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A 2013/2014. 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 2012/2013. tanév végzősei számára a II. Géza Gimnáziumban június 17-21-ig tartottak a középszintű szóbeli 

érettségi vizsgák.  

A 12.A osztály (osztályfőnökük Sümeginé Bátai Margit) érettségi átlaga 3,83 lett. Egyes tantárgyakból emelt 

szinten vizsgázott 12 tanuló, vizsgaátlaguk 4,35 lett. Kitűnő bizonyítványt szerzett: Kocsis Bence, Magyar Anna, 

Sztojka Krisztina. Jeles eredményt ért el: Bátai Rita, Berg Alexandra, Horváth Dávid, Pósa Benjamin. Jó 

bizonyítványa lett Lukács Vanesszának, Maszler Ádámnak, Rohmann Rékának. Az érettségi bizottság tantárgyi 

dicséretben részesítette magyar nyelv és irodalomból Bátai Ritát, Berg Alexandrát, Kocsis Bencét, Magyar Annát, 

Sztojka Krisztinát, Rohmann Rékát. Történelemből dicséretet kapott: Kocsis Bence, Lukács Vanessza, Magyar 

Anna, Sztojka Krisztina, Toronyi Eszter, matematikából: Kocsis Bence, Magyar Anna, Sztojka Krisztina, 

informatikából: Horváth Dávid.  

A 13.B osztály (osztályfőnökük Pálffy Pál) érettségi átlaga 3,53 lett. Jeles bizonyítványt szerzett: Fazekas Dorina. 

Jó eredményt ért el: Schmidt Janka, Erdélyi Anita, Salamon Gábor, Maróti Endre, Fülöp Bence, Szűcs Brigitta, 

Varga Dávid. Ebben az osztályban egy-egy tantárgyból 7 tanuló tett emelt szintű érettségit, az ő átlaguk 4,28 lett. 

Az érettségi bizottság tantárgyi dicséretben részesítette történelemből Salamon Gábort, Erdélyi Anitát, Szűcs 

Brigittát és Varga Dávidot.  

Az alsóbb éves tanulók közül 58 fő tett előrehozott középszintű érettségi vizsgát, 1 fő pedig emelt szintű vizsgát. 

Az előrehozott érettségit tevők közül a vizsgabizottság által tantárgyi dicséretben részesültek német nyelvből: 

Kocsis Fanni(10.A), Péter Márton, Sáhó Maja Vanda, Sirok Kristóf, Werner András (11.A), Csiki Balázs (12.B), 

angol nyelvből: Biró Laura (10.B), Bankó Laura 11.A), Szabó Péter Bence (12.B). Informatikából kapott 

dicséretet: Egle Károly Kende, Bozsolik Dávid, Kovács Márk, Berde Krisztián (10.A), Farkas Tamás Barnabás, 

Péter Attila, Szamos Szilárd (10.B), biológiából Kocsis Fanni és Czippán Réka (10.A).  

Június 22-én a rendkívüli meleg miatt a tanévzáró ünnepély a hagyományoktól eltérően nem az udvaron zajlott. A 

tanulók és a nevelők az osztálytermekben maradtak, és a hangszórókon keresztül hallgatták meg a Himnuszt, majd 

Sümegi József igazgató úr évértékelő beszédét, amelyben méltatta a 2012/13. tanév során kimagasló tanulmányi, 

közösségi munkát, kulturális illetve sporttevékenységet végzett tanulókat. Kiemelte azokat az országos és megyei 

helyezéseket, amelyeket a gézások ebben a tanévben elértek. A tanulmányi átlagok szerint az osztályok közül a 7.A 

osztály lett az első 4,25-os átlaggal. Második helyen áll a 12.A 4-es átlagával, míg a harmadik helyen három 

osztály végzett azonos átlaggal, 3,9-del: a 8.A, a 9.A és a 9.B. Az augusztus végi javítóvizsgákon 16 tanuló 

javíthatta elégtelen év végi osztályzatát. Az igazgató úr ezután ismertette az érettségi vizsgák eredményeit, dicsérte 

a vizsgázók felkészültségét, majd megköszönte a vizsgázókat eredményesen felkészítő nevelők áldozatos munkáját. 

Kemény Lajos főigazgató úr is elmondta néhány évösszegző gondolatát. A tanévzáró ünnepély végén az 

osztályfőnökök kiosztották minden osztályban a tanulóknak az év végi bizonyítványokat, valamint a 

könyvjutalmakat és az okleveleket azoknak, akik azt az egész évi munkájukkal kiérdemelték. 

Értékes könyvjutalmat vehetett át kitűnő illetve jeles tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, kitartó 

szorgalmáért, közösségi munkájáért, valamint kimagasló kulturális és (vagy) sporttevékenységéért: Bozsolik Zsófi, 

Czippán Péter, Egle Gyula Koppány, Elekes Fanni, Mesz Zsófia Blanka, Ranga Martin, Rácz Áron, Simondi Liza, 

Sztojka Nikoletta a 7. osztályból; Ember Diána Magdolna, Göbl Gabriella, Péter Anita, Papp Míra a 8. osztályból; 

Mezei Réka, Palkó Tekla, Wágner Nóra, Werner Anna, Rácz Ferdinánd, Wojciechowski  Patrícia, Szabó Veronika, 

Bertalan Anett a 9.A osztályból; Ludwig Róbert, Garai Zsolt, Keszeli Patrik a 9.B osztályból; Kocsis Fanni, 

Czippán Réka, Egle Károly Kende, Bozsolik Dávid, Papp Eszter a 10.A osztályból; Farkas Tamás Barnabás a 10.B 

osztályból; Bankó Laura Kata, Böjtös Máté, Péter Márton, Sirok Kristóf, Werner András, Wetzl Gergely a 11.A 

osztályból; Tihanyi Gréta, Hesz Henrik, Szabó Péter Bence a 12.B osztályból. 

Dicsérő oklevelet kapott jó tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és szorgalmáért, valamint közösségi 

munkájáért, kulturális illetve sporttevékenységéért: Schmidt Réka, Weimert Evelin, Bátai Eszter, Kaszás Maja, 

Izsák Péter, Skorday Lilla, Papp Máté (8.A), Szabó Petra (9.A), Péter Attila (10.B). Dicsérő oklevelet vehetett át a 

bizonyítványa mellé példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért Szabó Zsóka (11.A), kiváló közösségi 

munkájáért Karádi Nikolett (10,A), Peteli Dorottya, Farkas Nikolett, Ács Viktória Szonja (11.A), kiemelkedő 

közösségi és kulturális tevékenységéért Sas Alexandra (9.A), Péter Tamás (10.A), Sáhó Maja Vanda, Schultz 

Tamás (11.A), valamint kiváló sportteljesítményeiért Faller Martin, Kiss Levente, Pap László, Sáhó Barna (9.A), 

Bálint Szabolcs (10.B).  
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Július elsején és másodikán a gimnázium három frissen érettségizett tanulója, a volt 12.A osztály tanulói - Bátai 

Rita, Magyar Anna és Sztojka Krisztina- két napra Zágrábba utaztak. Áprilisban Pécsen a Fiatalok Európában című 

verseny területi döntőjében Péter Albert tanár úr tanítványai nyerték meg a versenyt és az első helyezettnek járó 

fődíjat, a zágrábi kirándulást, amelyet a horvátok uniós csatlakozási ünnepségeinek idejére szerveztek. Úti 

élményeikről Magyar Anna írt rövid beszámolót: 

Fiatalok Európában 

Áprilisban volt a Fiatalok Európában történelemverseny döntője, melyet az „EU-frozina” nevű csapatunk nyert 

meg (tagjai: Bátai Rita, Magyar Anna, Sztojka Krisztina). Nyereményünk egy kétnapos utazás volt a legfrissebb EU 

tagország fővárosába, Zágrábba, melyre július elsején és másodikán került sor. A kisbusz reggel nyolc órakor 

indult Pécsről, hármunkkal és a versenyt szervező Europe Direct munkatársaival. Tizenegy óra után nem sokkal 

érkeztünk meg a horvát fővárosba, majd elfoglaltuk szobáinkat a zágrábi Sheraton Hotelben. Az ebédet is ott 

fogyasztottuk el, később rövid pihenő után egy több mint négyórás városnézés következett, mely során 

megcsodálhattuk Zágrábot. A város meglehetősen hasonlít Pécsre, emellett hihetetlenül tiszta, és szinte egymást 

érik a hatalmas parkok, óriási szökőkutak, amelyeknél mindig rengeteg ember lebzsel - akár ebédszünet van, akár 

munkaidő -, ez igaz a kávézókra is, amelyek tíz méterenként váltják egymást, és mindig mindegyik tele van. A 

horvátok naponta minimum háromszor, de akár ötször is hódolnak szenvedélyüknek, s nem ritkán több mint egy 

órát töltenek a kávézókban. Ezt a szokást mi is felvettük ottlétünk alatt. A városnézés során egyébként olyan 

épületekbe is sikerült bejutnunk, amelyek a nyilvánosság számára nincsenek nyitva, hanem polgármesteri 

fogadásokat tartanak, vagy éppen VIP vendégeket fogadnak a gyönyörűen feldíszített szobákban. A vacsorát egy 

apró helyi étteremben költöttük el, mely a város egyik barátságos vásárlóutcájában volt. Megkóstolhattunk helyi 

specialitásokat, s a kiszolgálás is első rangú volt, bár a gyorsaság nem éppen az ott élő emberek ismérve. Vacsora 

után még sétálgattunk a városban, megkóstoltuk a Delfin fagyit (szerencsére a nevét nem az ízéről kapta), melyet 

igazán hangulatos volt a kora éjszakai melegben egy szökőkút szélén elfalatozni.  

Másnap reggel a hotel svédasztaláról választhattunk reggelit, majd megnéztük a zágrábi piacot, és tettünk még egy 

kört a városban, hogy találkozhassunk korábbi idegenvezetőnkkel, ajándékokkal megköszönve munkáját. Később 

kijelentkeztünk a hotelből, és elmentünk a magyar nagykövetségre, ahol elbeszélgettünk a konzulasszonnyal arról, 

hogy milyen pozitív és esetleg negatív következményei lesznek a csatlakozásnak a horvátokra és a horvátországi 

magyarokra nézve. Az eszmecsere után kaptunk ebédet, majd elbúcsúztunk, és ismét nekivágtunk Zágrábnak. 

Megnéztük a két mesterséges tavat, melyet a város szélén alakítottak ki a napozni és fürdeni vágyóknak, majd egy 

bevásárlóközpontban költhettük el megmaradt kunáinkat ajándékokra. Egy gombóc fagyi és az aznapi harmadik 

kávészünet után, öt óra után indultunk haza, és tíz óra körül értünk Bátaszékre.  

Tartalmas és élményekkel teli két napon vagyunk túl. Szeretnénk köszönetet mondani a Europe Direct irodának, 

hogy lehetővé tették a versenyen keresztül, hogy megismerhessük az Európai Uniót érintő fontos kérdéseket és az 

utazás során Zágrábot, valamint Péter Albert tanár úrnak, amiért felkészített minket. Köszönjük!    

Magyar Anna 

Július 20-án rendezték meg idén immáron a 31. Balaton-átúszást. Az ország minden tájáról érkezett vállalkozó 

kedvű úszók között a II. Géza Gimnázium két bátor és elszánt tanulója, Bátai Eszter (8.A) és Kiss Levente (9.A) - 

mindketten a Bátaszéki SE sportolói -, valamint edzőjük, Nagy Ákos tanár úr is részt vett ezen a megmérettetésen, 

és sikeresen teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km-es távot.  

Június 23-án Szigetszentmiklóson zajlott a Modern Táncsport Világbajnokság, ahova a II. Géza Gimnázium két 

tanulója is bejutott: Ács Viktória Szonja (12.A) a Funky Solo felnőtt kategóriájában II. helyezést ért el, Sztojka 

Nikoletta (8.A) a Funky Duo kategóriában III., a Hip-Hop Duo kategóriában pedig I. helyezett lett. 

A 2012/2013. tanév végzős tanulói jól megállták a helyüket az érettségi vizsgán, ezért izgatottan és bizakodva 

várták a július végén kihirdetett felvételi ponthatárokat és ezzel együtt a felvételi eredményeket. Bár a 

továbbtanulási jelentkezésekre hatással voltak a felsőoktatásban a közelmúltban megváltozott finanszírozási 

formák, elmondható, hogy a felvételi eredmények többnyire a várakozásoknak megfelelően alakultak.  

A 12.A osztályból (osztályfőnökük Sümeginé Bátai Margit volt) Budapesten folytathatja tanulmányait 6 tanuló: a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karán (járműmérnök 

valamint logisztikai mérnök szakon, az Építőmérnöki Karon (építőmérnök szakon), a Semmelweis Egyetem 

Egészségtudományi Karán (ápolás és betegellátás, dietetikus szakon), a Budapesti Corvinus Egyetem 

Élelmiszertudományi Karán (szőlész-borász mérnök szakon). Egy-egy fő a Szegedi Tudományegyetem Juhász 

Gyula Pedagógusképző Karára (tanító szakra) és az Állam és Jogtudományi Kar felsőfokú szakképzésére (jogi 

asszisztens szakra) nyert felvételt. A Pécsi Tudományegyetemre 5 tanulót vettek fel: a Bölcsészettudományi Karra 

(pszichológia szakra), a Közgazdaságtudományi Karra (pénzügy és számvitel szakra), az Egészségtudományi Karra 

(ápolás és betegellátás, ápoló szakra), valamint a szekszárdi Illyés Gyula Karra (csecsemő és kisgyermeknevelő 
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szakra). Egy fő Székesfehérváron a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának földmérő és 

földrendező mérnöki szakán tanulhatott tovább. Az osztályból 1 tanulónak nem sikerült a felvételi, 4 fő az érettségi 

utáni középfokú OKJ-s képzést választotta, amely egy későbbi szakirányú továbbtanulási szándék esetén a 

felvételin többletpontokat eredményezhet.  

