
A BÁTASZÉKI 

 
ÉVKÖNYVE 

A 2014-2015. iskolai évről 

 

Az iskola fennállásának 52., 

Bátaszék alapításának 873. évében 

 

Bátaszék, 2015 

Kiadta az iskola igazgatósága 

Bátaszék, Kossuth Lajos u. 38-42. 

 



 

 

Az iskola címere Mayer Antal munkája 

Tördelés: Hajdú Istvánné, Miskei Vendel, Miskolci Csabáné 

 



 3 

A 2014/2015. 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 2013/2014. tanévben június 16-19-ig tartottak a II. Géza Gimnáziumban a szóbeli 

érettségi vizsgák. Mindkét végzős osztály tanulói megállták a helyüket, jó eredményt 

értek el. Három végzős diáknak azonban ősszel pótérettségit kellett tennie magyar nyelv 

és irodalomból.  

A 12.A osztály (osztályfőnökük Wernerné Győri Andrea) érettségi átlaga 3,7 lett. 

Kitűnő bizonyítványt szerzett: Péter Márton, Sirok Kristóf, Werner András. Jeles 

eredményt ért el: Bankó Laura és Wetzl Gergely. Jóra érettségizett: Böjtös Máté, Farkas 

Nikolett, Fekete Dávid, Peteli Dorottya, Sáhó Maja, Schultz Tamás, Szabó Zsóka. Az 

érettségi vizsgabizottság által tantárgyi dicséretben részesült magyar nyelv és 

irodalomból: Böjtös Máté, Fekete Dávid, Péter Márton, Sirok Kristóf, Werner András. 

Történelemből Bankó Laura, Böjtös Máté Farkas Nikolett, Fekete Dávid, Sáhó Maja, 

Sirok Kristóf, Péter Márton, Wetzl Gergely, Werner András, matematikából Bankó Laura 

és Péter Márton, fizikából Péter Márton, informatikából Wetzl Gergely kapott dicséretet. 

Az emelt szinten érettségizett 8 tanuló vizsgaátlaga 4,66 lett.  

A 13. B osztály (osztályfőnökük Péter Albert) érettségi átlaga  3,45 lett. Kitűnő  

érettségi bizonyítványt szerzett Szabó Péter Bence, jelest ért el  Csiki Balázs. Jó 

eredménnyel vizsgázott Hesz Henrik és Tihanyi Gréta. Az érettségi vizsgabizottság 

tantárgyi dicséretben részesítette magyar nyelv és irodalomból Szabó Péter Bencét és 

Csiki Balázst. Történelemből dicséretet kapott Hesz Henrik, Szabó Péter Bence, Csiki 

Balázs, matematikából Szabó Péter Bence, fizikából Szabó Péter Bence, német nyelvből 

a szóbeli feleletéért Molnár Eszter. Emelt szinten 3 fő érettségizett -  az ő átlaguk 4 lett. 

Egy tanuló kórházi ápolás miatt nem jelent meg a szóbeli vizsgán, ő az őszi 

vizsgaidőszakban érettségizhetett. 

Előrehozott érettségi vizsgát tett középszinten 33 tanuló (német nyelvből, angol 

nyelvből vagy informatikából). Az előrehozott érettségi vizsgát tevők a két végzős 

osztály valamelyikének vizsgabizottsága előtt feleltek a szóbeli vizsgán. Tantárgyi 

dicséretet kapott német nyelvből Palkó Tekla, Wojciechowski Patrícia(10.A), Horváth 

Anita (11.B), szóbeli feleletéért Bozsolik Dávid (11.A), angol nyelvből Tihanyi Petra 

(11.A) és a szóbeli feleletéért Egle Károly Kende (11.A), informatikából Biró Laura 

(11.B) és Mezei Réka (10.A).   

Június 20-án reggel tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyünket. Sümegi József 

igazgató úr rövid évértékelő beszédében elmondta, hogy a 2013/14. jubileumi tanév 

nagyon tartalmas és eredményes volt a II. Géza Gimnáziumban. Az iskola tanulmányi 

átlaga 3,85 lett. Az osztályok közül a legjobb a 7.A osztály lett 4,5-del, második a 9.A 

osztály 4,2-del, harmadik helyre a 8.A osztály  került  4,15-dal. Hét tanuló az augusztus 

végi javítóvizsgán javíthatta elégtelen osztályzatait. Az igazgató úr ismertette az érettségi 

vizsgák eredményeit, méltatta a tanulók szorgalmát, amelynek köszönhetően 

megszülettek a szép eredmények, majd  megköszönte a diákokat felkészítő nevelők 

áldozatos munkáját.  

Ezután felsorolta azoknak a gézásoknak a nevét, akik a tanév során a különböző 

tanulmányi, tantárgyi versenyeken elért megyei vagy országos eredményeikkel, kulturális 

tevékenységükkel vagy a sportban elért sikereikkel öregbítették iskolánk és a város 
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hírnevét. Ehhez kapcsolódva Bognár Jenő polgármester úr is elismerően szólt azokról a 

gimnazistákról, akik a tanév során tehetségükkel, szorgalmukkal, kiváló eredményeikkel 

öregbítették Bátaszék város hírnevét is. A méltató szavakat nyomatékosítva a 

polgármester úr Bátaszék Város Önkormányzata nevében pénzjutalmat adott át azoknak 

a 7.osztályos tanulóknak - Draskovits Vencelnek, Fodermayer Eszternek, Halbaksz 

Zsókának, Somosi Szabolcsnak-, akik májusban Budapesten, az „Olvass velünk!” 

országos irodalmi -és szövegértési verseny döntőjében a II. helyet szerezték meg. 

Felkészítő tanáruknak, dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnőnek virággal köszönte meg 

áldozatos munkáját. 

Kemény Lajos főigazgató úr a „Dr.Gaszner István Melodie” Alapítvány nevében 

könyvutalványokat nyújtott át az iskolás éveik alatt kiváló zeneiskolai tanulmányokat 

folytató diákoknak. Ebben a jutalomban részesültek: Sáhó Maja Vanda, Sirok Kristóf, 

Sirok Márk, Schultz Tamás, Wetzl Gergely, Kocsis Fanni.  

Németh Ágnes tanárnő A Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli támogatását adta át a 

sikeres nyelvvizsgát tett tanulóknak. Német nyelvből Bozsolik Dávid (11.A), angol 

nyelvből Tihanyi Gréta és Szabó Péter Bence (13.B) szerezte meg a középfokú 

nyelvvizsgát. Schultz Tamás (12.A) német nyelvből, Sáhó Maja Vanda és Peteli 

Dorottya (12.A) angol nyelvből tettek sikeres emelt szintű érettségit, ezzel megszerezték 

a középfokú nyelvvizsgát.  

A tanévzáró ünnepély végén az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat, majd 

átadták a könyvjutalmakat és az okleveleket az arra érdemes tanulóknak.  

Értékes könyvjutalomban részesült kitűnő illetve jeles tanulmányi eredményéért, kitartó 

szorgalmáért, példamutató magatartásáért, kiemelkedő kulturális és/vagy 

sporttevékenységéért, közösségi munkájáért a 7.A osztályból: Csankó Dorottya, 

Draskovits Vencel, Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs, Faragó Fanni, Hajdu 

Alexandra, Wahl Veronika Réka, Pataki Róbert, Kiss Eszter, Nagy Ákos, Nagy Dávid, 

Halbaksz Zsóka, Tanner Sára, a 8.A osztályból: Bozsolik Zsófi, Mesz Zsófia Blanka, 

Ranga Martin, Rácz Áron, Egle Gyula Koppány, Sztojka Nikoletta, a 9.A osztályból: 

Ember Diána Magdolna, Göbl Gabriella, Papp Míra, Péter Anita, Skorday Lilla, Bátai 

Eszter, a 9.B-ből: Matus Dorina, Szabó Barnabás, Szabó Kinga Klára, Sárközi Tirza, 

Ludwig Róbert, Garai Zsolt, a 10.A osztályból: Palkó Tekla, Rácz Ferdinánd, Wágner 

Nóra, Werner Anna, Mezei Réka, Wojciechowski Patrícia, Sas Alexandra, Faller Martin, 

a 11.A-ból: Kocsis Fanni, Egle Károly Kende, Czippán Réka, Bozsolik Dávid, Papp 

Eszter, a 11. B-ből: Farkas Tamás Barnabás, Horváth Anita és Bálint Szabolcs. 

Példamutató közösségi munkájukért, valamint kiemelkedő kulturális és/vagy 

sporttevékenységükért dicséretet és oklevelet kaptak: Somos Nóra, Prucs Ákos András, 

Máthé Krisztián, Lovrity Ákos, Kiss Boglárka, Győri Bettina (7.A), Schmidt Réka, 

Kaszás Maja, Papp Máté (9.A), Keszeli Patrik (9.B), Bertalan Anett, Sáhó Barna, Pap 

László (10.A), Karádi Nikolett, Tihanyi Petra, Sáhó Soma (11.A), Kis Róbert, Paksi 

Péter, Miklós Márk (11.B). 

Szeptember első napjainak kora őszi időjárása egyértelműen jelezte, hogy vége a 

nyárnak, vége a nyári szünidőnek. A diákok azért még szívesen gondoltak vissza a 

mögöttük hagyott nyári vakációra, az élményeikre. 

A július vége minden bizonnyal a frissen érettségizettek (és persze szüleik) számára 

tartogatta a legnagyobb izgalmakat, hiszen ekkor derült ki, hogy a felvételi ponthatárok 

kinek kedveztek, kinek nem. 
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„Sikerült! Felvettek!” - a júniusban érettségizett gézások közül szinte mindenki 

boldogan mondhatta, hogy teljesült a vágya, olyan iskolában folytathatta tanulmányait, 

amit elképzelt magának.  

A 12.A osztály (osztályfőnökük Wernerné Győri Andrea volt) tanulói közül 14 fő 

felsőfokú tanulmányokat kezdhetett szeptembertől. Hárman a Pécsi Tudományegyetemre 

nyertek felvételt: a Bölcsészettudományi Karon német-történelem szakra, a 

Közgazdaságtudományi Karon pénzügy és számvitel szakra, valamint a szekszárdi Illyés 

Gyula Karon turizmus-vendéglátás szakra. Öt tanulót a Szegedi Tudományegyetemre 

vettek fel: a Bölcsészettudományi Kar anglisztika, valamint szabad bölcsészet szakára, a 

Mérnöki Kar gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint gépészmérnöki 

szakára és a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment 

szakára. Ketten a Pannon Egyetem Georgikon Karán, Keszthelyen tanulhattak tovább: 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, valamint szőlész-borász mérnök szakon. 

Hárman Budapesten folytatták tanulmányaikat: a Műszaki Egyetem gépészmérnöki 

szakán, a Gazdasági Főiskola turizmus-vendéglátás szakán és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem bűnügyi nyomozó szakán. Egy tanulót a Kaposvári Egyetemre vettek fel, 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakra.  

Kilenc tanuló az érettségi utáni középfokú szakképzést választotta: heten a szekszárdi 

Szent László Szakképző Iskolában ápoló, autószerelő, asszisztens vagy csecsemőápoló 

szakon, ketten pedig a Csapó Dániel Középiskolában borász szakon. 

A 13.B osztályosok közül (osztályfőnökük Péter Albert volt) 7 fő felsőoktatási 

intézményben tanult tovább: ketten felvételt nyertek a veszprémi Pannon Egyetem 

gépészmérnöki szakára, 1 tanuló a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi 

Karának igazságügyi igazgatási szakára, 1 fő a gödöllői Szent István Egyetem 

gépészmérnök szakára, 1 fő a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 

Karának gyógypedagógiai szakára. Két tanulót a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi 

Illyés Gyula Karára vettek fel csecsemő-és kisgyermeknevelő, valamint turizmus-

vendéglátás szakra. Két tanulónak nem sikerült a felvételi, nem vették fel őket az általuk 

megjelölt intézménybe. 

Az osztályból heten az érettségi utáni középfokú szakképzést választották. Szeptembertől 

az autószerelő, állattenyésztő és állategészségügyi-technikus, gépi forgácsoló, 

gyógyszertári asszisztens, logisztikai ügyintéző, vám-jövedéki és termékdíj ügyintéző 

vagy kisgyermekgondozó szakmát kezdtek tanulni Szekszárdon, Baján, Pécsen vagy 

Budapesten. Egy tanuló Angliába ment, hogy ott angol nyelvtanfolyamra járjon, 1 fő nem 

jelentkezett továbbtanulásra, mert munkába akart állni, 1 tanuló pedig a következő 

vizsgaidőszakban pótérettségit volt kénytelen tenni.  

Szeptember 1-jén reggel a tanévnyitó ünnepéllyel kezdetét vette a 2014/2015. tanév 

a II. Géza Gimnáziumban is. A viharos, esős időjárás miatt a diákok és a nevelők nem az 

udvaron sorakoztak fel, hanem ki-ki  a saját osztályában maradt, és ott hallgatta meg 

Sümegi József igazgató úr tanévnyitó beszédét az iskolarádió közvetítésével.  Az 

ünnepély utáni osztályfőnöki órákkal kezdetét vette az első tanítási nap.    

Az új tanévben a nevelőtestületben annyi változás történt, hogy a távozó Simon 

Györgyné tanárnő helyére Inczédy Lászlóné  angoltanárnő érkezett. Az újonnan induló 

osztályok közül a 7.A osztály osztályfőnöke Sümeginé Bátai Margit tanárnő, a 9.B 

osztályé pedig Péter Péter tanár úr lett.  

