de a jó 

társaság elvonta a figyelmünket erről a problémáról. Vasárnap este fél 11-

kor érkeztünk meg Besigheimba. Elfoglaltuk helyünket a kijelölt családoknál. 

Az első napunkat az iskolában kezdtük óralátogatással. A tanóra után 

városnézésen, majd városismereti versenyen vettünk részt. A hétfő délutánunk 

szabad volt. A keddi napot csapatépítő játékokkal töltöttük, melyek nagyon 

érdekesek és viccesek voltak. Szerdán Stuttgartba indultunk, ahol az 

állatkertet, majd a várost csodáltuk meg. Legnagyobb meglepetésünkre a 

város szívében összefutottunk egy magyar fiúval is. Csütörtökön a Tripsdrill 

vidámparkba mentünk. Bár a nap nagy részét itt töltöttük, az idő még így is 

kevésnek bizonyult. Örültünk, hogy még tanárainkat is sikerült egy-egy 

játékra felcsalogatni. Pénteken a Ritter Sport csokigyárba látogattunk el. 

Miután kitanultuk a csokoládékészítés mesterségét, meglátogattuk a 

múzeumot. Ezen az estén a gimnáziumban voltunk elszállásolva. Időnket 

palacsintasütéssel -és evéssel, biliárdozással és csocsózással ütöttük el. 

Másnap délelőtt megtanítottuk német diáktársainkat a paprikás krumpli 

főzésére, majd bowlingozni indultunk. A szombat délutánt és a vasárnapot 

családi programokkal töltöttük. A hétfői hazaindulás előtt még két tanórán 

vettünk részt, majd megcsodáltuk a walhemi római kori kiállítást. Kedden 

hajnalban épségben hazaértünk. A kilencnapos kirándulás alatt új 

ismerősöket szereztünk, és megerősítettük kapcsolatunkat a régi barátaink-

kal. 

Városunk is bekapcsolódott az Európai Mobilitási Hét programjába. 

Ennek keretében szeptember 21-én, pénteken a kora délutáni órákban 

kerékpáros ügyességi versenyre került sor, amelyben a gimnázium 7., 8. és 9. 

évfolyamos csapatai is részt vettek. A 10.-13. évfolyamos tanulók az egyes 

állomásokon segítettek a verseny lebonyolításában. 

Szeptember 28-án rendeztük meg a hagyományos szecskabált, ahol a 

végzősök vidám próbatételek elé állítják a középiskolai tanulmányaikat 

megkezdő diáktársaikat. Először az előre betanult táncos produkciót adták elő 

a szecskaosztályok a nagyok által elrendelt fura öltözetben, majd következtek 

a tréfás feladatok: többek között égő gyertya eloltása a kanállal ráfröcskölt 

tejföllel, seprűnyélre akasztott kakaós zacskóból kakaó ivása (hátrakötött 

kézzel), ugrálva, majd kúszva-mászva szívószállal citromlé átszállítása egy 

üres pohárba,…(stb). A szecskaosztályok, azaz a 7.A (osztályfőnökük Péter 
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Péter tanár úr) és a 9.B (osztályfőnökük Simon Györgyné tanárnő) 

versengését „egy hajszállal” a hetedikesek nyerték meg. Az idei 

szecskaherceg Modok Adrián (7.A), szecskahercegnő  Kolep Anett (9.B) lett. 

A végzősök  szecskakirálynak Auth Pétert (9.B), szecskakirálynőnek 

Bozsolik Zsófit (7.A) választották. A legszecskább szecska címet idén Egle 

Gyula Koppány érdemelte ki. A szecskaeskü elhangzása után kezdetét vette a 

táncos mulatság.  

Szeptember 29-én a városi szüreti felvonuláson a II. Géza Gimnázium is 

képviseltette magát: a királyi párt alattvalóik kísérték (diákok, tanárok). 

Gyergyóditróból érkezett vendégeink székely népviseletben vonultak fel. 

Tanulóink természetesen a különböző művészeti csoportokban is 

közreműködtek. 

Október 4-7-ig a 10. A osztály 4 napos tanulmányi kiránduláson vett 

részt dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnő vezetésével, valamint Tarjányi 

Pálné tanárnő kíséretével. Az „Erzsébet-program” Őszi kirándulások címmel 

meghirdetett pályázatán elnyert összegből fedezték a 3 éjszakai szállást és a 4 

napi háromszori étkezést, erre a tanulóknak fejenként csak 1. 000 Ft-ot kellett 

befizetniük. A sikeres pályázáshoz minden bizonnyal hozzájárult a dr. 

Somosiné Kispál Gabriella tanárnő által nagyon alaposan és körültekintően 

elkészített pályázati anyag.  

 
A kirándulás első napján, október 4-én Balatonfüred volt az úti cél, ahol 

az osztály megtekintette a Jókai-házat, a szívkórházat, az Anna Hotelt (a híres 
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Anna-bálok helyszínét), végigsétáltak a Tagore sétányon a vitorláskikötőig. 

Tihanyban megnézték az apátsági templomot és a Levendulás házat, majd 

Monoszlón, a tájvédelmi körzetben megfigyelték a vulkanikus eredetű 

„hegyestű” képződményt. A nap végén Balatonberényben az Ifjúsági 

Táborban elfoglalták a szállásukat. A második nap Zalakaroson a wellness 

programok jegyében telt (pl.: élményfürdő,…stb.). A kirándulás 3. napjának 

délelőttjét szabadidős tevékenységekkel töltötték el a balatonberényi 

táborban: volt focimeccs, pingpongbajnokság és társas-játékozás is. 

 Délután Keszthelyre látogattak, ahol a városnézés során megtekintették a 

Festetics-kastélyt és a Kocsimúzeumot is. A negyedik napon Kápolnapusztán 

felkeresték a bivalyrezervátumot és a Kányavári-szigetet a Kis-Balatonon 

(Fekete István Tüskevár és Téli berek című regényeinek helyszíneit). 

Balatonbogláron a Gömbkilátóban a balatoni panoráma pazar látványában 

gyönyörködtek. Hazafelé még betértek a közkedvelt balatonlellei Márton 

cukrászdába.  

 Az egész kirándulás nagyon szép időben, tartalmas programokkal telt, 

amelyben a 10.A-s diákok felszabadultan, tele kíváncsisággal de mégis 

fegyelmezetten vettek részt. A szállásuk nagyon hangulatos helyen, 

közvetlenül a Balaton-parton, a nádas mellett 3 faházban volt. Esténként még 

rókák is betévedtek a faházak közé, nagy izgalmat és derültséget okozva.  

Október 12-én, pénteken került sor a hagyományos őszi túrára, amellyel 

az október 6-i nemzeti gyásznapról is megemlékezünk minden évben. Az idei 

túrát a 10.A osztály szervezte dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnő 

irányításával. Az anyagi támogatás egy részét a Tolna Megyei Tudományos 

Ismeretterjesztő Egyesület nyújtotta, a helyet pedig Mórágyon a Papp 

Lovarda biztosította. A túra a gimnáziumból indult, ahol a felsőbb évesek a 

Kistérségi Ifjúsági Program keretében meghallgatták „Az ifjúság társadalmi 

integrációjának segítése a szekszárdi kistérségben” című TIT-es előadást. Az 

osztályok különbusszal érkeztek Mórágyra. Az akadályversennyel egybe-

kötött túra 7 km-es szakaszon, festői környezetben zajlott. Az osztályokból 

alakult csapatok elméleti és gyakorlati feladatokat oldottak meg, melyek 

között szerepelt lovas ügyességi játék (Papp Eszter vezetésével), 

sziklamászás (Fodor Gergely és Fodor Bence hegymászók szakavatott 

segítségével), focis ügyességi verseny, az aradi vértanúkhoz kapcsolódó 

feladatlap megoldása (korabeli huszáröltözet, fegyverek felismerése, a 

szabadságharc helyszíneinek betájolása iránytűvel,…stb.). Az utolsó 

versenyszám nagy derültséget keltett a nézősereg körében, ugyanis Papp 

Eszter „díjugrató” lóversenyt szimulált a csapatok által saját kezűleg 

elkészített seprűnyeles „paripák” futtatásával. A túraverseny végeredménye 
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szoros küzdelemben született meg: győzött a 12.B osztály, második lett a 

13.B, a harmadik helyet a 11.A osztály szerezte meg. Különdíjat kapott a 

8.A-ból Göbl Gabriella a legszebb menetlevélért, az elmarasztaló 

„aranypálca” díjat a sereghajtó 9.B osztály osztályfőnöke kapta meg, hogy 

legyen mivel ösztönözni a csapatot. A nagyon jól sikerült, változatos, 

hangulatos túranap lebonyolításában a 10.A osztály minden tagja kivette 

részét, dicséretet érdemeltek. Köszönettel tartoztunk Papp Eszternek és 

családjának önzetlen közreműködésükért. 

Október 18-án Mohácson a középiskolák pályaválasztási kiállításán 

gimnáziumunk is képviseltette magát.  

Október hónapban a környező települések és a helyi általános iskola 

végzős osztályaiban pályaválasztási osztályfőnöki órákon és szülői 

értekezleteken vett részt Péter Albert tanár úr és Neidhardtné Gyarmati 

Erzsébet igazgatóhelyettes. A nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek 

bemutatták a II. Géza Gimnáziumnak a 2013/2014. tanévi képzési kínálatát.  

Október 18-án elkezdődtek az őszi érettségi vizsgaidőszak közép-és 

emelt szintű írásbeli vizsgái. A II. Géza Gimnáziumból 13 tanuló jelentkezett 

előrehozott érettségi vizsgára, német és angol nyelvből.  

Október 19-én reggel tartottuk iskolai ünnepélyünket az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc tiszteletére. A Prantner Béla tanár úr által 

összeállított és betanított elgondolkodtató és megindító műsorban a 10.B 

osztály tanulói szerepeltek: Boros Ramóna, Csankó Dávid, Erdélyi Levente, 

Farkas Tamás, Horváth Anita, Imrő Richárd, Kis Róbert, Novotni Alíz, Pécsi 

Máté Lukács, Péter Attila, Téren László. Az ünnepély végén Németh Ágnes 

tanárnő átadta A Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli hozzájárulását  

Rohmann Réka 12.A osztályos tanulónak a német nyelvi középfokú 

nyelvvizsgájáért.  

Október 23-án a városi ünnepségen is előadták a 10.B osztályosok az 56 

évvel ezelőtti eseményeket megidéző verses, zenés műsort, megérdemelt 

sikert aratva az ünneplő városi közönség körében. A hangosításban 

közreműködött Molnár József.  

November 7-13-ig zajlottak az őszi érettségi vizsgaidőszak közép- és 

emelt szintű szóbeli vizsgái. Tanulóink szép eredményeket értek el. Német 

nyelvből Sztojka Krisztina, Magyar Anna, Horváth Dávid, Bátai Rita (12.A) 

és Szűcs Brigitta (13.B) jeles emelt szintű érettségi vizsgájukkal 

megszerezték a középfokú állami nyelvvizsga bizonyítványukat is.  

November 5-től két héten át a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

munkatársai tartottak tájékoztatót a gézásoknak az osztályfőnöki órákon. Dr. 

Illés László a 11.-13. évfolyamon a „Közlekedési bűncselekmények” 
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témában, míg volt tanítványunk, Király Balázs rendőrszázados, a 

Bűnmegelőzési Osztály főelőadója a 7.-13. évfolyamosoknak a „Fiatalkorúak 

által elkövetett bűncselekmények” címmel tartott előadásokat.  

November 7-én Bonyhádon rendezték a területi Futsal Bajnokságot, ahol 

iskolánkat is képviselte egy csapat, amelynek tagjai voltak: Heberling Ákos, 

Varga Dávid (13.B), Böjtös Máté, Fekete Dávid (11.A), Sáhó Soma Ernő 

(10.A), Bálint Szabolcs, Kis Róbert (10.B), Rácz Ferdinánd (9.A). A fiúk a 

IV. helyet szerezték meg. Edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt.  

November  elején szervezte meg a szekszárdi I.Béla Gimnázium a 

kétfordulós megyei angol nyelvi versenyt, amelynek első fordulójában 

Magyar Anna 12.A osztályos tanuló - Krammerné Gehring Éva tanárnő 

tanítványa - is részt vett. Eredményével bejutott a megyei döntőbe.   

A Rákóczi Szövetség támogatásával november 9-től 11-ig öt szászrégeni 

diák és három pedagógus tartózkodott Bátaszéken.  

Pénteken az esti órákban érkeztek. A II.Géza Gimnázium 11.A osztályos 

tanulói szállásolták el a tanulókat, a nevelők a Ferenc házban kaptak helyet.  

„A pénteki fáradalmak kipihenése után, szombat reggel Sümegi József 

igazgató úr bemutatta a bátaszéki templomot, majd Pécsre indultunk. A pécsi 

Székesegyházban sokat megtudtunk a város történelméről, majd a 

sétálóutcán át a Széchenyi térre mentünk, ahol belülről is megtekinthettük a 

Dzsámit. Rövid szabadidő után a napot a Zsolnay-negyedben folytattuk, ahol 

különleges porcelánokat láthattunk. A hazaút során megálltunk a mohácsi 

emlékműnél. Az estét a gimnázium ebédlőjében töltöttük, ahol a finom 

vacsora mellett Péter Péter tanár úr segítségével új táncokat tanulhattunk. Az 

este további része vidám beszélgetéssel telt el. A reggel nagyon gyorsan 

eljött. A napot a szászrégeni diákok a templomban kezdték, ahol részt vettek a 

szentmisén. Ezután a véget nem érő búcsúzkodást, közös fényképezkedést 

követően a vendégek hazaindultak. Az együtt töltött hétvége igazán jól 

sikerült, ezért nagyon várjuk, hogy márciusban újra találkozhassunk új 

barátainkkal, immáron Erdélyben!”  

                                Werner András, Farkas Nikolett, Wetzl Gergely (11.A)  

 

Köszönettel tartozunk  a támogatásért a Rákóczi Szövetségnek és a 11.A 

osztályos diákok szüleinek a vendégfogadásban nyújtott segítségért.  

 

A II. Géza Gimnázium idegen nyelvi munkaközössége november 12-re 

hirdette meg a „Magyarország, szeretlek” című versenyét. A tanulóknak 

csapatban vagy egyéni versenyzőként angol vagy német nyelven kellett az 

előzőleg elkészített prezentációt előadni. Angol nyelven 13, német nyelven 5 
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tanuló nevezett be a versenybe. A győztesek jutalomból megkapták az 

ingyenes részvételi jogot a pécsi adventi kirándulásra, amelynek programja 

korcsolyázás a műjégpályán, valamint a Zsolnai-negyed meglátogatása és a 

pécsi adventi vásár megtekintése volt. A 2. és 3. helyezettek jutalomból a 

kirándulás költségéhez anyagi támogatásban részesültek. Angol nyelvből első 

lett a Wágner Nóra és Werner Anna (9.A), valamint a Czippán Réka és 

Kocsis Fanni páros (10.A). Második helyezett lett a 7.A osztály csapata: Egle 

Gyula, Bárány Dorina, Wirth Erika és egyéni versenyzőként Szabó Petra 

(9.A). A harmadik helyen végzett Bankó Laura (11.A) valamint a Kovács 

Zsolt és Góli Ramóna páros (11.A).Negyedikek lettek: Halmai Petra és 

Schmidt Andrea (8.A). Német nyelvből első lett Péter Márton (11.A), 

második helyezést ért el a Peteli Dorottya és Farkas Nikolett páros (11.A), 

harmadik lett Hadi Emese és Kovács Bernadett (12.B).  

November 14-én Szekszárdon, a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 

épületében került sor a felsőoktatási intézmények bemutatkozására. A 12.A 

és a 13.B osztályos tanulók a szekszárdi Munkaügyi Kirendeltség által 

biztosított autóbusszal utaztak Szekszárdra, hogy a pályaválasztási kiállítást 

megtekintsék.  

November 15-én és 16-án ugyancsak Szekszárdon, a főiskola épületében 

rendezték meg az általános iskolások számára a megye középiskoláit 

bemutató továbbtanulási börzét, amelyen a II. Géza Gimnázium is részt vett. 

Bemutatkozó programunkat színesítette a Pántlika Tamburazenekar 

szereplése (Farkas Tamás Barnabás, Szabó Péter Bence, Jankó Balázs és 

Szabó Barnabás - vendégként). 

November 15-én a Filharmónia Tolna megyei ifjúsági 

hangversenybérletének első előadásában gyönyörködhettek a gézás tanulók 

és a nevelőtestület tagjai. Az első koncerten az UniCum Laude Énekegyüttes 

lépett fel nagy sikerrel. A Gimnáziumért Alapítvány idén is pénzbeli 

hozzájárulásával támogatta a hangversenybérletek megvásárlását.  