A 13. B osztályból (osztályfőnökük Pálffy Pál volt) egy tanuló a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság és 

Társadalomtudományi Karára (műszaki menedzser szakra) nyert felvételt, 5 fő a Pécsi Tudományegyetemen 

folytathatta tanulmányait: a Természettudományi  Karon (biológia szakon), a Pollák Mihály Műszaki és 

Informatikai Karon ( környezetmérnök illetve mérnök informatikus szakon) és a Közgazdaságtudományi Karon a 

felsőfokú szakképzésben (pénzügy és számvitel szakon). Ketten sikeresen felvételiztek a Kaposvári Egyetemre: az 

Állattudományi Karra (természetvédelmi mérnök szakra), valamint a Művészeti Karra (elektronikus ábrázolás 

szakra). Egy tanulót felvettek Székesfehérvárra a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karára 

(földmérő szakra). Egy-egy fő Gödöllőn illetve Baján folytathatta tanulmányait: a Szent István Egyetem Gazdaság 

és Társadalomtudományi Karán (gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakon) és az Eötvös József Főiskola 

Műszaki és Közgazdaságtudományi Karán (gazdálkodási és menedzsment szakon). Egy tanuló Németországba 

ment tanulni (Saarburg, Hotelfach), 5 fő érettségi utáni középfokú szakképzést illetve OKJ-s képzést választott 

(autószerelő, kereskedő, vendéglátó,csecsemő és gyermekápoló szakon), hárman nem tanulnak tovább, ők munkába 

álltak.  

Szeptember 2-án reggel 8 órakor a gimnázium udvarán megtartott tanévnyitó ünnepéllyel kezdetét vette a 

2013/2014-es tanév. Először Sümegi József igazgató úr mondta el beszédét, majd Kemény Lajos főigazgató úr 

szólt röviden a diákokhoz. Mindketten arra bíztatták a tanulókat, hogy az új tanévben is használják ki minél jobban 

a II. Géza Gimnázium nyújtotta önművelési lehetőségeket, vegyenek részt a tanulmányi versenyekben, a kulturális 

és sporttevékenységekben, az iskola hagyományainak ápolásában, hírnevének gyarapításában.  

Az új tanévben a nevelőtestületben annyi változás történt, hogy Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnő visszatért, ő 

lett a 7. osztályosok osztályfőnöke. Az újonnan bejövő 9.B osztályosok osztályfőnöke Simon Györgyné tanárnő 

lett.  

A mindennapos testnevelés bevezetésével Nagy Ákos tanár úr tartotta a 7. és 8. osztályosoknak a testnevelésórákat. 

Szeptember 3-án, kedden délután a frissen beiratkozott tanulók szüleinek tartottunk tájékoztató szülői értekezletet.  

Szeptember 5-én rendben lezajlott az őszi előrehozott érettségi vizsgákra való jelentkezés: a 12.A és a 13.B 

osztályból 4 fő emelt szintű előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett angol illetve német nyelvből.  

Bár még csak szeptember elején jártunk, a nyári vakáció után éppen csak visszaültek diákjaink az iskolapadba, az 

iskolakezdés máris változatos, eseménydús hónapnak ígérkezett a II. Géza Gimnáziumban.  

Szeptember 9-12-ig a 9.A és a 10.A osztály tanulói (42 fő) 3 kísérőjük - Németh Ágnes, Sümeginé Szép Mária és 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet tanárnők - vezetésével a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0900 számú „ Innovatív iskolák 

fejlesztése a B-A-P MOK Intézményeiben” című pályázat  „Öko-tábor” programja keretében Észak-

Magyarországon jártak. Bertalan Anett 10.A osztályos tanuló így számolt be élményeikről:  

   „Szeptember 9-én nagyon izgatottan keltünk, ugyanis 4 napos útra indultunk az Északi-középhegységbe.  

Reggel 8 órakor gyülekeztünk az iskola előtt. Örültünk annak, hogy egy szép és kényelmes buszt kaptunk. Nagy 

örömmel szálltunk fel, bár kicsit féltünk a hosszú utazástól. Kétórányi út után megálltunk enni, inni. Ekkor tudtuk 

meg, hogy aznap nem tudunk Ipolytarnócra menni, mert esik az eső, így Hollókő lett az úti célunk. Nagyon szép lett 

volna, ha nincs olyan csúnya idő. Sétáltunk az utcákon és megnéztük a kis boltokat, amik tele voltak gyönyörű régi 

cserépedényekkel és hímzett ruhákkal. Ezután felmentünk a Kékestetőre és Galyatetőre. Boldogok voltunk, hogy mi 

is eljutottunk Magyarország legmagasabb pontjára. Ezután folytattuk utunkat Parádra, ahol elfoglaltuk a 

szállásunkat. Vacsora után játszottunk az ott lévő „játszótéren”, majd estig még nagyot kártyáztunk is. 

Másnap reggeli után elindultunk Aggtelekre. Végül mégsem az aggteleki cseppkőbarlangot, hanem a Baradla-

barlangot néztük meg. Nem voltunk szomorúak, mert ez is nagyon szép volt. Egy órát sétáltunk a barlangban, 

nézelődtünk, és hallgattuk az idegenvezető érdekes ismertetőjét. A barlangtúra után Kelemérre utaztunk, ahol 

megtekintettük a Tompa Mihály Emlékházat. Recsk felkeresésével folytatódott a kirándulásunk, de ott sajnos nem 

fogadtak minket, pedig előre jeleztük az érkezésünket. Nem volt mit tenni, ezért visszatértünk a szállásunkra, 

megvacsoráztunk, majd közös játékkal múlattuk az időt. Aludni is alig akartunk, annyira élveztük a játékot.  

A harmadik napon első utunk Szilvásváradra vezetett, a Szalajka-völgybe. Itt egy nagyot túráztunk - felmásztunk 

egy gyönyörű barlanghoz -, majd kisvasúttal mentünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Itt ebédeltünk, majd 

folytattuk utunkat Egerbe. Felmentünk a várba, megnéztük a kazamatákat és a panoptikumot. Sajnos a vár nagy 

része felújítás alatt állt, így csak keveset láttunk belőle. Az egri vártúra után alig vártuk a jól megérdemelt 

egerszalóki fürdést. Gyönyörű az a hely! Este 8-ig lubickoltunk, azután felszálltunk a buszra és irány a 

szálláshelyünk. Vacsora után kezdődhetett a játék. Késő estig játszottunk, beszélgettünk.  

Reggel kicsit korábban keltünk a megszokottnál, mert össze kellett pakolnunk, hiszen indultunk haza. Előbb még 

útba ejtettük Ipolytarnócot, amelyet az első napon az eső miatt kénytelenek voltunk kihagyni. Egy túraútvonalon 

ősmaradványokkal ismerkedtünk, ami nagyon érdekes volt. A túra végén pedig egy 4D-s filmet néztünk meg arról, 
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amit a túrán láthattunk és hallhattunk. Ebéd után indultunk haza, Bátaszékre. Az út ugyanolyan jó hangulatban telt 

mint az előző 3 nap. A két osztály nagyon megkedvelte egymást.  

Köszönjük kísérő tanárainknak, Erzsi néninek, Marika néninek és Ági néninek, hogy megszervezték nekünk ezt az 

igen szép és érdekes kirándulást.”  

Szeptember 13-15-ig a 13.B osztályosok osztálykirándulás keretében Horvátországban jártak. A végzős osztály 

„utolsó” közös kirándulását osztályfőnökük, Péter Albert tanár úr szervezte és vezette. Élményeikről röviden így 

számoltak be: 

 „ Mint minden végzős osztály, mi is a tanév elején mentünk osztálykirándulásra. Az idei utunk eltért az előző 

évektől, mert most külföldre, Horvátországba utaztunk, ahol - közös elhatározás alapján - úti célunk Kraljevica 

volt, a Rijeka közelében fekvő város. Szeptember 13-án hajnali 4 órakor indultunk. Amikor a 8 órás út után 

odaértünk, csodálatos látvány fogadott bennünket, mert szobáink ablakai a tengerpartra nyíltak. A rossz időjárás 

ellenére megrohamoztuk a partot. Este a szálloda éttermében megvacsoráztunk, azután csapatépítő társasjáték-

partyt tartottunk. Szombaton a reggeli után a Krk-szigetre látogattunk, ahol a helyi cseppkőbarlangot néztük meg. 

Azután átsétáltunk az impozáns hídon, amely a szigetet a szárazfölddel köti össze (Tito hídnak nevezik), és Krk 

városában városnézésre indultunk. A közös ebéd után lesétáltunk a helyi strandra. A fürdést követően visszatértünk 

a szállásra, ahol a vacsorához megkóstoltuk a „helyi specialitásokat”. Az este a szórakozásról, a beszélgetésről és 

a nevetésről szólt, s csupán azt sajnáltuk, hogy nagyon gyorsan véget ért. Másnap reggel a svédasztalos reggeli 

után elindultunk haza.  

Nagyon élveztük ezt az együtt töltött három napot, és szívesen maradtunk volna kicsit tovább. Köszönjük 

osztályfőnökünknek, Péter Albert tanár úrnak, hogy megszervezte nekünk ezt a remek utat.”  

Szeptember 18-26-ig a besigheimi testvériskolánk tanulói (14fő) vendégeskedtek nálunk 2 nevelő kíséretével. A 

német diákok a gézások júniusi látogatását viszonozták. Szerdán este érkeztek meg vonattal a bátaszéki 

vasútállomásra. Csütörtökön, 19-én délelőtt Bognár Jenő polgármester úr fogadta őket a Polgármesteri Hivatalban, 

majd a magyar vendéglátókkal együtt kis csoportokban városismereti vetélkedő formájában ismerkedtek Bátaszék 

város nevezetességeivel. A gimnáziumban ebédeltek, majd délután szabad program következett. Este 6 órától a 

nevelőtestület tagjai hidegtálas, svédasztalos vacsorával várták a vendégeket és kísérőiket, majd a helyi németség 

hagyományos táncaival ismerkedtek a nekik rendezett táncházban. Pénteken Pécsre utaztak a vendégek és a 

vendéglátó diákok, ahol délelőtt felkeresték Pécs nevezetességeit, a közös ebéd után délután megtekintették a 

Zsolnay Kulturális Negyedet és a Planetáriumot. Este a gimnáziumban a német vendégek is részt vettek a gézás 

diákok hagyományos szecskaavató bálján. A hétvégét a német diákok a vendéglátó családokkal töltötték. Hétfőn, 

23-án Bajára utaztak vonattal a vendégek és kísérőik, ahol a kissé fárasztó városnézés után közösen pizzáztak, majd 

bowlingoztak a „Malom”-ban. A keddi napot a Mórágyi Lovardában töltötték sziklamászással, lovaglással, 

kézműveskedéssel. Ebédre a finom babgulyást Pappné Dobos Ildikó főzte meg a vendégeknek. Szerdán délelőtt a 

gimnáziumi tanórákra látogattak be a német diákok: többek között játékos matematikai feladatokat oldottak meg, 

valamint izgalmas nyomozásban vehettek részt német és angol nyelven. Besigheimi vendégeink 26-án a reggeli 

vonattal indultak haza.  

A német diákok és tanáraik fogadásában a gimnáziumi nevelőtestület több tagja és az idegen nyelvi 

munkaközösség minden tagja részt vállalt. A változatos, érdekes és tanulságos programok jól szolgálták a magyar 

és német diákok közötti idegen nyelvi kommunikáció gyakorlását, valamint a baráti kapcsolatok elmélyítését.  

Köszönet illette a szülőket, családokat a német vendégek fogadásában nyújtott segítségükért.  

Szeptember hónapban a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0900 „Innovatív iskolák fejlesztése a B-A-P MOK 

intézményben” projekt keretében több program is megvalósult. Az előzőekben már említett öko-tábor mellett az 

„Őszi túrák” program keretében iskolánk tanulói szeptember 20-án a Pécs, Melegmányi-völgy útvonalon 

hangulatos túrán vettek részt. A „Német nemzetiségi nap” című programban szeptember 25-én 50 diák és az 

idegen nyelvi munkaközösség minden tagja közreműködött. Délelőtt a tanulók kis csoportokban 

forgószínpadszerűen vetélkedőn mérték össze tudásukat. A Keresztély Gyula Városi Könyvtárban sváb ételek 

receptjét kellett emlékezetbe vésni, ételfotókon felismerni. A Petőfi Sándor Művelődési Házban a helyi svábok 

népviseletével, a ruhadarabok nevével, a Tájházban a hagyományos sváb házak részeinek, berendezési tárgyainak 

nevével gyarapíthatták szókincsüket. A templomban a svábság történetével ismerkedhettek meg. Ebédre a helyi 

sváb specialitásokat (Paprikasch mit Nudeln, Krafl) fogyasztották el az általános iskola konyhájának jóvoltából. 

Délután a nevelők értékelték a vetélkedő eredményeit, kiosztották a jutalmakat. Ezt követően vidáman mulattak a 

német nemzetiségi táncokat bemutató Heimat tánccsoport előadásán, majd Wittendorfer Ildikó tanárnő vezetésével 

jellegzetes tánclépéseket tanultak. 

A német nemzetiségi nap programjai során minden bizonnyal megvalósultak a projekt célkitűzései: a tanulók 

megismerkedtek a Bátaszéken élő német nemzetiségű (sváb) emberek történelmével, szokásaival, hagyományaival, 

valamint lehetőségük nyílt a német nyelv gyakorlására, szókincsfejlesztésre is.  

A TÁMOP-os „Sport és mozgáskultúra” program keretében a gézás diákok két nevelő kíséretében szeptember 24-

én Mórágyra kirándultak, ahol a túrázás mellett lehetőségük nyílt szakemberek irányításával sziklamászásra, a 
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Papp Lovardában pedig a lovaglással ismerkedhettek. A lovaglás mellett a lovak ápolását is kipróbálhatták a 

vállalkozó kedvű tanulók. Pihenésképpen kerámiafestő kézműves tevékenységet is végezhettek az érdeklődők.  

Szeptember 20-án, pénteken este tartottuk meg a hagyományos szecskabált. Az újonc gézásoknak (a 7. osztály és 

a 9.B osztály tanulóinak) már azon a héten minden nagyszünetben különböző tréfás feladatokat kellett 

végrehajtaniuk a végzősök utasításai szerint. Végre elérkezett a péntek este. Mindkét szecskaosztály egy előre 

megadott zenére betanult tánccal mutatkozott be, majd kezdetét vette a szecskapróba. Volt tréfás fogmosás, vízi 

pisztollyal gyertyaláng eloltása (az égő teamécses a szemben álló diák szájában tartott fakanálon pislákolt). Tojást 

kellett dobálni kézről kézre, és közben vigyázni arra, hogy le ne essen. A hagyományos Twister játék a földön 

kiterített lepedőn zajlott, ahol a kéz és láb áthelyezést a végzősök irányították. A szecskáknak a derekukra kötött 

lufikat kellett kidurrantani kéz érintése nélkül, tejszínes vízzel töltött tálból kellett hátrakötött kézzel, úszósapkában 

és úszószemüvegben almadarabokat kihalászni, (…stb.) A mókás próbatételek végén a szecskaosztályok 2-2 

tanulója hódoló versikét adott elő a végzősöknek. A szecskaesküt követően a műsorvezető kihirdette a 12.A és 

13.B osztály tanulói által megválasztott szecskaherceget és szecskahercegnőt: idén e címet Szabó Barnabás (9.B) 

és Várnagy Nikoletta (9.B) nyerte el. Szecskakirálynőnek Wahl Veronikát, szecskakirálynak Nagy Dávidot (7.A) 

választották. Az idei „legszecskább szecska” Kaszás Zénó (7.A) lett. Az osztályok közötti versenyt a 7. osztály 

nyerte meg. A gézás szecskaavatás vidám táncmulatsággal zárult.  