Szeptember 12-én és 13-án a 12.A osztályosok „utolsó” gimis 

osztálykirándulásukon vettek részt osztályfőnökük, dr. Somosiné Kispál Gabriella 

tanárnő szervezésében és vezetésével. Drávaszabolcs volt az első állomásuk, ahol a 
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Duna-Dráva Nemzeti Parkban megtekintettek egy kormorán kolóniát. Ezután Pécsen 

városnézéssel telt a napjuk, mely este a moziban közös filmnézéssel zárult, majd 

elfoglalták szállásukat Harkányban. A második nap Siklóson wellness-programokkal 

indult, majd késő délután Villányban Günzer Tamás pincészetében üzemlátogatáson 

vettek részt. Betekinthettek a borfeldolgozás folyamatába. Este a pincesoron egy 

hangulatos kemencés vacsora várta őket. Az együtt töltött két kellemes nap után 

megkezdődött számukra a kemény munka, a felkészülés az érettségi vizsgákra. 

Szeptember harmadik hete a „szecskáké” volt a gimnáziumban. A hagyományoknak 

megfelelően idén is sor került az újonnan érkezett tanulók vidám „beavatására”, azaz a 

szecskáztatásra. Egész héten a nagyszünetekben kellett teljesíteniük az újoncoknak a 

végzősök által rájuk rótt tréfás feladatokat. Végül szeptember 19-én este a szecskabálon 

kellett kiállniuk a szecskapróbát és letenni a szecskaesküt. A két szecskaosztály (a 7.A és 

a 9.B) közötti versenyt a 7.A osztály nyerte. A szecskakirályi címet Flóderer Károly 

kapta, a szecskakirálynő Kőpataki Virág (9.B) lett. Szecskaherceggé Matus Bencét (9.B), 

szecskahercegnővé Tihanyi Dórát (7.A) választották meg a végzősök. A „legszecskább 

szecska” Balogh Botond (7.A) lett. Az idei évben új címet is alapítottak a 12. évfolyam 

tanulói: „a legcukibb szecska” Fábián Patrik (7.A) lett. A szecskaesküt vidám 

táncmulatság követte.  

Szeptember 24-27-ig a 10.A és a 11.A osztály tanulói a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-

0900  Innovatív iskolák fejlesztése a BAP-MOK Intézményben című projekt keretében  

ö k o t á b o r b a n    vettek részt Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes, 

valamint az osztályfőnökök, Németh Ágnes és Sümeginé Szép Mária tanárnők 

kíséretével. Élményeikről Wojciechowski  Patrícia (11.A) számolt be. 

„2014. szeptember 24-én indultunk el a 10.A osztállyal karöltve az idei 4 napos 

ökotáborba. Első úti célunk Keszthely volt. Rövid szabad idő után, amikor a város 

sétálóutcáját nézhettük meg, a Festetics-kastély következett. Az idegenvezetőnk 

bemutatta nekünk többek között a barokk stílusú épület könyvtárát, tükörtermét és mesés 

szalonjait. A kastély egyik állandó kiállítása a hintókiállítás, ahol kocsik, hintók és lovas 

szánok gyűjteményét tekinthettük meg. Ezután a Balatoni Múzeumba mentünk, ahol 

mindent megtudhattunk a „magyar tengerről”. Buszra szállva a nap utolsó állomása felé 

vettük az irányt, ami a kápolnapusztai bivalyrezervátum volt. Önállóan 

tanulmányozhattuk a rezervátumot, ahol nemcsak bivalyokkal, vagy szürkemarhákkal 

találkozhattunk, hanem kecskéket is volt lehetőségünk simogatni. A nap végén 

elfoglalhattuk a szállásunkat Őrimagyarósdon. A következő napot Jákon kezdtük, ahol a 

román stílusú templomot mutatta be nekünk a helyi plébános. Ezután Kőszegre mentünk, 

ahol a Jurisics-várat kerestük fel A várban lehetőségünk volt korhű ruhákba beöltözni, 

korabeli fegyverek élethű mását a kezünkben tartani, vagy akár kalodába zárni 

osztálytársainkat. Szabadidőnkben megnéztük Kőszeg többi látnivalóját, mint például a 

Jurisics teret, a városházát, vagy a Szent Jakab templomot. Kőszeg után a burgenlandi 

Bernsteinbe utaztunk, hogy megtekintsük a Sziklamúzeumot. Egy nagyrészt föld alatti 

kiállítást láthattunk, és két kisfilmet is megnéztünk német nyelven, így próbára tehettük 

nyelvtudásunkat is. Visszatérve Magyarországra a Szalafő-Pityerszeren található Őrségi 

Népi Műemlékegyüttest kerestük fel. Az idegenvezetőnk bemutatta nekünk a 

műemlékegyüttes részeit, amik például az emeletes kástu, a kontyosház vagy a kerített 

ház voltak. Következő állomásunk a Szalafő-Felsőszeren lévő tökmagolaj ütő volt, ahol 

megismerkedhettünk a hideg és a hagyományos sajtolással, valamint különböző olajokat 

is megkóstolhattunk. Utolsó előtti napunkon ismét átmentünk Ausztriába, ahol elsőként a 

Güssingben lévő Batthyány várat néztük meg. A vár harangtornyába felsétálva csodás 
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kilátás tárult a szemünk elé. Innen Bad Gleichenbergbe mentünk, hogy a Stryrassic 

Parkban élethű dinoszauruszokat tekinthessünk meg. A magyar idegenvezetőnk 

bemutatta nekünk az egész dínóparkot, majd a kiállítás végén jött az interaktív rész, amit 

szerencsére jó humorral fogadtunk, hiszen egy dinoszaurusznak öltözött ember 

„rémisztgetett” minket a kerítés mögül. Következő úti célunk Szentgotthárd volt, ahol a 

fürdőben töltöttünk el néhány órát. Visszautaztunk Őrimagyarósdra a szállásunkra, és 

mivel ez volt a kirándulás utolsó estéje, jót szórakoztunk együtt. Másnap utolsó napunk 

első állomása Magyarszombat volt, ahol egy helyi fazekas műhelyt tekinthettünk meg. 

Innen Velemér következett, ahol egy Árpád-kori templomot néztünk meg. A kirándulás 

utolsó programja az Őriszentpéteren lévő Tökfesztivál volt, ahol szabadon 

végigmustrálhattuk a különböző helyi kézművesek, termelők áruit. Természetesen a 

hosszú hazaút is jó hangulatban telt. Hazaérve elégedetten állapíthattuk meg, hogy egy 

nagyon jó kirándulás élményeivel gazdagodtunk.”  

Szeptember 23-tól október 1-ig a német testvérvárosunkból, Besigheimból érkezett 

tanulók vendégeskedtek nálunk. A 17 német diákot 2 nevelő kísérte el. A német 

diákcsoport tagjai látták vendégül a gézásokat idén tavasszal Besigheimban, így 

elmondható, hogy a német fiatalokat már ismerősként fogadták a bátaszéki gimnazisták. 

A gézás vendéglátó diákok közül Fodermayer Eszter és Bíró Ágnes (8.A) számoltak be 

röviden az eseményekről.  

Diákcsere  2014 

 „Mindannyian izgatottan vártuk azt a kedd estét, amikor a német diákok vonata 

befutott a bátaszéki vasútállomásra. Mind nagyon örültünk, hogy viszontláthatjuk őket. 

Két társunk kicsit félve várta ezt az estét, mivel ők most először találkozhattak a német 

diákokkal.  

Az első napon Bátára ment a csapat, ahol a Feketególya Múzeumot és a Szent Vér 

templomot néztük meg. Felmehettünk a templom tornyába, ahonnan csodás kilátás tárult 

elénk. A közös programot a Tájházban tojásfestéssel zártuk.  

Az estéket általában a játszótéren vagy egymásnál töltöttük. Ilyenkor filmeket néztünk, 

társasjátékoztunk vagy fociztunk. 

A második napot a gimnáziumban töltöttük, ahol csapatjátékot játszottunk, és 

bemutattuk prezentációinkat a Besigheimban szerzett tavaszi élményeinkről. Délután a 

polgármester úr köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban a német vendégeket, majd egy 

idős hölggyel, Katzenberger Károlyné Marcsi nénivel beszélgettünk, aki a Mária Terézia 

idején betelepített németek leszármazottja.  

Pénteken Pécsre utaztunk, ahol a városnézés során megtekintettük, többek között, az 

Öngyilkosok-szikláját és a Pécsi Szent Péter és Pál Székesegyházat. A délutánt a siklósi 

élményfürdőben töltöttük.  

A hétvégi programot a családok szervezték. A legtöbben Budapestre mentünk, ahol a 

Tropicariumot és a Budai Várat tekintettük meg. Páran a Balatonhoz is elutaztunk, ahol 

hajókáztunk is egyet. Vasárnap a gemenci erdőben lovaskocsikáztunk, délután pedig 

Baján sétáltunk és bowlingoztunk.  

Hétfőn az iskolában csapatokba álltunk, és egy kód segítségével Bátaszék különböző 

pontjaira mentünk, lefényképeztük a megadott helyszínt, majd ebből prezentációt 

készítettünk. A délutánt kiflisütéssel töltöttük, amit mindenki nagyon élvezett.  
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Az utolsó napon a mórágyi Papp Lovardába kirándultunk, majd a kőfejtőnél sziklát 

másztunk. A záróest remek hangulatban telt, csak a búcsú volt nehéz. Német barátaink 

elutazásának napja mindenkit elszomorított, de vígasztalt bennünket az a tudat, hogy a 

kapcsolatot továbbra is tartjuk a kedves német társasággal, hiszen páran közülük 

megígérték, hogy a következő nyáron ismét eljönnek majd hozzánk.”   

Szeptember 29-én a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0900 Innovatív iskolák fejlesztése a 

BAP-MOK Intézményben című projekt keretében sor került a német nemzetiségi nap 

megrendezésére. Délelőtt csoportok közötti vetélkedő zajlott forgószínpadszerűen, német 

nyelven. A modern technikát felhasználva, QR kódokból kiolvasva kapták meg a tanulók 

a szempontsort, amely alapján információkat gyűjtöttek, fotókat készítettek a Bátaszéken 

élő sváb nemzetiség történelmével, kultúrájával, hagyományaival kapcsolatban. Az 

összegyűjtött információk alapján a diákok prezentációkat készítettek. Délben került sor 

a hagyományos sváb étel, a „Paprikasch mit Nudeln” elfogyasztására. Ebéd után helyi, 

sváb recept alapján készítettek sós kifliket. Amíg a kiflik sültek, a csoportok bemutatták a 

prezentációkat, amelyeket tartalmi és nyelvi szempontból értékelt a zsűri. A nemzetiségi 

nap a frissen sült kiflik elfogyasztásával zárult. 

A szempontsort szerkesztette: Mayer Emese és Postáné Herendi Yvett tanárnő. A 

kiflisütést előkészítették és lebonyolították: Schrothné Molnár Zsuzsanna, Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet, Sümeginé Szép Mária és Postáné Herendi Yvett tanárnők.  

Október 11-én Nagyszékely volt a házigazdája az idei Tolnai Tarisznyások 

Környezetismereti Versenyének. A versenyzőknek a falu térképével a kezükben kellett 

végigjárni a települést úgy, hogy érinteniük kellett az adott pontokon elhelyezett bójákat. 

A tarisznyásoknak a találékonyságukat, ügyességüket és gyorsaságukat kellett 

bizonyítani. Menet közben egy keresztrejtvényt is meg kellett oldaniuk. A II. Géza 

Gimnázium 5 csapattal vett részt a versenyben. A 7. osztályosok mezőnyében a Szilágyi 

Lili, Schroth Anna és Schroth Kinga (5. osztályos tanuló) alkotta csapatunk az V. helyet 

szerezte meg, egy-egy nagyszékelyes pólót kaptak jutalmul. A középiskolások 

kategóriájában a legjobb eredményt Ember Diána Magdolna, Schmidt Réka (10.A), 

Vágner Gréta (10.B) érte el, csapatuk III. helyezett lett. A bronzérem mellé ők is 

jutalompólót kaptak. Iskolánk versenyzőit elkísérte Wernerné Győri Andrea tanárnő.  

Október 13-án került sor a gimnáziumban összegyűjtött 4.850 kg papír 

elszállítására. Az osztályok közötti versenyt a 8.A nyerte meg. Második lett a 11.A, 

harmadik a 10.A, negyedik a 12.A és ötödik a 7.A osztály. A bevételt az iskola a diákok 

jutalmazására fordította a tanév során.  

Köszönettel tartoztunk mindazon városlakóknak, akik támogatták a papírgyűjtési 

akciónkat, és ezzel hozzájárultak az iskolában folyó környezetvédelmi neveléshez. 

Október 16-án immár 20. alkalommal rendezték meg Mohácson az általános 

iskolások számára a pályaválasztási börzét. A II. Géza Gimnázium ott volt az elsők 

között, akik részt vettek a rendezvényen már a kezdetekkor, és azóta is minden évben. 

Ezt a helyszínen a közönség előtt is méltatták a börze szervezői. Iskolánkat idén 

Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes  mutatta be az érdeklődőknek. A gézás 

diákokat Werner Anna és Wágner Nóra 11.A osztályos tanulók képviselték a bemutatón. 

Október 18-án a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0900 projekt „Egészségfejlesztési 

ismeretek” programja keretében drogprevenciós témájú előadást tartott a 7-9. és a 10-12. 

évfolyamok számára Király Balázs rendőrszázados (volt gézás diák).  