November 19-én sor került a Tudományos Diákkör által meghirdetett 

előadássorozat első előadására. Fekete Katalin (a Tolna Megyei 

Ismeretterjesztő Egyesület munkatársa) „Kapcsolatunk titkai”-ról beszélt a 

szép számban megjelent hallgatóságnak.  

November 24-én este Gézás batyus bált tartottunk az általános iskola 

ebédlőjében. A nagyon jó hangulatú jótékonysági mulatságon mintegy 150 

öregdiák, szülő, pedagógus és jelenlegi diák vett részt. A zenét a Dynamic 

zenekar szolgáltatta. Köszönet illette azokat a tanulókat, akik az est folyamán 

fellépésükkel színesítették a bál programját, így a fúvós kvartett tagjait (Sirok 

Kristóf, Sirok Márk, Schultz Tamás, Wetzl Gergő), a Pántlika 
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Tamburazenekar muzsikusait (Farkas Tamás Barnabás, Jankó Balázs, Szabó 

Péter Bence, Szabó Barnabás), valamint a 12.A osztályos lányokat (Szabó 

Nóra, Rohmann Réka, Lukács Vanessza, Mirk Fanni, Kovács Adelin, Magyar 

Anna), osztályfőnöküket, Sümeginé Bátai Margit tanárnőt és a vendégként 

közreműködő Skorday Tamást, akik fergeteges kánkánt adtak elő. A bálon 

résztvevők adományait a gimnázium udvarának parkosítására, újabb padok 

vásárlására fordítottuk 2013 tavaszán. 

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik részvételükkel, tombolatárgyak 

felajánlásával vagy adományaikkal támogatták rendezvényünket és 

iskolánkat. Támogatóink voltak:  

Kis Róbert, Kismődi Endre, Izsák Péter, Kocsis János, Schmidt Réka, Wirth 

Erika, Bankó Péter, Buza Dániel, Szalai Balázs, Prantner Béla, Göbl András, 

Bátépker Kft, Papp András, Micskyné Weinhardt Ilona, Faller András, 

Schultzné Pem Erzsébet, Michéli János - Vasműszaki Bolt, Miskolci Balázs, 

OTP Szekszárdi Igazgatósága, Neidhardt Ágnes, Schultz Péter és Kostyál 

Viola, OTTHON MIX - TALIZMÁN -Fejes József, Szabóné Lajtos Ibolya, 

Rohmann Réka, Burján család, Schmidt Andrea és családja, Bátaszéki Posta, 

Tihanyi Zoltán és családja, SÜMI 2000 Bt., Faller János és családja, Schmidt 

József - Dunaszekcső, Bertalan Anett és családja, Huy István - fazekas, 

Fodermayer Vilmosné, Kőnig Tímea, ILDI Kozmetika, Szekeres Györgyi, 

Kiss Lajos és családja, Kemény Lajos és családja, dr. Kostyál Artúr és 

családja, Molnár Optika, Miskei Vendel, Elekes család, Ciron Bt., Edit 

kozmetika Tölgyesi Lászlóné, TOP Fitness - Papp János, Hajdú család, 

Tarjányi család, Szabó Nóra, Mirk István, 100 Ft-os bolt, Varga Ferenc, 

Werner Mihály, Tóth Béla, Brot Kft., Gemenc Bau, Czigler Gabriella, 

Virágmozaik, Bozsolik család, Mórocz család, Tóth Anita, Szűcs Brigitta, 

Bát-Grill, Kismődi Ferencné, Schrothné Molnár Zsuzsanna, Bátaszéki Német 

Nemzetiségi Egyesület, dr.Barcsay István. 

November 26-án a gimnázium auditóriumában nagyon érdekes, 

elgondolkodtató kiállítás megnyitójára került sor. A Németh Gyula fafaragó 

szobrász és Csűri Krisztina fotóművész alkotásaiból az Oltalom Alapítvány 

támogatásával összeállított hangulatos „mini tárlatot” Balogh Gábor, 

vallásszociológus rövid magyarázatokkal egybekötve méltatta és ajánlotta az 

előadóteremben összegyűlt diákok figyelmébe.  

November 28-án a bátaszéki önkormányzat autóbuszával 19 tanuló - 

főként a 12.A és 12.B osztályból - Krammerné Gehring Éva tanárnő 

kíséretével Pécsre utazott. Dickens: Karácsonyi ének című művének 

dramatizált változatát tekintették meg angol anyanyelvű színészek 



 15 

előadásában a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében. Kiváló alkalom volt ez 

a diákok számára az angol nyelvi szövegértés gyakorlására.  

December 1-jén tartottuk a II. Géza Gimnázium nyílt napját az érdeklődő 

általános iskolai tanulóknak és szüleiknek. Reggel 8-10-ig órákat 

látogathattak a vendégek, 10-től Sümegi József igazgató úr tájékoztatóját 

hallhatták az előadóteremben, majd ismerkedhettek az iskolával. A felsőbb 

éves gézás tanulók érdekes fizikai és biológiai kísérleteket mutattak be nekik 

a gimnázium aulájában. Ezt követően kézműves foglalkozáson vehettek részt, 

ahol az advent jegyében adventi koszorút, karácsonyi díszeket készíthettek, 

vagy mézeskalácsot is süthettek.  

December 3-án zajlott Bátaszéken a B-A-P MOK oktatási 

intézményeiben tanuló diákok házi úszóbajnoksága a városi tanuszodában. 

Iskolánk 7.-8.-9. osztályosai közül Mesz Zsófia Blanka, Bátai Eszter, Papp 

Máté, Izsák Péter és Pap László vett részt a versenyben.  

December 3-án este a TDK által meghirdetett előadássorozat 2. előadását 

volt diákunk, Hajdú Anett, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 

Karának dietetikus hallgatója tartotta „Az egészséges táplálkozás” címmel.  

December 5-én Szekszárdon sor került a hagyományos Béla Kupa 

küzdelmeire, melyeknek az I. Béla Gimnázium adott otthont. Gimnáziumunk 

fiú kosárlabdacsapata a 2. helyet harcolta ki magának. A csapat tagjai voltak: 

Fülöp Bence, Tanos Máté, Farkas Norbert (13.B), Fejes József (10.A), Pap 

László (9.A). Edzőjük Pomsár Szilvia volt.  

December 10-én a 11.A osztály 14 tanulója - kihasználva a színház által 

nyújtott kedvezményes utazást és kedvezményes színházjegyeket - Sümeginé 

Szép Mária tanárnő vezetésével megtekintette a szekszárdi Deutsche Bühne 

„Különóra” című német nyelvű előadását.  

December 12-én megtartottuk az Implom József Helyesírási Verseny 

iskolai fordulóját. A gimnázium 30 tanulója mérette meg magát a 

versenyben, amelyben  Magyar Anna (12.A) lett az első, a második helyezést 

Bátai Rita (12.A) érte el. Ők ketten képviselték iskolánkat Szekszárdon, a 

megyei fordulóban.  

December 13-án meghitt ünnepség keretében köszöntötték a B-A-P 

MOK intézményeinek nyugdíjas pedagógusait, közöttük természetesen a II. 

Géza Gimnázium nyugalmazott nevelőit is. 

December 14-én a II. Géza Gimnázium 46 tanulója Neidhardtné Gyarmati 

Erzsébet igazgatóhelyettes és Sümeginé Szép Mária tanárnő vezetésével egész 

napos adventi programra Pécsre utazott. A kirándulók között voltak azok a 

tanulók is, akik ezt az utat a novemberi „Magyarország, szeretlek!” című angol 

és német nyelvi házi versenyen való sikeres szereplésért kapták jutalmul az 
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idegen nyelvi munkaközösségtől. Szabó Petra 9.A osztályos diák röviden így 

számolt be az útról: 

  „December 14-én reggel mindannyian izgatottan szálltunk fel a különjáratos 

buszra. Pécsre indultunk tanulmányi kirándulásra, ami nagyon érdekesnek 

ígérkezett. Először a Zsolnay negyedbe mentünk el, és ott egy időre űrhajósok 

lehettünk a Planetáriumban. Ezután megnézhettük, hogyan készül a 

selyemcukor, és utána meg is kóstolhattuk. Ellátogattunk a Zsolnay 

Mauzóleumhoz is, ahol megnéztük a síremléket. Egy rövid buszozás után 

megérkeztünk a pécsi műjégpályához, ahol 4 óráig eshettünk, kelhettünk, 

nevetgélhettünk egymáson kedvünkre. Kissé fáradtan, de vidáman indultunk 

tovább. Kétfelé válhatott a társaság: mehettünk az Árkádba, vagy a 

belvárosban megnézhettük a karácsonyi vásárt. Este 6 óráig volt szabad időnk, 

ami nagyon jól telt, hiszen karácsonykor fényárban úszik az egész város. 

Mindannyian, akik ott voltunk, rengeteg jó élménnyel gazdagodtunk és nem 

bántuk meg, hogy elmentünk. „ 

 

December 17-én este az érdeklődők meghallgathatták a TDK 3. előadását, 

amelyet volt diákunk, Miskolci Balázs környezetmérnök tartott „Illatok, 

színek, mérgek” címmel.  

December 19-én a gimnázium 21 tanulója Németh Ágnes tanárnő és 

Péter Péter tanár úr vezetésével a Pécsi Nemzeti Színházban megtekintette a 

János vitéz című előadást.  

December 21-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon a 4. órában a 

gimnázium apraja, nagyja a művelődési házba vonult, ahol a 7.A osztályosok 

ünnepváró műsorában, valamint a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar játékában 

gyönyörködhetett. A 7.A osztályosok közül színpadra lépett : Bárány Dorina, 

Bozsolik Zsófi, Egle Gyula Koppány, Elekes Fanni, Modok Adrián, Ranga 

Martin, Rácz Áron, Simondi Liza, Sztojka Nikoletta, Vodli Judit. A kedves, 

meghitt, verses műsort összeállította és betanította: Péter Péter tanár úr és 

dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnő. A fúvósokat Maul Péter tanár úr 

vezényelte.  Köszönet járt minden közreműködőnek, hogy megteremtették 

számunkra az ünnepvárás emelkedett hangulatát. Az ünnepély végén Németh 

Ágnes tanárnő, A Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnöke átadta a 

pénzbeli hozzájárulást Kocsis Bencének (12.A) az angol középfokú nyelv-

vizsgájáért.  

December 21-én Bognár Jenő polgármester úr hagyományos év végi 

fogadásán köszöntötte azokat a fiatalokat, akik az elmúlt évben kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak a tanulás, a kultúra vagy a sport terén. A 

nevelőtestület javaslatára a II. Géza Gimnáziumból 4 tanuló kapott meghívót 
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a fogadásra: Magyar Anna, Sztojka Krisztina, Kocsis Bence (12.A) és Szűcs 

Brigitta (13.B). 

Magyar Anna középiskolai éveit végig kitűnő tanulmányi munka, kitartó 

szorgalom és példamutató magatartás jellemezte. A nyelvtanulásban 

kimagasló eredményeket ért el: előrehozott jeles emelt szintű érettségi vizsgát 

tett német nyelvből, amellyel megszerezte a középfokú német nyelvvizsgát. 

Emellett előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett angol, német, biológia 

tantárgyakból jeles eredménnyel. Második helyezést ért el a megyei német 

műfordító versenyen.  Három éve a Heimat német nemzetiségi tánccsoport 

tagja. A bátaszéki színjátszók műsoraiban is többször szerepelt, ezáltal 

aktívan részt vett a város kulturális életében. 10 évig a művészeti iskola 

modern tánctagozatának tagja volt.  

Sztojka Krisztina gimnáziumi éveiben jeles tanulmányi eredményt ért el, 

kitartó szorgalom és példamutató magatartás jellemezte. Előrehozott jeles 

emelt szintű érettségi vizsgát tett német nyelvből, amellyel megszerezte a 

középfokú német nyelvvizsgát. Ezen kívül előrehozott középszintű érettségi 

vizsgákat tett német, angol, informatika tantárgyakból. 12 éve karatézik, 7 

éve a Magic Dance Modern Tánccsoport aktív tagja, és 3 éve a Bátaszéki 

Pedagógus Kórusban is énekel.  

Kocsis Bence középiskolai éveiben folyamatosan kitűnő tanulmányi 

eredményt ért el kitartó szorgalommal. Magatartása példamutató volt. 

Tizenegyedikesként előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett német 

nyelvből jeles eredménnyel, ezáltal középfokú nyelvvizsgát szerzett. A 

nyáron sikeres nyelvvizsgát tett angol nyelvből is. Rendelkezik még 

előrehozott középszintű jeles érettségivel angol nyelv és fizika tantárgyból. 

Tanulmányai során a matematika versenyek rendszeres résztvevője volt.  10 

éve zongorázik, 7 éve a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar aktív tagja, és 3 éve 

a Bátaszéki Pedagógus Kórusban is énekel.  

Szűcs Brigitta a gimnáziumi évei alatt mindvégig kitartó szorgalommal 

tanult, tanulmányi átlaga mindig elérte a jelest. Megbízható és kifogástalan 

magatartású diák volt.  Érettségire készülve már több tantárgyból letette az 

előrehozott érettségit. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a német nyelv 

tantárgyból: az előrehozott emelt szintű érettségi vizsgán jeles eredményt ért 

el, és ezzel megszerezte a középfokú nyelvvizsgát is. Művészi hajlama 

kiváló. Tanulmányait az általános iskola rajz tagozatán kezdte, melyet a 

középiskolában is folytatott, rajz szakkör formájában. Sok rajzpályázaton 

indult, ahol sok szép eredményt ért el, mindig a díjazottak között szerepelt. A 

rajz és műalkotások elemzése tantárgyból tett előrehozott középszintű 
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érettségijén kitűnő eredményt ért el, és a vizsgabizottság dicséretben 

részesítette.  

December végén eredményt hirdettek a 2012. évi Tolna Megyei 

Matematikaversenyben. A II. Géza Gimnáziumból Kocsis Bence 12.A 

osztályos tanuló - felkészítő tanára Schultzné Pem Erzsébet - a 19. helyezést 

érte el. A versenysorozatban az első 25 helyezett jutalmat kapott a Bolyai 

János Matematikai Társulat és a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium jóvoltából.  

A Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny három levelezős fordulója 

alapján Kocsis Fanni (10.A) bejutott az országos döntőbe, amelyre  

Keszthelyen került sor. Felkészítő tanára Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes volt. 

Január 7-én este a gimnázium Tudományos Diákköre által „Történelem 

emberközelben” címmel meghirdetett előadás-sorozat első előadását 

hallgathatták meg az érdeklődők, melyet Sümegi József igazgató úr tartott „A 

magyarok nyilaitól…”- az államalapítás előzményei címmel.  

Január 9-én Bátaszéken, a tanuszodában zajlott a Szekszárd 

városkörnyéki úszó diákolimpia. A IV. korcsoportban a gimnázium 7.A és 

8.A osztályos úszói is rajthoz álltak: Papp Máté, Izsák Péter, Mesz Zsófia, 

Elekes Fanni, Bozsolik Zsófi, Bátai Eszter. Mindannyian az 1. vagy a 2. 

helyen végeztek a 100 méteres úszószámokban, így a január 17-én 

Bonyhádon megrendezett megyei úszó diákolimpián is versenyezhettek. A 

megye legjobb úszói között Mesz Zsófia a 100 méteres lány hátúszásban 3. 

lett, Bátai Eszter a 100 méteres lány gyorsúszásban  ugyancsak  3. lett. A 100 

méteres fiú gyorsúszásban Papp Máté a 4., Izsák Péter az 5. helyet szerezte 

meg. A 4 x 50 méteres fiú gyorsváltóval Papp Máté és Izsák Péter a 

harmadik helyen végeztek, a 4 x 50 méteres lány gyorsváltóban Mesz Zsófia, 

Bátai Eszter, Bozsolik Zsófi a 4. helyet szerezte meg. A gézás úszók edzője is 

Nagy Ákos tanár úr volt.  