A hagyományos őszi túra, amelynek keretében minden év októberében megemlékezünk az aradi vértanúkról, idén 

rendhagyó módon több napig tartott, mert egy-egy alkalommal 2-2 osztály ült különbuszra a kísérő tanárokkal 

együtt, hogy a Pécs-Melegmányi-völgyben túrázzon. A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0900  „Innovatív iskolák 

fejlesztése a B-A-P MOK intézményben” projekt keretében az „Őszi túrák” program jóvoltából valósulhatott meg, 

hogy a gimnázium tanulói és nevelői a kellemes őszi időt kihasználva nem az iskola közvetlen közelében, hanem a 

Mecsek talán legszebb túraútvonalán kiránduljanak. 

Október 11-én megtörtént a gimnáziumban összegyűjtött papír elszállítása. A gimnázium tanulói 4.310 kg papírt 

gyűjtöttek. Az osztályok közötti versenyt a 9.A és 9.B nyerte meg. Második lett a 10.A és a 11.A, harmadik helyen 

a 7.A osztály végzett. Minden osztályból a legjobban teljesítő tanulók vehettek részt jutalomból a pécsi 

korcsolyázáson.   

Október 12-én zajlott Regölyben a Tolna Megyei Tarisznyások Környezetismereti Versenye. A II.Géza 

Gimnáziumot 7 tanuló képviselte a megmérettetésen, végül a 10.A osztály csapata - Werner Anna, Wágner Nóra, 

Wojciechowski Patrícia - III. helyezett lett. Tanulóinkat felkészítette és elkísérte Wernerné Győri Andrea tanárnő.  

Október 11-15-ig lezajlottak az őszi előrehozott emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák, amelyekre iskolánkból 4 

tanuló vállalkozott német illetve angol nyelvből. 

Október 17-én került sor Mohácson az általános iskolások számára meghirdetett pályaválasztási börzére. A II. 

Géza Gimnázium is képviseltette magát. Péter Albert tanár úr vezetésével és Werner Anna, Wágner Nóra 10. A 

osztályos tanulók közreműködésével egy mozgóképes, színes bemutatóval és szórólapos tájékoztatóval várták az 

érdeklődőket.  

Október 22-én a Városháza előtt rendezett városi ünnepség és koszorúzás keretében tartottuk meg a II. Géza 

Gimnázium diákjainak és  nevelőtestületének az október 23-i nemzeti ünnepről, az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 57. évfordulójáról való megemlékezésünket. 

November hónapban lezajlott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulója. Iskolánk tanulói 

történelem, biológia, kémia, német nyelv és matematika tantárgyakból mérették meg magukat. Kocsis Fanni (11.A) 

biológia, Péter Márton és Werner András (12.A) német nyelvi dolgozata továbbjutott a második fordulóba.  

Az őszi előrehozott emelt szintű érettségin Bankó Laurának (12.A) angol nyelvből, Sirok Kristófnak, Péter 

Mártonnak (12.A) és Csiki Balázsnak(13.B) német nyelvből sikerült olyan jó eredményt elérniük, amellyel 

megszerezték a középfokú nyelvvizsgát is.  

November 7-én Bonyhádon rendezték meg a teremlabdarúgó diákolimpia területi fordulóját. Iskolánk a tisztes 4. 

helyezést érte el. A csapat tagjai voltak: Böjtös Máté, Fekete Dávid (12.A), Hesz Henrik (13.B), Péter Attila, 

Miklós Márk (11.B), Sáhó Soma Ernő (11.A), Rácz Ferdinánd, Sáhó Barna (10.A), Keszeli Patrik (9.B). Edzőjük 

Pálffy Pál tanár úr volt.  

November 15-én a TÁMOP-3.1.4 - 12/2-2012-0900 keretében „Egészségnapot” rendeztünk, amelyen az iskola 

valamennyi tanulója részt vett. Két érdekes előadást hallgattak meg a diákok szakavatott előadóktól: az egészséges 

táplálkozásról Takácsné Biró Tímea védőnő, a drogprevenció témakörben dr. Kostyál Viola tartott elgondolkodtató 

előadást. Délben a menzán minden tanuló ingyen ebédelt egészséges ételt, melyet az általános iskolai konyha 

készített el számukra Sebestyén József élelmezésvezető irányításával.  

November 21-én a gimnázium focicsapata részt vett a Garamvölgyi László Teremlabdarúgó Emléktornán, melyet 

Szekszárdon, Palánkon a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakképző Iskolában rendeztek meg. A gézás csapat a 7. 

helyet szerezte meg, egyik játékosa, Bálint Szabolcs (11.B) elnyerte „az emléktorna legjobb kapusa” címet. 

Iskolánkat a következő tanulók képviselték: Fekete Dávid(12.A), Hesz Henrik (13.B), Bálint Szabolcs, Kis Róbert, 
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Péter Attila, Miklós Márk (11.B), Sáhó Soma Ernő (11.A), Rácz Ferdinánd, Sáhó Barna (10.A), Keszeli Patrik 

(9.B). Pálffy Pál tanár úr volt az edzőjük.  

November 22-én a II. Géza Gimnázium alapításának 50. évfordulója tiszteletére szervezett kétnapos 

rendezvénysorozat nyitányaként reggel 8 órakor iskolatörténeti kiállítás nyílt a gimnázium aulájában. A kiállítás 

megnyitóján a jelenlegi gimnazistákon kívül egykori tanárok, diákok és érdeklődő vendégek is részt vettek. Sümegi 

József igazgató úr köszöntőjében rövid iskolatörténeti áttekintést adott a jelenlegi diákok számára, felhívta a 

figyelmet a kiállításon látható néhány különleges „ereklyére”, és annak a reményének adott hangot, hogy az elődök 

példáját követve, emlékeiket tisztelve a jelenlegi gézások is öregbítik iskolánk hírnevét, és ők is szívesen 

emlékeznek majd néhány évtized múlva a II. Géza Gimnáziumban eltöltött diákévekre. A megnyitón 

közreműködött Sztojka Nikoletta (8.A) gitárszólóval és Fekete Dávid (12.A) szavalattal. A színpompás kiállítás 

létrehozásában „oroszlánrészt” vállalt Mayer Antal tanár úr, közreműködött még Miskei Vendel tanár úr, Rudolf 

László gézás öregdiák, valamint Miskolci Csabáné és Hajdú Istvánné iskolatitkárok.  

A pénteki program a Tudományos Diákkör által szervezett tudományos konferenciával folytatódott, amelyen az 

előadók - egy kivételével - mind  a II. Géza Gimnázium egykori tanulói voltak. Előadást tartott: dr. Béres Judit 

(bírónő), Kemény Lajos (főigazgató), Király Balázs (rendőrszázados), dr. Mellár Tamás (egyetemi tanár, az MTA 

doktora), Miskolci Balázs ( biztonságtechnikai vezető, környezetmérnök), dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens), 

Neidhardt Ágnes (egyetemi hallgató), dr. Puskás Imre (a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési 

képviselő), Rudolf László (családfakutató, hexasakk világbajnok), dr. Somosi Szabolcs (állatorvos), Sümegi József 

(igazgató), dr. Tóth Levente (kardiológus főorvos).  

Érdekes, „izgalmas”, változatos, „emberközeli” és tanulságos előadásokat hallhattak a gézás diákok és a szép 

számmal megjelent érdeklődők.  

November 23-án, szombaton délelőtt és délután osztálytalálkozókra került sor a régi - új alma materban.  

Délután 4 órakor az általános iskola aulájában ünnepi műsorral emlékeztünk meg az alapítás 50. évfordulójáról. A 

gimnázium tanulóin kívül megjelentek az iskola egykori és jelenlegi nevelői, gézás öregdiákok, valamint Bátaszék 

város közéletének jeles képviselői. Először Sümegi József igazgató úr köszöntőjét hallhatta a közönség. Ezután 

felcsendült a Pántlika Zenekar muzsikája, melynek tagjai voltak: Szabó Péter Bence (13.B), Szabó Barnabás (9.B), 

Farkas Tamás Barnabás (11.B), Zsikó Zsuzsanna, Szabó Ádám. Őket Csötönyi László előadóművész követte, aki 

gimnáziumi éveiben László János tanár úr tanítványaként számos megyei és országos szavalóversenyen aratott 

győzelmével öregbítette iskolánk hírnevét. 1996-ban az Országos Kazinczy Szépkiejtési Verseny első 

helyezettjeként elnyerte a Kazinczy-érmet. Zsűritagként a Géza-napi megyei szavalóversenyünknek hosszú évek 

óta lelkes és kitartó pártfogója. Ezúttal Illyés Gyula-verset adott elő.  

Ezt követően Bognár Jenő, Bátaszék város polgármestere, majd Gerzsei Péter, a Klebelsberg Iskolafenntartó 

Központ szekszárdi tankerületének igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel. Ezután az ünnepély a 

Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar műsorával folytatódott. A Maul Péter tanár úr által 2001 óta vezetett zenekar 

tagjai között mindig szép számmal muzsikálnak a gimnázium tanulói is, akik hangszertudásukat a Kanizsai 

Dorottya Általános és Zeneiskolában szerezték. 

A zeneszámokat követően Kunos Ferenc, a II.Géza Gimnázium nyugalmazott igazgatója mondta el ünnepi 

beszédét. Őt követte Kemény Lajos főigazgató köszöntője. A jubileumi műsor színpadára ekkor Illés Terézia 

énekművésznő lépett, aki tehetségével már gézás diákként is kitűnt, hiszen gyakori szereplője volt a Géza-

gáláknak, iskolai ünnepélyeknek. A miskolci egyetemen, majd a bécsi Zeneakadémián énekművész-tanár szakon 

szerzett diplomát. Koncertezett Magyarországon kívül Finnországban, Spanyolországban, Ausztriában és Kínában 

is. Jelenleg Bécsben él és éneket tanít. Ez alkalommal egy Kodály-dalt és egy Puccini-áriát adott elő. Zongorán 

Lozsányi Tamás tanár úr kísérte.  

 A jubileumi ünnepély a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport fellépésével folytatódott. A néhai Glöckner János 

által alapított tánccsoportban a megalakulása óta táncoltak és táncolnak lelkesen a II. Géza Gimnázium egykori és 

mai tanulói, akik a Géza-gálák állandó szereplői hosszú évek óta. Az együttes művészeti vezetője, Wittendorfer 

Ildikó maga is gézás diák volt. Felléptek: Bozsolik Zsófi, Elekes Fanni (8.A), Skorday Lilla (9.A), Bozsolik Dávid, 

Elekes Martin (11.A), valamint Lovescher Viktor, Skorday Tamás, Czebe János, Kaszás Judit, Skorday Gabriella, 

Gábor Ákos, Galla Kata.  

A II. Géza Gimnázium erdélyi testvériskolájának, a gyergyóditrói Puskás Tivadar Líceumnak a képviseletében két 

nevelő - Laczkó Enikő Márta tanárnő és Gál Róbert tanár úr - személyes jelenlétével is megtisztelte jubileumi 

rendezvényeinket. Testvériskolánk üdvözletét Gál Róbert tanár úr adta át az ünneplőknek.  

Németországi testvériskolánk, a besigheimi Christoph Schrempf Gimnázium tantestületének levélben elküldött 

üzenetét Tarjányi Pálné tanárnő tolmácsolta.  

Ezt követően Rudolf László, Bátaszék hexasakk világbajnoka, családfakutató a gézás öregdiákok nevében osztotta 

meg gondolatait a jelenlévőkkel. 

Jubileumi ünnepélyünk bejezéseként a bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület mutatta be műsorát. A néhai Partiné 

Harcsa Magdolna által 2000-ben alapított tánccsoportnak a II. Géza Gimnázium egykori és mai tanulói a kezdetek 
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óta „oszlopos” tagjai, Géza-gáláinknak rendszeres fellépői. Az egyesület jelenlegi elnöke az egykor maga is gézás 

Kalmár Éva. A Felvidék tánccsoport gézás öregdiákjai és jelenlegi tanulói a „Lakodalmi képek Gömörből” című 

koreográfia részletét adták elő. Táncoltak: Bertalan Anett, Mezei Réka, Sas Alexandra (10.A), Tihanyi Gréta 

(13.B), Werner András (12.A), Kalmár Éva, Kiss Judit Virág, Bátai Rita, Parti András, Sümegi József György, 

Tihanyi Dániel, Péter Péter, valamint Bozsó Bence és Csáki Norbert.  

Este 7 órakor vette kezdetét a jubileumi rendezvényeket lezáró jótékonysági Géza-bál. Az est folyamán a 

gimnázium tanulóinak fellépése is tarkította a báli forgatagot. Először a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar szerepelt, 

majd a gimnázium „Amerikai Idióták” nevű rock zenekarának produkciója aratott nagy sikert. A csapat tagjai: 

Sztojka Nikoletta, Egle Gyula Koppány (8.A), Egle Károly Kende, Péter Tamás (11.A), valamint Vincze Mátyás. 

Végül a korábbi ünnepi műsorban is fellépett Pántlika Zenekar muzsikája szórakoztatta a bálozókat.  

Köszönetet mondtunk mindazoknak, akik részt vettek az ünnepi programokban, akik érdeklődésükkel, jelenlétükkel 

megtisztelték, valamint akik támogatták a jubileumi rendezvényeinket.  