Ugyancsak a TÁMOP fent említett projektjének „Iskolai események-őszi túrák” 

programja keretében  vettek részt egy hangulatos őszi túrán a 7.A és a 9. A-B osztályok. 
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A kirándulás a Szársomlyó szigorúan védett területére vezetett, ahova csak vezetővel 

juthat el a kiránduló. Az osztályokat elkísérték: Sümegi József igazgató úr, Sümeginé 

Bátai Margit tanárnő és Péter Péter tanár úr. Ez a program folytatódott október 20-án a 

10.B, 12.A osztályok, majd október 21-én a 8.A és 12.B osztályok részvételével. 

Kísérők voltak: dr.Somosiné Kispál Gabriella, Krammerné Gehring Éva tanárnők és 

Péter Albert tanár úr, majd Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes, valamint 

Schrothné Molnár Zsuzsanna és Postáné Herendi Yvett tanárnők.  

A TÁMOP projekt keretében vettek részt a 7.A osztályos tanulók 2 napos KRESZ-

oktatásban. A harmadik napon játékos versenyek formájában adtak számot tudásukról. 

Miskei Vendel és Péter Albert tanár urak szervezték és vezették a foglalkozásokat és a 

versenyt. 

Október 22-én reggel a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartottuk meg iskolai 

ünnepélyünket az október 23-i nemzeti ünnepünk tiszteletére. A 10.B osztályosok 

méltóságteljesen, hanggal, képpel, zenével idézték meg az 58 évvel ezelőtti forradalom 

eseményeit. A műsort összeállította és betanította Péter Albert tanár úr. Előadták: Bárácz 

Tímea, Kovács Viktória, Kolep Anett, Vágner Gréta, Hollósi Bence, Várnagy Nikoletta, 

Szalai Balázs, Szabó Barnabás, Sárközi Tirza, Ludwig Róbert, Kóródi Bence, Keszeli 

Patrik, Kapéter Benjámin, Csiszár Tamás, Bányai Gréta.  

Az ünnepély végén Németh Ágnes tanárnő átadta A Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli 

hozzájárulását Kocsis Fanninak, Tóth Andrásnak (12.A) és Péter Anitának (10.A) az 

angol nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért. 

Október 23-án a városi megemlékezésen is megérdemelt sikert aratott a 10.B 

osztályos gézások műsora.  

November 3-án Fekete Katalin, a Tolna Megyei Ismeretterjesztő Egyesület 

munkatársa a 7.A osztályban interaktív osztályfőnöki órát tartott „Etikett, protokoll” 

címmel.  

November 6-10-ig zajlottak az őszi érettségi vizsgaidőszak emelt szintű szóbeli 

vizsgái. Nagyon szép eredmények születtek: Palkó Tekla és Wojciechowski Patrícia 

11.A osztályos tanulók német nyelvből 80% feletti teljesítményt értek el (emelt szinten 

már 60%-tól jelesnek minősül a vizsga). Felkészítő tanáruk Sümeginé Szép Mária volt. 

Ugyancsak német nyelvből tett sikeres emelt szintű érettségit Bozsolik Dávid 12.A 

osztályos tanuló, akinek felkészülését Postáné Herendi Yvett tanárnő segítette. Kiváló 

emelt szintű előrehozott érettségijükkel mindhárman a középfokú nyelvvizsgát is 

megszerezték. Tóth András (12.A) angol nyelvből szerzett előrehozott emelt szintű 

érettségi vizsgát. Felkészítette: Mayer Emese tanárnő.  

November 7-én Bonyhádon rendezték meg a futball diákolimpia területi fordulóját, 

ahol a gimnázium csapata - Rácz Áron (9.A), Rácz Ferdinánd, Sáhó Barna (11.A), 

Keszeli Patrik (10.B), Sáhó Soma Ernő, Bálint Szabolcs, Miklós Márk, Kis Róbert (12.B) 

- a III. helyet szerezte meg. Edzőjük Pálffy Pál tanár úr volt. 

November 8-án este jótékonysági Géza-bált rendeztünk az általános iskola 

aulájában. A nagyon jó hangulatú batyus bálon öregdiákok, szülők, barátok, a 

nevelőtestület tagjai, valamint jelenlegi diákok vettek részt. A zenét a Dynamic zenekar 

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

színesítették a báli mulatságot. Először a Pántlika Tamburazenekar muzsikusai - Szabó 

Péter Bence, Szabó Barnabás, Farkas Tamás Barnabás - szórakoztatták a báli 

közönséget, majd a gimnázium „Amerikai Idióták” nevű rock zenekarának produkciója 

aratott nagy sikert. A zenekar tagjai voltak: Egle Károly Kende, Péter Tamás (12.A), 

Egle Gyula Koppány, Sztojka Nikoletta (9.A).  
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A jótékonysági bálon részt vevők adományait, valamint a támogatói jegyek bevételét a 

gimnáziumi tehetséggondozásra, tanulóink versenyeztetésére, jutalmazására fordítottuk a 

tanév során. 

Köszönettel tartoztunk mindazoknak, akik részvételükkel, tombolatárgyak 

felajánlásával vagy adományaikkal támogatták rendezvényünket.  

Támogatóink voltak: BÁTAGRO Bt., BÁT-GRILL Kft., Tóth Béla és családja, 

Draskovits Vencel családja, Schmidt Réka családja, Schmidt Andrea családja, Göttlinger 

Laura családja, Faller Martin családja, Jauch Norbert családja, Schaffer Ramóna családja, 

Treszner Noémi családja, Illés Imola családja, Jakab Dávid családja, Bertalan Anett 

családja, Bíró Ágnes családja, Várda Boglárka családja, Edit Kozmetika, CIRON Bt., 

Virágmozaik,  Schroth Anna családja, OTP Bank Szekszárd, Miskolci család, Hajdú 

család, Schultz család, Neidhardt család, Krammer család, Werner Anna családja, 

Sümegi József családja, Postahivatal Bátaszék, Szabóné Lajtos Ibolya fodrász, Michéli 

Kft., OTTHON-MIX Kft., BÁTÉPKER Kft., Werner Pincészet, Czigler Gabriella 

kozmetikus, Szekeres Györgyi kozmetikus, Sombereki Horgászegyesület, BÁT-GLASS 

Kft., Kanizsai Dorottya Általános Iskola Bátaszék, Kőnig Virágbolt, 100 Ft-os bolt, 

Tihanyiné Kismődi Rita, Gárdi Bútorbolt Szekszárd, Pántlika Zenekar, Papp család-

Mórágyi Lovarda, Miskolci Balázs, Huy István kerámikus, Számítástechnika bolt - 

Kovács Gábor, Nyáriné Harcsa Edit, Kokauszki Réka, Lukács Dániel  családja, Ember 

Diána Magdolna családja, Izsák Péter családja, Mátrai Evelin családja, Wittendorfer 

Ildikó családja, Mayer Dóra családja, Katona Bernadett családja, Bárány Dorina családja, 

Sáhó Kíra családja, Kiss Levente családja, Somogyi Daniella családja, dr. Kovács Klára, 

Kocsis Fanni családja, Fodermayer Eszter családja, Rónavölgyi Virág családja, Schroth 

Ádám, Zsikó Zoltán, Szabó Péter, Gemenc Bau Tolna, Wellwest Kft. Zalakaros (fődíj). 

November 12-én Szekszárdon a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar épületében került 

sor a felsőoktatási intézmények bemutatkozására. A két végzős osztályunk, a 12.A és 

12.B  tanulói a szekszárdi Munkaügyi Kirendeltség által biztosított autóbusszal utaztak 

Szekszárdra a pályaválasztási börzét megtekinteni.  

November 13-14-15-én ugyancsak Szekszárdon, a főiskola épületében rendezték 

meg az általános iskolások számára a megye középiskoláit bemutató továbbtanulási 

kiállítást. A II. Géza Gimnáziumot mindhárom napon 2-2 nevelő és 2-2 diák mutatta be 

az érdeklődőknek. November 14-én pénteken a gézás bemutatkozó programunkat az „ 

Amerikai Idióták” elnevezésű rock zenekarunk fellépése is színesítette.  

November 14-én a TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0900 program keretében informatikai 

kiállítást tekintettek meg a gimnázium számítástechnikai szakkörösei Szegeden. Az útra 

Schultzné Pem Erzsébet és Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnők kísérték el őket.  

November 18-án zajlott a Tolna Megyei Matematikaverseny iskolai fordulója, 

amelyen a 9.-12. évfolyamos gézások közül 12 tanuló vett részt. Kemény Lajos 

főigazgató úr tanítványának, Farkas Tamás Barnabásnak (12.B) a dolgozata továbbjutott 

a következő fordulóba.  

November 20-án Szekszárd-Palánkon  rendezték meg a Garamvölgyi László 

Emléktornát. Iskolánk csapata ezen a kispályás focitornán V. helyezést ért el. A csapat 

tagjai voltak: Rácz Áron (9.A), Sáhó Barna, Faller Martin (11.A), Keszeli Patrik (10.B), 

Sáhó Soma Ernő (12.A), Bálint Szabolcs, Kis Róbert (12.B). Edzőjük Pálffy Pál tanár úr 

volt.  

November 25-én szintén Palánkon zajlott a Coca-Cola Kupa, a városkörnyéki 

focitorna őszi fordulója, ahol a gézás csapat IV. helyezést ért el. Csapattagok voltak: 

Csizolszki Dávid, Kiss Lajos Levente (11.A), Tóth András, Bozsolik Dávid,  Kovács 
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Márk, Elekes Martin, Egle Károly Kende (12.A), Ludwig Róbert, Kapéter Benjamin 

(10.B), Izsák Péter, Papp Máté (10.A), Modok Adrián (9.A).  

A Bátaszéki Sport Egyesület karate szakosztályában karatézó tanulóink - Ludwig Róbert 

(10.B), Kaszás Maja (10.A), Faller Martin (11.A), Paksi Péter (12.B), Flóderer Károly, 

Schmidt Levente (7.A) - remek eredményeikkel (4 arany, 1 ezüst, 3 bronz) hozzájárultak 

a bátaszéki csapat és a magyar válogatott kiváló szerepléséhez az angliai Readingben 

megrendezett Wado-Kai Európa Bajnokságon.  
December 4-én a II. Géza Gimnázium 40 tanulója és a német nyelvi munkaközösség 

tagjai (Sümeginé Szép Mária, Postáné Herendi Yvett, Schrothné Molnár Zsuzsanna) 

megtekintették Szekszárdon a Deutsche Bühne  „Beatles a fedélzeten” című előadását. 

Az angolul és németül elhangzott Beatles-számok nagy sikert arattak a diákok körében.  

December 5-én a  TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0900 projekt keretében a gézások az 

immár évek óta hagyományos programon vettek részt: Kecelre kirándultak, ahol 

megtekintették az Országos Virágkiállítás és Vásárt és az Országos Kerámiakiállítást. 

Az őszi papírgyűjtésből befolyt összegből a tanulók jutalomként megkapták a kiállítási 

belépőjegyet. Kísérő tanárok voltak: Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes és 

Sümeginé Bátai Margit tanárnő.  

December 9-én a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének első előadását 

hallgathattuk meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Philharmonic Brass együttes 

„Zenél a film” című műsorában közismert filmzenéket szólaltatott meg, mellyel nagy 

tetszést aratott a diákok körében.  

December 12-én a TÁMOP keretében a bátaszéki gimnazisták Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes és Németh Ágnes tanárnő kíséretével korcsolyázni 

mentek Pécsre, a műjégpályára.  

December 13-án, szombaton, ami ezúttal munkanapnak számított, a TÁMOP 

keretében egészségnapra került sor. Ugyanezen a napon a gimnázium nyílt napra várta 

az érdeklődő általános iskolai tanulókat és szüleiket, akik nagyon szép számmal érkeztek, 

hogy tájékozódjanak az iskoláról és a jövő tanévi képzési kínálatról. A vendégeknek 

lehetősége volt óralátogatásokra is. 

December 14-én vasárnap a bátaszéki gimnazisták egy különbusszal Budapestre 

utaztak, ahol a TÁMOP keretében sporttevékenységben vettek részt. Este 

színházlátogatással zárult a nap: a Mary Poppins című musicalt tekintették meg a 

Madách Színházban.  

December 16-án tartottuk meg az Implom József  Helyesírási Verseny iskolai 

fordulóját. Idén heten neveztek be a versenybe, amelyet Péter Anita 10.A osztályos 

tanuló nyert meg. Ő jutott tovább a megyei fordulóba. 

December hónapban zajlott az úszók számára a Megyei Diákolimpia Bonyhádon. A 

gézás tanulók közül Bátai Eszter (10.A) mellúszásban, Mezei Réka (11.A) hátúszásban 

bronzérmet nyert. A lányok váltója (Bertalan Anett, Mesz Zsófia, Bátai Eszter, Mezei 

Réka) szintén bronzérmes lett.  

December 18-án délután került sor a Polgármesteri Hivatalban arra a fogadásra, 

amely immár hagyománnyá vált az elmúlt évek során. Bozsolik Róbert polgármester úr 

ünnepélyes keretek között fogadta azokat a fiatalokat, akik a 2014-es esztendőben a 

tanulásban, a kulturális életben vagy a sportban kimagasló eredményeket értek el, ezzel 

öregbítették városunk hírnevét. A II. Géza Gimnáziumot 5 tanuló képviselte: Kocsis 

Fanni, Egle Károly Kende, Bozsolik Dávid, Czippán Réka a 12. A-ból és Farkas Tamás 

Barnabás a 12.B-ből.  
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Kocsis Fanni kiváló tanuló, eddig minden tanévben kitűnő bizonyítványa volt. 