Január 11-én a Kanizsai Dorottya Általános Iskola aulájában 

megtartottuk a végzős osztályok szalagtűző ünnepélyét. A 12.A 

(osztályfőnökük Sümeginé Bátai Margit tanárnő) és a 13. B osztály 

(osztályfőnökük Pálffy Pál tanár úr) tanulóit a 11.A és a 12.B osztályos 

diákok hangulatos műsorral köszöntötték, melyben közreműködött: Szamos 

Kamilla, Tihanyi Gréta, Peteli Dorottya, Hesz Henrik. A 11.A és 12.B 

alkalmi kórusa egy dalt adott elő a végzősöknek, majd a Bátaszéki Ifjúsági 

Fúvószenekar tagjaiból alakult fúvós quartett - Sirok Kristóf, Sirok Márk, 

Wetzl Gergő, Péter Tamás - rövid produkcióját hallhatta az ünneplő 

közönség. Ezután Sümegi József igazgató úr mondta el köszöntőjét, majd sor 
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került a jelképes szalagok feltűzésére. Az ünnepély azzal zárult, hogy 

mindkét végzős osztály tanulói előadták az erre az alkalomra megtanult 

táncukat. A 12.A-sok tangót táncoltak, melyet Péter Péter tanár úr Sümegi 

Kata  tanított be nekik, majd a 13.B osztályosok adtak elő angol keringőt. Az 

ő koreográfiájukat  Kalmár Éva tanította be.  

A szalagtűző ünnepély ezután a II. Géza Gimnázium aulájában 

folytatódott, zárt körben. A két vendéglátó osztály tanulói az elegánsan 

megterített asztalokon felszolgálták az ünnepi vacsorát az ünnepelteknek és a 

nevelőtestület tagjainak. Táncmulatsággal zárult az este. Wernerné Győri 

Andrea tanárnő és Péter Albert tanár úr áldozatos szervezőmunkájának 

köszönhetően a „házigazdák”, azaz a 11.A és 12.B osztály tanulói 

emlékezetes, szép szalagtűző ünnepéllyel örvendeztették meg végzős 

diáktársaikat. Köszönet illette Tihanyiné Kismődi Ritát segítő 

közreműködéséért a hangulatos dekoráció elkészítésében.  

Január 16-án Szekszárdon lezajlott az Implom József Helyesírási 

Verseny megyei fordulója, ahol Magyar Anna (12.A) a 6. helyezést érte el, 

Bátai Rita (12.A)  11. lett. Mindketten Prantner Béla tanár úr tanítványai 

voltak. 

Január 16-án a II. Géza Gimnáziumban Wernerné Győri Andrea tanárnő 

vezetésével 20 diák - főleg 11.A osztályosok - részvételével megalakult a 

Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági csoportja. Ezen az alakuló összejövetelen 

megjelent a Szövetség képviseletében Csáky Csongor főtitkár úr és Bajnóczi 

Gábor szervezeti munkatárs. Ők rövid tájékoztatót tartottak a gézás 

tanulóknak a Rákóczi Szövetség tevékenységéről.  

Január 18-ig az osztályfőnökök kiosztották a gimnazistáknak a félévi 

tanulmányi értesítőjüket.  

Január 21-én Sümegi József igazgató úr megtartotta második TDK-s 

előadását „Szent István király - az ember és szent” címmel. 

Január 22-én a gimnázium előadótermében megemlékezést tartottunk a 

magyar kultúra napja alkalmából. A 8.A osztályosok műsorában elhangzott, 

hogy idén 190 éve annak, hogy megszületett Kölcsey Ferenc Himnusz című 

verse (1823.január 22-én), mely nemzeti imádságunkká vált. A költeményhez 

Erkel Ferenc által komponált dallam is felcsendült Skorday Lilla 

trombitaszólójával.  A verses, zenés műsort összeállította és betanította 

Németh Ágnes tanárnő és Prantner Béla tanár úr. Szerepeltek: Bátai Eszter, 

Ember Diána, Göbl Gabriella, Kaszás Maja, Papp Máté, Papp Míra, Sáhó 

Kíra, Skorday Lilla, Péter Anita.  

A megemlékezés végén Németh Ágnes tanárnő átadta A Gimnáziumért 

Alapítvány anyagi hozzájárulását a középfokú nyelvvizsgákhoz. Német 
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nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerzett: Bátai Rita, Magyar Anna, Sztojka 

Krisztina, Horváth Dávid (12.A), Szűcs Brigitta (13.B), Zelei Krisztián 

(12.B).  

Január 24-én a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének 2. előadását 

hallgattuk meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Harmónia Fúvósötös 

„Táncok a zenében” című műsorát adta elő.  

Január 25-én délután 44 gézás diák külön busszal korcsolyázni indult 

Pécsre, a műjégpályára. Schrothné Molnár Zsuzsanna és Mayer Emese 

tanárnő kísérte el őket.  

Január 30-án a „Klímanap” elnevezésű program zajlott a gimnáziumban 

25 diák részvételével. A Zöld Társ Alapítvány szekszárdi munkatársai a 

globális környezeti problémákról vetítettek filmet, majd megbeszélték a 

látottakat a tanulókkal. A 7-11. évfolyamos diákok gyakorolhatták az 

„ökológiai lábnyom” kiszámítását is.  

Február 1-jén zajlott Keszthelyen a Georgikon Országos 

Biológiaverseny döntője, ahova a három írásbeli forduló alapján iskolánkból 

Kocsis Fanni  10.A osztályos tanuló is bejutott. A versenyre felkészítő tanára, 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes kísérte el. 

Február 4-én Sümegi József igazgató úr megtartotta a TDK által 

szervezett előadássorozat 3. előadását „A Szent Korona titkai” címmel.  

Február 6-án és 7-én Bátaszéken és Szekszárdon rendezték meg az 

amatőr kosárlabda diákolimpia megyei döntőjét. Iskolánk fiúcsapata - Tanos 

Máté, Fülöp Bence, Farkas Norbert (13.B), Fejes József (10.A), Péter Attila 

(10.B), Pap László (9.A) - megnyerte a versenyt, így bejutott a miskolci 

országos döntőbe. A lányok csapata - Bátai Eszter, Kaszás Maja (8.A), 

Bertalan Anett, Gáll Dóra, Sas Alexandra (9.A), Fazekas Dorina, Szőcs Liza, 

Ress Ditta (13.B) - a III. helyet szerezte meg. Mindkét csapatunk edzője 

Pálffy Pál tanár úr és Pomsár Szilvia volt.  

Február 8-án Tolnán került sor a Curie Matematikaverseny megyei 

fordulójára, ahol iskolánkat Kocsis Fanni 10.A osztályos tanuló képviselte. 

Németh Ágnes  tanárnő tanítványa továbbjutott az országos döntőbe.  

Február 8-án este tartottuk meg a hagyományos farsangi bálunkat, 

amelyet idén is a gimnáziumi diákönkormányzat rendezett Péter Péter tanár 

úr irányításával. Az osztályok 5 csoportos jelmezbemutatóval jelentek meg, 

és rövid zenés-táncos produkciót is előadtak. A diák zsűri döntése alapján a 

10.A osztályos lányok („Struccok tava”) nyerték meg a versenyt, a 2. helyet 

szerezte meg a 12 tagú vegyes csapat („Amerikai idióták”), 3. lett a 11.A és 

12.B osztály közös csapata („Ovisokk”).Negyedik helyen végzett a 9.A 
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(„Retró”), 5. helyen pedig a 9.B („Cowboyok”). Kovács Zsolt („Zsoca”) 11.A 

osztályos tanuló egyéni jelmezesként kapott díjat.  

Február 11-15-ig zajlott a királyi pár jelöltek kampánya. Idén II. Géza 

szerepéért Szabó Péter Bence és Schultz Tamás (11.A) vetélkedtek. Eufrozina 

királynéért öten versengtek: Gerencsér Gitta, Mészáros Luca, Nagy Julianna, 

Sáhó Maja Vanda (11.A) és Tihanyi Gréta (12.B).  

A február 18-i szavazáson a diákok Schultz Tamást és Sáhó Maját 

választották meg, hogy a Géza-napon és a tavaszi koronázáson ők 

személyesíthessék meg a királyi párt.  

Február 12-én a megyei szavalóversennyel megkezdődtek a 

hagyományos Géza-napi rendezvények. Az idei esztendőben ünnepli 

iskolánk a fennállásának 50. évfordulóját, így ezek a névadó tiszteletére 

rendezett programok is már a jubileum megünneplésének részei voltak. Az 

idén a szavalóversenyünk is jubilált, hiszen 25. alkalommal rendeztük meg 

azt a megyei középiskolások számára. 

Ebben az évben a gyermeklét, a gyermeki látásmód volt a kötelező vers 

témája. Sajnos a reggeli ónos eső miatt a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnáziumból nem tudtak eljönni az előzetesen jelentkezett diákok, így a 

megye öt középiskolájából 10 versenyző mérte össze tudását. A versenyt a 

szekszárdi Garay János Gimnázium tanulója, Kerner Bálint nyerte. A 

második helyen a szintén garays Bagdány Szilvia végzett, míg a 3. helyezést 

Mikó Zsuzsanna, a szekszárdi I. Béla Gimnázium tanulója kapta a zsűritől. A 

II.Géza Gimnáziumot hárman képviselték : Novotni Alíz (10.B), Simon 

Zsanett (9.B) és Kostyál Hunor (10.A). A közönségdíjat, azaz a Balog Viktor 

- emlékdíjat Simon Zsanett nyerte el. A zsűri tagjai voltak: Fodermayer 

Vilmosné (nyugalmazott igazgatóhelyettes), Csötönyi László 

(előadóművész), Sikabonyiné Hargitai Réka, Schultz Gabriella (egyetemi 

hallgató). Köszönettel tartoztunk Fodermayer Vilmosné tanárnőnek, aki a 

versenyzők jutalmazására idén is verseskötetet ajánlott fel. A szavalóversenyt 

Horváth Jánosné tanárnő szervezte, az okleveleket és emléklapokat Miskei 

Vendel tanár úr készítette.  

Február 12-én pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk a végzős 

diákoknak és szüleiknek.  

Február 16-án zajlottak a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi 

döntői. A 7-8. osztályosok Bonyhádon, a 9-10. és 11-12. évfolyamosok 

Tolnán versenyeztek. A 7.A osztályos csapatunk - Bozsolik Zsófi, Mesz 

Zsófia és Elekes Fanni - nyolcadik helyezést ért el. A 11.A-sok, Farkas 

Nikolett és Böjtös Máté harmadik helyezettek lettek. Mindkét csapatot 

Wernerné Győri Andrea tanárnő segítette a felkészülésben. A 10.A osztályos 
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csapatunk is - Czippán Réka, Kocsis Fanni, Tóth András - a harmadik helyet 

érte el. Felkészítő tanáruk Neidhardtné Gyarmati Erzsébet volt.  

Február 18-22-ig 13 gézás tanuló, két nevelő (Péter Péter és Mayer 

Emese), valamint egy szülő szlovákiai sítáborban vett részt. Idén is a 

felvidéki, füleki gimnázium meghívására, a füleki diákokkal együtt síelhettek 

tanulóink Jasnán (Alacsony-Tátra), a síparadicsomban. A szép idő és a kiváló 

hóviszonyok adta lehetőséget igyekeztek kihasználni a gézások, hogy 

tanulják, gyakorolják a síelést. Ezúttal is köszönettel tartoztunk 

testvériskolánknak a meghívásért, a szíves fogadtatásért.  

Február 18-án este tartotta meg Sümegi József igazgató úr a TDK által 

hirdetett előadássorozat 4. előadását „Pogánylázadások sodrában - Szent 

István utódai” címmel. 

Február 19-én rendeztük meg a hagyományos Géza-napi megyei 

művelődéstörténeti versenyünket, amelyen a megye 5 gimnáziumából 8 

csapat vett részt. Az idei esztendőben Zsigmond király kora (1387-1437-ig) 

volt a téma. A versenyt a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium csapata nyerte 

meg, második lett a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium, a harmadik helyet a 

szekszárdi I.Béla Gimnázium egyik csapata szerezte meg. A versenyt Sümegi 

József igazgató úr szervezte és vezette. A szervezésben részt vett még dr. 

Somosiné Kispál Gabriella tanárnő, Péter Albert tanár úr, a feladatok 

javításában közreműködött Fodermayer Vilmosné nyugalmazott 

igazgatóhelyettes is. A zsűri a csapatok kísérőtanáraiból állt, elnöke Mészáros 

István igazgató úr volt. A program lebonyolításában segítettek a 10.A és 8.A 

osztály tanulói(Göbl Gabriella, Weimert Evelin, Sáhó Soma, Fejes József, 

Péter Tamás, Egle Károly Kende). 

Március 1-jén délelőtt zajlott a Géza-napi rendezvények zárásaként a 

vidám, felszabadult hangulatú diáknap. Simon Györgyné tanárnő 

irányításával a 9.B osztály szervezte és bonyolította le nagyon 

gördülékenyen, ötletesen a délelőtti programot. Változatos, érdekes 

feladatokat kellett az osztályoknak megoldaniuk: például az iskola 

fennállásának 50. évfordulója és a névadó király tiszteletére utaló díszes 

borítót kellett alkotni a menetlevelükhöz. A királyi pár tiszteletére minden 

osztálynak hódoló verset kellett írni megadott szavakkal, és hódolatként 

ajándékot is kellett készíteniük a királyi kastély számára. Volt még sportkvíz, 

műanyag poharakból toronyépítés, activity, történelmi kvíz, fűszerfelismerés 

(…stb.) A legnagyobb sikert az alkalmi divatbemutató aratta, amelyen az 

osztályok zenei aláfestéssel bemutatták, hogyan képzelik el a 22. század 

divatját. A délelőtti versenyben a 10.B osztály lett az első, a második helyet a 

13.B, míg a harmadikat a 12.B osztály szerezte meg. 
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A vidám diáknap a művelődési házban folytatódott, ahol II.Géza (Schultz 

Tamás) és Eufrozina királyné (Sáhó Maja Vanda) tiszteletére fogadást tartott 

az iskola apraja, nagyja Zelei Krisztián (12.B) udvarmester vezetésével. 

Először az esti gálaműsorból láthatott, hallhatott ízelítőt a királyi pár és az 

udvarnép. A rövidített gálaműsort követően az osztályok előadták a hódoló 

versüket, majd az „alattvalók” nagy derültségére az új király ”trónbeszédét” 

hallhatták, amelyben az uralkodó „büntetett és jutalmazott” érdem szerint. 

Ezután Eufrozina királyné jutalmazta meg a közelmúltban lezajlott 

versenyeken jól szereplő tanulókat.   

Este 6 órakor zsúfolásig megtelt a művelődési ház nézőtere. A kétórás 

változatos, színvonalas műsor idén is fergeteges sikert aratott. A királyi pár 

ezúttal műsorvezetőként lépett a színpadra. A Heimat Német Nemzetiségi 

Tánccsoport tagjaiból alakult együttes műsorát láthatta először a közönség, 

amelyben Wittendorfer Ildikó tanárnő irányításával fellépett: Bozsolik Zsófi, 

Elekes Fanni, Skorday Lilla, Werner Anna, Bozsolik Dávid, Elekes Martin, 

Hornicsek Roland valamint vendégként Czebe János. Ezután a Bátaszéki 

Ifjúsági Fúvószenekar tagjaiból alakult quartett (Sirok Kristóf, Péter Tamás, 

Wetzl Gergely és Sirok Márk) következett. Hangszeres produkciót adott elő 

még Sztojka Nikoletta (7.A) gitáron, valamint Kocsis Bence (12.A) és Sirok 

Kristóf (11.A),  tenorkürtön. A közönség lelkes tapssal jutalmazta a 8.A, 9.A 

és a 10.A osztályokat, akik egy-egy vidám jelenettel léptek fel. A 

produkciókat betanították az osztályfőnökök: Németh Ágnes, Sümeginé Szép 

Mária és dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnők. A szavalóversenyünk 

résztvevői közül Kostyál Hunor (10.A) adta elő szavalatát, akinek 

felkészülését László János tanár úr segítette. Kiss Lajos Levente (9.A) és 

Skorday Lilla (8.A) humoros jelenettel szórakoztatta a közönséget. A modern 

tánc sem hiányzott a műsorból: a Magic Dance táncosaiból alakult Small 

Group (Ács Viktória Szonja, Sztojka Krisztina, Tóth Cintia és vendégként 

Czinner Eszter, Hellinger Veronika, Simondi Réka, Balogh Dorina) is 

fellépett, valamint a Sztojka Nikoletta-Sztojka Krisztina és a Tóth Cintia-

Hellinger Veronika párosok is bemutatták funky táncukat. A 10.A osztályos 

lányok „Struccok tava” című különleges, látványos tánca is méltán aratott 

nagy sikert.  