A támogatóink voltak: 

Alsónyéki Művelődési Ház, Balázs Gergely, Bátagro Bt., Bátaszéki Ipartestület, Bátépker Kft., Bát-Grill Kft., Bát-

Kom 2004 Kft., Bertalan Anett, Bíróné Schell Ágnes, Bognár Norbert, Böjtös Máté, Brot Kft., Buza Zoltán, Ciron 

Bt., Czigler Gabriella, Draskovits Vencel, Éden Cukrászda, Edit Kozmetika, Elekes család, Ember Diána, 

Fodermayer Vilmosné, Fodermayer Eszter,  Gazdabolt, Gemenc Bau Kft., Göbl család, Götli Gábor, Hajdú család, 

Hollósi Bence, Huth Józsefné, Ignácz György, Imrő Richárd, Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék, Karádi 

Anita, Karádi Nikolett, Katedra Nyelviskola – Szekszárd, Kétyi Éva, Király Balázs, Kis Róbert, Kismődi Endre, 

Kiss Lajos és családja, KLIK Szekszárdi Tankerülete, Kocsis család, Matus Dorina, Michéli Kft., Miskolci család, 

Moizes Réka, Molnár Optika, Neidhardt család, OTP Bank Szekszárd, Otthon-Mix- Fejes József, Postahivatal 

Bátaszék, Prucs Ákos, Schmidt Andrea, Schmidt Réka, Schön Mária, Schroth család, Schultz család, Schultz Péter 

és dr. Kostyál Viola, Sebestyén József és a konyha dolgozói, Sirok Ervin és Császár Adrienn, Sümegi Csaba és 

családja, Sümegi József és családja, Szabó Péter Bence, Szabóné Lajtos Ibolya, Szekeres Györgyi, Szinyákovics 

család, Tanner család, Tarjányi család, Tasch Madlen, Tihanyiné Kismődi Rita, Tolnatej Zrt., Tóth Anita, Tóth 

Béla, Városi Óvoda Bátaszék, Virágmozaik, Werner Mihály, Wernerné Győri Andrea, Wittendorfer Ildikó. 

November 25-én délután a bátaszéki önkormányzat buszával 20 tanuló Tarjányi Pálné tanárnő kíséretével 

Szekszárdra utazott, ahol a Deutsche Bühne előadásában megtekintette Franz Kafka Az átváltozás című 

elbeszélésének dramatizált változatát.  

November 29-én az évenkénti „Advent - karácsony” projekt keretében minden osztályból néhány tanuló részt vett 

azon a kézműves foglalkozáson, amelyen mézeskalácsot lehetett sütni, illetve asztali díszt, ünnepi dekorációt 

lehetett készíteni az osztálytermek feldíszítéséhez.  

December 4-én zajlott Szekszárdon az I. Béla Gimnáziumban a Béla-kupa. A Cikádor Általános Iskolát és 

Gimnáziumot képviselő fiú kosárlabdacsapat a II. helyet szerezte meg. A csapat tagja volt a gimnáziumból Pap 

László 10. A osztályos tanuló is. Felkészülésüket Pomsár Szilvia edzőnő irányította.  

December 6-án délelőtt nyílt napot tartottunk az érdeklődő általános iskolai tanulóknak és szüleiknek. Először 

meghallgathatták Sümegi József igazgató úr tájékoztatóját, majd tanórákon vehettek részt, ismerkedhettek a 

gimnáziummal. Ezen a napon főként vidéki tanulók érkeztek hozzánk. Másnap, december 7-én megismételtük a 

nyílt napi programot az érdeklődő bátaszéki általános iskolások és szüleik számára is. 

December 6-án délután és december 13-án délután a TÁMOP- 3.1.4 -12/2-2012-0900  „Sport és 

mozgásprogramok” keretében a gimnázium tanulói Neidhardtné Gyarmati Erzsébet, Schrothné Molnár Zsuzsanna, 

Mayer Emese tanárnők, valamint Pálffy Pál tanár úr kíséretével egy-egy különbusszal Pécsre kirándultak, a 

műjégpályára, egy-egy korcsolyázás kedvéért.  

December 9-én került sor az Országos Implom József Helyesírási Verseny iskolai fordulójára - Horváth Jánosné 

tanárnő szervezésében - , amelyben 12 tanuló mérette meg magát. A legjobb eredményt Kocsis Fanni (11.A) érte 

el, második helyen Péter Anita (9.A) végzett, a harmadik helyezett Mezei Réka (10.A) lett. Fanni más irányú 

elfoglaltsága miatt a megyei fordulóba Péter Anita és Mezei Réka jutott tovább.  

December 10-én tartottuk meg az Országos Lotz János Szövegértési és Helyesírási Verseny iskolai fordulóját, dr. 

Somosiné Kispál Gabriella tanárnő szervezésében, amelyben a 7. és 8. osztályos tanulók közül 10 fő vett részt.  

A megyei fordulóba továbbjutott Fodermayer Eszter és Somosi Szabolcs (7.A). 

December 18-án a 9. A osztály tanulói a Bátaszéki Gondozási Központ felkérésére karácsonyi műsorral 

kedveskedtek a központ által támogatott családoknak. Németh Ágnes tanárnő vezetésével „ A diótörő és az 

egérkirály” című művet vitték színpadra. Az osztály minden tanulója részt vett az előadásban, mely megérdemelt 

sikert aratott a közönség körében. Szereplésükkel a tanulók az úgynevezett „közösségi szolgálatban” eltöltött óráik 

számát is gyarapították. 

December 19-én délelőtt a 9.A, a 10.A és 11.B osztályosoknak dr. Kostyál Viola tartott drogprevenciós előadást.  

December 20-án került sor a hagyományos polgármesteri fogadásra, amelyet Bognár Jenő polgármester úr 

azoknak a fiataloknak a tiszteletére adott, akik a 2013-as évben a város életében, a kultúra, a sport terén 
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kiemelkedően tevékenykedtek. Iskolánkból Péter Márton, Sirok Kristóf, Werner András (12.A) és Tihanyi Gréta 

(13.B) kapott meghívást.  

Péter Márton kitűnő tanulmányi eredményével emelkedik ki kortársai közül. A gimnáziumi évei alatt mutatott 

kitartó szorgalma példaértékű. Nyelvvizsgát szerzett német nyelvből az őszi előrehozott érettségi vizsgán. 

Magatartása is példás, az osztályműsorokban, iskolai rendezvényeken rendszeresen szerepet vállalt. 

Sirok Kristóf a gimnáziumi évei alatt végig jeles tanulmányi eredményt ért el, kitartó szorgalommal. Emelt szintű 

előrehozott érettségivel középfokú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. Magatartása végig példaértékű volt, az 

osztályközösség építésében szívesen részt vállalt, az iskolai rendezvényeken rendszeresen szerepelt. A Bátaszéki 

Ifjúsági Fúvószenekarban 8 éve trombitál. 

Werner András gimnáziumi tanulmányait nagy szorgalommal végezte, végig jeles tanuló volt. Az őszi 

vizsgaidőszakban középfokú nyelvvizsgát szerzett német nyelvből. Magatartása végig példamutató volt, a 

közösségi munkában, az iskolai rendezvényeken szívesen vállalt feladatokat. Két éve táncol a Felvidék Néptánc 

Egyesületben.  

Tihanyi Gréta középiskolai éveit végig a jeles tanulmányi eredmény, a kitartó szorgalom és a példamutató 

magatartás fémjelezte. Két tantárgyból, angol nyelvből és informatikából tett előrehozott érettségi vizsgát. Az 

osztályközösség összefogásában  mindig nagy szerepet vállalt. Nyolc évig szerepelt az általános iskolai mazsorett 

csoportban, 7 éve a Felvidék Néptánc Egyesületben táncol. 

December 21-én, szombaton reggel 8 órakor a római katolikus templomban ünnepi műsor fogadta a gimnázium 

tanulóit  és nevelőit. A 7.A osztályosok betlehemes jelenetet adtak elő, amelyet Schrothné Molnár Zsuzsanna 

tanárnő rendezett és tanított be. A kisgimnazisták hangulatos előadását követően a Bátaszéki Pedagóguskórus és a 

Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar adta elő ünnepváró műsorát Maul Péter karnagy úr vezényletével. Németh Ágnes 

tanárnő  A Gimnáziumért Alapítvány jóvoltából pénzjutalmakat adott át az ünnepély végén azoknak a tanulóknak, 

akik az őszi vizsgaidőszakban nyelvvizsgát szereztek. Kocsis Fanni (10.A), Csiki Balázs (13.B), Péter Márton, 

Sirok Kristóf, Werner András (12.A) német nyelvből, Bankó Laura (12.A) angol nyelvből szerezte meg a 

középfokú nyelvvizsgát.  

Január 1-jén és 2-án Werner Anna 10. A osztályos tanuló Németországban, Augsburgban egy meghívásos felnőtt 

sakkversenyen vett részt, ahol II. helyezést ért el.  

Január 4-én a gimnáziumból 45 fő különbusszal Budapestre utazott, hogy megtekintse a Madách Színházban a 

”József és a színes, szélesvásznú álomkabát” című előadást. A programot Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes szervezte.  

Február 3-án zajlott a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium által meghirdetett   „Glasperlenspiel” 

(Üveggyöngyjáték) elnevezésű német nyelvi, kultúrtörténeti és országismereti verseny első, iskolai fordulója, 

amelyben a II.Géza Gimnáziumból 5 tanuló vett részt: Draskovits Vencel, Somosi Szabolcs (7.A), Elekes Fanni, 

Sztojka Nikoletta (8.A)- ők továbbjutottak a második fordulóba -, valamint Kaszás Maja (9.A). A versenyre 

Schrothné Molnár Zsuzsanna, Postáné Herendi Yvett és Tarjányi Pálné tanárnők készítették fel őket.  

Február 7-én a Curie Matematikaversenyre került sor. Iskolánkból 11 tanuló jutott be a területi döntőbe: Nagy 

Ákos,Nagy Dávid, Kaszás Zénó, Somos Nóra, Somosi Szabolcs, Fodermayer Eszter, Csankó Dorottya (7.A), Ember 

Diána (9.A), Werner Anna (10.A) - Németh Ágnes tanárnő tanítványai-, valamint Modok Adrián és Ranga Martin 

(8.A) - Péter Péter tanár úr tanítványai.  

Február 10-én a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének 2. előadását hallhattuk a művelődési házban. A Pécsi 

Szimfonietta zenekar ezúttal a „Szórakoztató vagy komoly” című műsorát adta elő a diákoknak.  

Február 11-én a TDK által meghirdetett előadássorozat keretében Sümegi József igazgató úr megtartotta 3. 

előadását „Könyves Kálmán - a magyar állam megerősödése” címmel.   

Február 14-én a II. Géza Gimnázium diákjai és tanárai is csatlakoztak a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz 

Pirosba!- és mutasd ki a szereteted!” elnevezésű országos méretű és határainkon átnyúló nemes 

kezdeményezéséhez. Ezen a napon iskolánkban 21.000 Ft adomány gyűlt össze.  

Február 14-én este megtartottuk a hagyományos farsangi bált, melyet a Diák Önkormányzat szervezett Péter Péter 

tanár úr vezetésével. Idén sajnos kevesebben öltöttek jelmezt, mint az előző években. A jelmezversenyt a 12.A és 

13.B osztályosok 6 fős közös produkciója, a „Tüzes csajok” nyerte meg a diák zsűri döntése alapján. Másodikak 

lettek a 10.A osztályos  „Menő manók”. Harmadik helyezett lett a 7.A osztály „a gimi házi sárkánya” jelmezével. A 

9. B osztályos Szabó Kinga „cowboy-girl”-nek öltözve egyéni versenyzőként kapott jutalmat a zsűritől. A 

maskarások bemutatóját vidám táncmulatság követte.  

Február 15-én, szombaton zajlott Tolnán a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi fordulója, ahol 

iskolánkat 2 csapat képviselte. A 9.A és 9.B osztályosok - Izsák Péter, Schmidt Réka, Szabó Kinga - a II. helyet 

szerezték meg. Felkészítőjük Wernerné Győri Andrea tanárnő volt. A 11.A osztályos csapat - Kocsis Fanni, 

Czippán Réka, Tóth András - III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes volt.  
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Február 17-21-ig tartott a királyi pár jelöltek kampánya. Idén minden eddiginél színesebb plakátok árasztották el 

az iskolát. A jelöltek süteménnyel, üdítővel, teával kínálgatták leendő szavazóikat. II. Géza királyt 4 jelölt közül, 

Eufrozina királynét 3 jelölt közül választották meg a diákok. A szavazásra február 21-én került sor. A legtöbb 

szavazatot Egle Károly Kende (11.A) és Horváth Anita (11.B) kapta.  

Február 18-án tartottuk meg immár 26. alkalommal a Géza-napi megyei szavalóversenyünket. Az idén a TÁMOP 

3.4.1.-12. együttműködési szerződés keretében a Petőfi Sándor Művelődési Ház adott otthont a versenynek. Ebben 

az évben „a háborúellenesség és a békevágy megszólalása a magyar költészetben” volt a kötelező vers témája. Hat 

iskola 17 szavalója mérte össze tudását. A versenyt a II. Géza Gimnázium 12.A osztályos tanulója, Fekete Dávid 

nyerte meg (felkészítő tanára Prantner Béla tanár úr volt). Második lett a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnáziumból érkezett Mikulecz Mónika, a 3. helyezést Novotni Aliz 11.B osztályos gézás tanuló nyerte el 

(felkészítette Orcskai Marianna és Prantner Béla tanár úr). Negyedik lett Mikó Zsuzsanna, a szekszárdi I. Béla 

Gimnáziumból, ötödik lett Simon Miklós a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákja. A 6. helyezést Kostyál 

Hunor, a II. Géza Gimnázium 11.A osztályos tanulója érte el (felkészítette László János tanár úr). A zsűritől 

„Reménység”-díjat kapott Szarka Gyula, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 7. osztályos tanulója. 

A közönség szavazatai alapján a „Balog Viktor- emlékdíjat” a gézás szavaló, Fekete Dávid (12.A) nyerte el.   

A kiskőrösi székhelyű Petőfi Sándor Irodalmi Társaság elnökségi tagja, a Petőfi Szülőháza Múzeum igazgatónője, 

Kispálné dr. Luca Ilona nevében a Társaság bátaszéki tagja, Czebe Jánosné (amatőr költő) köszöntötte a 

versenyzőket.  

A zsűri tagjai voltak:  Csötönyi László (előadóművész),  Riglerné Stang Erika (a művelődési ház igazgatónője), 

Fodermayer Vilmosné (nyugalmazott igazgatóhelyettes),  Sikabonyiné Hargitai Réka (a Kanizsai Dorottya 

Általános Iskola alkalmazottja), Miskei Réka (egyetemi hallgató). 

A szavalóverseny szervezésében és a lebonyolításban közreműködtek: Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes, Sümegi József igazgató, Hajdú Istvánné és Miskolci Csabáné iskolatitkárok, Miskei Vendel 

tanár úr, Horváth Jánosné tanárnő. Fodermayer Vilmosné tanárnő, Csötönyi László és Czebe Jánosné a versenyzők 

jutalmazására ajándékkönyveket ajánlottak fel.  

