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GIMI MAGAZIN
A BME legjobb matekosai közt a paksi Vak Bottyánosok!
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Matematika Intézete minden tanév
elején „nulladik matematika zárthelyi” dolgozatot
írat az egyetem elsőéves hallgatóival, azzal a céllal,
hogy felmérje új hallgatói matematikai ismereteit
és képességeit. Idén, 2015 őszén, mintegy 3100
hallgató írta meg a nulladik matematika zárthelyi
dolgozatot. A diákok elért eredményeiről minden
évben értesítik azon középiskolákat, melynek volt
diákjai kimagasló arányban teljesítették ezt a megmérettetést és közzé is teszik honlapjukon az iskolák nevét.
Ezen a listán idén, az ország több mint ezer középiskolája közül csak 46 középiskola szerepel és Tolna
megyéből egyedüliként a Paksi Vak Bottyán Gimnázium.
Tehetséggondozás iskolánkban
A Tihanyi Alapítvány égisze alatt működő
Mathias Corvinus Collegium programját mutatta
be

a

Vak

Bottyán

gimnázium

diákjainak

Wittmann Zsolt tehetséggondozási referens. A
szervezet

az

országban

egyedülálló

módon

ingyenes internetes társadalomtudományi képzést kínál olyan fiatal tehetségeknek, akik az átlagnál
olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és XXI. század legfontosabb
társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt.
A szervezetnek van általános iskolásoknak és egyetemistáknak szóló tehetséggondozó programja is, a
középiskolásokéban jelenleg közel 700 diákkal foglalkoznak. A program növeli a pályaválasztás
tudatosságát, hasznos ismeretanyagot ad a fiataloknak, segíti a felkészülést az érettségire. A e-learning
kurzusokban a diákok videóelőadásokat nézhetnek meg, ehhez kapcsolódó feladatokat oldhatnak meg,
szakirodalmat olvashatnak. Az elvégzett kurzusokat igazoló programbizonyítványokat a későbbiekben
referenciaként használhatják különböző pályázatokhoz, versenyekhez, cserediákprogramokhoz.
Részlet a Paksi Hírnökből, Kohl Gyöngyi
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Ami az előző szám óta történt:

TDK 2016
Az idei TDK rendezvénysorozata a gimi galéria megnyitásával kezdődött. Két köszöntőt hallhattunk,
közülük az egyik verses volt. Portrékat, önarcképeket állítottunk ki, melyeket a gimnázium diákjai
készítettek.
Ahogy végigsétáltam a kiállításon, egyre jobban kikerekedett a szemem. Egyik sem hasonlított a másikra,
nem csupán egy arcot ábrázoltak, annál jóval sokszínűbbek voltak. Egyrészt megmutatták a rajzolók lelki
világát, másrészt az alkotók személyiséget is adtak a rajzoknak, akár egy valós, akár egy kitalált személyt
ábrázoltak. Némelyikről le sem tudtam venni a szemem. A valós embereket ábrázoló portrékon rögtön fel
lehetett ismerni az arcokat. Teljesen megdöbbentett, hogy milyen csodákat ki lehet hozni egyetlen
ceruzából. Társaimmal még egy-két híresség hasonmását is sikerült felfedeznünk. Büszkék lehetnek az
alkotók!
Ezt követően a rendezvénynek otthont adó 29-es terembe sereglettünk az előadókkal és zsűritagokkal
együtt. A zsűri egyik tagjával, Kirchkeszner Csabával készített interjúból kiderül, hogy számára mindig jó
élmény visszajönni és meghallgatni, hogy a jelenlegi középiskolások milyen munkákkal indulnak ezen a
pályázaton. Olvassunk bele egy kicsit a vele készített interjúba:
Milyen érzés zsűritagnak lenni?
Igazából jó érzés, mert így egyrészt tanulok én is, másrészt a jelenlegi tudományos eredményeket tovább
tudom adni, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy kicsit a középiskolát és a felsőoktatást össze lehet
hangolni, a közöttük lévő szakadékot csökkenteni.
Mit tanulsz most?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen vagyok vegyészmérnök mesterképzésen és
analitikai szerkezet-kutató szakirányos hallgató, illetve mellette tanítok a műszaki egyetemen környezet
mérnököknek.
Ha jövőre is meghívnak zsűritagnak, akkor elvállalod?
Igen, persze!
Most pedig következzen egy rövid beszélgetés a legifjabb versenyzőkkel, osztálytársainkkal, Bernáth Péterrel
és Hornyánszki Jánossal:
Hogyan zajlottak az előkészületek?
Igazából nem volt túl érdekes, abból állt az egész, hogy
ültünk a gép előtt töménytelen mennyiségű csoki
társaságában. Játszottunk a kutyával, de néha azért
dolgoztunk is egy „keveset”. :)
Miért ezt a témát választottátok?
Kiskorunkban is érdeklődtünk a téma iránt, már akkor
nagyon megfogtak minket a tankok.
Izgultatok?
Izgultunk, de ugyanakkor biztosak is voltunk magunkban, mert rengetegszer elpróbáltunk minden kis
részletet.
Gratulálunk mindenkinek a felkészüléshez és a sikeres előadáshoz! 
Találkozunk jövőre!
Eisenberger Alíz, Csiba Zsófia, Kramarik Milán 7.h
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Első helyezettek Donkó Anna (12. A), Rappay Bence és Varga Péter (I. Béla Gimnázium), 2. helyezett
Bernáth Péter és Hornyánszki János (7. H) voltak, a 3. helyezést pedig Frigyer Andrea nyerte el.
A zsűri tagjai Hideg László, Szabó Péter, Kirchkeszner Csaba és Barocsai Zoltán voltak.