A gálaműsort színesítette az „Amerikai idióták” nevű alkalmi rock-

zenekar (Péter Tamás, Farkas Tamás Barnabás, Egle Károly Kende, Egle 

Gyula Koppány) produkciója, amelyet lelkesen fogadott a közönség. A 

Pántlika Zenekar (Szabó Péter Bence (12.B), Szabó Barnabás, Farkas Tamás 

Barnabás(10.B), Jankó Balázs) fellépését is szűnni nem akaró tapssal 

jutalmazta a publikum. A műsorukban vendégként fellépő Farkas Tibor-
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Pirisa Réka páros szólótáncot adott elő. A gálaműsor szünetében Németh 

Ágnes tanárnő A Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott 

rövid beszámolót az egybegyűlteknek az alapítvány elmúlt évi 

tevékenységéről. A gálaműsort rendezte Horváth Jánosné tanárnő, a 

hangosításban közreműködött Molnár József. Dicséret illette a gálaműsor 

sikeréért a fellépő diákokat és a felkészítő tanárokat.  

Március 2-án, szombaton Schultzné Pem Erzsébet tanárnő vezetésével 

néhány szorgos kezű diák - Papp Attila, Péter Márton, Schultz Tamás, Wetzl 

Gergő  (11.A), Pap László, Szabó Petra (9.A), Rácz Áron (7.A) - segített az 

iskola udvarának parkosításában. A novemberi Géza-bál támogatói révén 

befolyt összegből vásárolt dísznövényeket, valamint a Péter János kertépítő 

mérnök által felajánlott facsemetéket a mérnök úr szakavatott irányításával 

ültették el az udvaron. Köszönettel tartozunk az önzetlen felajánlásáért.  

Március 1-jén rendben megtörtént a végzősök jelentkezése az érettségi 

vizsgákra és a felsőoktatási intézményekbe.  

Március 7-én Miskolcon rendezték meg az amatőr kosárlabda diák-

olimpia országos döntőjét, ahol Tolna megyét a II. Géza Gimnázium fiú 

kosarasai képviselhették. A sok sérüléssel küszködő gézások tisztes 

helytállással az országos 16. helyet szerezték meg. A csapat tagjai voltak: 

Farkas Norbert, Fülöp Bence, Tanos Máté (13.B), Fejes József (10.A), Péter 

Attila (10.B), Pap László (9.A). A fiúkat felkészítette és elkísérte Pálffy Pál 

tanár úr és Pomsár Szilvia edző.   

Március 8-án  került sor Kaposváron a Fodor József  Középiskolai 

Biológiaversenyre, amelyen iskolánkat Czippán Réka, Kocsis Fanni, Tóth 

András (10.A), Erdélyi Anita(13.B) és Rohmann Réka (12.A) képviselte. A 

11. évfolyamosok mezőnyében Kocsis Fanni  30.000 Ft-os díjazásban 

részesült. Versenyzőinket felkészítette és elkísérte Neidhardtné Gyarmati 

Erzsébet igazgatóhelyettes.  

Március 12-én a környező települések általános iskolai tanulói számára 

művelődéstörténeti versenyt rendeztünk, amelynek témája - a februári 

középiskolai versenyünkhöz hasonlóan - „Zsigmond király és kora ” volt. Hat 

iskolából 8 csapat mérte össze tudását. A versenyt Sümegi József igazgató úr 

vezette. A szervezésben és lebonyolításban közreműködött Fodermayer 

Vilmosné nyugalmazott igazgatóhelyettes, dr.Somosiné Kispál Gabriella 

tanárnő és Péter Albert tanár úr. Az okleveleket Miskei Vendel tanár úr 

készítette. A zsűri elnöke Mészáros István, a Kanizsai Dorottya Általános 

Iskola igazgatója volt. A nemes versengést a dunaszekcsői iskola csapata 

nyerte meg, 2. lett a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola csapata, a 3. 

helyet a bátai Hunyadi János Általános Iskola csapata szerezte meg.  
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Köszönet illette Sebestyén Józsefet, az általános iskolai konyha 

élelmezésvezetőjét, segítő támogatásáért.  

Március 13-án Szekszárdon került sor „Az én Pannóniám” elnevezésű 

vers-és prózamondó versenyre, amelyet a Garay János Gimnázium hirdetett 

meg. Iskolánkat két tanuló képviselte: Novotni Alíz (10.B) ezüst minősítést 

kapott, Simon Zsanett (9.B) 3. helyezett lett.  

Március 14-21-ig erdélyi kiránduláson vettek részt a 11.A osztály tanulói 

Wernerné Győri Andrea tanárnő vezetésével és Pálffy Pál tanár úr 

kíséretével. Az utazásukhoz anyagi támogatást nyújtott a Rákóczi Szövetség 

és a Tolna Megyei Önkormányzat. Az út kiemelt programjaként a gézások 

részt vettek a szászrégeniek március 15-i ünnepi rendezvényein. Jártak még 

többek között Marosvásárhelyen, Torockón, ellátogattak a tordai sóbányába, 

Kolozsvárra, Gyulafehérvárra, Nagyenyedre. Felmásztak a torockó-

szentgyörgyi várba, lementek a szkerisórai jégbarlangba. Elmentek a Tordai 

hasadékhoz, megmászták az 1130 méteres Székelykőt, Aradon felkeresték az 

1848-49-es mártírok emlékművét.  

Március 14-én reggel 8 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési 

Házban megtartottuk iskolai ünnepélyünket, amellyel az 1848. március 15-i 

forradalomra és az 1848-49-es magyar szabadságharcra emlékeztünk. A 9.A 

osztályosok „Hol a szabadság, ott van a haza”címmel adták elő hangulatos 

műsorukat, amelyben tánccal, verssel, zenével idézték meg a történelmi 

évforduló kapcsán a mai fiatalok számára átérezhető módon, hogy mit is 

jelentett akkor és mit jelent ma „nemzet”, „magyarság”, „hazaszeretet”, 

„szabadság”. A táncok koreográfiáját készítette és betanította: Bertalan Anett, 

Mezei Réka és Sas Alexandra (9.A). A műsort összeállította és betanította 

Sümeginé Szép Mária tanárnő. Trombitán közreműködött Skorday Lilla 

(8.A). Az ünnepély végén Németh Ágnes tanárnő átadta A Gimnáziumért 

Alapítvány anyagi hozzájárulását Berg Alexandra (12.A), Biró Laura (10.B) 

és Varga Dávid (13.B) tanulóknak az angol nyelvből megszerzett  középfokú 

nyelvvizsgájukért.  

Március 21-én A Kenguru Matematikaversenyben 20 gézás tanuló 

mérette meg magát a különböző korcsoportokban. Tanulóink az alábbi 

megyei helyezéseket érték el: a 11. évfolyamosok között 7. lett Sirok Kristóf, 

24. lett Bankó Laura; a 12. évfolyamon 13. helyen végzett Sztojka Krisztina, 

25. lett Kocsis Bence. Mindannyian Schultzné Pem Erzsébet tanárnő 

tanítványai voltak. 

Április 5-én délután a II. Géza Gimnázium diákjai és nevelői 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes szervezésében 

különbusszal Pécsre utaztak, ahol a Pécsi Nemzeti Színházban megtekintették 
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Presser Gábor- Sztevanovity Dusán „A padlás” című musicaljét. 

Mindannyian elragadtatással nyilatkoztak az előadás nyújtotta élményükről. 

Április 11-én rendezték meg Pécsen a Fiatalok Európában Verseny 

döntőjét. Ezt a tanulmányi versenyt a Sopianae Ifjúsági Egyesület a 

nemzetközi Europe Direct Információs Pontjának szakmai támogatásával 

hirdette meg a dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna megye) 

általános- és középiskolás fiataljai részére, hogy a résztvevőkkel 

megismertesse az Európai Unió történetét, működését, a fiatal korosztály 

lehetőségeit, illetve az Unió leendő 28. tagállamát, Horvátországot. Az öt 

fordulóból álló írásbeli verseny alapján a legjobb 6 csapatot hívták be a 

döntőbe. A II.Géza Gimnázium mindkét csapata bejutott a pécsi fináléba. A 

12.A osztály tanulói - Magyar Anna, Bátai Rita, Sztojka Krisztina - a 

középiskolás kategóriában megnyerték a versenyt. Ezzel a győzteseknek járó 

2 napos jutalomutazást is megkapták Zágrábba, ahol július 1-jén részt 

vehetnek azon a ceremónián is, amelyen Horvátország aláírja az Unióhoz 

való csatlakozás dokumentumát. A 11.A osztályos csapatunk - Farkas 

Nikoletta, Werner András, Sirok Kristóf - a 3. helyet szerezte meg. 

Versenyzőink sikerének kovácsa Péter Albert tanár úr volt.  

 
 

Április 13-án, szombaton került sor az immáron több mint két évtizedes 

múltra visszatekintő, hagyományos focitornára, a Gimi-kupára. A jelenlegi és 
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a volt gézások, valamint baráti körük tagjai alkotta 12 csapatban körülbelül 

százan rúgták önfeledten a labdát. Az idei Gimi-kupát a „Gergőék” csapat 

nyerte el, második a „Sörhas”, harmadik a „Fradiház” lett. A jelenlegi gézás 

diákok közül a 10. B osztály (Flamengo) a 4. helyet szerezte meg, a 12.B-sek 

(Vaskakasok) az 5. helyet érték el, a 13. B csapata („Idegenben jó az X”) 

pedig a 9. helyen végzett. A legjobb kapus Soós László (Fradiház), a mezőny 

legjobb játékosa Gábor Péter (Gergőék) lett. A gólkirályi címet Békefi Zsolt 

(Sörhas) érdemelte ki. Az idei gézás focitornát is Pálffy Pál tanár úr szervezte 

meg.  

Április 13-án, szombaton bonyolították Szolnokon a Curie 

Matematikaverseny országos döntőjét. A II. Géza Gimnáziumból Kocsis 

Fanni 10.A osztályos tanuló a Tolnán megtartott területi fordulóban nyújtott 

teljesítményével vívta ki a jogot, hogy képviselje megyénket és  iskolánkat az 

országos döntőben, amelyre Németh Ágnes tanárnő készítette fel és kísérte 

el. Fanni kiválóan szerepelt, az ország legjobbjai között 11. helyezett lett.  

Április 18-án Szekszárdon rendezték meg a Bendegúz Anyanyelvi 

Verseny országos döntőjét, ahova a 10 előzetes írásbeli forduló alapján 

iskolánkból Ember Diána 8.A osztályos tanuló - dr.Somosiné Kispál 

Gabriella tanárnő tanítványa - is bejutott. Nagyon szép eredményt ért el, 

országos 11. helyezett lett.  

Április 22-én a Föld napja alkalmából a 8.A és a 10.A osztályosok 

Németh Ágnes és dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnők kíséretével 

kerékpárra pattantak és elkerekeztek Pörbölyre, ahol az erdei kisvasút 

nyomvonalán összeszedték az eldobált szemetet. A gézások évről évre 

szívesen segítenek a környezetünk szépítését, megóvását szolgáló 

munkákban. Ez bizonyára az iskolánkban folyó környezettudatos nevelésnek 

is köszönhető. 

Április 24-én a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének harmadik, 

évadzáró előadását hallgathattuk meg a Petőfi Sándor Művelődési 

Házban.”Erdőzsongás” címmel a Pécsi Szimfonietta zenekar adta elő 

koncertjét, amelyben felcsendültek többek között Smetana, Vivaldi, Weber, 

Mozart közismert dallamai. A gézások lelkes tapssal fogadták a művészek 

produkcióját. 

Április 25-én délelőtt 9-12-ig a szekszárdi Deutsche Bühne német 

anyanyelvű színésze interaktív foglalkozást tartott a 9.B, a 10.A és a 10.B 

osztályokat képviselő 10 tanulónak. A Koch Valéria-nap alkalmából a 

költőnő verseit dolgozták fel német nyelven. Közreműködött a színház 

munkatársa, Horgász Dezső is. 
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Május 1-jén verőfényes, igazi „nyári” délutánon tartottuk meg a 

hagyományos Géza-napi felvonulásunkat, amelynek idén még emelkedettebb 

hangulatot kölcsönzött az a tény, hogy a gimnázium 50. jubileumának 

tiszteletére rendeztük, s egyben nyitánya volt a bátaszéki városi majálisnak is. 

II. Géza és udvartartásának kosztümös felvonulása a romkertbe vezetett, ahol 

a gézások történelmi játék keretében bemutatták az egykori királykoronázási 

ceremóniát. A korhű szertartást betanította Sümegi József igazgató úr.  Az 

idei évben II. Géza királyt Schultz Tamás, Eufrozina királynét Sáhó Maja 

Vanda személyesítette meg. Az udvarmesteri tisztet Zelei Krisztián töltötte 

be, az esztergomi érseket Sirok Kristóf alakította. Az érseket kísérő egyházi 

személyek voltak: Ludwig Róbert, Keszeli Patrik, Salamon Gábor, Péter 

Márton, Pósa Benjamin, Varga Ferenc, Kállai Dávid, Pécsi Máté, Erdélyi 

Levente, Werner András, Téren László, Farkas Tamás, Péter Attila, Pap 

László, Rácz Ferdinánd. Idén Palkó Tekla, Szabó Petra, Tanner Áron, Kiss 

Levente és Péter Tamás doboltak a menet élén. A királyi főlovász Papp 

Eszter volt. Két „udvari bolond” is mulattatta a nézelődőket: Fejes József és 

Izsák Péter. A koronázási ceremónián a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar 

tagjai is közreműködtek Maul Péter karnagy úr vezényletével. A hangosítást 

Molnár József végezte.  
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A „Királyi Majális” programja a koronázást követően a templomkertben 

folytatódott: az I. András Lovagrend Székesfehérvárról érkezett tagjai harci 

bemutatót tartottak, majd a szegedi PAVANE zászlóforgató csoport adta elő 

műsorát. Mindkét csoport előtte a felvonulásunkon is részt vett. A piactéren 

bográcsos főzőverseny zajlott, amelybe a gimnáziumból is benevezett néhány 

osztály. E nemes versengés nagy sikert hozott az amatőr „királyi” szakácsok - 

szülők, barátok -  számára, hiszen a képzeletbeli dobogó mindhárom fokára a 

gézás osztályok szakácsai állhattak fel: a 10.A osztály lett az első, a második 

helyet a 11.A , a harmadik helyezést a 9.A étke érdemelte ki.  Hálásak 

voltunk a szülőknek segítségükért, támogatásukért.  

 A piactéri szabadtéri színpadon zajló kulturális programokban is aktívan 

közreműködtek a II. Géza Gimnázium tanulói az egyes művészeti 

csoportokban.  
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Május 2-án délután a nevelőtestület megtartotta a végzősök osztályozó 

értekezletét. Este hat órától a hagyományos „szerenádra” került sor, amikor a 

ballagó diákok dalokkal búcsúztak el  a tantestület tagjaitól a gimnázium 

aulájában.  

Május 3-án a 12.A és 13.B osztály tanulói még utoljára önfeledt 

játszadozással, mókás, kisgyerekes jelmezekbe öltözve töltötték a napot. A 

hagyományos „bababallagással” búcsúztak jelképesen a gyermekkortól és az 

együtt töltött, iskolás évektől.  

Május 4-én tartottuk meg ballagási ünnepélyünket. A napfényes, szép 

időben virágdíszbe öltöztetett iskola várta a végzősöket és a vendégeket.  A 

ballagók, a 12.A (osztályfőnökük: Sümeginé Bátai Margit) és a 13.B 

(osztályfőnökük: Pálffy Pál) tanulói először a tanári szobában elköszöntek 

nevelőiktől, majd az osztályukban az „utolsó osztályfőnöki órán” 

osztályfőnöküktől és egymástól is elbúcsúztak. A jelképes utolsó csengőszóra 

elindultak és énekszóval végigballagtak a szépen feldíszített osztálytermeken. 