Február 25-én délelőtt került sor a hagyományos Géza-napi rendezvényre, a vidám, felszabadult hangulatú 

„diáknapra”. Ezúttal a 9.A osztály volt a házigazda, osztályfőnökük, Németh Ágnes tanárnő irányításával. Reggel 

8-10 óráig ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak meg a tanulók a gimnázium előadótermében és az aulában. 

Sümegi József igazgató úr a névadóról, II. Géza királyról, dr. Horváth Attila ortopéd orvos pedig a mozgásszervi 

betegségek megelőzéséről beszélt a diákoknak. Ezután a 9.A osztály ügyesen, gördülékenyen bonyolította le az 

osztályok közötti vidám csapatversenyt. A vetélkedés során jól összeállított, változatos, érdekes szellemi és 

ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk az osztályoknak: többek között II. Gézáról szóló keresztrejtvény, csokik 

kóstolása, tangram-játék, filmzenék felismerése, modern zenei totó, mesehősökről activity, regényrészletek 

felismerése, az iskola egyes pontjairól készített képrejtvény megfejtése, angol-német-magyar közmondások 

felismerése, tűbefűzés volt a feladatuk. Az osztályok közötti versenyt a  10.A  nyerte meg, második lett a  11.B, 

harmadik helyen végzett a 11.A osztály.  

A diáknap a hagyományos „királyi fogadással” zárult a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A frissen megválasztott 

II.Géza (Egle Károly Kende) és Eufrozina királyné (Horváth Anita) fogadta az „alattvalók” hódolatát, amely idén 

mese műfajában hangzott el, majd a királyi trónbeszéd következett, amelyben az uralkodó „jutalmazott és 

büntetett”.  

Február 25-én este Sümegi József igazgató úr megtartotta a TDK által meghirdetett program 4. előadását „Az 

Álmos-ági uralkodók históriája” címmel. 

Február 26-án megkezdődött a fogászati ellenőrzés, amelyen szerdánként 3-3 osztály vesz részt az iskolafogászati 

rendelésen.  

Február 27-én került sor a 7.- 8. osztályos tanulók számára rendezett Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási 

Verseny iskolai fordulójára. Iskolánkban 13 tanuló mérette meg magát, három tanuló dolgozata jutott tovább a 

következő fordulóba: Hajdú Alexandra, Somosi Szabolcs, Tanner Sára. Felkészítő tanáruk dr. Somosiné Kispál 

Gabriella tanárnő volt.  

Február 28-án este rendeztük meg a hagyományos Géza-gálát. A művelődési ház nézőtere ezúttal is zsúfolásig 

megtelt. Géza király és Eufrozina királyné új szerepkörben, műsorvezetőként lépett a színpadra. A közönség 

bizonyára ezúttal sem csalódott, hiszen gazdag, változatos, színvonalas műsort láthatott a tehetséges gézások 

előadásában.  

Hangszeres produkcióval szerepelt Sztojka Nikoletta (gitárszóló), a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar tagjaiból 

alakult fúvóstrió - Péter Tamás, Sirok Kristóf, Skorday Lilla - , valamint Bozsolik Zsófi és Elekes Fanni 

(fuvolakettős).  

A megyei szavalóversenyünkön sikeresen szerepelt versmondóink is elszavaltak egy-egy verset a közönségnek: 

Fekete Dávid, Novotni Alíz, Kostyál Hunor (felkészítő tanáraik voltak: Prantner Béla, Orcskai Marianna, László 

János). Vidám jelenetekkel aratott fergeteges sikert a 9.A, a 7.A, a 10.A osztály, valamint a 11.B-12.A-13.B  
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osztályokból alakult társulat. A jeleneteket betanították az osztályfőnökök: Németh Ágnes, Schrothné Molnár 

Zsuzsanna, Sümeginé Szép Mária tanárnők. A 11.B és a 11.A osztály tanulóiból alakult alkalmi kórus angol nyelvű 

dalt adott elő, szólót énekelt Péter Tamás, hangszeren kísérte Egle Károly Kende és Kocsis Fanni. A 

felkészülésüket segítette dr. Somosiné Kispál Gabriella és Postáné Herendi Yvett tanárnő. Énekes-táncos 

produkciót adtak elő a 9.B osztályos lányok: Szabó Kinga, Várnagy Nikoletta, Sáfár Melitta. Modern táncot adtak 

elő Halasi Henrietta tanárnő tanítványai: Kiss Boglárka, Kiss Eszter (7.A) és Rabár Amanda, Simon Evelin 

(negyedikes általános iskolai tanulók). Két zenekarunk is fellépett, a közönség nagy-nagy örömére. Modern 

rockzenét játszott az „Amerikai Idióták” (Egle Károly Kende, Egle Gyula Koppány, Sztojka Nikoletta, Péter 

Tamás, Vincze Mátyás), és hagyományos népzenét szólaltatott meg a Pántlika Zenekar: Szabó Péter Bence, Szabó 

Barnabás, Farkas Tamás Barnabás. „Törzsvendége” a Géza-gáláknak a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport. 

Fellépésükkel most is remek hangulatot teremtettek. Művészeti vezetőjük ezúttal is Wittendorfer Ildikó volt.  

A gálaműsort a gimnázium nevelőtestületének ötletes, humoros meglepetés-produkciója zárta. A műsor szünetében  

Németh Ágnes tanárnő tájékoztatta a közönséget A Gimnáziumért Alapítvány elmúlt évi tevékenységéről.  

A gálaműsor szervezésében, rendezésében, lebonyolításában részt vett Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes, Sümegi József igazgató, valamint  Sümeginé Szép Mária, Schrothné Molnár Zsuzsanna, Németh 

Ágnes, Prantner Béla, Postáné Herendi Yvett, dr.Somosiné Kispál Gabriella, Halasi Henrietta, Wittendorfer Ildikó. 

A hangosításban közreműködött Zeyer Gábor és Molnár József. Dicséret és köszönet illette mindannyiuk munkáját. 

Ugyancsak dicséret illette a műsor minden szereplőjét, akik emlékezetessé tették a közönség számára a 2014-es 

Géza-gálát.  

A hagyományos Géza-napi programok ebben az évben a megyei művelődéstörténeti versenyekkel zárultak. 

Március 4-én a középiskolások, március 6-án az általános iskolások számára rendeztük meg a megyei 

művelődéstörténeti versenyt „A Hunyadiak kora” címmel. Idén 5 gimnázium 10 csapata mérkőzött meg egymással. 

A dombóvári Illyés Gyula Gimnázium győzött, második lett a szekszárdi Garay János Gimnázium egyik csapata, a 

harmadik helyet a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium egyik csapata szerezte meg. A házigazda II. Géza 

Gimnáziumot 3 csapat képviselte. A 9.A osztályosok - Göbl Gabriella, Bátai Eszter, Schmidt Réka - a 4. helyet 

érték el ( úgy, hogy teljesen önállóan, tanári segítség nélkül készültek fel). A 10.A-s csapat - Wágner Nóra, Szabó 

Veronika, Werner Anna- hatodik lett, a 9.A osztály másik csapata - Ember Diána, Péter Anita, Kaszás Maja- a 

hetedik helyen végzett.  

Az általános iskolások versenyében  6 iskolából 7 csapat mérte össze tudását. 

A viadalt a szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola csapata nyerte meg. A második és harmadik helyet a 

szekszárdi Baka István Általános Iskolából érkezett két csapat szerezte meg. A bátaszéki Kanizsai Dorottya 

Általános Iskola tanulói negyedikek lettek. A középiskolások versenyében a kísérő tanárok alkották a zsűrit, 

amelynek elnöke Mészáros István tanár úr volt. Az általános iskolások viadalán a II. Géza Gimnázium felsőbb éves 

tanulói voltak a zsűri tagjai: Göbl Gabriella, Schmidt Réka, Sirok Kristóf, Bozsolik Dávid, Farkas Nikoletta, Péter 

Tamás. A versenyek szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában részt vett Sümegi József igazgató úr, dr. 

Somosiné Kispál Gabriella tanárnő, Fodermayer Vilmosné nyugalmazott igazgatóhelyettes, valamint Péter Albert 

tanár úr. A versenyek gördülékeny lebonyolításában közreműködtek a 9.A osztály tanulói: Izsák Péter, Steindl 

Kíra, Papp Máté, Weimert Evelin.  

Március 6-án különbusszal Pécsre utazott 44 diák és 3 kísérő tanár – Krammerné Gehring Éva, Simon Györgyné, 

Mayer Emese - , hogy megtekintse a Nagy Lajos Gimnázium dísztermében a „Peter Pan” című angol nyelvű 

előadást. A társulat az Európai Unió országaiban tart előadásokat angol nyelven az angolul tanuló diákoknak. A kis 

létszámú társulatban egy-egy színész  több szerepet is eljátszik, a díszletek is egyszerűek. Jól érthető, élvezetes 

előadásban volt részük a gézásoknak.  

Március 7-én Kaposváron zajlott a Kaposvári Egyetem által szervezett Fodor József Országos Biológiaverseny 

döntője, amelyre iskolánk 2 csapata is bejutott. A 11.A osztályosok - Kocsis Fanni, Tóth András, Hofszang Petra- 

közül Kocsis Fanni a IV. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes 

volt. A 10.A osztályos csapat - Wágner Nóra, Pap László, Werner Anna - a középmezőnyben végzett. Felkészítő 

tanáruk Wernerné Győri Andrea tanárnő volt. Versenyzőink - Wernerné tanárnő kíséretével- felkeresték Bőszénfán 

a vadasparkban található szarvastelepet is, az egyetem által szervezett fakultatív program keretében.  

Március 11-én Szekszárdon zajlott a Coca-Cola Kupa amatőr futballtorna második fordulója, amelyben a II. Géza 

Gimnázium csapata 4. helyezést ért el. A korábbi forduló harmadik helyezésével együtt összesítve a IV. helyen 

végeztek a versenyben. A csapat tagjai voltak: Kapéter Benjámin, Ludwig Róbert, Sági Kristóf (9.B), Egle Károly 

Kende, Vlasics Nicolas, Lehel Péter, Berde Krisztián, Tóth András (11.A), Werner András (12.A). Felkészítő 

tanáruk Pálffy Pál tanár úr volt.  

Március 11-én hallgathattuk meg a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének harmadik előadását. Ezúttal a 

Szélkiáltó Együttes „Vers és dallam” című műsorának tapsolhatott a diákközönség.  

Március 14-én délelőtt a TÁMOP  3.4.1-12. keretében megtartott egészségnap programjain vettek részt a gézás 

tanulók. Három előadást hallhattak, valamint a szünetekben gyümölcsöt is kaptak. Dr. Gábriel Orsolya az 
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alkoholfüggőség és a drogfüggőség veszélyeiről, Ábelné Sütő Erika védőnő az egészséges táplálkozásról, Vitéz 

Hajnalka védőnő pedig az egészséges életmódról, életvitelről beszélt a diákoknak.   

Március 14-én tartottuk meg ünnepélyünket a március 15-i nemzeti ünnep tiszteletére. A 9.B osztály műsora 

tánccal, versekkel, énekkel, zenével idézte fel az 1848. március 15-i eseményeket. Az előadást összeállította és 

betanította Simon Györgyné tanárnő. A műsorban szólót táncolt Matus Dorina, fuvolán játszott Balogh Renáta, 

énekelt Szabó Kinga, közreműködött a Pántlika Zenekar (Szabó Péter Bence, Szabó Barnabás, Farkas Tamás 

Barnabás). Szerepeltek még: Bárácz Tímea, Garai Zsolt, Kapéter Benjámin, Kolep Anett, Kovács Viktória, Ludwig 

Róbert, Simon Zsanett, Keszeli Patrik, Sárközi Tirza, Vágner Gréta, Várnagy Nikoletta. A hangosítást Zeyer Gábor 

végezte.  

A műsort követően Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes átadta az okleveleket azoknak a 7. és 8. 

osztályos tanulóknak, akik a Bendegúz Országos Levelezős Versenyre beküldött feladatlapok alapján az anyanyelv 

kategóriában minősítést kaptak: Bozsolik Zsófi ezüstöt, Kiss Boglárka aranyat, Kiss Eszter ezüstöt, Mesz Zsófia 

Blanka bronzot, Ranga Martin ezüstöt, Somosi Szabolcs aranyat, Tanner Sára bronzot. 

A Bendegúz-versenyzők közül négyen jutottak a Tudásbajnokság megyei döntőjébe: Bozsolik Zsófi, Ranga Martin, 

Somosi Szabolcs, Tanner Sára. A felkészülésüket dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő segítette.  

Március 18-án a 12.A és 13.B osztály tanulói a szekszárdi Munkaügyi Központ munkatársainak előadását 

hallgatták meg az érettségi utáni munkavállalási lehetőségekről, tennivalókról.  

Március 18-án zajlott az előrehozott érettségire jelentkezett tanulók záróvizsgája német és angol nyelvből. Német 

nyelvből 7 fő, angol nyelvből 10 fő tette le a záróvizsgát. 

Március 19-én az osztályfőnöki órák keretében Fekete Katalin, a Tolna Megyei TIT munkatársa tartott előadást a 

7.A, 10.A, 11.A, 11.B osztályos tanulóknak „Illem, etikett, protokoll” címmel.  

Március 21-22-én zajlott Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium által szervezett „Glasperlenspiele” 

elnevezésű országos német nyelvi verseny döntője, amelyben Somosi Szabolcs (7.A) az országos 12. helyezést érte 

el. Remek szóbeli teljesítményéért a harmadik legjobb pontszámot kapta a zsűritől, megelőzve ezzel a házigazda 

bonyhádi gimnázium tanulóit is. Felkészítő tanára Schrothné Molnár Zsuzsanna volt.  

Március 28-án a TÁMOP 3.4.1.-12. keretében az informatika szakkörösök megtekintették Szegeden a 

Szentgyörgyi Albert Agórában megnyílt informatikai kiállítást. A 39 szakköröst elkísérte Neidhardtné Gyarmati 

Erzsébet igazgatóhelyettes, Sümeginé Szép Mária és Németh Ágnes tanárnő.  

Március 29-én este mindannyiunk örömére a Duna TV Fölszállott a páva című műsorában felléptek a gimnázium 

tehetséges tanulói, a Pántlika Zenekar tagjai is.: Szabó Péter Bence, Szabó Barnabás, Farkas Tamás Barnabás. 

Gratulálunk! „Szép volt, fiúk!”  