Biológiából jeles előrehozott középszintű érettségit tett, német és angol nyelvből is 

középfokú nyelvvizsgát szerzett. Számtalan versenyen is megmérette magát, jeleskedett 

országos biológia- és matematikaversenyeken, indult művelődéstörténeti és anyanyelvi 

vetélkedőkön is. Mindenütt szép eredményt ért el. Osztályközösségének aktív tagja volt, 

a gimnázium Tudományos Diákkörének évekig elnöke volt. Sokoldalúságát az is 

bizonyítja, hogy kisgyermek kora óta zongorázik és lelkes tagja a Bátaszéki Ifjúsági 

Fúvószenekarnak.  

Egle Károly Kende kiváló tanulmányi eredményt ért el. Jeles előrehozott középszintű 

érettségit tett informatikából és angol nyelvből. A sport terén is sikeres volt: a Bátaszéki 

Karate Szakosztály tagjaként számos bajnokság dobogós versenyzője volt. A tanulás és a 

sport mellett maradt még ideje és energiája a zenélésre is: az „Amerikai idióták” nevű 

rock zenekarunknak egyik alapítója és szólógitárosa, frontembere, nevük már 

megyeszerte ismertté vált.  

Bozsolik Dávid jeles tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetett. Előrehozott középszintű 

érettségit tett informatikából, jeles előrehozott emelt szintű érettségi vizsgát tett német 

nyelvből. Az osztályközösség aktív tagja volt. A tanulás mellett a sport területén is 

jeleskedett. Míg ideje engedte, labdarúgással töltötte szabad idejét, kiváló kapusa volt 

csapatának. Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy öt éve oszlopos tagja a Bátaszéki 

Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoportnak.  

Czippán Réka sokoldalú, tehetséges diák. Jeles tanulmányi eredményt ért el kiváló 

szorgalommal, példamutató magatartással. Angol nyelvből jó előrehozott középszintű 

érettségit tett. A gimnáziumi Tudományos Diákkör titkára volt. A tanulmányai mellett 

hét éve zenével is foglalkozik, négy éve népi hegedű tanszakra jár. Emellett a bátaszéki 

Best Street Team modern tánccsoport tagja.  

Farkas Tamás Barnabás gimnáziumi évei alatt végig szorgalmas, jó képességű, 

megbízható tanuló volt. Informatikából jeles előrehozott középszintű érettségit tett. 

Tanulmányi munkáján kívül kulturális tevékenysége is kiemelkedő volt: rendszeres 

fellépője volt a gimnázium rendezvényeinek, a Géza-gáláknak, ünnepi műsoroknak, 

megemlékezéseknek. A Pántlika Zenekar nagybőgőseként a Magyar Televízió 

„Fölszállott a páva” című műsorában is fellépett vendég előadóként. 

December 19-én, a hagyományokhoz híven, a téli szünet előtti utolsó tanítási napon 

a tanórákat követően olyan karácsonyváró programokon vettek részt a II. Géza 

Gimnázium tanulói, amelyek meghittebbé tették az ünnepekre való készülődés 

hangulatát. Napközben osztályonként 2-3 tanuló közreműködésével mézeskalács készült 

az ebédlőben. Az iskola minden tanulója és nevelője kapott a frissen sült édességből és 

hozzá a teából tízóraira. A római katolikus templomban a Bátaszéki Pedagógus Kórus 

előadásában gyönyörködhettünk, amelyért köszönettel tartoztunk  a kórus tagjainak és 

Maul Péter karnagy úrnak.  

A 7.A osztályosok a Petőfi Sándor Művelődési Házban adták elő kedves és 

elgondolkodtató karácsonyi műsorukat, amellyel érzékeltették az ünnep jelképes 

jelentését, a családnak, a szeretetnek és megértésnek mindennél fontosabb értékét az 

emberek életében. A műsort összeállította és betanította Sümeginé Bátai Margit tanárnő, 

valamint a felkészítésben segédkezett még Prantner Béla tanár úr. Az ünnepély végén 

Németh Ágnes tanárnő A Gimnáziumért Alapítvány pénzbeli hozzájárulását adta át az 

ősszel nyelvvizsgát szerzett tanulóknak. Angol nyelvi középfokú nyelvvizsgájáért 

Tihanyi Petra (12.A), Mezei Réka, Werner Anna (11.A), német nyelvi középfokú 
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nyelvvizsgájáért Wojciechowski Patrícia, Palkó Tekla (11.A) és Bozsolik Dávid (12.A) 

kapott jutalmat.  

Január  10-én a II. Géza Gimnázium nyílt napot tartott az érdeklődő általános 

iskolai tanulóknak és szüleiknek. Az igazgatói tájékoztatót követően a tanórákra is 

belátogathattak a vendégek.  

Ugyanezen a napon a TÁMOP keretében a 7.-8. osztályosok számára előadások 

hangzottak el a családi életre nevelés témakörében. 

Január 13-án pályaválasztási szülői értekezletre került sor a végzős diákok és 

szüleik számára.  

Ezen az estén tartotta meg első előadását Sümegi József igazgató úr a Tudományos 

Diákkör által meghirdetett „Történelem emberközelben” előadás-sorozat keretében „A 

királyi hatalom megerősödése és megingása” címmel.  

Január 14-én a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének 2. előadását hallhattuk 

a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Balog József zongoraművész virtuóz játékával 

ejtette ámulatba a gimnazista közönséget.  

Január 16-án a 7.A és 8.A osztályos tanulók korcsolyázni mentek Pécsre, a 

műjégpályára  Sümeginé Bátai Margit és Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnők 

kíséretével.  

Január 16-án este megtartottuk a végzősök szalagtűző ünnepélyét az általános iskola 

aulájában. A házigazdák a 10.A és 11.A osztály tanulói voltak, akik hangulatos 

műsorukkal köszöntötték a 12.A (osztályfőnökük dr. Somosiné Kispál Gabriella) és 12. 

B osztályos (osztályfőnökük Postáné Herendi Yvett) társaikat. A műsorban tenorkürt-

klarinét duettet adott elő Skorday Lilla és Wágner Nóra, verset mondott Rácz Ferdinánd, 

majd a két osztály tagjaiból alakult alkalmi kórus elénekelt egy dalt. Sümegi József 

igazgató úr ünnepi beszédét követően megtörtént a szalagtűzés. Ezután a két ballagó 

osztály tánca következett. A 12.A-sok  cha-cha-chát, a 12.B-sek  bécsi keringőt táncoltak. 

Mindkét osztály táncosait Gaál László szekszárdi tánctanár tanította be. Az ünnepély a 

gimnázium aulájában, zárt körben, folytatódott. A 10.A és a 11.A osztály tanulói az 

alkalomhoz illően, szépen feldíszített asztaloknál felszolgálták a vacsorát az 

ünnepelteknek és a nevelőtestület tagjainak. A színvonalas, méltóságteljes szalagtűző 

ünnepély megszervezéséért, lebonyolításáért dicséret illette a házigazdákat, a 10.A és 

11.A osztály tanulóit és az osztályfőnököket, Sümeginé Szép Mária és Németh Ágnes 

tanárnőket. Köszönettel tartoztunk Tihanyiné Kismődi Ritának az ünnepélyes dekorációk 

és asztaldíszek elkészítéséért.  

Január 21-én a pályaorientáció keretében a véméndi általános iskola 7. osztályos 

tanulói rendhagyó osztályfőnöki óra keretében meglátogatták iskolánkat. Tájékoztatást 

hallgathattak, nézhettek meg iskolánk képzési kínálatáról, a gézás diákélet eseményeiről, 

rendezvényeiről, majd körbesétáltak az épületben.  

Január 22-én rövid megemlékezést tartottunk a magyar kultúra napjáról. A 8.A 

osztályosok műsora felidézte Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményének 

megszületését, majd verssel, képpel, zenével aláfestve hangsúlyozta az anyanyelv, a 

szülőföld, a nemzeti hagyományok fontosságát a magyar emberek életében. Az 

előadásban szerepeltek: Lubiczki Zalán, Samosi Szabolcs, Kaszás Zénó, Fodermayer 

Eszter, Győri Bettina, Somos Nóra, Tanner Sára, Halbaksz Zsóka, Csankó Dorottya, 

Faragó Fanni. A technikát kezelte Máthé Krisztián. A műsort betanította Schrothné 

Molnár Zsuzsanna tanárnő és Prantner Béla tanár úr.  

Január 23-án megrendeztük a tavaly útjára indított „A gimnázium éjszakája” 

elnevezésű programunkat, amely este 18 órától 24 óráig tartott. Nagyon változatos 



 14 

tevékenységeket biztosítottunk az érdeklődőknek. Volt filmklub, kártya és társasjáték, 

kézműves foglalkozás. Lehetőség nyílt különleges gyűjteményekből rögtönzött kiállítás - 

Mayer Antal tanár úr pénzeinek és Schultzné Pem Erzsébet tanárnő szalvétáinak - 

megtekintésére, be lehetett nevezni az asztalitenisz illetve csocsóbajnokságba. A 

legnagyobb sikere a táncháznak és a karaoke-versenynek volt. Péter Péter tanár úr 

csárdást, Bozsolik Dávid 12.A osztályos tanuló kólót és zeppedlit tanított az 

érdeklődőknek. Örömünkre szolgált, hogy az általános iskolás diákok közül is szép 

számmal részt vettek a programokon. Köszönet illette Tihanyiné Kismődi Ritát, Rudolf 

Lászlót és a sakk-klub tagjait, akik közreműködésükkel hozzájárultak rendezvényünk 

sikeréhez.  

Január 27-én a TDK előadás-sorozat 2. részeként Sümegi József igazgató úr   „Az 

Aranybullák-kora” címmel tartotta meg előadását.  

Január 29-én a TÁMOP keretében egészségfejlesztési ismeretek témakörben a 

szív-és érrendszeri betegségekről és megelőzésükről tartott előadást a gézás diákoknak 

dr. Gyimesi Éva.   

Február 3-án a gézások különbusszal Pécsre utaztak korcsolyázni a műjégpályára 

Wernerné Győri Andrea tanárnő és Tornóczki Attila tanár úr kíséretével.  

Február 5-én a TÁMOP „Egészségfejlesztési ismeretek” programja keretében dr. 

Bajor Klára tartott előadást a gimnazistáknak a „Bőrünk egészsége” témában. Szó esett 

többek között a napozás, a tetoválás, a piercing, a műköröm veszélyeiről.  

Február 6-án a Kaposvári Egyetemen rendezték meg a Fodor József Országos 

Biológiaverseny döntőjét, ahol Werner Anna  11.A osztályos tanuló az előkelő 10. 

helyet, Wágner Nóra pedig a 18. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk Wernerné Győri 

Andrea tanárnő volt.  

Ugyancsak február 6-án rendezték meg Bonyhádon a Curie levelezős 

matematikaverseny  területi döntőjét a 8. évfolyamos tanulók számára. A II. Géza 

Gimnázium nyolcadikos diákjai nagyon szép eredményt értek el: Somosi Szabolcs I. 

helyezett lett, Draskovits Vencel III. és Nagy Dávid Márk V. helyezést szerzett. 

Felkészítő tanáruk Németh Ágnes tanárnő volt.  

Február 10-én a gimnázium névadójának, II. Géza királynak a tiszteletére rendezett 

programokat hagyományosan a megyei szavalóverseny nyitotta, melyet 28. alkalommal 

rendeztünk meg a megye középiskolásainak részvételével. A hagyományoknak 

megfelelően a versenyzőknek 2 verset kellett elmondani: az egyik a kijelölt témához 

kapcsolódott, a másik pedig szabadon választott magyar vers volt. Idén Tótfalusi 

Istvántól kölcsönöztük a mottót: "a bukfencező múzsa" - a humor a magyar 

költészetben. 
Az influenzás időszak miatt az eredeti 30 jelentkezőből 20 diák mérte össze 

versmondó tehetségét. A versenyben a következő iskolák tanulói vettek részt: 

a szekszárdi Garay János Gimnázium, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 

és Kollégium, a tolnai Sztárai Mihály Gimnázium, a dunaföldvári Magyar László 

Gimnázium, a szekszárdi Szent László Szakképző Iskola Egészségügyi Tagintézménye, a 

szekszárdi Szent László Szakképző Iskola Vendéglátó Szakképző Tagintézménye és a 

házigazda, II. Géza Gimnázium. 

Iskolánkat hárman képviselték: Bihari Felícián (9.B), Illés Imola és Göbl Gabriella 

(10.A). Felkészítő tanáruk Prantner Béla tanár úr volt. 

A verseny végeredménye: I. Fábián Nikoletta (Garay János Gimn., Szekszárd), II. 

Kalányos Melinda (Petőfi S. Evangelikus Gimn., Bonyhád ) és Fafka Borbála (Magyar L. 

Gimn., Dunaföldvár), III. Göbl Gabriella (II.Géza Gimn., Bátaszék) lett. A közönség 
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által odaítélt "Balog Viktor-emlékdíjat", azaz a közönségdíjat szintén Fábián Nikoletta 

nyerte el. 

A zsűri elnöke Csötönyi László előadóművész volt (iskolánk egykori, Kazinczy-

érmes tanulója, aki maga is számos szavalóversenyt nyert), tagjai: Riglerné Stang Erika 

(a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatónője), Sági Lajosné (a Keresztély Gyula Városi 

Könyvtár vezetője) és Balogh Borbála (a mórágyi általános iskola pedagógusa, egykori 

gézás szavalónk) voltak. A versenyt szervezte: Horváth Jánosné. Köszönettel tartoztunk 

Sági Lajosnénak, aki a városi könyvtár nevében ajándékkönyveket ajánlott fel a 

versmondók jutalmazására.  

Február 10-én este a TDK előadás-sorozatának 3. előadását tartotta meg Sümegi 

József igazgató úr „Tatár veszélyben” címmel.  