Az udvarra érkezésüket követően elkezdődött az ünnepély. A Maul Péter 

karnagy úr által vezényelt Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar közreműködé-

sével felcsendült a Himnusz. A búcsúztató évfolyam nevében Tihanyi Gréta 

(12.B) és Fekete Dávid (11.A) köszöntötte az ünnepelteket. A végzősök 

nevében az iskola zászlaját Salamon Gábor átadta Hesz Henriknek (12.B), 

Farkas Nikolettnek és Peteli Dorottyának (11.A). A búcsúzók nevében az 

emlékszalagot a 12.A osztályból  Kovács Adelin, a 13.B osztályból Fazekas 

Dorina kötötte fel a zászlóra. A gimnázium névadójának, II.Gézának a 

domborművét a 12.A nevében Magyar Anna és Kocsis Bence, a 13.B 

nevében Szűcs Brigitta és Fülöp Bence koszorúzta meg. A ballagó osztályok 

nevében Mirk Fanni (12.A) és Salamon Gábor (13.B) mondta el búcsúzó, 

elköszönő szavait. A műsorban - melyet Prantner Béla tanár úr állított össze - 

szerepeltek: Bátai Rita, Kocsis Bence, Kovács Adelin, Lukács Vanessza, 

Magyar Anna, Maszler Ádám, Mirk Fanni, Rohmann Réka, Szabó Nóra, 

Sztojka Krisztina a 12.A osztályból, Fazekas Dorina, Horváth Tamara, 

Schőn Tímea, Szőcs Liza és Szűcs Brigitta a 13.B osztályból. Sümegi József 

igazgató úr búcsúbeszédében útravalóul még néhány jó tanácsot adott a 

végzősöknek. Ezután Kemény Lajos főigazgató úr és Neidhardtné Gyarmati 

Erzsébet igazgatóhelyettes asszony jutalmakat, díjakat, okleveleket adott át 

az öt illetve hat év során nyújtott teljesítményükért az arra érdemes 

tanulóknak. Értékes könyvjutalmat kapott a 12.A osztályból Sztojka 

Krisztina jeles tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért és 

magatartásáért, német középfokú nyelvvizsgájáért, közösségi és kulturális 

munkájáért, valamint a matematika tantárgyból nyújtott teljesítményéért; 
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Bátai Rita jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és 

szorgalmáért, német középfokú nyelvvizsgájáért, valamint közösségi és 

kulturális munkájáért; Berg Alexandra jeles tanulmányi eredményéért, 

példás szorgalmáért, német és angol középfokú nyelvvizsgájáért, valamint a 

magyar irodalom és történelem tantárgyakból nyújtott teljesítményéért; 

Rohmann Réka jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, 

kitartó szorgalmáért, német és angol középfokú nyelvvizsgájáért, valamint 

közösségi munkájáért; Horváth Dávid jó tanulmányi eredményéért, német 

középfokú nyelvvizsgájáért és a történelem tantárgyból nyújtott 

teljesítményéért; Kovács Adelin a Tudományos Diákkörben végzett kitartó 

munkájáért, kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységéért; Lukács 

Vanessza és Mirk Fanni jó tanulmányi eredményéért, kiemelkedő közösségi 

és kulturális munkájáért; Mórocz Máté jó tanulmányi eredményéért és a hat 

év során nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért; Szabó Nóra kiemelkedő 

közösségi és kulturális munkájáért; Takaró Balázs a hat év során nyújtott 

kimagasló közösségi munkájáért. Dicsérő oklevelet kapott Pósa Benjamin 

német középfokú nyelvvizsgájáért; Szuromi Virág az asztalitenisz sportág 

területén nyújtott teljesítményéért; Toronyi Eszter a mazsorett csoportban 

végzett kitartó munkájáért. 

 A 13.B osztályból értékes könyvjutalmat kapott Erdélyi Anita jeles 

tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, valamint a 

biológia tantárgyból nyújtott teljesítményéért; Szűcs Brigitta jeles 

tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, német 

középfokú nyelvvizsgájáért, valamint a rajzpályázatokon elért kimagasló 

eredményeiért; Salamon Gábor jeles tanulmányi eredményéért, példás 

magatartásáért és szorgalmáért, valamint a történelem tantárgyból nyújtott 

teljesítményéért; Fazekas Dorina jó tanulmányi eredményéért, a 

Tudományos Diákkörben végzett szervező tevékenységéért, kiemelkedő 

közösségi munkájáért, valamint a kosárlabda sportág területén elért 

eredményéért; Varga Dávid jó tanulmányi eredményéért, angol középfokú 

nyelvvizsgájáért és a labdarúgás területén nyújtott teljesítményéért; Magyar 

Eszter példamutató szorgalmáért és kiemelkedő közösségi munkájáért. 

Dicsérő oklevelet kapott Farkas Norbert, Fülöp Bence, Szőcs Liza, Tanos 

Máté az öt év során a kosárlabda sportág területén nyújtott kiemelkedő 

teljesítményéért; Schőn Tímea a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekarban nyújtott 

kiemelkedő kulturális tevékenységéért. 

A gimnáziumi évek során a legkimagaslóbb eredményeket elért végzős 

diákot vagy diákokat a nevelőtestület nívódíjban részesíti. A „Pro eminente 

labore” -díjat jelképező Géza-emlékplakettet idén két tanuló érdemelte ki a 
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12.A osztályból: Magyar Anna  a hat év során elért kitűnő tanulmányi  

eredményéért, példás szorgalmáért és magatartásáért, német középfokú 

nyelvvizsgájáért, közösségi és kulturális munkájáért, valamint a magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakból nyújtott kimagasló 

teljesítményéért; Kocsis Bence a hat év során elért kitűnő tanulmányi 

eredményéért, példás szorgalmáért és magatartásáért, német és angol 

középfokú nyelvvizsgájáért, közösségi és kulturális munkájáért, valamint a 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika tantárgyakból nyújtott 

kimagasló teljesítményéért.  

A Vicze János Sport Közalapítvány által alapított „Bátaszék Város jó 

tanuló-jó sportolója” - díjat az alapítvány nevében Pomsár Szilvia kosárlabda 

edző adta át Sztojka Krisztinának. Gimnáziumi évei alatt tanulmányi 

eredménye végig jeles vagy kitűnő volt. Több tantárgyból tett előrehozott 

érettségi vizsgát. 12 éve a bátaszéki karate szakosztály tagja, ahol kiemelkedő 

eredményeket ért el. Számtalan országos bajnokságon, illetve belföldi meg 

külföldi tornán diadalmaskodott.  

A Szűcs Péter-díjat ebben a tanévben a végzősök közül Fülöp Bence 

érdemelte ki a kosárlabda sportág területén nyújtott ötévi kiemelkedő 

teljesítményéért.  

Dr. Szabó Ákos alpolgármester úr Bátaszék Város Önkormányzata 

nevében adott át értékes könyvutalványt Sztojka Krisztina 12.A osztályos 

tanulónak. Ezt a jutalmat a hagyományok szerint a végzősök közül az a diák 

kapja, aki a gimnáziumi évei alatt a város kulturális életében jelentős szerepet 

vállalt. Krisztina a Magic Dance tagjaként rendszeresen fellépett a városi 

rendezvényeken, a BSE karate szakosztályában évekig öregbítette a bátaszéki 

sportolók hírnevét.   

A jutalmak és díjak átadását követően Kemény Lajos főigazgató úr 

tolmácsolta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár asszonynak a ballagókhoz 

szóló üzenetét.  

A ballagási ünnepély méltóságteljes és gördülékeny lebonyolítását 

szervezte és irányította Wernerné Győri Andrea tanárnő, Péter Albert és 

Prantner Béla tanár úr. A hangosítást Molnár József végezte. A Bátaszéki 

Ifjúsági Fúvószenekar közreműködése, Maul Péter karnagy úr vezényletével, 

hozzájárult az ünnepély emelkedett hangulatához.  

Május 6-21-ig rendben lezajlottak az írásbeli érettségi vizsgák. 9 tanuló  

emelt szintű írásbeli dolgozatot írt Szekszárdon: Berg Alexandra és Salamon 

Gábor történelemből, Rohmann Réka kémiából és biológiából, Erdélyi Anita 

biológiából, Tanos Máté informatikából, Magyar Anna, Maszler Ádám, 

Sztojka Krisztina és Tihanyi Gréta (12.B) angol nyelvből.  
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A szaktanárok által kijavított és értékelt dolgozatokat június 4-én tekinthették 

meg a vizsgázók.  

Május 16-án a 8.A osztály tanulói kiegészítő kompetenciamérésben 

vettek részt.  

Május 29-én iskolánkban is lezajlott az országos kompetenciamérés a 

8.A, a 10.A és a 10.B osztályos tanulók részvételével.  

Május és június hónap az osztálykirándulások időszaka az alsóbb éves 

osztályok számára. Május 5-én és 6-án a 7.A osztály Péter Péter tanár úr 

vezetésével kétnapos útra indult Somogy megyébe. Első állomásuk Kaposvár 

volt, ahol megtekintették egy magángyűjtő gazdag ásványgyűjteményét, és 

egy vasúttörténeti múzeumot is megnéztek. Szennán meglátogatták a 

Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményt. Este Patcán a Katica-tanyán elfoglalták a 

szállásukat, majd éjszakai túrán vettek részt. Másnap az élménybirtokon 

vidám szabadidős tevékenységekkel múlatták az időt. Késő délután értek 

haza Bátaszékre.  

Május 29-én a 9.B osztályosok Simon Györgyné tanárnő vezetésével 

Szegedre kirándultak. A délelőtti program városnézés volt, Szeged 

nevezetességeivel ismerkedtek. Megnézték a híres szegedi dómot, a 

Dugonics téri szökőkutat, az egyetem épülete mellett álló József Attila-

szobrot, sétáltak a Kárász utcán, a Széchenyi téren, kívülről megtekintették a 

Városházát és a Nemzeti Színházat. Meglátogatták a Móra Ferenc 

Múzeumot, lesétáltak a Tisza-partra, az árvízi emlékműhöz. A közös ebéd 

után rövid szabadprogram következett, majd együtt kilátogattak a 

vadasparkba. Közös fagyizással zárult e kellemes napjuk.  

Június 2-10-ig a 7., a 8. és a 9. osztályosok közül 15 tanuló (Bárány 

Dorina, Elekes Fanni, Mesz Zsófia, Modok Adrián, Simondi Liza, Sztojka 

Nikolett, Bátai Eszter, Göbl Gabriella, Izsák Péter, Péter Anita, Schmidt 

Andrea, Keszeli Patrik, Matus Dorina, Szalai Balázs, Werner Anna) 

Krammerné Gehring Éva és Simon Györgyné tanárnők  kíséretével német-

országi testvérvárosunkba, Besigheimba utazott német nyelvgyakorlás 

céljából. Útjukhoz anyagi támogatásban részesültek a TÁMOP 3.1.4-12/2 

pályázaton elnyert összegből. Az egyhetes program tartalmas és változatos 

volt: besigheimi városismereti vetélkedő, néhány gimnáziumi tanórán való 

részvétel, kirándulás Heidelbergbe, Bietigheimben sportvetélkedő, 

Walheimben a római kori múzeum megtekintése. A hétvégét a diákok a 

vendéglátó családoknál töltötték, ahol közvetlenül is módjuk volt a német 

nyelvű társalgást gyakorolni. A Besigheim-Bátaszék testvérvárosi 

kapcsolatok ápolásához és a gézások német nyelvtudásának gyarapításához 

egyaránt remek lehetőséget biztosított ez az utazás. 
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Június 7-én a 9.A osztály tanulói Sümeginé Szép Mária tanárnő és 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes kíséretével Budapestre 

utaztak, ahol az Operaház „Operakaland” című sorozatában elnyert ingyenes 

belépőjegyekkel megtekintették Erkel Ferenc: Hunyadi László című operáját. 

Az utazásukhoz Bátaszék Város Önkormányzata biztosította a buszokat.  

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület által a 7. és 8. 

osztályosoknak meghirdetett természettudományi versenyben 5 fős csapatok 

vehettek részt. A 12 fordulóból álló levelezős versenyben a 7.A osztályosaink 

- Bozsolik Zsófi, Mesz Zsófia Blanka, Elekes Fanni, Sztojka Nikoletta, Wirth 

Erika - nagyon szépen szerepeltek, jutalmul egy egész napos kecskeméti 

kirándulást nyertek (benne városnézés, Planetárium, …). A felkészülésben 

Wernerné Győri Andrea tanárnő és Tornóczki Attila tanár úr volt 

segítségükre.  

A júniusi rendkívüli dunai árvíz elleni küzdelemből a gézás diákok is 

kivették részüket. Önkéntesként a bátai és a dunaszekcsői védekezésben 

derekasan helytálltak. A műveletet irányító szakemberek is elismeréssel 

szóltak a fegyelmezett, kitartó és odaadó munkájukról. Álljon itt a nevük: 

Böjtös Máté, Schultz Tamás, Sirok Kristóf, Werner András, Wetzl Gergely 

(11.A); Hercsig Alida, Lehel Dorottya (12.B); Sáhó Soma (10.A)  Faller 

Martin, Sáhó Barna (9.A). Dicséret és köszönet illeti őket! 

A tanév utolsó hetére időzítették osztálykirándulásukat a 10.A és a 10.B 

osztályosok, akik a Szálkai-tó mellett két vidám, önfeledt napot töltöttek el 

osztályfőnökeik, dr.Somosiné Kispál Gabriella és Postáné Herendi Yvett 

tanárnők kíséretével.  

A 12.B osztály tagjai június 13-án és 14-én szintén a Szálkai-tóhoz 

kerékpároztak el osztályfőnökük, Péter Albert tanár úr vezetésével. Sátorban, 

kempingezve, a vízparti élvezeteknek és szabadidős tevékenységeknek 

hódolva múlatták az időt.  

Június 14-én az utolsó tanítási napon a 8.A és a 9.A osztályosok 

felkerekedtek - Németh Ágnes, Sümeginé Szép Mária és Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet tanárnők kíséretével -, hogy egy egésznapos túrára 

induljanak a Mecsekbe. A Melegmányi-völgyben kisebb csoportokban 

ismerkedtek a Mecsek gazdag élővilágával. A túra közben egy-egy feladatlap 

kitöltésével bizonyították jó megfigyelő képességüket. A fárasztó de 

tanulságos gyalogtúra után vidám lubickolással pihenték ki fáradalmaikat 

Siklóson, az élményfürdőben. Felszabadultan,  örömmel gondoltak arra, hogy 

számukra elkezdődött a nyári vakáció!  

A végzősök számára június harmadik hetében zajlottak a szóbeli érettségi 

vizsgák. A 12.A osztály tanulói június 17-18-ig, a 13.B-sek június 19-21-ig 
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adtak számot tudásukról. A 47 végzős diák mellett még 56 alsóbb éves tanuló 

is vizsgázott, akik előrehozott érettségi vizsgát tettek angol nyelvből, német 

nyelvből, földrajzból, biológiából, testnevelésből vagy informatikából.  

Június 22-én reggel került sor a tanévzáró ünnepélyre.  

 

Horváth Jánosné 

 

 

„ Ciao Bella!” 

 

2012. június 26. este 8 óra: egy busz parkol le a II. Géza Gimnázium előtt. 

Kíváncsi tekintetek fürkészik az utolsó nagyobb felszálló csoportot, melyet 

gimnáziumunk 8 tanulója és Simon Györgyné, Angéla tanárnő alkotott. 

Utazásunk célja az volt, hogy pár napra felpróbálhassuk a világ 

leghatalmasabb csizmáját, azon belül is a Velence - Róma - Firenze 

háromszöget vettük célba. Szlovénián keresztül közelítettük meg ezt a 

csodálatos mediterrán országot. Másnap délelőtt talpunk már olasz utakat 

taposott. Velence, a lagúnák városa, az Adriai-tenger északi részén fekvő 

mocsaras Velencei lagúnában fekszik. A víz városát vaporettóval közelítettük 

meg. Ahogy partot értünk, hatalmába kerített bennünket Velence varázsa. 

Bár a tömeg hatalmas volt, hiszen az „Adria királynője” ma az egyik 

legismertebb és legkedveltebb turista látványosság egész Európában, de 

erről meg is feledkeztünk, ahogy megpillantottuk a szebbnél szebb, karnevált 

idéző maszkokat, a kupolákat, a harangtornyokat és a némán sikló 

gondolákat a Sóhajok hídja alatt. A turista látványosságok közé tartozik a 

Szent Márk tér is - a helyiek csak piazzának nevezik -, ahol galambok százai 

vártak ránk. Itt kaptunk néhány órás szabad időt, hogy körbejárjuk a város 

legnagyobb terét. Itt találhatók a leghíresebb kávézók. Jobban szemügyre 

véve szinte olyan, mint egy hatalmas fedetlen palota. A tér két végében áll a 

két legszebb műemlék: a Dózsepalota és a Szent Márk-bazilika. A tatarozás 

miatt több műemlék el volt takarva a kíváncsi szemek elől, és már a déli 

órákban is hatalmas turistakígyó tekergett a bazilika előtt, így csak kívülről 

csodálhattuk meg az épületeket. Kárpótlásul andaloghattunk a szűk kis 

sikátorokban, utcákban. Bár messzire nem jutottunk, hiszen Velence 

hatalmas, és eltévedni is igen könnyű annak, aki nem ismeri a várost, mégis 

rengeteg kis templomot fedeztünk fel, valamint régi épületeket, melyek híres 

olasz mesteremberek és építészek keze munkáját dicsérik. Elidőztünk volna 

még itt, de az idő szorított, így nyakunkba vettük az újabb kilométereket, hogy 

végül megérkezzünk az európai kultúra bölcsőjének is nevezett városba, 
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Rómába. Az esti órákban érkeztünk meg a szállásra. Elpilledten de mégis 

mosolyogva feküdtünk le pihenni a hosszú buszozás után: végre célba értünk!  

