
Batthyány-napok 
 
 
Iskolánkban, az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában idén is 
megrendezésre került az immár hagyományosnak számító rendezvénysorozat, a Batthyány-
napok. Ez a rendezvény egy egész hetet foglal magában, az idei tanévben március 8. és 
március 12. között vehettek részt a diákok a különféle vetélkedıkön, szellemi és fizikai 
megmérettetéseken.  
A hetet a rajzkiállítás nyitotta meg az iskola aulájában. Több tehetséges diák remekmőve 
került kiállításra, látható volt itt szénrajz, festmény, grafika és montázs egyaránt. 
Nagy érdeklıdésre tartott számot a 9. évfolyam által rendezett „Ország-város” vetélkedı, 
melyen számos diák mérte össze lexikai tudását és gyorsaságát. A hétfıi nap délutánját 
filmvetítés, illetve egy fizikai megmérettetés, a floorball bajnokság zárta. A sportrendezvény 
igen népszerőnek bizonyult mind a diákok, mind a pedagógusok körében. Hatalmas küzdelem 
alakult ki az egyes csapatok között, végül a 10. osztály csapata nyerte a versenyt, akik 
büszkén vették át jól megérdemelt jutalmukat: a vándorkupát és a Turul Étterem által 
felajánlott pizzát. 
A keddi nap a nosztalgia jegyében kezdıdött, hiszen a diákok egy filmvetélkedın vehettek 
részt. A vetélkedı témáját a nagy klasszikusok adták (Hitchcock, Tarantino, Koltai ). Persze 
ez nem könnyítette meg a fiatal korosztály dolgát, mégis igen mély jártasságot mutattak a 
témában. A nap másik kiemelkedı rendezvénye a „Salátakészítı” verseny volt. A diákok 
lelkesen készültek, vágtak, szeleteltek, önteteket kreáltak. Öröm volt látni a kisebbek (5.-6. 
osztály) ügyeskedését, az ötletes díszítéseiket. Ez a nap sem nélkülözhette a sporteseményt. 
Délután került sor a már megszokott focikupára, ahol a lelkes nézık vegyes csapatoknak is 
szurkolhattak. Ezen a versenyen gyızött a rutin, meg az évek, s a 12. évfolyam diákjai 
büszkén ölelhették át a megszerzett vándorkupát. 
Szerda a vidámság jegyében telt, hiszen az iskola amatır énekesei mérték össze tehetségüket 
a „Karaoke” során. A dalok széles palettájából válogathattak a jelentkezık, akik egyéniben és 
párosban egyaránt versenyeztek. Ezzel szinte egy idıben zajlott a „Széf” címő vetélkedı, 
amely szintén nagy népszerőségnek örvendett. A diákok büszkén mérték össze tudásukat 
tanáraikéval. 
A színes szórakoztató rendezvények utolsó délutánján informatikai verseny, kézilabda kupa és 
„mesevetélkedı” zajlott. A hét leginkább várt eseménye a Walt Disney meséibıl rendezett 
vetélkedı volt. Tizennégy csapat versengett egymással a szebbnél szebb plüss ajándékokért. 
A zenefelismeréstıl a mese hısök felismerésén keresztül a totóig különbözı feladatokkal 
találták szembe magukat a versenyzık. A mesék koronázatlan királynıinek továbbra is a 12. a 
osztály lányait tekinthetjük, hiszen évek óta verhetetleneknek bizonyultak ebben a 
témakörben. 
A hetet az 1848-as forradalom és szabadságharcra való megemlékezés zárta. Az ünnepi 
mősort az általános iskola tanulói adták, melyet a Mővelıdési házban tekintettek meg a 
diákok. A színvonalas mősor méltó lezárása volt ennek a hétnek. 