Március 31-én a II. Géza Gimnázium 7.A és 8.A osztályos tanulói Neidhardtné  Gyarmati Erzsébet, Schrothné 

Molnár Zsuzsanna tanárnők és Péter Péter tanár úr kíséretével szemétszedési akcióban vettek részt. A Gemenc Zrt. 

munkatársaival együtt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közreműködésével Baja-Dunafürdőtől Pörböly felé a főút 

mentén nyolc kilométeres szakaszon tisztították meg az út menti erdőt a szeméttől. Összesen 165 zsáknyi szemetet 

szedtek össze. A munka végeztével a Gemenc Zrt. megvendégelte a természetvédelemben példamutató diákokat és 

nevelőiket.  

Március hónapban a gézások a sportban is szép eredményekkel öregbítették a város és az iskola hírnevét. Ludwig 

Róbert 9.B osztályos tanuló Budapesten a Diákolimpia országos döntőjében a 60 méteres gátfutásban II. helyezést 

ért el.  

A Bátaszéken hagyományosan tavasszal megrendezett Széki Kupa karate versenyen idén is kiváló eredmények 

születtek a gézások körében: Paksi Péter (11.B) - felnőtt kumite I. hely; Egle Károly Kende (11.A) - felnőtt kumite 

II. hely; Kaszás Maja (9.A) - kadet kumite I. hely; Ludwig Róbert (9.B) - junior kumite I. hely; Izsák Péter (9.A) - 

kadet kumite I. hely; Nagy Ákos (7.A) - kumite II.hely; Nagy Dávid (7.A) - kata II.hely, kumite III. hely; Somosi 

Szabolcs (7.A) - kata I. hely, kumite II. hely.  

Április 9-én rendezték meg Lengyelben az Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola által 

középiskolásoknak meghirdetett környezetvédelmi verseny döntőjét. Az első, levelezős forduló legjobbjait hívták 

be a döntőbe. A II. Géza Gimnázium 9.A osztályos csapata -  Göbl Gabriella, Izsák Péter, Schmidt Réka - is 

bejutott a döntőbe, ahova előzetes feladatként újrahasznosított termékekből készített használati tárgyat kellett 

vinniük, valamint prezentációt kellett összeállítaniuk a génmódosított élőlényekről. A helyszínen feladatlapot 

kellett megoldaniuk a csapatoknak. A gézások összesítésben a VI. helyet szerezték meg. Felkészítő és kísérő 

tanáruk Wernerné Győri Andrea volt.  

A Kenguru Matematikaversenyben az idei tanévben 26 gézás tanuló mérette meg magát. Az alábbi megyei 

helyezéseket érték el: a 12. évfolyamon Schultzné Pem Erzsébet tanárnő tanítványai közül 12. lett Wetzl Gergely, 

23. lett Bankó Laura és 30. Werner András. A 11. évfolyamon Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnő tanítványai 

közül 26. lett Kocsis Fanni, 41. helyen végzett Egle Károly Kende, Kemény Lajos főigazgató úr tanítványai közül 

Péter Attila 58., Farkas Tamás Barnabás 60. lett. Németh Ágnes tanárnő diákjai közül a 10. évfolyamon Werner 

Anna a 39., a 7. évfolyamon Lovrity Ákos a 47. helyen végzett.  
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Április 11-én Szekszárdon, a Dienes Valéria Általános Iskolában zajlott a szegedi székhelyű Bendegúz Akadémia 

által meghirdetett Tudásbajnokság anyanyelvi versenyének megyei döntője. Iskolánkban hét versenyző vett részt az 

előzetes levelezős fordulókban, ez alapján 4 tanuló jutott be a megyei döntőbe, ahol az alábbi eredmények 

születtek: a 8. osztályosok között Ranga Martin V., Bozsolik Zsófia VI. lett, a 7.osztályos mezőnyben Somosi 

Szabolcs II. lett, Tanner Sára a X. helyezést érte el. Versenyzőinket dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő 

készítette fel.  

Április 12-én immár 22. alkalommal rendeztük meg a Gimi-kupa focitornát, amelyben hagyományosan a jelenlegi 

diákok, a gézás öregdiákok és a barátaik alkotta csapatok küzdöttek meg egymással. Idén 8 csapat indult a kupáért, 

melyet végül a CATER FC nyert el. Második lett a Flamengo, harmadik az „Idegenben jó az X”, negyedik a 

Fradiház. Az ötödik helyen végzett a Kamerun, hatodikon az Alsónyék SE. A hetedik és nyolcadik helyen az 

„Öregfiúk” és a Labdafóbia osztozott. Meg kell említeni, hogy az Öregfiúk csapat tagjai idén már huszadik 

alkalommal vettek részt a Géza-kupán. A kupa gólkirálya ezúttal Lengyel Olivér (Fradiház) lett, a legjobb 

játékosnak Dudás Gergely (CATER FC) bizonyult, a legjobb kapus címet Bálint Szabolcs (Flamengo) érdemelte ki. 

A Géza-kupát idén is Pálffy Pál tanár úr szervezte, a csapatokat pedig a jelenlegi gézások és az öregdiákok 

verbuválták.  

Az immáron tizenhetedik alkalommal megrendezett Sebestyén Ádám Bukovinai Székely Mesemondó Versenyre 

idén Zombán került sor. A II. korcsoportban a bátaszéki II. Géza Gimnázium 7. osztályos tanulója, Halbaksz Zsóka 

lett az első helyezett. Győzelméhez gratulálunk.  

A II. Géza Gimnázium egy évvel ezelőtt csatlakozott a Rákóczi Szövetség bátaszéki szervezetéhez. A Szövetség 

révén, annak támogatásával idén április 16-18-ig háromnapos délvidéki kirándulásra utazhatott 4 gézás tanuló a 

10.A osztályból - Bertalan Anett, Mezei Réka, Sas Alexandra, Wágner Nóra - Mayer Emese tanárnő kíséretével. A 

Rákóczi Szövetség középiskolásoknak szervezett programjában 113 tanuló vett részt a horvátországi Eszékről, a 

szerbiai Szabadkáról, a magyarországi Bátaszékről és Budapestről. A három  különbusszal utazó diákok útjuk során 

többek között megnézték Szabadka városát, Belgrádban felkeresték az egykori nándorfehérvári várat. Muzslyán 

volt a szállásuk a katolikus kollégiumban. Az utazás célja az volt, hogy a fiatalok együtt felkeressék a délvidéki 

magyar történelmi emlékhelyeket, ott koszorút helyezzenek el.  

Április 16-án Mohácson megtartották a hagyományos Brodarics Anyanyanyelvi Verseny területi döntőjét, 

amelyben Baranya, Tolna és Somogy megye 19 iskolájának 7.-8. osztályos tanulói vettek részt. dr. Somosiné 

Kispál Gabriella tanárnő tanítványai nagyon szép eredményt értek el: a 7. osztályos csapatunk, Fodermayer Eszter 

és Somosi Szabolcs II. helyezett lett, a 8. osztályosok, Bozsolik Zsófia, Sztojka Nikoletta pedig a X. helyet szerezték 

meg. Az egyéni versenyben Somosi Szabolcs I. lett.  

Április 24-én a gimnáziumi nevelőtestület német nyelvi munkaközösségének szervezésében és kíséretével 40 diák 

Szekszárdra utazott, ahol a Deutsche Bühne „Momo”című előadását tekintették meg. A német nyelvet tanulók 

számára nagyon élvezetes, hasznos produkció változatos és különleges színpadtechnikai és dramaturgiai 

megoldásaival (pl.: a megértést segítő rövid magyar szövegrészekkel) minden gézás tetszését elnyerte.  

Ugyancsak április 24-én került sor a Fox Competition elnevezésű országos angol nyelvi levelezős verseny iskolai 

fordulójára, amelyben 26 fő vett részt a 7.-12. évfolyamosok közül. A versenyt Mayer Emese tanárnő szervezte 

meg, és irányította a lebonyolítását. A diákok 3 kategóriában versenyeztek. Az előre megadott angol nyelvű 

regényben (Oscar Wilde, Charles Dickens vagy J.F. Cooper egy-egy műve), valamint az angolszász kultúrában 

való jártasságuk alapján kellett angol nyelvi műveltségi feladatlapot megírniuk.  

Április 26-án kora délután a II. Géza Gimnázium hagyományos kosztümös felvonulásával és a romkerti 

koronázási szertartással kezdődött Bátaszék város „Királyi Majálisa”. Az időjárás kegyeibe fogadta gimnáziumi 

rendezvényünket, hiszen az előző napok zord, esős időjárása helyett verőfényes, kellemes időben vonulhatott a 

gimnáziumtól a szokásos útvonalon II. Géza király, Eufrozina királyné és az udvartartás a ceremónia helyszínére, a 

Romkertbe. A királyt idén Egle Károly Kende, a királynét Horváth Anita személyesítette meg. Az esztergomi 

érseket Farkas Tamás Barnabás alakította. Az érseki kíséret tagjai voltak: Péter Márton, Nagy Ákos, Nagy Dávid, 

Draskovics Vencel, Pataki Róbert, Lovrity Ákos, Somosi Szabolcs, Egle Gyula Koppány, Rácz Áron, Elekes Martin, 

Tóth András, Werner András és Sirok Kristóf. Az udvarmesteri tisztet Péter Attila töltötte be. A 9. A osztályosok 

közül kerültek ki a dobosok: Papp Máté, Bátai Eszter, Kaszás Maja, Skorday Lilla. A királyi „főlovász” idén is 

Papp Eszter volt. Két „udvari bolond” is szórakoztatta a felvonulás közönségét: Izsák Péter és Kóródi Bence. Az 

idén is csatlakoztak a gézások színpompás menetéhez és történelmi játékához a szegedi PAVANE Zászlóforgató 

Csoport és a székesfehérvári I. András Lovagrend tagjai. A Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekarból alakult alkalmi 

„királyi” zenekar is közreműködött a koronázási ceremónián Maul Péter tanár úr vezényletével. Ezúton is 

megköszönjük a segítségét. A koronázási szertartást Sümegi József igazgató úr tanította be a szereplőknek. A 

hangosítást Molnár József végezte.  

A koronázást követően az I. András Lovagrend tagjainak harci bemutatója, lovagi torna és a zászlóforgatók műsora 

szórakoztatta a királyi párt és udvartartását. 
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Április 29-én délután került sor a 12.A és 13.B osztályosok osztályozó értekezletére. Ezt követően kora este a 

végzősök a Pántlika Zenekar kíséretével szerenádot adtak a nevelőtestület tagjainak a gimnázium aulájában. 

Április 30-án a végzősök a hagyományos „bababallagással” búcsúztak el a gyermekkortól, az iskolás évektől.  

Ebben az évben - kissé rendhagyó módon - csütörtöki napon, május 1-jén délelőtt tartottuk meg ballagási 

ünnepélyünket. A 12.A (osztályfőnökük: Wernerné Győri Andrea) és a 13.B osztály (osztályfőnökük: Péter Albert) 

tanulói a szokásoknak megfelelően először a tanári szobában búcsúztak el „szűk családi körben” nevelőiktől. A 

jelképes utolsó osztályfőnöki óra végén felhangzó, szintén jelképes utolsó csengőszóra végigballagtak a feldíszített 

osztálytermeken. A búcsúztató évfolyam nevében Papp Eszter, majd Kocsis Fanni és Novotni Alíz köszöntötte az 

ünnepelteket. Ezután a végzősök a 11. évfolyam képviselőinek átadták az iskola zászlaját, amelyre a ballagók 

nevében az emlékszalagot Farkas Nikolett, Peteli Dorottya és Hesz Henrik kötötte fel. A névadó, II. Géza 

domborművét a 12.A osztály nevében Bankó Laura és Sirok Kristóf, a 13.B osztály nevében Hercsig Alida és 

Szabó Péter Bence koszorúzta meg.  

A búcsúzó osztályok műsora következett. Előadták: Farkas Nikolett, Fekete Dávid (12.A), Szamos Kamilla, Zelei 

Krisztián (13.B), valamint a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar immáron ballagó tagjai, Sirok Kristóf, Sáhó Maja 

Vanda, Wetzl Gergely, Schultz Tamás (volt osztálytársként Sirok Márk). A műsor összeállításában, betanításában 

közreműködött Wernerné Győri Andrea tanárnő, Péter Albert és Prantner Béla tanár úr. A ballagók és a vendégek 

ezután meghatottan hallgatták Sümegi József igazgató úr ünnepi beszédét, útra bocsátó tanácsait. Ezt követően 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes asszony méltató szavainak kíséretében Kemény Lajos főigazgató 

úr jutalmakat adott át az öt illetve hat év során nyújtott teljesítményükért az arra érdemes tanulóknak. 

A 12. A osztályból könyvjutalomban részesült: Sirok Kristóf  jeles tanulmányi eredményéért, informatika és német 

nyelvi előrehozott középszintű, valamint német nyelvi emelt szintű érettségijéért, középfokú német 

nyelvvizsgájáért, az iskolai és a városi rendezvényeken végzett kulturális tevékenységéért, Wetzl Gergely jeles 

tanulmányi eredményéért, az iskolai és a városi rendezvényeken végzett kulturális tevékenységéért, Bankó Laura 

jeles tanulmányi eredményéért, példás szorgalmáért, közösségi munkájáért, angol nyelvi előrehozott középszintű és 

emelt szintű érettségijéért, angol középfokú nyelvvizsgájáért, Böjtös Máté jeles tanulmányi eredményéért, 

előrehozott középszintű földrajz érettségijéért, példás szorgalmáért, közösségi munkájáért. Jutalmat kapott  Peteli 

Dorottya jó tanulmányi eredményéért, az előrehozott középszintű informatika és német nyelvi érettségijéért, a 

tudományos diákkörben végzett kiemelkedő munkájáért, Sáhó Maja Vanda és Farkas Nikolett jó tanulmányi 

eredményéért, előrehozott középszintű német nyelvi érettségijéért, az iskolai és a városi rendezvényeken végzett 

tevékenységéért, közösségi munkájáért, Szabó Zsóka és Schultz Tamás előrehozott középszintű informatika 

érettségijéért, az iskolai és a városi rendezvényeken végzett kulturális tevékenységéért, közösségi munkájáért, 

Kovács Zsolt  és Nagy Julianna Mária előrehozott középszintű informatika és német nyelvi érettségijéért, a 

diákönkormányzatban végzett 6 éves munkájáért, példás magatartásáért, közösségi tevékenységéért. 