Három napot töltöttünk el Rómában. Ahhoz, hogy mindent megnézhessünk, 

három hétre lett volna szükségünk, így a program elég sűrű volt. Hogy 

dolgunkat megkönnyítsük, a város egyik alapvető tömegközlekedési eszközét 

hívtuk segítségül, a földalattit. Róma olyan volt mint egy nyüzsgő, izgő-

mozgó hangyaboly reggelente és délután, mikor mindenki munkába vagy 

hazafelé sietett, ez a metróra is jellemző volt. Mindennek ellenére elképesztő 

szervezettséggel és összetartással vettük az akadályt. Így jutottunk el az ókori 

Róma látványosságaihoz, többek között a Colosseumhoz. Miután 

meglátogattuk a legnagyobb római építményt, végigsétáltunk a Forum 

Romanumon, a császári fórumokon. Megcsodálhattuk a Viktor Emanuel- 

emlékművet, a Trevi- kutat, a Pantheont és a Piazza Navonát. A sok séta  

már-már meg sem kottyant, hiszen fáradtságunk és a nyári meleg érzete 

eltörpült a látvány mellett. Az ebédidőket is kihasználtuk…Milyen is lenne 

Olaszország igazi olasz ízek nélkül?! Hiszen erről szól: tészta, saláta, rizottó. 

Felfedeztük a legjobb pizzériákat, ahol megkóstolhattuk, hogy milyen is az 

igazi margarita pizza, desszertnek pedig fagylalt dukált, ami nemcsak finom 

volt, de a tomboló nyárral is fel tudtuk venni a harcot. A következő napokat 

hasonlóképpen töltöttük el a városban. Meglátogattuk a kereszténység 

központját, ahol a világ egyik leggazdagabb gyűjteményét tekinthettük meg: a 

Vatikáni Múzeumot és a Sixtus-kápolnát.  Ezt követően a Szent Péter-

bazilikába látogattunk, ahol megnéztük a templomon kívül a pápák sírját, 

majd a bazilika előtti csodálatos barokk teret. Később ellátogattunk az 

Angyalvárhoz. 

Nagyon jól éreztük magunkat ebben a pár napban. Úgy gondolom, mindenki 

nevében mondhatom, hogy pár nap, sőt, pár hét erejéig maradhattunk volna 

még! De mint tudjuk, minden út Rómába vezet, és aki egyszer ráérzett az 

ízére, mindenképp visszalátogat…  

Utunkat Firenzével zártuk, mely Toscana régió székhelye és kulturális 

központja. Számomra hangulatosabb és zegzugosabb volt mint Velence. 

Elbűvöli az embert macskaköves utcáival, és említésre méltó az olasz nyelv 

is, amely ugyancsak dallamos, és romantikus hangulatot ébreszt bármerre is 

járunk. A látnivalók természetesen itt sem maradhattak ki. Ebben a városban 

található Dante szülőháza, valamint a Santa Croce-templom, amely gótikus 

stílusával monumentális hatást kelt. A Dómba is lehetőségünk volt bemenni, a 

teret körbesétálni. Utunkat végül az az élmény koronázta meg, hogy szem- és 

legfőképp fültanúi lehettünk egy igazi olasz esküvőnek. 
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Rengeteg élménnyel tértünk végül haza, sok új embert ismerhettünk meg 

utunk során. Csoportunk nevében szeretnék köszönetet mondani Simon 

Györgyné Angéla tanárnőnek, aki lehetővé tette, hogy részt vegyünk ezen a 

körutazáson, és, ha lehet, még jobban megszerettesse velünk Olaszországot.   

Rohmann Réka (11. A) 

 

 

 
 

 

 „ Egy nemzet fiaiként, közös értékeink nyomában Gyergyóditróban és 

Bátaszéken” 

 

Szeptember elején a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán elnyert pénz 

jóvoltából erdélyi cserediák programban vehettünk részt. Szeptember 3-án 

este indultunk. Már az odafelé úton is sok szép látnivalónál megálltunk: 

Nagyszalontán, Arany János szülőhelyén megnéztük a Csonka-tornyot, 

Nagyváradon (Szent László városában) megtekintettük a székesegyházban 

található Szent László-hermát, majd a Király-hágó következett, melynek 
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szépsége mindenkit ámulatba ejtett. Kalotaszegen áthaladva Bánffyhunyadon 

megnéztük a híres fakazettás templomot, ahol megcsodálhattuk a fafaragások 

mellett a jellegzetes kalotaszegi „írásos” hímzéssel készített terítőket. 

Kolozsváron is megálltunk, megnéztük Mátyás király szülőházát, a főtéren a 

Mátyás-szobrot, majd a Házsongárdi temető következett. Még Pálffy tanár úr 

egykori iskolájába is ellátogattunk, ahol megkerestük a régi tablóját. 

Fáradtan de annál nagyobb kíváncsisággal érkeztünk meg Ditróba, ahol 

nagy szeretettel vártak és fogadtak bennünket. A szállásunkat és az 

ellátásunkat az ottani diákok és családjaik, valamint tanárok vállalták 

magukra. Nemcsak Gyergyóditró városát, hanem a környékét is 

megismerhettük, többek között jártunk Orotván, ami valódi gyöngyszeme a 

ditrói medencének. Meglátogattunk egy „esztenát”, ahová nyárra kihajtják 

az állatokat. Ott megnézhettük a sajtkészítés eszközeit. Találkoztunk Anna 

nénivel, aki a gyógynövények ismerője és termesztője. Vásároltunk tőle 

gyógyteákat és gyógyhatású készítményeket. Jártunk a Gyilkos-tónál, ahol 

csónakáztunk is, és megmásztuk a Kis-Cohárdot, ami nehézkesen ment, de 

kitartottunk, és nem bántuk meg, mert csodás látvány tárult elénk a 

magasból: lélegzetelállító volt látni felülről a tavat és a fenyveseket. 

Megfordultunk még a Békás-szorosnál és a parajdi sóbányában is. 

Vendéglátóinkkal közösen nemzetiszín szalagot vittünk Tamási Áron sírjára 

Farkaslakán. A székelykapukon áthaladva meghatódva érkeztünk Orbán 

Balázs sírjához Szejkefürdőn. Csíkszeredán megtekintettük a felújított Mikó-

várat, ahol nagyon érdekes interaktív vártúra részesei lehettünk. A 

„mádéfalvi veszedelem” emlékművénél is nemzetiszín szalagot kötöttünk a 

hős székely emberek tiszteletére. A magával ragadó erdélyi táj és a magyar 

történelem emlékei mellett bepillanthattunk az ott élő emberek 

hétköznapjaiba is. Egy egész napot tölthettünk el a Böjte atya által 

Szárhegyen alapított gyermekotthon kis lakóival. Játszottunk velük: gyöngyöt 

fűztünk, faliképet, könyvjelzőt készítettünk számukra. Ditrói vendéglátóinkkal 

közösen bográcsban gulyást főztünk, amelyből a gyermekotthon lakóit is 

megvendégeltük. Az ügyes kezű lányok a helyszínen még kókuszgolyó 

süteményt is készítettek a csillogó szemű gyerekeknek.  

Az utolsó nap délutánján fát ültettünk a líceum udvarán, ezzel jelezve az 

iskoláink közötti élő kapcsolatot. Programunk búcsúvacsorával és tábortűzzel 

zárult. A hazafelé úton még megnéztük Gyulafehérváron a monumentális 

székesegyházat, Vajdahunyadon megcsodáltuk a felújított várat, majd 

leróttuk kegyeletünket az Aradon kivégzett 13 tábornok emlékoszlopánál. 

Fáradtan, de felejthetetlen, életre szóló élményekkel és barátságokkal a 

„tarsolyunkban” tértünk haza. A ditrói barátoktól való elválás szomorúságát 
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az a tudat csillapította, hogy 2 hét múlva ők fognak Bátaszékre látogatni, és 

akkor viszontláthatjuk egymást. 

Testvériskolánk diákjainak látogatása szeptember 27-én volt esedékes. A 

délután 2 órai megérkezésük után a gimnáziumban ebédeltek, majd a 

polgármester úr hivatalában fogadta és köszöntötte erdélyi vendégeinket. 

Ezután végre hazavihettük otthonunkba fáradt „régi-új” ditrói barátainkat. A 

rövid felfrissülés után este még összejöttünk egy kötetlen beszélgetésre. A 

másnapi szüretet sajnos elmosta az eső, ezért csak a bor elkészítésének 

folyamatát nézhettük meg, és borkóstolási lehetőség is adódott a Mirk-

pincészetben. Ebéd után gyors látogatást tettünk az óvodában, ahol 

gyönyörködhettünk a Mihály-napi „bőségasztal” látványában. Késő délután 

Sebestyén Márta koncertjén vehettünk részt a templomban. A koncert után 

egy hirtelen műfajváltás következett, mert vendégeinket átkísértük a 

gimnáziumba, ahol a szecskabálok jellegzetes, fergeteges hangulata fogadta 

őket (játék, humoros vetélkedő, buli,…). Szombaton a bátaszéki szüreti 

felvonuláson közösen vettünk részt. Eufrozina királynét és II. Géza 

királyunkat a hagyományos Géza-napi öltözékben vagy népviseletes 

ruhákban kísértük, majd a városi sportcsarnokban megtekintettük a műsort. 

Vasárnap reggel misével kezdődött a nap, majd a romkert és a templom 

történetével ismerkedhettek meg a vendégek Sümegi József igazgató úr 

vezetésével. Meghívást kaptunk a városi ünnepi ebédre. A finom étek után a 

mohácsi emlékparkba kirándultunk, ahol tanulságos előadást hallhattunk a 

magyar történelem e végzetes eseményéről. Mohácson komppal átkeltünk a 

Dunán. A magas hegyekhez és kis patakokhoz szokott ditróiak számára 

különösen nagy élményt jelentett e rövid vízitúra.  

Hétfőn reggel egy rövid, de meghitt ünnepség keretében a gimnázium 

udvarán felavattuk azt a frissen faragott emlék kopjafát, amelyet ditrói 

barátaink hoztak nekünk, hogy az iskoláink közötti barátság múltjára, 

jelenére és jövőjére emlékeztesse a gimi diákjait és nevelőit.  

A délelőttöt Pörbölyön töltöttük az „Erdők hete” program keretében: 

kisvasutaztunk, megismerkedtünk a méhészkedés rejtelmeivel, az 

Ökoturisztikai Központban megtekintettük a gemenci erdő állatvilágáról 

szóló kiállítást. A programot kézműves foglalkozás zárta. Este közös 

vacsorán vettünk részt, ahol tanáraink láttak vendégül bennünket. Az étket 

Sebestyén József szakács készítette el. Kedden a vendéglátók és a ditrói 

diákok közösen utaztak Pécsre. A városnézés, a Székesegyház és a Zsolnay-

negyed megtekintése között két óra szabad programot kaptunk. Ezután 

Siklósra utaztunk, és az élményfürdőben töltöttük a nap hátralévő részét, így 

a zord, viharos időjárás sem tudta a jókedvünket elvenni. Szerda reggel 8 
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órakor a gimnáziumban könnyes búcsút vettünk ditrói barátainktól. Az 

Erdélyben hallott jelmondatot megfogadva -„Az utak úgy keletkeznek, ha 

járunk rajta.”-, már most várjuk a következő erdélyi utazás lehetőségét!  

 a 12.A és 13.B osztály tanulói 

 

 

 
 

 

Erdély 2013 

 

„ Nagy várakozással keltünk útra március 14-én reggel Bátaszékről 

Erdélybe. A gimnázium 11.A osztályának nagy részével, osztályfőnökünkkel, 

Wernerné Győri Andrea tanárnővel, kísérőként Pálffy Pál tanár úrral, 

valamint két sofőrrel indultunk neki a 12 órás útnak. Kisebb pihenőt tartva a 

Királyhágónál, este 7 óra környékén megérkeztünk Szászrégenbe, ahol a 

fogadó családok már vártak minket. Másnap délelőtt városnézés következett 

Szászrégenben, meglátogattuk a város nevezetességeit, többek közt a 

katolikus templomot, ahol a város történetéről kaptunk tájékoztatást, majd a 

nagyon érdekes fakazettás mennyezetű református templomot. A közös ebéd 

után a délutáni március 15-i ünnepségre siettünk, ahol az otthonról hozott 

koszorúnkat helyeztük el, a szászrégeni diákokkal együtt. Öten közülünk részt 

vettek a műsorban is, Petőfi Sándor Magyar vagyok c. versét szavalták el. A 

fagyos idő ellenére mindenki érezte, hogy ez más, mint az otthoni ünnepség, 

sokkal meghittebb. Este a Művelődési Központban volt jelenésünk, ahol a 
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szászrégeniek egy magas színvonalú, énekes- zenés- táncos műsort adtak elő, 

csodálatos koreográfiákkal, zenei betétekkel két és fél órán keresztül, 

fáradhatatlanul. Történeti visszaemlékezésként megjelenítették a 

szabadságharc eseményeit egy kivetítőn, közben felidézve a legfontosabb 

állomásokat. Végül a Himnusz csendült fel, de olyan hangerővel, odaadással, 

amelyet itthoni ünnepségeken sem igen hallottunk. Emelkedett hangulatban 

tértünk nyugovóra, úgy éreztük, ezért érdemes volt kiutazni. Másnap, a 

szászrégeniektől való búcsúzkodás után Marosvásárhelyre utaztunk, ahol a 

fontosabb emlékműveket nézhettük meg, továbbá betekintést nyerhettünk a 

Teleki-Bolyai Könyvtárba, ahol az értékes könyvek között felfedeztük Rákóczi 

imakönyvét és Kőrösi Csoma Sándor tibeti- angol szótárát. Ezek után buszra 

szálltunk és Toroczkó felé vettük az irányt.  

 A csodálatos falu mesés kis hangulatával, a Székelykővel a háttérben rögtön 

belopta magát mindenki szívébe. A maradék rövid időben a helyi néprajzi 

múzeum gazdag kiállítási anyagát néztük meg, majd az egykor működő 

vízimalomhoz sétáltunk, végezetül pedig elfoglaltuk a szállásunkat. Kedves 

vendéglátásban volt részünk itt is, az ellátás mindig bőséges volt, és a 

szállásra sem lehetett panasz.  

Vasárnap a tordai sóbányába látogattunk el, ahol rengeteg érdekességet 

megtudhattunk a közel 250 évig működő bányáról. A bányában töltött 

szabadidőnkben 100 méter mélyen kipróbálhattuk a csónakázást vagy akár az 

óriáskerekezést is.  

Következő állomásunk Kolozsvár volt. Idegenvezetőnk Pálffy Pál tanár úr 

volt, aki kolozsvári születésű lévén otthonosan mozgott a nagyvárosban. 

Elsőként a Fellegvárból csodálhattuk meg a kilátást Kolozsvárra, majd 

megkerestük Mátyás király szülőházát, Bocskai István szülőházát, a főtéren a 

Szent Mihály templomot, Mátyás király lovas szobrával az előtérben, majd a 

Farkas utcai református templomot, és megtekintettük a Szent György szobrot 

is.  

Másnap Gyulafehérvárra utaztunk, ahol körbesétáltuk a várat, majd 

felkerestük a római katolikus székesegyházat, ami Erdély legjelentősebb 

román kori épülete, a Hunyadiak temetkezési helye volt. Megtekintettük az 

egyháztörténeti kiállítást is, amit az 1000 éves évfordulóra hoztak létre. A 

nap további részét Nagyenyeden töltöttük, Erdély egyik legjelentősebb 

középiskolájában, a Bethlen Gábor Kollégiumban jártunk. Megtaláltuk a 

leghíresebb diákok emléktábláit, pl. Bolyai Farkasét, Sütő Andrásét, Áprily 

Lajosét, Kőrösi Csoma Sándorét, valamint az egykori tanárét, Apáczai Csere 

Jánosét. Visszautunkat megszakítottuk  Toroczkószentgyörgynél, és hősiesen 
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felmásztunk a 740 méter magasan fekvő várba, ahonnan gyönyörű kilátás 

nyílott a Székelykő és az Ordaskő szikláira. 

Kedden messzebbre merészkedtünk, Erdély legnagyobb jégbarlangja, a 

szkerisórai jégbarlang felé. A hegyekben felfelé haladva már nem volt olyan 

kellemes idő, a szakadó hó megnehezítette az utunkat, kénytelenek voltunk 

hóláncot felszerelni a buszra. Szerencsésen elérve a barlang bejáratához, 48 

méter mélyre, egy meredek lépcsősoron lehetett leereszkedni az akna alján 

levő igazi bejárathoz. A jégbarlangnak csak a felső, nagy csarnoka 

látogatható, ennek legszebb része a „díszterem”, ahol hatalmas gyertya 

alakú jégképződményeket láthattunk és körülbelül 35 méter vastagságú 

jégpáncélon sétáltunk.  