Szalagavató
November 20-án szalagavató ünnepélyünket a Csengey Dénes Kulturális Központban tartottuk,
91 tizenkettedik évfolyamos diákunknak tűzte fel osztályfőnöke a kék szalagot.

Készülődés a nyitótáncra

Az alábbiakban részleteket olvashattok igazgatónőnk félévzáró beszédéből:
Örömmel számolok be a tanulmányi és egyéb versenyeken elért szép eredményeitekről. A kiemelkedően
szereplő diákjainkat az iskolaközösség előtt is szeretném megdicsérni.
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány október 23-án az elmúlt tanévben elért kiemelkedő
eredményeiért elismerésben részesítette tanulmányi kategóriában Klenk Botondot, sport kategóriában Pupp
Noémit és Fritz Anettet. Hermesz Anita tanárnőt tehetséggondozás kategóriában díjazták.
Az Arany Dániel Matematika Versenyen a 9. H Klenk Botond, Prantner Tamás és Molnár Martin
összetételű csapata középdöntőbe jutott.
A Bolyai megyei matematika csapatversenyen 1. helyet szereztek és bejutottak az országos döntőbe, ahol
ügyesen szerepeltek: Domonkos Ádám, Kövér Zsófia, Sáfrány Dániel, Szarvas Bence 8. H osztályos
tanulók.
A Megyei Matematika versenyen a 9. évfolyamon Klenk Botond megyei 2. helyezett lett.
A megyei angol versenyen Kovács Áron 11. H osztályos diákunk 3. helyezést ért el.
A legkiemelkedőbb versenyeredményt ebben az évben is Horváth Ákos 12. H osztályos diákunk érte el,
matematikából és informatikából is bejutott az OKTV 2. fordulójába.
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Sportolóink is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek.
Büszkék vagyunk Polgár Lucára és Bognár Péterre, akik kiváló dzsúdós eredményeik mellett a tanulmányi
munkájukat is kiemelkedően teljesítik és elnyerték a Jó tanuló- Jó sportoló címet 2015-ben.
A Tolna Megyei Önkormányzat Sport-és Ifjúsági Bizottsága a 2014/2015. évi országos diákolimpiákon 1-3.
helyezést elért sportolók teljesítményét ünnepélyes keretek között ismerte el.
I. helyezett RG csapatunkat: B. Kovács Jozefa, B. Kovács Lídia, Feil Liza, Takács Kata. Fiú kosárlabda
csapatunkat, Sárosi Sára és Járai Levente dzsúdósainkat és Kiss Dóra íjászt.
A mezei futóverseny megyei döntőben aranyérmet nyert Vidákovics Evelin, Rodenbücher Adrienn,
Makovinyi Dorottya, Pupp Noémi összeállítású csapatunk.
Röplabda lány csapatunk megyebajnokságot nyert. A csapat tagjai: Rodenbücher Adrienn, Vidákovics
Evelin, Feil Liza, Katona Vivien, Ágoston Veszta, Szilassy Panna, Budai Viktória, Gelencsér Bettina
Röplabda fiúcsapatunk is I. lett: Kovács Áron, Gombos Ádám, Szaffenauer Levente, Kalmár Viktor,
Jantner Bence, Knapp Ádám, Kenyeres Ádám
Kosárlabda fiúcsapatunk megyei I. helyezett: Bérces Bálint, Dávid Róbert, Gombos Ádám, Gulyás Milán,
Kalmár Viktor, Major Martin, Molnár Balázs, Plézer Gábor, Pupp Bence, Tálosi Péter

Az iskola féléves tanulmányi átlaga 4,065.
Február 15-ig jelentkezhetnek végzőseink és az előrehozott érettségizők az érettségi vizsgákra, illetve a
felsőfokú intézményekbe.
- Február 20-án jótékonysági batyus bált szervezünk a Paksi halászcsárdában, melyre szüleiteket várjuk.
- Március 16. és május 13. között írásbeli belső vizsgát tesznek a 8. és a 10. évfolyamosok, a szóbeli vizsgák
május 4-én lesznek.
- Március 23-án diáknapot tartunk, osztályok közötti sportversenyeket szervezünk.
- Március 15-én a városi ünnepségen 35 diák és énekkarunk képviseli a gimnáziumot.
- Április 8-án kistérségi színházismereti vetélkedőt szervezünk.
- Április 11-én rendezzük meg a Pákolitz István tiszteletére szervezett hagyományos szavalóversenyünket
ugyancsak megyei szinten, egyúttal megemlékezünk a költészet napjáról.
- A 10. évfolyamosoknak április 21-ig kell jelentkezniük a jövő évi specializációkra.
- Április 21-23-ig részt veszünk a Helikoni Ünnepségeken, Keszthelyen.
- Április 29-én ballagnak végzőseink, május 2-től kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák.
- Május 18-án a 8. évfolyamosok idegen nyelvi mérésen vesznek részt az első idegen nyelvükből.
-Május 25-én országos kompetenciamérés lesz a 8. és 10. évfolyamosoknak matematikából és
szövegértésből.
- Június 13-án környezet- és egészségvédelmi programot tartunk.
- Az utolsó tanítási nap a 12. évfolyamosoknak április 29., a többi évfolyam június 15-én végez.
- A szóbeli érettségi vizsgák június 15-24-ig lesznek.
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