Február 9-13-ig a gézás diákok Mayer Emese tanárnő kíséretével sítáborban vettek 

részt a Felvidéken, Donovaly síközpontjában (Szlovákiában), ahova a füleki 

testvériskolánk támogatásával jutottak el a gézás tanulók. Segítségükért ezúttal is 

köszönettel tartoztunk füleki barátainknak.  

Február 12-én került sor a Géza-napi programsorozat keretében az általános 

iskolások számára meghirdetett művelődéstörténeti versenyre. A környező települések 

diákjai szép számmal jelentkeztek a megmérettetésre: jöttek Szekszárdról, a Dienes 

Valéria Általános Iskolából, a Garay János és a Baka István Általános Iskolákból, a 

mórágyi, a várdombi és a dunaszekcsői általános iskolákból is. Sajnos éppen a 

bátaszékiek nem tudtak részt venni, mivel mind a diákok, mind a felkészítő tanárok 

áldozatul estek az influenzajárványnak. Az idei verseny témája „A Jagellók kora (1490-

1526)”  volt. Győzött a Garay János Általános Iskola csapata, a második és a harmadik 

helyet a Dienes Valéria Általános Iskolából érkezett két csapat szerezte meg. A versenyt 

Sümegi József igazgató úr vezette, a szervezésben közreműködött dr. Somosiné Kispál 

Gabriella tanárnő és Péter Albert tanár úr. A zsűri tagjai a II. Géza Gimnázium tanulói 

közül kerültek ki. A szavalóverseny és a művelődéstörténeti verseny emléklapjait, 

okleveleit Miskei Vendel tanár úr készítette.  

Február 13-án Tolnán, illetve február 14-én Bonyhádon rendezték meg a Curie 

környezetvédelmi verseny területi döntőit. Három levelezős forduló után mindig a 10 

legjobb csapatot hívják meg a döntőbe. Iskolánkból mindkét döntőbe 2-2 csapatot hívtak 

meg. Tolnán a „nagyok” között a 10. évfolyamos tanulóink - Szabó Kinga, Schmidt 

Réka, Jauch Norbert - az V. helyet szerezték meg, a 9. osztályos csapatunk - Egle Gyula 

Koppány, Sztojka Nikoletta, Mesz Zsófia Blanka- pedig a VII. helyezést érte el. 

Felkészítő tanáruk Wernerné Győri Andrea tanárnő volt. Bonyhádon a 

„kisgimnazistáink”, a 8.A-sok is két csapattal vettek részt a versengésben. A Faragó 

Fanni, Kaszás Zénó, Somosi Szabolcs alkotta csapat megnyerte a nyolcadikosok 

versenyét, a másik csapatunk - Hajdu Alexandra, Kiss Eszter, Wahl Veronika Réka - 

pedig  V. helyezett lett. Versenyzőinket felkészítette Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

igazgatóhelyettes.  

Február 16-20-ig tartott a királyi pár jelöltek kampánya. Az idén az a sajátos 

helyzet állt elő, hogy mind a király, mind a királyné szerepére egy-egy jelölt pályázott a 

11.A osztályból. A diákok a február 20-i szavazáson meg is választották Faller Martint 

II. Géza királynak, Mezei Rékát pedig Eufrozina királynénak.  

Február 18-án a Filharmónia ifjúsági hangversenybérletének 3. koncertjét 

hallgattuk meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A Pécsi Szimfonietta együttes adta 

elő a”Szimfonikus varázslatok” című műsorát.  
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Február 19-én a II. Géza Gimnázium 45 tanulója Pécsre utazott, hogy a Nagy Lajos 

Gimnázium dísztermében megtekintse angol nyelven a „Frankenstein” című előadást 

Krammerné Gehring Éva, Inczédy Lászlóné és Mayer Emese tanárnők kíséretével. A kis 

létszámú társulat angol színészei Európa-szerte a különböző országok középiskolás 

diákjainak adják elő angol nyelvű produkcióikat, ezzel is az európai fiatalok angol 

nyelvtudásának fejlesztését kívánják elősegíteni. A színházi élmény után a „jeges” 

élvezeteknek hódolhattak a gézások, ugyanis a műjégpályán vidám korcsolyázással zárult 

a pécsi kirándulás.  

Február 19-én a TÁMOP „Családi életre nevelés” programja keretében a 9. 

osztályosok interaktív foglalkozáson vettek részt. 

Február 20-án a történelemórákon a szaktanárok megemlékeztek a kommunizmus 

áldozatairól.  

Február 24-én Sümegi József igazgató úr megtartotta a TDK előadás-sorozatának 

befejező, 4. előadását „Az utolsó Árpádok” címmel.  

Február 25-én, szerdán rendeztük meg a diákok által minden évben nagyon várt 

vidám diáknapot, vagyis a „Géza-napot”. Ebben az évben a 10. B osztály tanulói - 

osztályfőnökük, Péter Albert tanár úr vezetésével - szervezték és bonyolították le a 

szórakoztató, változatos és érdekes programokat, vetélkedőket. Az osztályok csapatai 

feladatlapot töltöttek ki II. Géza királyról, valamint sport témában, majd országokat 

kellett felismerni a himnuszuk vagy zászlójuk alapján. Az „ízek és illatok” állomáson 

fűszereket kellett azonosítaniuk. Filmrészletek alapján a film címét, képekről híres 

épületeket kellett felismerni. Minden osztályból néhány tanuló „kézműveskedett”, azaz 

ajándékot készítettek (koronát, ékszereket) a királyi párnak. Az osztályok közötti 

versenyt az idén a 12.A nyerte, második lett a 11.A, harmadik helyen a 12.B osztály 

végzett.  

A délelőtti programokat hagyományosan a Petőfi Sándor Művelődési Házban 

rendezett „királyi fogadás” zárta, ahol az újonnan megválasztott királyi pár, Faller 

Martin (II.Géza) és Mezei Réka (Eufrozina) tiszteletére az „alattvalók” előadták hódoló 

verseiket és átadták a délelőtt folyamán készített ajándékokat. Ezután a király elmondta 

„trónbeszédét”, a királyné pedig megjutalmazta a közelmúltban szép tanulmányi vagy 

kulturális eredményeket elért tanulókat. 

Február 27-én a hagyományos Géza-gálával zárultak idén is a Géza-napi 

rendezvények. Ebben az évben kétszer adták elő a szereplők a gálaműsort: délután 4 

órakor és este 7 órakor. Mindkét előadásra zsúfolásig megtelt a művelődési ház nézőtere. 

A közönség idén is meggyőződhetett diákjaink tehetségéről. A változatos, színes 

műsorban felléptek a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai (Bozsolik Zsófi, 

Skorday Lilla, Bozsolik Dávid, Elekes Martin, valamint Galla Kata, Göbl Viktória), a 

Pántlika Zenekar (Szabó Barnabás, Farkas Tamás Barnabás, Szabó Péter Bence, 

vendégként: Magali Anna), az Amerikai Idióták rockzenekar (Péter Tamás, Egle Károly 

Kende, Egle Gyula Koppány, Sztojka Nikoletta és Vincze Mátyás), a Best Street Team 

tánccsoport (Hollósi Bence, Bihari Felícián, Czippán Réka, Ill Patrícia, Bárdos Antónia, 

Várnagy Nikoletta, Mácsai Viktória, valamint Simondi Réka, Dobai Bettina, Pesti 

Zsófia). Vidám jelenetet adtak elő a 8.A osztályosok (A karnevál), a 10.A-sok („Géza 

shop”), a 11.A („Így tanítotok ti”), a 12.A osztály („A bátai igazlátó asszony és a 12.A 

osztály történelem érettségije”). Fúvós hangszertriót és duót is hallhattunk Schroth Anna, 

Dana Diána, Szilágyi Lili (7.A) és Máthé Krisztián (8.A) előadásában. Stand up 

jelenettel szórakoztatta a közönséget Bihari Felícián (9.B) és Hollósi Bence 10.B), 

humoros jelenetet adott elő Kiss Lajos Levente (11.A) és Skorday Lilla (10.A). Illés 
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Imola (10.A) humoros verset szavalt, Halbaksz Zsóka (8.A) bukovinai székely 

népmesével, Horváth Tímea (11.A) énekszólójával örvendeztette meg a közönséget.  

Az egyes műsorszámok összeállításában, betanításában részt vettek: Schrothné Molnár 

Zsuzsanna, Németh Ágnes, Maul Péter, Czíner Eszter, Wittendorfer Ildikó, dr.Somosiné 

Kispál Gabriella. A műsort rendezte Horváth Jánosné, a hangosítást Péter Albert tanár úr 

és Molnár József végezte. 

Március 3-án és 10-én a TÁMOP „Egészségfejlesztési ismeretek” programja 

keretében a gimnázium tanulói a Steindl Andrea gyógytornász által vezetett, tartásjavító 

gerinctorna gyakorlatokból álló foglalkozásokon vettek részt.  

Március 13-án a Petőfi Sándor Művelődési Házban tartottuk meg a március 15-i 

nemzeti ünnepről való megemlékezésünket. A 9. évfolyam tanulóinak műsora 

felelevenítette az 1848. március 15-én történteket, megidézte a nevezetes nap hőseit, 

eseményeit. Szerepeltek: Bozsolik Zsófi, Mesz Zsófia Blanka, Sztojka Nikoletta, Bárány 

Dorina, Egle Gyula Koppány, Modok Adrián, Ranga Martin, Bihari Felicián, Ill 

Patrícia, Biró Zsanett Kata, Szekeres Alíz, Istlstekker Ivett, Jakab Dávid. A műsort 

betanította Péter Péter tanár úr.  

A 9. osztályosok március 15-én, vasárnap a városi ünnepi megemlékezésen is 

bemutatták - nagy tetszést aratva - az ünneplő közönségnek ezt a műsorukat.  

Március 14-én a II. Géza Gimnázium tanulói 5 csapattal vettek részt a „ π-nap” 

elnevezésű játékos vetélkedőn, amelyet Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési 

Központban szerveztek a megye középiskolásai számára. A 7.-8. osztályosok 

versenyében az I., a II. és a III. helyet is a bátaszéki gézások nyerték. A győztes csapatok 

tagjai voltak: Halbaksz Zsóka, Kiss Eszter, Kaszás Zénó, Wahl Veronika, Hajdu 

Alexandra, Draskovits Vencel, Lubiczki Zalán, Prucs Ákos, Somos Nóra, Csankó 

Dorottya (8.A), valamint Göttlinger Laura, Schaffer Ramóna, Molnár Bence, Váncsa 

Eugénia, Schroth Anna (7.A), Lukács Melánia (4.oszt.). A 10.-11. osztályosok 

versenyében a 11. A csapata - Sas Alexandra, Pap László, Palkó Tekla, Wágner Nóra, 

Werner Anna, Wojciechowski Patrícia - a III. helyezést érte el, a 10.B csapata - Kapéter 

Benjamin, Kóródi Bence, Csiszár Tamás, Szabó Kinga, Soós Eszter, Sárközi Tirza - 

pedig VI. helyezett lett. Bárácz Tímea a rajzaival segítette a csapatot. A gézás tanulókat 

felkészítették és elkísérték: Schrothné Molnár Zsuzsanna, Sümeginé Bátai Margit és 

Schultzné  Pem Erzsébet tanárnők.  

Március és április hónapban zajlottak az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett 

tanulók számára az osztályozó vizsgák. A végzősök a „próba érettségikkel” gyakoroltak 

a valódi megmérettetésre.  

Március 19-én került sor a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyre, amelyen 

iskolánkból 15 fő vett részt. Közülük a legjobb eredményt Farkas Tamás Barnabás 12.B 

osztályos tanuló érte el, aki a megyei versenyben a 27. lett. Péter Attila (12.B) a megyei 

versenyzők közül a 46. helyezést érte el. Mindkettőjük matematikatanára Kemény Lajos 

főigazgató úr volt. A 11. évfolyamosok közül Werner Anna a megyei versenyben a 46. 

lett. Ő Schultzné Pem Erzsébet tanárnő tanítványa volt.  

Március 20-án a szekszárdi Munkaügyi Központ munkatársai tartottak előadást a 

végzős osztályoknak az érettségi utáni legfontosabb tudnivalókról.  

Ugyanezen a napon Pécsen rendezték meg az Európai Unióról szóló verseny regionális 

(dél-dunántúli) döntőjét, ahova a 12.B osztályos csapatunk is bejutott, és megnyerte a 

versenyt. A győztes csapat tagjai voltak: Bálint Szabolcs, Kis Róbert, Farkas Tamás 

Barnabás. Versenyzőinket Péter Albert tanár úr készítette fel.  
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Március 20-án és 21-én Bonyhádon zajlott a „Glasperlenspiel” országos német 

nyelvi országismereti és kultúrtörténeti verseny döntője. (Az egész országból 21 iskola 

129 versenyzője vett részt az első fordulóban.) A II. Géza Gimnázium 8.A osztályos 

tanulója, Somosi Szabolcs megnyerte a versenyt, országos I. helyezett lett. Felkészítő 

tanára Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnő volt.  

Március 21-én, szombaton került sor a XVIII. Bakancsos Atom Kupa - Országos 

Természetjáró Tájékozódási Csapatbajnokságra Pakson (az Ürgemezőn), ahol az IFI 

kategóriában a csapatunk - Molnár Bence (7.a) és Lubiczki Zoltán (8.A) - a II. helyet 

szerezte meg. Versenyzőinket felkészítette és elkísérte Wernerné Győri Andrea tanárnő.  