A 13.B osztályból könyvjutalomban részesült: Tihanyi Gréta kitűnő tanulmányi munkájáért, előrehozott 

középszintű  angol nyelvi és informatika érettségijéért, kitartó szorgalmáért, példamutató magatartásáért, az iskolai 

és a városi rendezvényeken nyújtott kulturális tevékenységéért, kiemelkedő közösségi munkájáért, Szabó Péter 

Bence jeles tanulmányi munkájáért, középfokú angol nyelvvizsgájáért, kitartó szorgalmáért, közösségi munkájáért, 

az iskolai és városi rendezvényeken nyújtott kimagasló kulturális tevékenységéért, Hesz Henrik kitűnő tanulmányi 

munkájáért, előrehozott középszintű informatika érettségijéért, kitartó szorgalmáért és példamutató magatartásáért. 

Jutalmat kapott Hercsig Alida és Lehel Dorottya előrehozott középszintű angol nyelvi érettségijéért, az 

osztályközösségért végzett munkájáért, Zelei Krisztián középfokú német nyelvvizsgájáért, az iskolai 

rendezvényeken végzett munkájáért, Szamos Kamilla előrehozott középszintű testnevelés érettségijéért, az iskolai 

rendezvényeken végzett munkájáért. 

Az idei végzősök közül két tanulónak ítélte oda a nevelőtestület a kimagasló teljesítményért járó Géza-

emlékplakettet, azaz a „ Pro eminente labore”-díjat: Péter Márton és Werner András 12.A osztályos tanulóknak. 

Péter Márton hatévi kitűnő tanulmányi eredményével, előrehozott középszintű és emelt szintű német nyelvi 

érettségijével, középfokú német nyelvvizsgájával, kitartó szorgalmával, közösségi munkájával érdemelte ki, 

Werner András hatévi kitűnő tanulmányi eredményéért, középfokú német nyelvvizsgájáért, kitartó szorgalmáért, 

példás magatartásáért, az iskolai és városi rendezvényeken végzett kulturális tevékenységéért kapta meg az 

elismerést.  

A Vicze János Sport Közalapítvány által alapított „Bátaszék város jó tanuló-jó sportolója”- díjat Fekete Dávid 

(12.A) kapta a futball sportágban nyújtott teljesítményéért. A végzősök közül idén Ács Viktória Szonja érdemelte 

ki a Szűcs Péter-díjat a modern táncsport területén nyújtott országos és nemzetközi eredményeivel. Bognár Jenő 

polgármester úr Bátaszék Város Önkormányzata nevében adott át értékes könyvjutalmat Sirok Kristóf 12.A 

osztályos tanulónak. a város kulturális életében nyújtott kimagasló tevékenységéért.  

Az emelkedett hangulatú ballagási ünnepély fegyelmezett, zökkenőmentes lebonyolításáért dicséret illette a 11. 

évfolyam tanulóit, osztályfőnökeiket, dr. Somosiné Kispál Gabriella és Postáné Herendi Yvett tanárnőket, valamint 

az alsóbb éves diákokat és nevelőiket. 
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Május  5-19-ig zajlottak az írásbeli érettségi vizsgák. A két végzős osztály 42 tanulója mellett 35 fő az alsóbb 

évesek közül előrehozott érettségi vizsgát tett informatika és idegen nyelv tantárgyakból. Emelt szintű érettségi 

vizsgát tett 10 tanuló történelem, német nyelv, angol nyelv vagy informatika tantárgyakból.  

Május 8-16-ig  17  gézás diák Tarjányi Pálné és Sümeginé Bátai Margit tanárnő kíséretével németországi 

testvérvárosunkba, Besigheimba utazott. A nyelvtanulást szolgáló diákcseréhez  a TÁMOP  3.4.1-12. Innovatív 

iskolák pályázat keretében nyelvi táborra nyert összegből tudtuk a diákok útiköltségét támogatni. Besigheimi 

élményeikről Balázs Gergely 9. B osztályos tanuló így számolt be:  

„Szerdán este 23 órakor indultunk Bátaszékről. Első úti célunk Rothenburg volt, az épen maradt hangulatos 

középkori város. Egy kis városnézés és szabadprogram után továbbindultunk Besigheimba, ahol német 

vendéglátóink szeretettel vártak bennünket. Miután megismerkedtünk a családdal és az új környezettel, jólesett 

kipihenni a hosszú út fáradalmait. Másnap délelőtt bementünk az iskolába, ahol megismerkedtünk a többi német 

diákkal is. Különféle személyiségfejlesztő és önismereti játékot játszottunk együtt, majd a Városházára mentünk, 

ahol a város polgármestere köszöntött és vendégelt meg bennünket. Ezután egy városismereti játék keretében 

városnézésre indultunk. Visszatérve az iskolába egy projektmunka várt ránk: egy hidat építettünk, amely 

szimbolizálta az immár 20 éve tartó német-magyar diákcsere programot a besigheimi és a bátaszéki gimnázium 

között. A vacsorát közös erővel készítettük elő, mindenki kivette részét a munkából: ki a takarításban, ki a 

pakolásban, ki a grillezésben segédkezett. A finom vacsora elfogyasztása után hazatértünk vendéglátóinkhoz. 

Másnap mindenki a német családdal töltötte a napot, este a gimnázium tanárai invitáltak bennünket közös 

programra: bowlingoztunk, majd egy tradicionális német étellel vendégeltek meg bennünket. A vasárnapot ismét a 

családdal töltöttük. Hétfőn a diákok mind egy kicsit tanárrá válhattak, mert mindenki a saját anyanyelvének szavait 

tanítgatta a cserepartnerének. Délután a pénteki városnézés élményeit örökítettük meg egy-egy prezentáció 

formájában. Másnap délelőtt az iskolában tanórákon vettünk részt. Délután elutaztunk Bietigheimba, ahol 

középkori játékokkal és a középkori várossal ismerkedtünk. Szerdán a Fekete-erdőbe kirándultunk, ahol egy igazi 

működő, korhű malomban magunk készítettük el az ebédünket. A finom ebéd után túrázni indultunk, majd a túra 

végén bobozás következett a közelben található bobpályán. Csütörtökön ismét részt vettünk a tanórákon, majd este 

a vendéglátó diákokkal, szülőkkel és tanárokkal együtt a 20 éves évfordulóra emlékező jubileumi est keretében sok 

régi és mai fénykép kivetítésével és a hozzájuk fűzött német nyelvű magyarázatokkal mutattuk be vendéglátóinknak 

a II. Géza Gimnáziumot és a cserekapcsolatunk elmúlt 20 évét. A prezentációnk nagyon tetszett a diákoknak, 

tanároknak és a szülőknek egyaránt. Ezután német vendéglátóinkkal közösen megfogalmaztuk jókívánságainkat, 

amit egy-egy lufiba helyeztünk, majd az iskola udvarán a magasba engedtünk. Péntek reggel meghatódva vettünk 

búcsút a vendéglátó családoktól, majd elindultunk haza. Útban hazafelé még megálltunk Passauban egy rövid 

városnézésre. Sok szép élménnyel, új barátságokkal gazdagodva este 11órakor érkeztünk meg Bátaszékre.”  

 

Május 17-én reggel nyugat-európai utazásra indultak a bátaszéki diákok, melynek során három európai fővárost is 

felkerestek: Párizst, Londont és Brüsszelt. A 33 gézás tanulót és a 17 általános iskolás diákot elkísérte Mayer 

Emese, Wernerné Győri Andrea, Fodor Jánosné igazgatóhelyettes, Kemény Lajos főigazgató úr, valamint a 

TÁMOP projektmenedzsere, Gyóniné Simon Andrea. Az angol nyelv gyakorlását szolgáló utat megszervezte és 

irányította Mayer Emese tanárnő. A résztvevő tanulók számára szintén a TÁMOP pályázat részeként angol nyelvi 

táborra nyert pénzből anyagi támogatást nyújtott az általános iskola és a gimnázium. Az utazásról Wojciechowski 

Patrícia, 10. A osztályos tanuló élménybeszámolóját olvashatjuk:  

 

„2014. május 17-én a reggeli órákban indult el a gimisekből és általános iskolásokból álló csapatunk, hogy részt 

vegyünk az egyhetes nyugat-európai körutazáson, amely során London, Brüsszel, és Párizs nevezetességeivel 

ismerkedtünk meg. Egy egésznapos utazás után fáradtan, de izgatottan érkeztünk meg a francia fővárosba. A 

buszról megtekinthettük a Champs-Élysées-t és a Diadalívet. A buszról leszállva azonnal jöttek utánunk a néger 

szuvenír árusok, és a tökéletes nyelvtudásunkat alkalmazva próbáltunk alkudozni velük . A napot az Eiffel-

toronynál kezdtük, ahol egy félórás sorban állás után elsők között mehettünk fel előbb a 2. szintre, majd onnan 

ismét lifttel a torony legtetejére. 281 méter magasból tekinthettük meg a Párizsra nyíló gyönyörű kilátást. Ezután 

rövid sétahajózás következett a Szajnán, majd a hajóról leszállva a Louvre felé vettük az irányt. Sajnos nem sok 

időt tudtunk eltölteni ott, azonban a Mona Lisa, III. Napóleon ebédlője, vagy a Kánai menyegző megtekintését nem 

hagyhattuk ki. A múzeumból kilépve a Louvre piramisánál készítettünk pár képet, aztán ismét hajóra szálltunk és a 

Notre-Dame-nál kötöttünk ki. A templom megtekintése után szabadidő következett. Sajnos csak egy napot 

tölthettünk Párizsban, de így is mindenki élményekkel tele szállt fel a buszra. Rövid utazás után Párizs közelében 

elfoglaltuk a szállásunkat egy Formula 1-es hotelben. A folyamatos buszos utazás után mindenki örült, hogy végre 

kicsit rendesen kipihenhettük magunkat. Másnap korán indultunk el Calais partjaihoz, hogy kompra szállva 

átkelhessünk Nagy-Britanniába. Kb. másfél órás volt a hajóút, amit legtöbben a fedélzeten töltöttünk el. Doverhez 

közeledve megpillantottuk a híres fehér sziklákat. Miután kikötöttünk, Leeds felé vettük az irányt. A kastélyhoz 

vezető séta során egy gyönyörű parkot tekinthettünk meg, ami állatokkal volt tele. A gyönyörű kastélyban (ami a 
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híres király, VIII. Henrik kedvelt tartózkodási helye is volt) az idegenvezetőnk, Yvette vezetett minket körbe. Később 

szabadidő következett, így megismerkedhettünk a kastély környékével. A hatalmas parkban egy labirintus is volt, 

amiből csak nehezen, egy föld alatti alagúton jutottunk ki. Minden turista az emberek között szaladgáló pávákat, 

hattyúkat fényképezte. Leeds után a következő megálló Sheerness volt, ahol rövid bevásárlás után a tengerparton 

tölthettünk el egy kis időt. Többen bementek a vízbe, de a hatalmas hullámok Emese tanárnőnek tették a 

legemlékezetesebbé a fürdőzést. Este a Holiday Parkban elfoglaltuk a szállásunkat. Másnap egésznapos városnézés 

következett Londonban. Elsőként a Westminster Apátságot tekinthettük meg, ahol II. Erzsébet koronázása, vagy 

Vilmos és Kate esküvője zajlott. Innen a Downing streetre mentünk, ahol a miniszterelnök otthonára vethettünk egy 

pillantást. A St. James parkban egy rövid pihenő után a Buckingham Palotához indultunk, ahol láthattuk az 

őrségváltást. Ezután a Tower felé vettük az irányt, amelynek falai közt számos kivégzés zajlott a múltban. A 

Towerben álló szigorú őröket megpróbáltuk megnevettetni, kevés sikerrel. Megtekintettük az angol uralkodók 

koronázási ékszereit, ahol külön figyelmet kapott II. Erzsébet 1953-as koronázása. Később a Tower hídra mentünk 

fel, ahol jó képeket tudtunk készíteni. Az ötödik napot a British Museumban kezdtük, ahol megnézhettük a rengeteg 

műkincset. A legérdekesebb rész talán mindenki számára az egyiptomi kiállítás volt, ahol múmiákat is láthattunk. 

Ezen kívül olyan kiállítási darabokat is megismerhettünk mint a Rosette-i kő, vagy az Elgin márványok. Következő 

állomásunk a Madame Tussauds panoptikum volt, ahol rengeteg híresség viaszszobrával fotózkodhattunk,majd 

részt vehettünk egy horror túrán, kis taxikba ülve végignézhettük Anglia történetét, és megnézhettünk egy 4D-s 

kisfilmet. A viaszmúzeum után következett a nap fénypontja, a London Eye. Rövid sorban állás után beszállhattunk 

a kapszulákba. A 32 „kapszulla” (ahogy az idegenvezetőnk mondta) London kerületeinek számát mutatja. Amíg fél 

óra alatt körbeért a London Eye, mi a város panorámájában gyönyörködhettünk. A kapszulákból kiszállva egy 4D-s 

filmet nézhettünk meg a London Eye történetéről. Ezt követően felsétáltunk a Westminster hídra, így a Parlamenttel 

és a Big Bennel a háttérben készíthettünk fotókat. Este a Holiday Park szervezésében tarthattunk egy karaoke bulit, 

ahol néhányan megvillogtattuk az énektudásunkat is. A hatodik napon először legtöbbünk a Natural History 

Museum látványosságait tekintette meg. A dinoszauruszokról szóló kiállításon egy élethű T-Rex-szel is 

találkozhattunk, néhány emelettel feljebb pedig egy földrengés szimulátort is kipróbálhattunk. A buszról vethettünk 

egy pillantást a Picadelly Circus-ra, és a híres Trafalgar Square-re is. Később az Oxford streeten kaptunk szabad 

időt, amit természetesen mindenki vásárlással töltött. A Marble Arch előtt találkoztunk, ami eredetileg a 

Buckingham Palota kapujának készült. Másnap Greenwich városrésszel ismerkedtünk meg, először a Cutty Sarkot 

tekintettük meg, ami egy teaszállító hajó volt. Később a Tengerészeti Múzeum kiállításaival ismerkedhettünk meg, 

többek közt kipróbálhattunk egy hajószimulátort is. Rövid séta után visszatértünk a királyi csillagvizsgálóhoz, ahol 

a Meridiánon állva készítettünk képeket. Greenwich-t elhagyva Canterbury felé vettük az irányt. Utcái nem 

hasonlíthatóak össze London nyüzsgő utcáival. A híres katedrálist megtekintve, egy rövid szabad idő után, ahol 

még utoljára vehettünk angol szuveníreket, elindultunk Dover partjai felé. Estefelé szálltunk fel a kompra, a másfél 

órás út alatt besötétedett, fáradtan érkeztünk meg Calais partjaihoz. Itt ismét egy Formula 1-es hotelben töltöttük 

az éjszakát. Másnap kipihenve indultunk el Belgium felé, ahol a főváros nevezetességeit tekintettük meg, többek 

között a Szent Mihály-templomot, tettünk egy sétát az Ízek utcáján, megnéztük a Manneken Pis-t, azaz a Pisilő 

kisfiút is. A Grande Place-on ülve ettünk igazi belga waffelt, és mindenki vett a különböző belga csokoládékból. 