Elérkezett az utolsó nap, melyen szerencsénkre igazi tavaszi időre ébredtünk. 

Délelőtt a Tordai-hasadékot jártuk be, majd délután nagyobb fába vágtuk a 

fejszénket, és Toroczkó nevezetességét, az 1130 méter magas Székelykőt 

másztuk meg. Voltak, akik könnyebben, voltak, akik négykézláb jutottak föl a 

meredek sziklákkal teli úton, de aki felért, a Kő tetejéről megpillantható 

gyönyörű kilátás mindenért kárpótolta. A tiszta, napos időben elláttunk a 

havas Kárpátokig, távoli településekig. Felejthetetlen élmény maradt 

számunkra.  

Március 21-én csütörtökön indultunk haza, útközben megálltunk 

Nagyenyeden, ahol megtekintettük a Természetrajzi Múzeumot, majd Aradon, 

ahol gyertyagyújtással emlékeztünk a 48-as hősökre. Az esti órákban 

szerencsésen megérkeztünk Bátaszékre. 

 Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, mindannyian jól éreztük magunkat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni elsősorban osztályfőnökünknek, hogy egy 

tökéletes, felejthetetlen osztálykirándulást szervezett nekünk, Pálffy Pál tanár 

úrnak, hogy elkísért bennünket, valamint köszönetet kell mondanunk a 

Rákóczi Szövetségnek, hogy jelentős anyagi támogatással járult hozzá 

utunkhoz, és a Tolna Megyei Önkormányzatnak, hogy a szállásunk és 

ellátásunk költségeit fedezte.” 

Peteli Dorottya (11.A) 
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A Tudományos Diákkör 2012/2013. tanévi beszámolója 

 

Iskolánkban a diákköri tagok száma az idei tanévben is meghaladta a 60 

főt. Rendezvényeinken a diákok szinte fele részt vett. 

A tanév során folyó munkát két vezető, Kocsis Fanni, elnök 10.A osztályos 

és Erdélyi Levente titkár 10.B osztályos tanulók irányították. 

Minden osztályban külön felelősök segítették a szervező tevékenységet, ők a 

következő tanulók voltak: 

 7.A:   Egle Gyula Koppány 

           8.A:   Papp Míra és Sáhó Kíra  

 9.A:   Szabó Petra 

 9.B:   Kovács Viktória 

        10.A:   Kocsis Fanni, Karádi Nikolett 

        10.B:   Erdélyi Levente 

        11.A:   Peteli Dorottya 

        12.A:   Kovács Adelin 
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        12.B:   Tihanyi Gréta  

        13.B:   Fazekas Dorina 

A Tudományos Diákkör által szervezett programok a tanév során a 

következők voltak: 

 

TDK  előadás-sorozat: 

Az idei tanévben 7 előadást szerveztünk. Az első hármat különböző 

témákban, míg a második négyet a hagyományoknak megfelelően történelmi 

témában. Az előadásokon szép számban vettek részt a TDK tagjain kívül 

érdeklődő családtagok, illetve a város polgárai. 

 

november 19-én: 1. TDK előadás: - Fekete Katalin - a Tolna Megyei 

Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület munkatársa -„ Kapcsolatunk titkai” 

december 3-án:  2. TDK előadás - Hajdú Anett - a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Karának dietetikus hallgatója (volt diákunk) - 

„Egészséges táplálkozás” 

december 17-én:  3. TDK előadás - Miskolci Balázs - a Duna-Dráva Cement 

Kft. környezetmérnöke (volt diákunk) -„Illatok, szagok, mérgek”  

Január - február hónapban Sümegi József igazgató úr tartott négy történelmi 

előadást a többéves hagyományoknak megfelelően. 

január 7-én:       4. TDK előadás :„A magyarok nyilaitól”- az államalapítás    

                                                       előzményei” 

január 21-én:     5. TDK előadás : „Szent István király- az ember és a szent” 

február 4-én:     6. TDK előadás : „A Szent Korona titkai” 

február 18-án:   7. TDK előadás: „ Pogánylázadások sodrában- Szent István   

                                                        utódai” 

Színházlátogatás: 

április 5-én:  a Pécsi Nemzeti Színház előadásában megtekintettük Presser 

Gábor- Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: A padlás című darabját. 

 

Korcsolyázás: 

december 14-én: a nyelvi munkaközösséggel közösen szervezett a 

Tudományos Diákkör egy kirándulást Pécsre. Ennek keretében 

megtekintették a tanulók a Zsolnay Kulturális Negyedet, csillagászati 

előadáson vettek részt, végül korcsolyázásra nyílt lehetőség. Ezen a 

kiránduláson elsősorban azok a tanulók vehettek részt, akik helyezettek 

voltak az idegen nyelvi munkaközösség által kiírt pályázaton, és a buszon 

fennmaradó helyekre jelentkezhettek tagjaink.  

 



 47 

január 25-én: a téli sport kedvelői hódolhattak szenvedélyüknek, ekkor csak 

korcsolyázás volt a program a Pécsi Műjégpályán. 

 

Környezetvédelem:  

 

január 30-án: KLÍMANAP-ot szerveztünk a Zöldtárs Környezetvédelmi 

Közhasznú Alapítvány közreműködésével, a biológiából érettségire készülők, 

illetve a környezetvédelem iránt érdeklődő diákok részvételével. 

Több, e témában szervezett versenyen is részt vettünk, a korábbi évekhez 

hasonlóan: 

 Országos Curie Környezetvédelmi Emlékverseny:  

az induló csapatok közül a következők jutottak be a területi 

fordulóra: 7. A osztályos csapat: Bozsolik Zsófi, Mesz 

Zsófia, Elekes Fanni 8. helyezést ért el; 11.A osztályos 

csapat: Farkas Nikolett és Böjtös Máté 3. helyezést ért el. 

Mindkét csapat felkészítője Wernerné Győri Andrea 

tanárnő volt. A 10.A osztályos csapat: Czippán Réka, 

Kocsis Fanni, Tóth András 3. helyezést ért el, felkészítőjük 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet tanárnő volt. 

 Fodor József Biológia Emlékverseny, Kaposvár:  

résztvevők: Czippán Réka, Kocsis Fanni, Tóth András 

(10.A), Rohmann Réka (12.A) és Erdélyi Anita (13.B). 

Kocsis Fanni a 11.évfolyamosok között 30.000 Ft-os 

különdíjat nyert. 

 Georgikon Biológia Tanulmányi Verseny, Keszthely:  

a háromfordulós levelezős verseny után az országos 

fordulóba jutott Kocsis Fanni 10.A osztályos tanuló, ahol 

szép eredményt ért el 
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Papírgyűjtés: bár az iskolában szelektív hulladékgyűjtés folyik (papír, PET- 

palack, használt elem, komposztálás), a második félévben papírgyűjtést is 

szerveztünk. Közel két tonna papírt gyűjtöttek a diákok. Sajnos igazán 

lelkesek csak 4 osztály diákjai voltak (7.A, 8.A, 9.A, 10.A), ez meglátszott a 

teljesítményen, hiszen a néhány évvel korábbi, az egész iskolát megmozgató 

papírgyűjtések során az eredmény 16-18 tonna volt. Ezért a következő 

években fontos lenne újra rendszeressé tenni az ilyen jellegű akciókat, hogy 

ennek segítségével is tudatosítsuk a környezetvédelem és a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát. 

 

április 22-én: a Föld napja alkalmából két osztály, a 10.A és a 8.A 

szemétszedésen vett részt Gemencben osztályfőnökeik, dr.Somosiné Kispál 

Gabriella és Németh Ágnes tanárnők vezetésével. 

 

 

Kocsis Fanni                                               Erdélyi Levente 

a TDK elnöke                                              a TDK titkára 

 

 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

a TDK felügyelő tanára 

 

 

 

 

FUNDATIO PRO GIMNASIO – ALAPÍTVÁNY A GIMNÁZIUMÉRT 

 

Az alapítvány célja: 

 

a) Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, 

nyelvtanárok képzésének támogatásával, külföldi tanulmányi 

útjainak megszervezésével, a testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, 

valamint a nyelvvizsgára történő felkészítés elősegítésével.  

b) Hozzájárulni a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, ill. erre alkalmas 

képességű tanulók oktatásához rendszeres, vagy alkalmankénti 

ösztöndíjakkal, könyvek, folyóiratok stb. vásárlásával, belföldi és 

külföldi tanulmányi utak támogatásával.  

c) Az iskolában meginduló humán profilú képzés, valamint más 

tárgyak színvonalas oktatásának finanszírozása és támogatása.  
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d) Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók 

érdekeltségét ösztönző rendszer alkalmazásával.  

Az alapítvány fő bevételi forrása az 1%-ból befolyt összeg. Ezen kívül az 

adományok képezik a további bevételeket. Tárgyi eszközként egy 

fénymásolót kapott az alapítvány.  

Az elmúlt tanévben az alapítvány támogatásban részesítette azokat a 

tanulókat, akik sikeres középfokú nyelvvizsgát szereztek, részt vettek 

tanulmányi versenyeken, központi szakkörökön, hozzájárult minden tanuló 

hangversenybérletéhez. Hozzájárult a testvériskolai kapcsolatokban résztvevő 

diákok útiköltségéhez, valamint a végzős diákok színházlátogatásához. Egy 

tanulónak átvállalta a zeneiskolai tandíját.  

 

Németh Ágnes 

kuratóriumi elnök 

 

 

Iskolarádió 

 

A 2012/2013-as tanév volt a rádió fennállásának második éve. Ahogy 

tavaly is, úgy idén is minden héten pénteken igyekeztünk buli hangulatot 

teremteni, ezzel is kicsit ráhangolódni a hétvégére. A rádióban elhangzó 

zeneszámokért a 7-10. évfolyamok felelősek.  

Osztályonként két-két zenei szerkesztő munkálkodik azon, hogy vagy 

témákba rendezve, vagy a legújabb trendeknek megfelelő muzsikákat 

válogassák össze hétről-hétre. Idén a rádió vezető hírszerkesztő posztot 

Farkas Nikolett (11/A) osztályos tanuló, a hírolvasó szerepét pedig felváltva 

Péter Tamás és Egle Károly Kende (10/A) látta el, akiknek ez úton is 

köszönöm a színvonalas munkáját. 

 

Mayer Emese  

az iskolarádió vezetője  
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Amerikai Idióták  

„A 2013-as év egy jó év lesz” - hangzott el a számból szilveszterkor. 

Megszületett a gimis rock bandánk, Amerikai Idióták néven. A banda tagjai: 

Péter Tamás „Güzü” ének, Egle „K” Kende gitár, Sztojka Nikoletta „Ta” 

gitár, Farkas Tamás Barnabás „Barni” basszusgitár és Egle Gyula Koppány 

„Ygula” dob. A februári farsangra Green Day paródiával készülő banda 

fellépése olyan jól sikerült, hogy azóta sem oszlottak fel, inkább 

szorgalmasan próbálnak. Az idei tanévet három fellépéssel zárták: 

szerepeltek a Géza-gálán, a Tavaszi Fesztiválon.  

Május 31-én a bajai Szent László ÁMNK által szervezett „Twinkle 

Twinkle Little Star” tehetségkutató versenyen is megmutatták, mit tudnak. 

Fergeteges sikert arattak: a közönség lelkesen tapsolt és énekelt. A zsűri 

különdíjjal jutalmazta a produkciójukat. A szervezők egy ráadás számot 

kértek tőlük, a Bajai TV pedig interjút készített velük. A nyáron sem 

tétlenkednek, hiszen július 6-án Bátán lépnek majd fel. Csak így tovább, sok 

sikert kívánunk a fellépéseitekhez! 

 

Mayer Emese tanárnő 

a „menedzser” 

 

Szekszárdi Kutyamenhely - önkéntes munka  

Áprilisi esőzésekkel kezdődött minden. A Facebook tele volt 

segítségkéréssel, miszerint a szekszárdi kutyamenhely egy része víz alatt áll. 

Mindig is közel álltak az állatok a szívemhez, és mivel minden évben 

támogatom őket, elérkezettnek láttam az időt, hogy tettekkel is segítségükre 

siessek.  

Április 13-án, szombaton öten ragadtunk gumicsizmát és lapátot, 

pakoltuk tele az autót mindenféle adománnyal, és felkerekedtünk. Azóta 

minden szombat délután ellátogatunk a menhely kis lakóihoz, akik 

igyekezetünket mindig sok mosollyal, örömmel és kedvességgel hálálják 

meg. Bármiben segítünk, legyen az kutyasétáltatás, kutyaházfestés vagy 

éppen valamilyen nehéz fizikai munka. A lényeg, hogy a kutyusok minél 

jobban érezzék magukat. Az új törvény szerint meghatározott óraszámú 

önkéntes munkára van szükség az érettségizőknek, így idén zömmel a 9/A 

osztály tanulói teljesítettek szolgálatot a menhelyen. Köszönöm 

lelkiismeretes munkátokat és a sok mosolygós kutyaarcot, ami utánatok 

marad! 

Mayer Emese tanárnő 
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Tanulóink iskolán kívüli szabadidős tevékenysége 

 

SPORT 

kosárlabda 

a gimnázium lánycsapata:  /Megyei Diákolimpián 3. helyezés/ 

Bátai Eszter, Kaszás Maja (8.A), Bertalan Anett, Gáll Dóra, Sas Alexandra 

(9.A), Szőcs Liza, Fazekas Dorina, Ress Ditta (13.B) 

a gimnázium fiúcsapatának tagjai: /Megyei Diákolimpián 1.helyezés, 

országos 16.hely,  Béla Kupa 2. hely/  

Fejes József (10.A), Péter Attila (10.B), Pap László (9.A), Farkas Norbert, 

Fülöp Bence, Tanos Máté (13.B)  

labdarúgás 

a Bátaszéki SE sportolói: Modok Adrián (7.A), Bozsolik Dávid (10.A),  

Miklós Márk,  Kis Róbert,  Bálint Szabolcs (10.B),   

Fekete Dávid (11.A), Varga Dávid (13.B) /megyei U19 bajnokság 

megnyerése/ 

Rácz Ferdinánd (9.A), Rácz Áron , Egle Gyula Koppány (7.A)  /A Szekszárd 

UFC-ben játszanak /  

Sáhó Barna, Faller Martin (9.A), Keszeli Patrik (9.B), Sáhó Soma Ernő 

(10.A) / a Somberek SK tagjai -U19 megyei II. oszt. I. hely 

Varga Ferenc, Pósa Benjamin (12.A)   /a Decsi KSE  ificsapatának játékosai/ 

 

karate 

 a Bátaszéki SE versenyzői: Simon Adrián (7.A); Izsák Péter (8.A) /Wado-kai 

OB kumite II.hely/; Kaszás Maja (8.A) /WKF Magyar Bajnokság, Mogyoród 

-aranyérem; Wado-kai OB kumite I.hely/; Faller Martin (9.A) /Wado-kai OB 

kumite I. hely; csapat kumite I. hely; kata  II. hely/; Egle Károly Kende 

(10.A) / Wado-kai  OB kumite III. hely, csapat kumite I. hely/; Mórocz Máté 

(12.A) /WKF Magyar Bajnokság, Mogyoród- bronzérem, Wado-kai OB 

kumite II.hely; Wado-kai EB,Ausztria-csapat kumite aranyérem/; Paksi Péter 

(12.B)/ Croatia Open Horvátország, Rijeka - bronzérem; Wado-kai EB 

Ausztria- kumite aranyérem, csapat kumite aranyérem/; Ludwig Róbert (9.B) 

Szlovák  GP, Pozsony - kumite (kadet-70 kg) I. hely; kumite (junior -76kg) 

II. hely; WKF Magyar Bajnokság, Mogyoród - aranyérem; Wado-kai OB 

kumite I. hely; Törökország, Konya - kumite aranyérem/; 
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úszás  
a Bátaszéki SE sportolói: 

Mesz Zsófia Blanka (7.A) /Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia- 100m 

mellúszás 2.hely; 100m hátúszás 1.hely,  megyei 3.hely, 

Bátai Eszter (8.A) /Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia- 100m mellúszás 

1. hely, 100m gyorsúszás megyei 3. hely;  

Papp Máté (8.A) /Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia- 100m gyorsúszás 

1. hely; 100m mellúszás 2. hely, 100m gyorsúszás megyei 4. hely; 