A megyei honismereti egyesületekből álló Honismereti Szövetség még 2007-ben 

elhatározta, hogy egyik legkiválóbb szellemi nagyságunk, Bél Mátyás születésnapját, 

március 24-ét a honismeret napjává nyilvánítja. A Tolna Megyei Egyed Antal 

Honismereti Egyesület 2015. március 23-án megemlékezést tartott a honismeret napja 

alkalmából, amelynek helyszínéül ezúttal a bátaszéki II. Géza Gimnáziumot választotta. 

Az egyesületi tagok, a gimnázium diákjai, nevelői és az érdeklődő városlakók Sümegi 

József igazgató úr, majd dr. Gesztesi Enikő egyesületi elnök köszöntőjét követően 

meghallgathatták először Zentai András (címzetes gimnáziumi igazgató) előadását „A 

polihisztor Bél Mátyás” címmel, ezután Sümegi József igazgató úr előadását „Báta és a 

Garaiak” címmel. Végezetül a II. Géza Gimnázium 12.B osztályos tanulói, Farkas 

Tamás Barnabás, Kis Róbert, Bálint Szabolcs (az előzőekben már említett európai uniós 

verseny győztesei) mutatták be „Az Európai Unió bővítési politikája” című előadásukat.  

Március hónapban zárult az „Olvass velünk!” Országos Tanulmányi Verseny, 

melyet a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szervezett. Az idei verseny az „Anna Frank 

naplója” című könyvre épült. A feladatok egy része Anna Frank korára, a történelmi 

háttérre vonatkozott. A diákoknak angol nyelvű szakirodalmat is el kellett olvasni a főhős 

hollandiai életszakaszáról. A könyv alapján egy kiállítást is kellett tervezniük és 
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készíteniük a csapatoknak. A szervezők az írásbeli fordulók és a beküldött pályamunkák 

pontszámai alapján hirdették ki a végeredményt. A II. Géza Gimnázium 8.A osztályos 

csapata összesítésben a IV. helyezést érte el. A csapat tagjai voltak: Fodermayer Eszter, 

Draskovits Vencel, Somosi Szabolcs. Versenyzőink felkészülését dr Somosiné Kispál 

Gabriella tanárnő segítette.  

Március 31-én Szekszárdon zajlott a Coca-Cola Amatőr Kispályás Focikupa, 

amelyen csapatunk a IV. helyen végzett. A csapat tagjai voltak: Elekes Martin, Egle 

Károly Kende, Kovács Márk, Bozsolik Dávid, Tóth András (12.A), Ludwig Róbert 

(10.B), Izsák Péter, Papp Máté (10.A), Csizolszki Dávid, Kiss Lajos Levente (11.A), 

Modok Adrián (9.A).  

Április 3-án és 4-én Miskolcon rendezték meg az Országos Diákolimpia sakk 

döntőjét, ahol Werner Anna 11. A osztályos tanuló I. helyezést ért el.  

Április 9-én a 8.A osztály tanulói Schrothné Molnár Zsuzsanna és Németh Ágnes 

tanárnők kíséretével részt vettek a bajai Duna-fürdő és Pörböly közötti útszakasz melletti 

ártéri erdő megtisztításában. A szemétgyűjtési akciót, amely az utóbbi években 

hagyományosan része a tanulók környezettudatos nevelésének is, a Gemenc Zrt. 

munkatársai szervezték és irányították. A szervezők nagyon meg voltak elégedve a gézás 

kisgimnazisták lelkes és alapos munkájával, melynek eredményeként tetemes 

mennyiségű szemetet sikerült eltávolítani a gemenci erdőből. A tanulók bosszankodtak 

mások hanyagsága miatt, és megfogadták, hogy ők mindenképpen ügyelni fognak a 

tisztaságra, ha legközelebb a természetben járnak. 

Április 15-17-ig  40 diák  a TÁMOP- program keretében ökotáborban vett részt 

Sümeginé Bátai Margit és Wernerné Győri Andrea tanárnők, valamint Péter Albert tanár 

úr kíséretével. Bozsolik Zsófi és Mesz Zsófia Blanka 9.A osztályos tanulók számoltak be 

élményeikről. 

ÖKOTÁBOR  2015 
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 „2015. április 15-én izgatottan érkeztünk a gimnázium elé, ahol mindenki nagy 

bőröndökkel várta az indulást. Mikor a csomagok már a buszban voltak, 8 óra tájban el 

is indultunk. A 40 főből álló csoport elsőként Székesfehérvárt rohamozta meg, ahol az 

arany márványból készült Országalmát csodálhattuk meg. Majd a középkori romkertet 

tekintettük meg, ahol idegenvezető segítségével megismerhettük a romkert sok évszázadra 

visszanyúló történetét. A polgármesteri hivatalban a Szent Korona másolatát láthattuk. A 

következő állomásunk Zirc volt, ahol egy nagyon finom ebéddel vártak bennünket a 

vendéglőben. A nap folyamán a Zirci Ciszterci Apátságot látogattuk meg. Az Apátság 

díszítésében gyönyörködhettünk, majd a 60.000 kötetet tartalmazó könyvtárat néztük 

meg. A délután folyamán a veszprémi Vadasparkba látogattunk el, ahol érdekes és 

hatalmas állatokkal találkozhattunk. Délután 5 óra tájban foglaltuk el a szállásunkat, 

ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Balatonra.  

Második nap az apátságot és a levendulaházat tekintettük meg Tihanyban. Délben 

egy helyi étteremben ebédeltünk, majd teli pocakkal megmásztuk a Badacsonyt, ahol egy 

borászati múzeumot néztünk meg. A Tapolca felé vezető úton a kékkúti Theodora 

ásványvíz forrásnál töltöttük fel üvegeinket, majd felfrissülten folytattuk utunkat. A tavas 

barlangban először előadást hallhattunk a barlang keletkezéséről, majd csónakázásra is 

volt lehetőségünk. Háromszemélyes csónakokkal hódítottuk meg a tavas barlangot. Végül 

egy fagyival zártuk a napot.  

 Harmadik nap reggel szomorúan csomagoltunk össze, majd reggeli után elindultunk 

Sümegre, hogy megnézzük a várat. Az utunk innen Keszthelyre vezetett: a Festetics-

kastély díszes termeit és hatalmas könyvtárát tekintettük meg. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy láthattuk a Hintókiállítást, a Vadászati  és Történelmi Modellvasút kiállítást is. 

Innen a zalakarosi fürdőbe mentünk, ahol a délutánt töltöttük. Este 9 óra tájban 

fáradtan, de sok szép élménnyel gazdagodva értünk haza Bátaszékre.” 

 

Április 23-án a 7.-10. évfolyamok tanulóiból 15 fő Besigheimba utazott, hogy 

német testvériskolánk vendégeiként, valamint a fogadó diákok és családjuk körében 

gyakorolhassák a német nyelvet. A gézásokat elkísérte két nevelő is: Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes és Mayer Emese tanárnő. Az idei diákcsere program 

is a TÁMOP pályázat anyagi támogatásával valósult meg. A nyolcadikos gézások így 

számoltak be az utazásról, élményeikről:  

„Nagyon vártuk már a besigheimi utat. Hajnali ötkor gyülekeztünk csomagjainkkal a 

piactéren, hogy a különbusszal elinduljunk a hosszú útra, amely gyorsan eltelt, mert 

közben jól szórakoztunk. 

A testvérvárosban ismerősként fogadtak minket. Voltak, akik ismét ugyanahhoz a 

partnerhez kerültek, akinél már előző évben is laktak. Az ott töltött egy hét fő témája a 

kommunikáció és a média volt. A nyelvgyakorlás céljából erre épültek a programok is. 

Először Heilbronnban voltunk, majd Mainzba utaztunk, az iskolában tanítási órákon 

vettünk részt. Heilbronnban egy szerkesztőségben néztünk meg, hogyan készülnek az 

újságok. Mainzban a Gutenberg Múzeumot tekintettük meg. Hétvégén a családok 

programokat szerveztek nekünk: voltak, akik Tripsdrillbe (Vidámparkba) mentek, 

bowlingoztak, mások konfirmáláson vettek részt. A hét minden napján projektmunkát 

készítettünk: többek között rajzfilmet is csináltunk a Besigheimban töltött időről. Az 
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utolsó napon vacsorát rendeztek nekünk. Másnap érzékeny búcsút vettünk a családoktól 

és hazautaztunk.  

Mindenki jól érzete magát és reméljük, hogy jövőre is elmehetünk majd 

Besigheimba. Köszönjük kísérőinknek, Neidhardtné Gyarmati Erzsébet és Mayer Emese 

tanárnőknek a sok-sok türelmet és figyelmet.”  

 

Április 29-én délután került sor a végzős osztályok osztályozó értekezletére, majd 

kora este a nevelőtestület tagjai a gimnázium aulájában meghallgatták a végzősök által 

előadott szerenádot, amellyel gimnáziumi tanulmányaik végén jelképesen tanáraiknak 

mondtak köszönetet az itt töltött évek alatt kapott sok  segítségért. Ezután a nevelők egy 

kötetlen beszélgetés keretében vendégül látták a szerenádozókat. 

Április 30-án a 12.A és 12.B osztály tanulói gimnáziumi éveik utolsó tanítási napján 

mókás, kisgyerekes öltözetben jelentek meg, és önfeledt, vidám játékkal töltötték el a 

délelőtti tanórákat. A hagyományos „bababallagás” keretében búcsúztak a 

gyermekkortól, az iskolás évektől.  

Május 1-jén, pénteken - a baljós időjárási előrejelzésekre szerencsére rácáfolva - 

verőfényes, kellemes időben, feldíszítve várta a gimnázium a ballagókat, a 12.A 

(osztályfőnökük dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő) és a 12.B osztály 

(osztályfőnökük Postáné Herendi Yvett tanárnő) tanulóit és a vendégeket a ballagási 

ünnepélyre. Az iskolai hagyományoknak megfelelően a végzősök először a tanári 

szobában, szűk körben köszöntek el nevelőiktől, majd ezután az „utolsó osztályfőnöki 

órán” osztályfőnöküktől és egymástól. A jelképes utolsó csengőszóra elindultak, hogy 

utoljára végigballagjanak az osztálytermeken, elbúcsúzzanak alsós diáktársaiktól is. Az 

ünneplő családtagok, rokonok, barátok izgatottan várták őket az udvaron, ahol 

kiérkezésüket követően elkezdődött a ballagási ünnepély. Először a búcsúztató osztályok 

(a 10.A és 11.A) rövid köszöntő műsorát hallgathatták meg, melyet Göbl Gabriella és 
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Wojciechowski Patrícia adott elő, majd a végzősök nevében Farkas Tamás Barnabás 

(12.B) ünnepélyesen átadta az iskola zászlaját 11. évfolyamos társainak, Rácz 

Ferdinándnak, Palkó Teklának és Werner Annának. A ballagó osztályok emlékszalagját 

Kocsis Fanni (12.A) és Farkas Tamás Barnabás (12.B) kötötte fel az iskolazászlóra. A 

végzősök jelképes búcsúkoszorúját Bozsolik Dávid (12.A) és Péter Attila (12.B) helyezte 

el a gimnázium névadójának, II. Géza királynak a domborművén. A ballagók műsorát 

meghatottan hallgatták az ünnepeltek, a vendégek, valamint az iskola alsóbb éves tanulói 

és a nevelőtestület tagjai. Szerepeltek: Egle Károly Kende, Kocsis Fanni, Papp Eszter, 

Farkas Tamás Barnabás, Kis Róbert és Novotni Alíz. A műsort összeállította és 

betanította: dr Somosiné Kispál Gabriella és Postáné Herendi Yvett tanárnő. 

Sümegi József igazgató úr ünnepi köszöntője következett, majd a jutalmak átadására 

került sor. Először Pálffy Pál tanár úr adta át a Szűcs Péter-díjat. Volt diákunk, kiváló 

sportolónk, Szűcs Péter 1992 nyarán életmentés közben vesztette életét, az emlékére 

alapított díjat az a végzős tanuló kaphatja, aki a gimnáziumi évek alatt évfolyamának 

sportolói közül a legkiválóbb eredményekkel öregbítette iskolánk hírnevét. Az idei 

díjazott a karate sportágban jeleskedő Paksi Péter lett. 

A Vicze János Sportalapítvány nevében Rudolf László elnök úr adta át a „Bátaszék 

város jó tanuló - jó sportolója”-díjat annak a végzősnek, aki mind a tanulásban, mind a 

sportban kiváló eredményeket ért el. Idén a díjat Egle Károly Kende érdemelte ki.  

Évek óta hagyomány a II. Géza Gimnázium ballagási ünnepélyein, hogy Bátaszék 

Város Önkormányzata nevében városunk polgármestere megjutalmazza a ballagók 

közül azokat a tanulókat, akik gézás gimnazistaként kimagasló művészeti illetve 

közösségi tevékenységükkel gazdagították Bátaszék város kulturális életét. Ezt a jutalmat 

idén Egle Károly Kende és Farkas Tamás Barnabás vehette át Bozsolik Róbert 

polgármester úrtól. 

Ezt követően a végzős évfolyam arra érdemes tanulóinak Kemény Lajos főigazgató 

úr adta át az iskolai jutalmakat. 

 A 12.A osztályból értékes könyvjutalmat kapott Egle Károly Kende kitűnő 

tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, kitartó szorgalmáért, kiemelkedő 

kulturális tevékenységéért, valamint közösségi munkájáért, Papp Eszter és Czippán Réka 

jeles tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért,kitartó szorgalmáért,kimagasló 

kulturális tevékenységéért, valamint közösségi munkájáért, Bozsolik Dávid jeles 

tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért, kitartó szorgalmáért, német középfokú 

nyelvvizsgájáért, kimagasló kulturális tevékenységéért, valamint közösségi munkájáért. 