Ezután folyamatos utazás következett, rövid pihenőkkel. Elképesztően jó 8 napot töltöttünk együtt, de már mindenki 

vágyott haza. Egy egésznapos buszozás után, a délelőtti órákban érkeztünk vissza Bátaszékre. Rengeteg élményt 

szereztünk az utazás során, megismerkedhettünk Európa híres fővárosaival, gyakorolhattuk az angol nyelvet. 

Nagyon szépen köszönjük Mayer Emese tanárnőnek, hogy megszervezte nekünk ezt az utat és lehetővé tette, hogy 

ennyi emlékkel gazdagodjunk.” 

 

Május 19-én a tűzoltóság és a mentőszolgálat bevonásával átfogó katasztrófavédelmi gyakorlat zajlott a 

gimnáziumban.  

Május 23-án és 24-én Budapesten rendezték meg a középiskolai  diákolimpia országos döntőjét az atlétikai 

számokban. Tolna megyét és a II.Géza  Gimnáziumot Ludwig Róbert  9.B osztályos tanuló képviselte szép sikerrel: 

110 méteres gátfutásban megnyerte a versenyt, országos I. helyezett lett, a távolugrásban pedig az országos VII. 

helyet szerezte meg.   

Ugyancsak Budapesten versenyzett a sakk diákolimpia döntőjében Werner Anna 10.A osztályos tanuló, aki a 

lányoknál a korosztályos verseny országos II. helyezettje lett. 

Május 26-án Budapesten került sor az „Olvass velünk!” országos irodalmi és szövegértési verseny döntőjére, 

ahova a II.Géza Gimnázium tanulói is bejutottak. A 7. osztályos Draskovits Vencel, Fodermayer Eszter, Halbaksz 

Zsóka, Somosi Szabolcs alkotta csapat végül kiélezett küzdelemben a 12 döntős csapat közül - mindössze 1 ponttal 

lemaradva - a II. helyet érte el. 

 

Szeptember óta több száz csapat versenyzett, hogy bekerülhessen a végső megmérettetésre. Az idei téma az iskola, 

a tanulás, a diákélet volt, amit Karinthy Frigyes Tanár úr kérem és Leiner Laura Szent Johanna Gimnázium című 
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munkáiból kellett megismerni. Az év folyamán a versenyzőknek a művekhez kapcsolódó feladatlapokat kellett 

kitölteniük, valamint kreatív pályamunkákat benyújtani. Az egyik egy iskolaújság elkészítése volt, a másik pedig 

egy képregény megszerkesztése. A feladatlapok sok fejtörést okoztak. Míg Leiner Laura esetében csak irodalmi 

kapcsolódás volt: Tolkien, Coelho, Hemingway, Karl May, Cooper, Verne, Gárdonyi Géza, Swift stb. , addig 

Karinthy novelláskötete kapcsán a diákoknak meggyűlt a baja a különböző fizikai kísérletekkel (magdeburgi 

féltekék, Torricelli-féle űr, Leclanché-elem, Heron-labda, Newton, Kopernikusz, Galilei munkássága) és 

matematikai összefüggésekkel.  

A feladatlapokat és a pályamunkákat végül 360 csapat teljesítette, ebből a 12 legjobbat hívták meg az országos 

döntőre. A II. Géza Gimnázium csapata: Draskovits Vencel , Fodermayer Eszter, Halbaksz Zsóka, Somosi 

Szabolcs (7.A) a 6. helyen került be. A verseny fővédnöke Karinthy Márton,Karinthy Frigyes unokája, Kossuth-

díjas művész, rendező, író volt, fő támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A zsűriben a magyar nyelv-és 

irodalomoktatás vezető személyiségei, valamint színészek, rendezők és könyvkiadók képviselői kaptak helyet. A 

csapatoknak változatos feladatokat kellett megoldaniuk, írásbeli tesztekkel mérték irodalmi tudásukat, 

kreativitásukat pedig egy előzetes projektfeladat bemutatásával, dramatizálással, korhű levélírással kellett 

bizonyítani. 

A gézások nagy versenyben a II. helyen végeztek, egy ponttal lemaradva a nyolcadikos kőszegi csapattól. 

Versenyzőink kedvét az 1 pont különbség nem vette el, hiszen gazdag ajándékokkal és egy szép nap emlékével 

tértek haza. A felkészítő tanár dr.Somosiné Kispál Gabriella tanárnő volt, a projektfeladatban Mayer Emese és 

Németh Ágnes tanárnő segédkezett, míg a fizika rejtelmeibe Schultzné Pem Erzsébet tanárnő útmutatásai alapján 

mélyültek el a csapattagok.  

 

 
 

Május 28-án a gimnáziumban is rendben lezajlott a szövegértési és matematikai országos kompetenciamérés a 8. 

és a 10. évfolyamos tanulók részvételével.  

Május 30-án, pénteken Cikón rendezték meg az idei „TETTRE KÉSZ” napot, amelynek keretében a TETT-es 

települések 7.-8. osztályos tanulóiból álló 4 fős csapatok versengtek egymással. Először a paksi ESZI-ből érkezett 

diákok és tanárok mutattak be érdekes fizikai kísérleteket, majd ezt követte az a játékos vetélkedő, amelynek 

témája a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás volt. A csapatoknak előzetes versenyszámként hulladékból 

készült művészeti alkotást kellett vinniük. A gézások Cikó címerét készítették el PET palackból, kartonból,filc és 

fonal felhasználásával. Iskolánk tanulói remek teljesítménnyel -a házigazda Cikó mögött - a  II. helyen végeztek. A 

csapat tagjai voltak: Nagy Ákos, Nagy Dávid, Lovrity Ákos, Kiss Eszter, valamint tartalékos tagként Kaszás Zénó. 

Versenyzőinket felkészítette Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes, valamint Wernerné Győri Andrea 

tanárnő. 

Május 30-án Baján a Szent László ÁMK szervezésében zajlott a „Twinkle,twinkle little star” elnevezésű idegen 

nyelvű tehetségkutató verseny, amelyben Horváth Tímea 10.A osztályos tanuló a szólóénekével I. helyezést ért el.  

Június 2-án került sor Pécsen a Zöld Kör Egyesület által meghirdetett „Klímaőrjárat” című környezetvédelmi 

verseny Dél-Dunántúli Régió döntőjére, amelybe a 7.-8. osztályosok korosztályában 3 levelezős forduló alapján 

Somogy, Tolna és Baranya megye 71 csapata közül a legjobb 8 csapat jutott be. A II. Géza Gimnázium 8.A 

osztályos tanulói, Elekes Fanni, Mesz Zsófia Blanka és Bozsolik Zsófi  III. helyezettek lettek. A csapatot 

felkészítette és elkísérte Wernerné Győri Andrea tanárnő. Versenyzőink jutalmul állatkerti belépőjegyeket és tárgyi 
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ajándékokat kaptak. Az eredményhirdetés után a résztvevők a Zsolnay Kulturális Negyed Bemutató Központjában 

a Zsolnay manufaktúra részleget is megnézhették.  

Június 3-án tekinthették meg a végzősök a kijavított írásbeli érettségi dolgozataikat. A többség élt is ezzel a 

lehetőséggel.  

Június 3-án a TÁMOP Egészségnap programja keretében a gimnázium diákjainak Csurgai Andrea pszichológus 

tartott előadást „Konfliktuskezelés” címmel. Ugyancsak ezen a napon zajlott a TÁMOP Egészségnap programjának 

részeként az osztályok 5-5 fős csapatainak részvételével a drogprevenció és az egészséges táplálkozás témában 

tartott verseny.  

Június 5-13-ig zajlottak Szekszárdon az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, amelyeken a gézások közül 10 

tanuló vett részt.  

Az utolsó tanítási héten a TÁMOP Sport és mozgáskultúra programja keretében a gimnáziumi osztályok minden 

tanulója kipróbálhatta a lovaglást a Mórágyi Lovardában. A TÁMOP pályázat keretében a 7. osztályos tanulók 

KRESZ-oktatásban részesültek és vetélkedőn vettek részt. Szintén a TÁMOP pályázat részeként a 7.-11. 

évfolyamosok közül az önként jelentkezők elsősegélynyújtó tanfolyamon vehettek részt, és ezzel a későbbi 

jogosítványszerzés kötelező elemét is teljesíthették.  

A tanév utolsó két hete a végzősök számára a szóbeli érettségire való felkészülés időszaka, az alsóbb évesek pedig 

osztálykirándulásokra mennek. A 8.A osztály Péter Péter tanár úr vezetésével Pécsváradra, Zengővárkonyba és a 

Dombai- tóhoz kirándult.  

A 9. B-sek Simon Györgyné és Krammerné Gehring Éva tanárnő kíséretével Balatonfüredre utaztak. A 7. A 

osztályosok a TÁMOP Egészségfejlesztési ismeretek című programjának keretében Schrothné Molnár Zsuzsanna 

és Wernerné Győri Andrea tanárnő kíséretével Bátára kerékpároztak, ahol megtekintették a Fekete Gólya Házat. A 

11. B osztályosok Postáné Herendi Yvett tanárnővel paintbollozni voltak Szekszárdon.  

A 2013/2014-es tanév június 13-án ért véget az alsóbb évesek számára.  

Június 16-án és 17-én zajlottak a 12.A osztály szóbeli érettségi vizsgái, a 13. B osztály tanulói június 18-án és 19-

én vizsgáztak. 

Június 20-án, pénteken reggel 8 órakor tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyt.  

Június 25-én, szerdán kerül sor az új gimnáziumi tanulók beiratkozására a 2014/2015. tanévre.   

 Horváth Jánosné 

Kovács Zsolt 12.A osztályos tanuló novellája 

Egypercesek: Hóvirág 

Ballagok magányosan e téli éjszakán, s közben gondolataimban merengek. Ahogy haladok, az élet nagy kérdésein 

gondolkozom, melyek rám is vagy csak rám jellemzőek. Miért is születtem erre az embertelen világra? Miért nem 

lehetek olyan, mint bárki más? Mi az oka, s célja az életemnek? Miért kell ennyit szenvednem, szenvednie ennek a 

világnak? Talán sosem tudom meg a válaszokat, hiába kutatom őket. Talán időpazarlás az egész, de lehet, hogy 

mégsem. A bizonytalanság és kétségbeesés Urának foglya vagyok. Legszívesebben itt hagynám ezt az átkozott 

világot, de sajnos nem vagyok rá képes. Túlságosan is fontosak a szeretteim, nem szeretném őket cserbenhagyni. 

De azt sem akarom, hogy teher legyek számukra, plusz probléma, még több megoldásra váró feladat. Ez  lehet az 

egyik oka, hogy miért nem tudom visszaadni az életem, ha ez egyáltalán nevezhető  életnek. A másik oka, hogy 

önszántamból eldobjam az életem, azt a leggyávább és legszánalmasabb lépésnek tartom, amitől egyenesen 

undorodom! Ezen gondolat hatására elfintorodom, mintha citromot ennék.  Végül is az élet is olyan legtöbbször, 

mintha citromba harapnánk, akaratunk ellenére. Ezt a gondolatmenetet jól példázza az a hóvirág is, melyet 

meglátok a hó fogságában. Ezen a hideg éjszakán alig látszódik ki szegény. Magányosan, egyedül küzd és harcol az 

életéért a hatalmas hótömeg ellen, de nem adja fel. Ez a kép teljesen olyan, mint az én életem. Én, mint teljesen 

egyedi alkotása a világnak, küzdök az életben maradásért sok olyan ember ellen, akik feladva egyéniségüket, 

asszimilálódnak a társadalomba és elvárásaiba, normáiba. Igazság szerint nem is értem, hogy miért küzdünk mi 

ketten, hisz nem győzhetünk egyedül, magányosan a világgal szemben, egyedül nem változtathatjuk meg. Ez egy 

elátkozott, embertelen világ, talán mégis bele kéne nyugodnom a sorsomba, a világ sorsába. Talán feleslegesen 

küzdöttem idáig. Ám ekkor a hóvirág szétbontja szirmait, ami új megvilágításba helyezi az egészet. Arcomra a 

meglepettség, a csodálat ül ki. Talán mégis képes lennék megváltoztatni a világot, hogy jobbá váljon? Talán még 

sincs minden veszve? Lehet, sőt biztos, hogy nem érek semmit, de ha már itt vagyok, tennem kell valamit, nem 

ülhetek tétlenül siránkozva, hisz a hóvirág se teszi!  Tudom, hogy én vagyok a páratlan vándor e világon, de ideje, 

hogy a vándor magába zárja bánatának és magányának démonait legalább addig, míg tesz valami jót is ezzel az 
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embertelen és reményvesztett világgal. Nem a hírnévért vagy a pénzért teszem, mielőtt még a gyanakvók 

letámadnának, hanem mert szüksége van a világnak a pozitív irányú változtatásra! 

Meg kell növeszteni a hit gyökereit, erősíteni kell az akarat szárán, és minél szebbé kell varázsolni a remény 

szirmait, hogy e virág magvai új, ugyanilyen virágokat hajtsanak más emberek, városok, országok, e világ 

szívében… 

Csiki Balázs 13. B osztályos tanuló verse  

Közös hajó 

 

Ismeretlen arcok, sok új ember állt ott. 

Mára ők jelentik nekem a családot. 

Sok a közös élmény, még több közös emlék, 

ha tehetném, még tíz évig velük lennék. 

 

Fájó búcsú jön most, keresem a szót. 

A velük töltött pár év csodálatos volt. 

Minden jó véget ér, tudtuk ezt mi is, 

mikor sok gyerekből lett egy osztály gimis. 

 

Most itt az idő, hogy útra keljünk, 

saját magunknak új célokat leljünk, 

ha kihívás áll elénk, nem nézünk hátra. 

Mind felkészültünk az ilyen csatákra. 

 

Emlékeink végigkísérnek majd minket, 

látjuk szemünk előtt, mint egy némafilmet. 

Különböző csillag mutatja utunkat, 

de a múlt képei soha nem fakulnak. 

 

Korainak tűnik, de itt az ideje. 

Fájó szívvel törődünk bele, 

hogy hajóink egymástól távolra úsznak, 

remélem, a jövőben az utak találkoznak. 

 

Lehet, hogy az új világ ismeretlen, 

de mind itt vagyunk, ugyanazon a tengeren.  

Egy a kikötőnk, egy szél visz minket, 

és egy a célunk, úgy hívják: az Élet. 
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