Izsák Péter (8.A) /Szekszárd Városkörnyéki Diákolimpia- 100m gyorsúszás 

2. hely, megyei 5. hely; 

Bertalan Anett, Mezei Réka, Kiss Lajos Levente (9.A)  /2012. július 7-én részt 

vettek a  hagyományos Balaton-átúszáson: a Révfülöp és Balatonboglár 

közötti 5200 méteres távot 2 óra 9 perc, illetve 2 óra 55 perc alatt 

teljesítették/  

 

sakk  

Werner Anna (9.A) Magyar Korcsoportos Egyéni Rapid Sakkbajnokság L14 

csoport II. helyezett (2012.Balatonlelle) 

Magyar Korcsoportos Egyéni Sakkbajnokság  L14 csoport III. helyezett  

(2012. Balatonlelle)  

 „Tolna megye 2012. évi legjobb női sakkozója” - díj  elnyerése Országos 

Sakk Diákolimpia - egyéni döntő: V. helyezett   

IV. korcsoportos országos döntő: I. helyezés (Budapest, 2013.jún. 1-jén)   

 

lovaglás 

Papp Eszter (10.A)  a Völgység Lovas Egyesület tagja Mórágyon 

/Tolna Megyei Bajnokság ifjúsági II.; Dél-Dunántúli Regionális Bajnokság 

IV./;  

Simondi Liza (7.A) a Mórágyi Lovardában lovagol hobbiszerűen  

Matus Dorina (9.B)  a Paksi Lovardában lovagol 

 

egyéb sportágak  

Ludwig Róbert (9.B)  atlétika -  a Szekszárdi AKSE tagja, /a Megyei 

Atlétikai Diákolimpián  110 méteres gátfutásban I.helyezett lett, továbbjutott  

az Országos Bajnokságra, ami Budapesten volt, ahol országos IV. helyezett 

lett/ 

Kapéter Benjamin (9.B) atlétika - a Szekszárdi AKSE tagja  

Takaró Balázs (12.A)   baranta szakkör - Mohács 
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Sáhó Barna (9.A) Bóly L-07-es Egyesületben versenyszerűen 

postagalambászkodik  /a Hung 2012 D-510266  hím galambja  a Postagalamb 

Rövidtávú Bajnokságon szerepelt, (Győr, Rajka, Kuty, Mosonmagyaróvár - a 

4 út alapján) I. helyezést ért el/;   

Szuromi Virág (12.A) a Bátai Asztalitenisz Egyesület tagja  

Garai Zsolt  (9.B)  asztalitenisz  (Dunaszekcsőn) 

 

TÁNC  

 

népi tánc 

a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesületben táncolnak: Bertalan Anett, Mezei 

Réka, Sas Alexandra (9.A), Werner András (11.A), Bátai Rita (12.A), 

Tihanyi Gréta (12.B) 

a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai: Elekes Fanni, Bozsolik 

Zsófi (7.A), Skorday Lilla (8.A), Werner Anna (9.A), Elekes Martin, Bozsolik 

Dávid (10.A) , Hornicsek Roland (11.A), Magyar Anna, (12.A)  

Gáll Dóra (9.A) a bátaszéki Glöckner János Alapítvány Tánccsoport tagja 

Góli Ramóna (11.A), Vodli Judit Anikó (7.A)  az Alsónyéki  Hagyományőrző 

Együttesben táncolnak 

Nagy Julianna Mária (11.A) a decsi Csillagrózsa Hagyományőrző 

Néptáncegyüttesben táncol  

a Bátai Sárköz Néptánc Egyesület táncosai: Bátai Eszter (8.A), Gerencsér 

Gitta (11.A),  Bátai Rita, Kovács Adelin, (12.A), Hercsig Alida (12.B)  

 Simondi Liza (7.A)  a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagja 

       

modern tánc 
a  B-A-P MOK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói: Göbl 

Gabriella (8.A),  Elekes Fanni (7.A), Bátai Eszter (8.A)  

a bátaszéki Magic Dance tagjai: Ács Viktória Szonja (11.A) /a Modern 

Táncsport Bajnokság országos döntőjében a „Funky Solo Adults” 

kategóriában I. helyezett lett/; Sztojka Nikoletta /a Modern Táncsport 

bajnokság országos döntőjében a „Funky Duo Adults” kategóriában III. lett/; 

Sztojka Krisztina (12.A) /a Modern Táncsport Bajnokság országos 

elődöntőjében 4. lett/; Ács Viktória, Sztojka Nikoletta és Sztojka Krisztina 

bejutottak a június 22-23-án Szigetszentmiklóson megrendezett Modern 

Táncsport Világbajnokságra 

a bátaszéki mazsorett csoport tagjai: Sas Alexandra (9.A), Toronyi Eszter 

(12.A), Mesz Zsófia Blanka (7.A) /a Paksi Csillagfény Parádén 1 arany, 2 
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ezüst, 2 bronz minősítést kaptak, Kézdivásárhelyen a Kézdi Kupán 2. 

helyezettek lettek/; 

Fazekas Dorina (13.B) a Bajai Fiatalok Színházában táncol  

Matus Dorina (9.B) a Budapest Black Time hip-hop tánciskolában a haladó 

csoport tagja 

 

 

ZENE 

ének 

a Bátaszéki Pedagógus Kórus tagjai: 

Szabó Petra (9.A), Péter Tamás (10.A), Farkas Nikolett, Szabó Zsóka, 

Schultz Tamás, Sirok Kristóf (11.A), Kovács Adelin, Sztojka Krisztina, Kocsis 

Bence, Magyar Anna (12.A), Kovács Bernadett (12.B), Göbl Gabriella, 

Schmidt Réka (8.A); 

Horváth Tímea (8.A) Szekszárdon a Zeneiskolában magántanárnál énekelni 

tanul /országos és nemzetközi versenyeken is részt vett,  mindegyiken 

helyezett lett; a Dunakanyar Hangja tehetségkutató versenyen döntős lett/ 

 

hangszer  
a bátaszéki zeneiskola növendékei:  

Bozsolik Zsófi (7.A) fuvola, Elekes Fanni (7.A) fuvola, Sztojka Nikoletta 

(7.A) gitár, Egle Gyula Koppány (7.A) dob, Skorday Lilla (8.A) trombita, 

Wágner Nóra (9.A) klarinét, Szabó Petra (9.A) klarinét, Kocsis Fanni (10.A) 

zongora, xylofon, Péter Tamás (10.A) trombita, Sáhó Maja Vanda (11.A) 

klarinét, Szabó Zsóka (11.A) zongora, Peteli Dorottya (11.A) zongora, 

Schultz Tamás (11.A) trombita, Sirok Kristóf (11.A) tenorkürt, harsona, 

Kocsis Bence (12.A) zongora, tenorkürt, Schőn Tímea (13.B) klarinét;  

a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar tagjai: Bozsolik Zsófi, Elekes Fanni (7.A), 

Skorday Lilla (8.A), Szabó Petra, Wágner Nóra (9.A), Péter Tamás, Kocsis 

Fanni (10.A), Sirok Kristóf, Schultz Tamás, Sáhó Maja Vanda, Wetzl Gergely 

(11.A), Kocsis Bence (12.A), Schőn Tímea (13.B);  

Czippán Réka (9.A) a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában népi hegedűn 

tanul; Kakuk Ágota (8.A) a szekszárdi  Liszt Ferenc Zeneiskolában 

magántanárnál gitározni tanul; Egle Károly Kende (10.A) gitározik;Tanker 

Áron (9.A) több hangszeren is játszik: trombitán, tangóharmonikán, dobon;  

Farkas Tamás Barnabás (10.B) tamburabőgőn, Szabó Péter Bence (12.B)  

tamburakontrán játszik a Bátai Pántlika Zenekarban 
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az  Amerikai Idióták rockzenekar tagjai: Egle Gyula Koppány, Sztojka 

Nikoletta (7.A), Farkas Tamás Barnabás (10.B),  Egle Károly Kende, Péter 

Tamás (10.A);  

 

SZÍNJÁTSZÓK 

 

a Bátaszéki Színjátszók műsoraiban közreműködtek:   

Bátai Eszter (8.A) Czippán Réka, Egle Károly Kende, Péter Tamás (10.A), 

Egle Gyula Koppány (7.A), Bertalan Anett, Mezei Réka (9.A) 

Pécsi Máté (10.B) a Bajai Fiatalok Színházában játszik (beválogatták a 

Rómeó és Júlia című musicalbe);  

 

 

EGYÉB MŰVÉSZETI 

TEVÉKENYSÉG 

 

Göbl Gabriella  és Weimert 

Evelin (8.A) rajzszakkör; 

 

Szinyákovics Réka (11.A) 

hobbija a fényképezés  

(a mellékelt fotó az ő műve) 
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7.A osztály 

Osztályfőnök: Péter Péter 

 

Felső sor: Modok Adrián, Sztojka Nikoletta, Simondi Liza, Egle Gyula 

Koppány 

Középső sor: Bárány Dorina Klára, Simon Adrián, Péter Péter osztályfőnök, 

Ranga Martin, Czippán Péter 

Alsó sor: Wirth Erika, Bozsolik Zsófi, Mesz Zsófia Blanka, Elekes Fanni, 

Vodli Judit Anikó, Topánka Bolda 

Hiányzik: Rácz Áron 
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8.A osztály 

Osztályfőnök: Németh Ágnes 

 

Felső sor: Kaszás Maja, Steindl Kíra, Papp Míra, Sáhó Kíra, Schmidt Andrea 

Karolina, Pollermann Eszter 

Középső sor: Stekly Márk, Bátai Eszter, Ember Diána Magdolna, Halmai 

Petra, Schmidt Réka, Németh Ágnes osztályfőnök 

Alsó sor: Izsák Péter, Mayer Dóra, Skorday Lilla, Péter Anita, Tihanyi 

Szabina, Weimert Evelin, Göbl Gabriella, Papp Máté 
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9.A osztály 

Osztályfőnök: Sümeginé Szép Mária 

 

Felső sor: Tanner Áron, Faller Martin, Rácz Ferdinánd, Sáhó Barna, Pap 

László, Szabó Petra 

Középső sor: Lukács Alíz Mária, Klézli Petra, Kiss Lajos Levente, Palkó 

Tekla, Sümeginé Szép Mária osztályfőnök, Bertalan Anett, Mezei Réka, Sas 

Alexandra, Kakuk Ágota, Szabó Veronika 

Alsó sor: Vecsei Fanni, Mihalidesz Bianka, Ruff Amanda, Mihalidesz 

Ramóna, Horváth Tímea, Gáll Dóra, Wojciechowski Patrícia, Wágner Nóra, 

Werner Anna, Kőpataki Orsolya 
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9.B osztály 

Osztályfőnök: Simon Györgyné 

 

Felső sor: Bányai Gréta, Garai Zsolt, Keszeli Patrik, Ludwig Róbert, Szalai 

Balázs, Kapéter Benjámin, Auth Péter 

Alsó sor: Kovács Viktória, Bárácz Tímea, Simon Györgyné osztályfőnök, 

Simon Zsanett Tímea, Matus Dorina 

Hiányzik: Kolep Anett 
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10.A osztály 

Osztályfőnök: Dr. Somosiné Kispál Gabriella 

 

Felső sor: Tóth András, Kovács Márk, Egle Károly Kende, Péter Tamás 

Középső sor: Bozsolik Dávid, Kostyál Hunor, Elekes Martin, Berde 

Krisztián, Czank Máté, Lehel Zoltán Péter, Sáhó Soma, Papp Eszter 

Alsó sor: Nagy Henrietta, Nagy Roberta Roxána, Kocsis Fanni, Dr. 

Somosiné Kispál Gabriella osztályfőnök, Czippán Réka, Hofszang Petra, 

Tihanyi Petra, Karádi Nikolett 

Hiányzik: Fejes József, Gaál Szabina 
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10.B osztály 

Osztályfőnök: Postáné Herendi Yvett 

 

Felső sor: Szamos Szilárd, Imrő Richárd, Kis Róbert, Csankó Dávid, 

Schmidt Bence, Szíjártó György 

Középső sor: Téren László, Kuthy Elek Máté, Nagy Gergő, Pécsi Máté 

Lukács, Péter Attila, Erdélyi Levente, Horváth Anita, Bálint Szabolcs, Farkas 

Tamás Barnabás, Pámer Tamás 

Alsó sor: Csizolszki Dávid Márió, Boros Ramóna Rózsa, Kalányos Eszter, 

Farkas Ilona, Csath Bettina, Tanner Gabriella, Novotni Alíz, Szitha Zsófia, 

Bíró Laura Tilda, Postáné Herendi Yvett osztályfőnök 

Hiányzik: Miklós Márk 
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11.A osztály 

Osztályfőnök: Wernerné Győri Andrea 

 

Felső sor: Böjtös Máté, Sirok Kristóf, Schultz Tamás, Werner András, 

Hornicsek Roland 

Középső sor: Peteli Dorottya, Sáhó Maja Vanda, Szabó Zsóka, Farkas 

Nikolett, Gerencsér Gitta, Varga Fruzsina, Bankó Laura, Szinyákovics Réka, 

Papp Attila 

Alsó sor: Kovács Zsolt, Ács Viktória Szonja, Wernerné Győri Andrea 

osztályfőnök, Góli Ramóna, Mészáros Viola Luca, Tóth Cintia, Nagy 

Julianna, Fekete Dávid, Péter Márton 

Hiányzik: Wetzl Gergely 
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12.A osztály 

Osztályfőnök: Sümeginé Bátai Margit 

 

Felső sor: Varga Ferenc, Pósa Benjamin, Mórocz Máté, Horváth Dávid, 

Takaró Balázs 

Középső sor: Berg Alexandra, Bodó Eszter, Maszler Ádám, Kocsis Bence, 

Toronyi Eszter, Bátai Rita, Szuromi Virág Bernadett, Sümeginé Bátai Margit 

osztályfőnök 

Alsó sor: Lábas Brigitta, Rácz Yvett, Magyar Anna, Mirk Fanni, Sztojka 

Krisztina, Lukács Vanessza, Szabó Nóra, Kovács Adelin, Rohmann Réka 
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12.B osztály 

Osztályfőnök: Péter Albert 

 

Felső sor: Hesz Henrik, Szabó Péter Bence, Hesz Noel György, Csiki Balázs 

Középső sor: Zelei Krisztián, Szabó Szilveszter, Moizes Réka, Kovács 

Bernadett Éva, Bontovics Regina, Hercsig Alida, Lehel Dorottya, Tihanyi 

Gréta 

Alsó sor: Molnár István, Rostás Zsanett, Molnár Eszter, Hadi Emese, Péter 

Albert osztályfőnök, Szamos Kamilla, Karádi Anita, Buza Dániel, Ruff Péter 

Hiányzik: Paksi Péter 
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13.B osztály 

Osztályfőnök: Pálffy Pál 

 

Felső sor: Szappanyos Anita, Erdélyi Anita, Ress Ditta, Heberling Ákos, 

Farkas Norbert 

Középső sor: Maróti Endre György, Balázs Hajnalka, Schőn Tímea, Mohr 

Nikoletta, Varga Dávid, Salamon Gábor Mihály 

Alsó sor: Horváth Tamara, Magyar Eszter Ágnes, Kiss Gabriella, Szűcs 

Brigitta, Pálffy Pál osztályfőnök, Tanos Máté, Szőcs Liza, Fazekas Dorina, 

Győri Dávid 

Hiányzik: Fülöp Bence, Körösztös Krisztina, Schmidt Janka 
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Iskolánk dolgozói és pedagógusai tanított tárgyaik megjelölésével 

 

Felső sor: Miskei Vendel (fizika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet 

(matematika-fizika), Mayer Emese (angol), Sümeginé Szép Mária (német), 

Horváth Jánosné (magyar-francia), Wernerné Győri Andrea (biológia-

földrajz), dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia), Postáné Herendi Yvett 

(német), Németh Ágnes (matematika-informatika), Miskolci Csabáné 

(iskolatitkár), Prantner Béla (magyar),  Péter Péter (matematika-fizika) 

Alsó sor: Pálffy Pál (testnevelés), Péter Albert (történelem-földrajz), 

Krammerné Gehring Éva (angol-német), Simon Györgyné (angol), Kemény 

Lajos főigazgató (matematika), Sümegi József igazgató (történelem-

filozófia), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika), Tarjányi Pálné 

(német),  Hajdú Istvánné (adminisztrátor) 

Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Antal (földrajz-rajz), 

Tornóczki Attila (matematika-kémia), Schrothné Molnár Zsuzsanna 

(matematika-német), Szabóné Sági Veronika (konyhai dolgozó), Tornóczki 

Attila (matematika-kémia), 



 

 

  



 

 