Jutalmat kapott Tihanyi Petra jó tanulmányi eredményéért, angol középfokú 

nyelvvizsgájáért, valamint az úszás sport területén elért sikereiért, Tóth András jó 

tanulmányi eredményéért, kitartó szorgalmáért, valamint angol középfokú 

nyelvvizsgájáért. Dicsérő oklevelet kapott Péter Tamás kiemelkedő kulturális 

tevékenységéért és zeneiskolai-zenekari fellépéseiért, Karádi Nikolett példás 

magatartásáért, valamint az osztályközösségért végzett lelkiismeretes munkájáért. 

A 12.B osztályból könyvjutalmat kapott Farkas Tamás Barnabás kitűnő tanulmányi 

eredményéért, példás magatartásáért, kitartó szorgalmáért, német középfokú 

nyelvvizsgájáért, közösségi munkájáért, valamint kimagasló kulturális tevékenységéért. 

Dicsérő oklevelet kapott Novotni Alíz a megyei szavalóversenyeken nyújtott színvonalas 

szerepléseiért, Bálint Szabolcs jó tanulmányi eredményéért, sporttevékenységéért, 

szorgalmáért, Biró Laura angol középfokú nyelvvizsgájáért, valamint az 

osztályközösségért végzett munkájáért, Horváth Anita az osztályközösségért végzett 

munkájáért. 
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Iskolánk hagyományai szerint a ballagók közül a nevelőtestület döntése alapján az 

idei évben Kocsis Fanni 12.A osztályos tanuló érdemelte ki a Géza-emlékplakettet, azaz 

a „Pro eminente labore”-díjat a hat évi kitűnő tanulmányi eredményéért, példás 

magatartásáért, kitartó szorgalmáért, német és angol középfokú nyelvvizsgájáért, 

közösségi munkájáért, valamint kiemelkedő kulturális tevékenységéért. 

A ballagók és a vendégek számára is minden bizonnyal emlékezetes ünnepély a 

Szózat eléneklésével zárult. Az emelkedett hangulatú, méltóságteljes ballagási ünnepély 

megszervezéséért és gördülékeny lebonyolításáért dicséret illette a búcsúztató osztályok 

(10.A, 11.A) osztályfőnökeit, Németh Ágnes és Sümeginé Szép Mária tanárnőket és 

tanulóikat.  

Május 4-én reggel a magyar nyelv és irodalom érettségivel megkezdődtek és május 

20-ig tartottak az írásbeli érettségi vizsgák a II.Géza Gimnázium végzősei számára is 

közép-és emelt szinten.  

Május hónapban kaptuk meg azoknak a tanulmányi versenyeknek az eredményeit, 

amelyeken a tavasz folyamán részt vettek tanulóink. A „Bendegúz” levelezős anyanyelvi 

versenyben (amely egész évben folyamatosan zajlott) a 8.A osztályosok között a 

következő eredmények születtek: Fodermayer Eszter, Somosi Szabolcs, Csankó 

Dorottya, Nagy Dávid Márk, Tanner Sára arany fokozatot, Draskovits Vencel és Somos 

Nóra ezüstöt, Bíró Ágnes, Kiss Boglárka és Kiss Eszter bronz fokozatot ért el. A 

felkészülésben dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő segítette őket. A 

„Tudásbajnokság” anyanyelvi verseny országos középdöntőjébe, amelyet Szekszárdon 

rendeztek meg, dr. Somosiné Kispál Gabriella tanárnő 8. A osztályos tanítványai is 

bejutottak: Somosi Szabolcs III., Csankó Dorottya IV., Fodermayer Eszter V. helyezést 

ért el. A „NyelvÉsz” anyanyelvi verseny országos középdöntője szintén Szekszárdon 

zajlott: Tihanyi Dóra 7.A osztályos tanuló a III. helyezést érte el. Felkészülését dr. 

Somosiné Kispál Gabriella tanárnő segítette.  

Május 15-17-ig a kilencedikesek Péter Péter tanár úr kíséretével 

osztálykiránduláson vettek részt a pörbölyi Ökoturisztikai Központban. A Központ által 

összeállított és felkínált programcsomag részeként túravezetővel a tanösvényen haladtak 

végig, megtekintették a Halászati Múzeumot, a Méhészeti Gyűjteményt, a gemenci 

kisvasúton elmentek a végállomásig, ahol megnézték a Gemenc kincsei című kiállítást. 

Kézműves foglalkozáson is kipróbálhatták ügyességüket. A programcsomag keretében 

napi háromszori étkezést is kaptak a diákok, amellyel meg voltak elégedve. Nagyon jó 

volt a szervezés, kellemes hangulatban telt el a 3 nap, közben sokat tanultak is a 

kilencedikesek a gemenci erdőről, a Duna-Dráva Nemzeti Parkról.  

Május 27-én iskolánkban is lezajlott az országos matematikai és szövegértési 

kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamos tanulók részvételével. 

Június 2-án a végzős tanulók megtekinthették a szaktanárok által kijavított és 

értékelt írásbeli érettségi dolgozataikat.  

Június 4-től 11-ig zajlottak Szekszárdon az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák, 

amelyeken iskolánkból 15 tanuló vett részt: történelemből 2 fő, biológiából 3 fő, angol 

nyelvből 5 fő, német nyelvből 2 fő, matematikából 1 fő, kémiából 1 fő, földrajzból 1 fő. 

A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában a TÁMOP pályázat keretében 

modern laboratóriumot építettek az elmúlt években. Az együttműködési szerződés 

keretében a II. Géza Gimnázium 7. és 8. évfolyamos tanulói június 2-án és 4-én fizika, 

biológia és kémia kísérleti órákon vehettek részt. Az érdekes és tanulságos 

óralátogatásokon kísérő tanárok voltak: Kemény Lajos főigazgató úr, Sümeginé Bátai 
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Margit, Wernerné Győri Andrea és Schrothné Molnár Zsuzsanna tanárnők, valamint 

Tornóczki Attila tanár úr.  

Nagyszerű hírnek örülhettünk június elején! A Pántlika Zenekar, amelyben Szabó 

Barnabás (10.B) és  a szóbeli érettségijére készülő Farkas Tamás Barnabást helyettesítő 

Pataki Róbert (8.A)  gézás diákok is muzsikálnak, meghívást kapott, hogy Milánóban a 

Világkiállítás magyar pavilonjában lépjen fel a megnyitó ünnepségen.  

Június 5-én az idei „TETT-re Kész” Nap keretében a mórágyi általános iskola által 

szervezett versenyben a II. Géza Gimnázium 8.A osztályos tanulói vettek részt: 

Draskovits Vencel, Kaszás Zénó, Nagy Dávid, Somosi Szabolcs. A TETT-be tartozó 

települések csapatai között a gézások a 4. helyezést érték el. Tanulóinkat felkészítette és 

elkísérte Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes.  

Június 11-én a II. Géza Gimnáziumban is lezajlott az országos idegen nyelvi 

kompetenciamérés, amelyben a 8. osztályos tanulóknak kellett részt venni az általuk 

tanult első idegen nyelvből (német vagy angol nyelvből).  

Június 12-én a 8.A osztály kétnapos osztálykirándulásra indult Izménybe 

Schrothné Molnár Zsuzsanna és Németh Ágnes tanárnők kíséretével. A Hegyhát Erdei 

Iskola kínálta lehetőségeket kihasználva kerékpártúrán vettek részt, valamint fürdés, 

éjszakai számháború, kenyérdagasztás-és sütés is szerepelt a hangulatos programban.  

Június 15-én, az utolsó tanítási napon - miközben a 12.A osztály megkezdte a 

szóbeli érettségi vizsgáit - az alsóbb évesek „iskolán kívüli” programokkal töltötték el a 

délelőttöt. A 9.A-B  és a 10.B osztály vonattal Szekszárdra utazott Inczédy Lászlóné és 

Krammerné Gehring Éva tanárnő, valamint Tornóczki Attila és Prantner Béla tanár úr 

kíséretével. A Tolna Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben szakavatott vezetővel 

„börtönlátogatáson” vettek részt. Ezután felkeresték a Babits-házat, ahol tárlatvezetővel  

megtekintették a XX. század  egyik legjelentősebb költőjének, Babits Mihálynak a 

szülőházában berendezett kiállítást.  

Június 15-én megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák: 15-17-ig a 12.A, 18-19-én 

pedig a 12.B osztály tanulói adtak számot tudásukról.  

Június 20-án 8 órakor tartottuk meg a tanévzáró ünnepélyt, amellyel hivatalosan is 

véget ért a 2014/2015. tanév a II. Géza Gimnáziumban.  

Június 25-én a következő tanévben tanulmányaikat a 7., illetve a 9. évfolyamon 

megkezdő új diákok beiratkozására került sor.  

 

Horváth Jánosné 
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Pillanatképek 

 

Tihanyi Szabina 10.A osztályos tanuló  2014 őszén Sarlóspusztán részt vett az 

MLSZT (Magyar Lovas Terápia Szövetség) által szervezett egyhetes továbbképzésen, 
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amelynek keretében napi 7 órában elméleti és gyakorlati oktatás folyt, majd a végén 

lovas terapeuta segítői vizsgát tettek a résztvevők. Az elméleti órákon a biomechanikával 

(a lovas és a ló együttmozgásának törvényszerűségeivel), a lovak egészségtanával és a 

hipoterápiával (a mozgásszervi betegségeknek a lovaglással való kezelésével) 

ismerkedtek meg. A lovas terápia másik két ágáról (a gyógypedagógiai és pszichológiai 

lovas terápiáról) is szereztek elméleti ismereteket. A gyakorlati órákon a lóápolást, a 

lovak felszerelését és a lóvezetés módjait (a mozgássérültek és a ló kontaktusának 

módjait) gyakorolták. Az elméleti és gyakorlati vizsgakövetelmények sikeres 

teljesítésével Szabina egy nemzetközileg is elfogadott lovas terapeuta segítő 

bizonyítványt kapott. A vizsgára való felkészüléshez már a tábort megelőzően is sok 

segítséget kapott a Mórágyi Lovardától. 

 

2015. április 18-án, szombaton indult Törökországba Kaszás Maja (10.A) edzőjével,  

Nagy Ákos tanár úrral egy nemzetközi karate versenyre. Élményeiről szól az alábbi rövid 

beszámoló.  

 

Törökország 

 

Meghívást kaptam 2015-ben megrendezésre kerülő Rumi Games nevű törökországi 

versenyre. Ezt a sportfesztivált 14-15 éves korosztálynak 7 európai ország jelenlétével 

rendezték meg. Nagyon büszke vagyok rá, hogy Magyarországot én képviselhettem a 

kadet +54-es súlycsoportban. Ez a rendezvény egy mini olimpiára hasonlított, ahol több 

sportág válogatott versenyzői is megmérettették magukat. 

Április 18-án este szállt fel a repülőgép, de délelőtt még a WKF Magyar 

Bajnokságon vettem részt, ahol második helyezést értem el. Vasárnap érkeztünk az 

edzőmmel, Nagy Ákossal Kónyába, a verseny helyszínére. Az első nap pihenéssel és 

városnézéssel telt. Hétfő reggel még egy utolsó edzésre került sor a keddi verseny előtt. 

A hivatalos megnyitót délután tartották, ami rendkívül színvonalas volt. Az én 

mérkőzéseim kedden zajlottak.  Az első körben spanyol ellenfelemet 4:3 arányban 

vertem meg, majd horvát ellenfelemtől (szoros küzdelemben) 4:2-re kikaptam. A 

vigaszágon hazai (török) versenyzővel mérkőzhettem, akit 8:0-ra vertem. Így az 5. 

Kónyai Rumi Games-en bronzérmet szereztem. Az új versenyszabályban (2015-től tiltott 

a kétkezes fogás, ezért nagyon nehéz dobni és földön pontot szerezni. Ez nekem kétszer 

is sikerült. Én voltam az egyedüli a női mezőnyben, aki dobásból ippont csinált. A horvát 

versenyző ellen 20 mp-cel a vége előtt még vezettem, de az ellenfél rúgott egy fejrúgást, 

amit a bírók megadtak neki. A török versenyző 8:0-ás legyőzése a vigaszági döntőben 

igazi bravúrnak számított. A verseny közben nagyon nagy támaszt és segítséget jelentett 

edzőm jelenléte. 

Szerdán a magyar válogatott fiú tagjainak szurkolhattunk. 

A hét további napjain még egy záró ünnepségre került sor, de leginkább a török 

kultúra megismeréséé volt a főszerep.  Megnézhettük a város legnagyobb dzsámiját, 

láthattuk Kónyát a legmagasabb épületéből, megkóstolhattunk török specialitásokat is, 

mint például az „etli ekmek”-et.  

Büszke vagyok a versenyen elért eredményemre. Az utazás örökre jó emlék marad 

számomra. 
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A fotót készítette: Nagy Ákos – Kodomo BT. 
 



 28 

 

FUNDATIO PRO GIMNASIO – ALAPÍTVÁNY A GIMNÁZIUMÉRT 

 

Az alapítvány célja: 

a) Elősegíteni az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását, nyelvtanárok 

képzésének támogatásával, külföldi tanulmányi útjainak megszervezésével, a 

testvérvárosi kapcsolatok ápolásával, valamint a nyelvvizsgára történő felkészítés 

elősegítésével.  

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

tanulók oktatásához rendszeres, vagy alkalmankénti ösztöndíjakkal, könyvek, folyóiratok 

stb. vásárlásával, belföldi és külföldi tanulmányi utak támogatásával.  

c) Növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét 

ösztönző rendszer alkalmazásával.  

Az alapítvány 2014. évben célkitűzéseinek megfelelően támogatta a II. Géza Gimnázium 

diákjait.  

Bevételünk az 1%-ból befolyt összeg, valamint adomány a Géza-gáláról.  

Ezt az összeget a tavalyi évben a következő célokra használtuk fel: 

 hozzájárultunk minden tanuló hangversenybérletéhez 

 támogattuk az angol és német színházba utazó diákokat 

 támogattuk azokat a diákokat, akik sikeres nyelvvizsgát tettek, azoknak a 

diákoknak, akik tanulmányi versenyekre jelentkeztek, a nevezési díj felét 

az alapítvány átvállalta, illetve azoknak a diákoknak, akik továbbjutottak 

területi vagy országos versenyre, az útiköltségüket az alapítvány fizette. 

 

Németh Ágnes 

kuratóriumi elnök 

 

A Tudományos Diákkör 2014/2015. tanévi beszámolója 

 

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

Rendezvényeinken a diákok szinte fele részt vett. 

A diákkör munkáját a tanév során kettő vezető, Kocsis Fanni  12.A osztályos elnök és 

Czippán Réka 12. A osztályos titkár irányította. 

Minden osztályban külön felelősök segítették a szervező tevékenységet, ők a következő 

tanulók voltak: 

  

7.A:   Dana Diána 

8.A:   Wahl Veronika, Tanner Sára  

9.AB:  Egle Gyula Koppány  

10.A:  Papp Míra és Sáhó Kíra 

10.B: Kovács Viktória 

11.A: Werner Anna 

12.A:  Czippán Réka, Kocsis Fanni 

12.B:  Péter Attila 
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A Tudományos Diákkör által szervezett programok a tanév során a következők voltak: 

 

TDK - előadás-sorozat: 

 

Január-február hónapban Sümegi József igazgató úrnak a Történelem emberközelben 

című előadássorozatában négy előadásra került sor a többéves hagyományoknak 

megfelelően. 

 

január 13-án: 1.TDK előadás – A királyi hatalom megerősödése és megingása 

január 27-én: 2.TDK előadás – Az Aranybullák kora 

február 4-én: 3.TDK előadás – Tatár veszélyben 

február 18-án: 4.TDK előadás – Az utolsó Árpádok 

 

Színházlátogatás: 

December 14-én a Madách Színházban, Budapesten Disney és Mackintosh: Mary 

Poppins című musicaljét tekintettük meg. 

                         

„A GIMNÁZIUM ÉJSZAKÁJA” 

Január 23-án, immár második alkalommal került megrendezésre a fenti elnevezésű 

program. Célja, hogy az iskola a megszokott tevékenységeken túl lehetőséget biztosítson 

a diákoknak, baráti társaságoknak, előzetes bejelentkezés alapján akár felnőtteknek is, 

változatos, kulturált szórakozásra. Lebonyolítunk itt asztalitenisz versenyt, lehetőség van 

sakkozásra, kézműves foglalkozásra. Társasjátékok, kártyák, filmek, X-box vár az 

érdeklődőkre. Az idei évben láthattunk gyűjteményekből kiállításokat is: Schultzné Pem 

Erzsébet tanárnő szalvéta és Mayer Antal tanár úr régi papírpénz gyűjteményét mutatta 

be. Az érdeklődők és gyűjtők kérdéseire is szívesen válaszoltak. 

 

Környezetvédelem:  

 

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

Országos Curie Környezetvédelmi Emlékverseny:  

 az induló csapatok közül a következők jutottak be a területi 

fordulóra: 8. A osztályos csapat: Faragó Fanni, Kaszás Zénó, 

Somosi Szabolcs 1., Hajdú Alexandra, Kiss Eszter, Wahl 

Veronika 5. helyezést ért el Felkészítőjük: Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet tanárnő volt.  

 10.A osztályos csapat: Jauch Norbert, Schmidt Réka, Szabó 

Kinga 5., a 9. A osztályból Egle Gyula Koppány, Sztojka 

Nikoletta, Mesz Zsófia 7. helyezést ért el. Mindkét csapat 

felkészítője Wernerné Győri Andrea tanárnő volt.  

Fodor József Biológia Emlékverseny, Kaposvár:  

 résztvevők: Hofszang Petra, Kocsis Fanni, Tóth András (12.A), 

Pap László, Wágner Nóra, Werner Anna (11.A) tanulók . A 

versenyen szép eredményt ért el Werner Anna, a 10. helyen 

végzett. Felkészítő tanár Wernerné Győri Andrea tanárnő volt. 
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Papírgyűjtés: bár az iskolában szelektív hulladékgyűjtés folyik (papír, PET- palack, 

használt elem, komposztálás), októberben papírgyűjtési akciót is szerveztünk. Közel öt 

tonna papírt gyűjtöttek a diákok. Az osztályok közötti versenyben a következő 

eredmények születtek: 1. helyezett a 8.A, 2. helyezett a 11.A, 3. helyezett a 10.A, 4. 

helyezett a 12.A, és 5. helyezett a 7. A osztály lett. Azok a tanulók, akik kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak, részt vehettek a Kecelen megrendezett Országos 

Virágkiállításon és Vásáron december 5-én. A hagyományt folytatni kell a következő 

években is, hogy ennek segítségével is tudatosítsuk a környezetvédelem és a szelektív 

hulladékgyűjtés fontosságát. 

 

Március 26-án: a 8.A osztály tanulói szemétszedésen vettek rész a Gemenc Zrt. 

szervezésében Schrothné Molnár Zsuzsanna és Németh Ágnes tanárnők vezetésével. 

 

Kocsis Fanni Czippán Réka 

a TDK elnöke a TDK titkára   

 Neidhardtné Gyarmati Erzsébet 

 a TDK felügyelő tanára 
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Korsós Rebeka (7. A) rajzai 
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Skorday Lilla (10.A): „ 9 hónap” című rajza 

 

„ Olyan a kapcsolatunk, mint a hajad a képen. 

Nehéz volt megcsinálni, de végül is megérte.” 
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7.A osztály 
Osztályfőnök: Sümeginé Bátai Margit 

 

Felső sor: Treszner Noémi, Bárdos Antónia, Szabó Milán Zoltán, Schmidt Levente, 

Várda Boglárka, Nyári Ervin, Duzsi Péter, Renkecz Roxána, Molnár Bence, Tihanyi 

Dóra, Schaffer Ramóna 

Alsó sor:  Mácsai Márk Mátyás, Fábián Patrik, Schroth Anna, Szilágyi Lili Georgina, 

Korsós Rebeka Kamilla, Mácsai Viktória Erika, Rónavölgyi Virág, Mátrai Evelin, 

Sümeginé Bátai Margit osztályfőnök 

Hiányzik: Balogh Botond, Dana Diána, Flóderer Károly, Göttlinger Laura, Váncsa 

Eugénia 
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8.A osztály 
Osztályfőnök: Schrothné Molnár Zsuzsanna 

 

Felső sor:  Biró Ágnes, Draskovits Vencel, Somos Nóra, Nagy Dávid Márk,  Tanner 

Sára, Lovrity Ákos, Somosi Szabolcs, Fodermayer Eszter, Lubiczki Zalán, Máthé 

Krisztián, Kaszás Zénó, Pataki Róbert, Mátrai Flórián, Prucs Ákos András 

Alsó sor: Kiss Eszter, Halbaksz Zsóka, Czippán Bíborka, Hajdu Alexandra, Kiss 

Boglárka, Berde Olívia, Faragó Fanni, Csankó Dorottya, Schrothné Molnár Zsuzsanna 

osztályfőnök 

Hiányzik: Győri Bettina,  Nagy Ákos Tomaj, Wahl Veronika Réka 
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9.AB osztály 
Osztályfőnök: Péter Péter 

 

Felső sor: Marosi Botond, Ranga Martin, Simon Adrián, Tóth Dániel, Ébert Martin, 

Bárány Dorina Klára, Czippán Péter, Simondi Liza, Oláh Fanni, Csizolszki Bettina Anita 

Középső sor: Katona Bernadett, Szekeres Alíz, Kőpataki Virág, Somogyi Daniella, Gaál 

Orsolya, Bozsolik Zsófi, Biró Zsanett Kata, Vodli Judit Anikó, Péter Péter osztályfőnök, 

Boldizsár Bence,  

Alsó sor: Jakab Dávid, Rácz Áron, Matus Bence, Modok Adrián, Lukács Dániel Roland, 

Egle Gyula Koppány, Vilmányi Zsolt Gergő 

Hiányzik: Bihari Felicián, Herner Dóra, Ill Patrícia, Istlstekker Ivett, Kelemen Eszter, 

Mesz Zsófia Blanka, Sztojka Nikoletta, Wirth Erika 
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10.A osztály 
Osztályfőnök: Németh Ágnes 

 

Felső sor:  Papp Máté, Izsák Péter, Weimert Evelin, Tihanyi Szabina, Mayer Dóra, Bátai 

Eszter, Pollermann Eszter, Göbl Gabriella, Ember Diána Magdolna, Jauch Norbert 

Alsó sor:  Schmidt Réka, Péter Anita, Bojás Alicia, Sáhó Kíra Hedvig, Steindl Kíra, 

Németh Ágnes osztályfőnök, Kaszás Maja, Papp Míra, Skorday Lilla 

Hiányzik:  Illés Imola, Schmidt Andrea Karolina 
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10.B osztály 
Osztályfőnök: Péter Albert 

 

Felső sor: Kovács Viktória, Bányai Gréta, Garai Zsolt, Balázs Gergely, Hollósi Bence, 

Ludwig Róbert, Csiszár Tamás, Szabó Barnabás, Péter Albert osztályfőnök    

Középső sor: Kolep Anett, Balogh Renáta, Várnagy Nikoletta, Wágner Gréta, Soós 

Eszter, Sáfár Melitta, Tasch Madlen, Bárácz Tímea, Sárközi Tirza, Kincses Cipriána 

Dzsenna 

Alsó sor: Juhász Gergely, Szalai Balázs, Kapéter Benjamin, Auth Péter, Kóródi Ferenc 

Bence 

Hiányzik: Keszeli Patrik, Szabó Kinga Klára 
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11.A osztály 
Osztályfőnök: Sümeginé Szép Mária 

 

Felső sor:  Vecsei Fanni, Kakuk Ágota, Pap László, Lukács Aliz Mária, Klézli Petra, 

Kiss Lajos Levente, Csizolszki Dávid Márió, Faller Martin Ádám, Rácz Ferdinánd, Sáhó 

Barna, Palkó Tekla, Ruff Amanda 

Alsó sor: Wágner Nóra, Kőpataki Orsolya, Juhász Anett Kinga, Wojciechowski Patrícia, 

Szabó Veronika, Horváth Tímea, Mihalidesz Bianka, Mihalidesz Ramóna, Werner Anna, 

Mezei Réka, Bertalan Anett, Sas Alexandra 
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12.A osztály 
Osztályfőnök: Dr. Somosiné Kispál Gabriella 

 

Felső sor: Tóth András, Vlasics Nicolas Patrik, Egle Károly Kende, Elekes Martin, 

Tihanyi Petra, Péter Tamás, Hofszang Petra, Czank Máté, Sáhó Soma Ernő, Fejes József, 

Bozsolik Dávid, Lehel Zoltán Péter, Berde Krisztián Roland 

Alsó sor: Czippán Réka, Kocsis Fanni, Papp Eszter, Dr. Somosiné Kispál Gabriella 

osztályfőnök, Nagy Roberta Roxána, Karádi Nikolett, Kakuk Zsófia Ágnes 

Hiányzik: Gaál Szabina, Kostyál Hunor Vilmos, Kovács Márk 
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12.B osztály 
Osztályfőnök: Postáné Herendi Yvett 

 

Felső sor:  Miklós Márk, Farkas Tamás Barnabás, Péter Attila, Kis Róbert, Szamos 

Szilárd 

Középső sor: Schmidt Bence, Postáné Herendi Yvett osztályfőnök, Novotni Alíz, Tanner 

Gabriella, Kalányos Eszter, Csath Bettina, Biró Laura Tilda, Horváth Anita, Rostás 

Zsanett, Szitha Zsófia, Farkas Ilona 

Alsó sor: Csankó Dávid, Szíjártó György, Nagy Gergő, Paksi Péter, Kuthy Elek Máté 

Hiányzik: Bálint Szabolcs 
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Iskolánk dolgozói és pedagógusai tanított tárgyaik megjelölésével 

 

Felső sor: dr.Somosiné Kispál Gabriella (magyar-történelem), Miskolci Csabáné 

(iskolatitkár), Horváth Jánosné (magyar-francia), Postáné Herendi Yvett (német), 

Wittendorfer Ildikó (német), Tornóczki Attila (matematika-kémia), Németh Ágnes 

(matematika-informatika), Schultzné Pem Erzsébet (matematika-fizika), Prantner Béla 

(magyar), Wernerné Győri Andrea (biológia-földrajz), Péter Péter (matematika-fizika),  

Alsó sor: Krammerné Gehring Éva (angol-német), Hajdú Istvánné (adminisztrátor),  

Kemény Lajos főigazgató (matematika), Sümegi József igazgató (történelem-filozófia),  

Inczédy Lászlóné (angol), Sümeginé Bátai Margit (matematika-fizika),  

Hiányzik: Horváthné Köhl Klára (ének), Mayer Emese (angol), Mayer Antal 

(földrajz-rajz), Miskei Vendel (informatika), Nagy Ákos (testnevelés), Neidhardtné 

Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes (biológia), Pálffy Pál (testnevelés),  Péter Albert 

(történelem-földrajz),  Sümeginé Szép Mária (német), Schrothné Molnár Zsuzsanna 

(matematika-német), Tarjányi Pálné (német) 



 



 


