Hagyományápolás a Batthyány Lajos Gimnáziumban

Iskolaelődünket 1765-ben gróf Batthyány Lajos, az ország utolsó választott nemzeti
nádora alapította. Akkor is és most is a környék „világítótornyaként” diákjaink értelmiségivé
nevelődésének fontos földrajzi centruma voltunk városunk környezetében. Kanizsa 250 éves
gimnáziuma révén bátran nevezhető iskolavárosnak.
A történelemben a Batthyány Lajos Gimnázium (több néven) mindig is
hagyományápoló, tehetséggondozó és modern iskola volt. Ebből a hagyományápolás mindig is
erős oldalunk volt. Mindig törekedtünk rá, hogy a hagyományok a ma iskolájában is erős
szellemiséget és érzelmi ráhatást eredményezzenek.
A hagyományápolás nálunk több lábon álló komplex rendszer. Ezeket néha
pályázatokkal is sikerül megerősíteni (EU-s, országos, helyi), de a költségvetésünk,
alapítványunk és a szülői források is támogatók lehetnek. A fenntarthatóságot a pedagógia mint
konzervatív alapvetés maga is adja, még akkor is, ha a pedagógia lényege a diák számára
jövőbemutató kell, hogy legyen. Hagyományápoló tevékenységünket a KLIK is támogatja.
A Batthyány Lajos Gimnázium hagyományápoló és hagyományteremtő
tevékenységének főbb elemei, amelyek más iskolák számára példák, jó gyakorlat, jó
gyakorlatok lehetnek!:















minden tanévben megjelenik évkönyvünk
2009-ben létrehoztuk a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesületét
minden év június 1. szombatja Batthyánys (1990- ), Landleros (1957-1989), Irányis
(1948-1956) öregdiák Találkozó napja
van iskolamúzeumunk
van ún. Emlékfal az iskolánkban
40 ezer kötetes Tüskés Tibor Iskolai Könyvtárunk sok értékes iskolatörténeti
dokumentumot őriz
iskolai ünnepélyeink hagyományosan jó színvonalúak, melyekben a hagyományőrzés
fontos szempont
vannak hagyományosan jól működő iskolai közösségeink (pl. virág Benedek Kórus,
irodalmi színpad,…)
vannak hagyományosan visszatérő iskolai közösséget erősítő rendezvényeink (pl.
„BLGén” kulturális kavalkád,…)
ügyelünk arra, hogy iskolánk területén minél több képzőművészeti monumentum
legyen → ezekből hamarosan egy BLG-s élménytérkép készül
1986 óta több mint 50-féle BLG-s iskolapóló készült, ezeket (különböző változatban)
tanévvégi jutalomként is adjuk
van BLG-s nyakkendő, jelvény, karkötő
vannak az iskolánk által kiadott könyvek
van BLG-s dicsőségfal









arborétumszerű iskolaudvarunk rendjére különösen ügyelünk
vannak lényegünket összefoglaló tételmondataink, pl.: „Batthyánysnak lenni stílus,
életforma, hivatás!”
van régi, illetve neves tanítványainkról adatbázisunk
van „Batthyánys Mindentudás Szabadegyeteme”
iskolánkban gyakoriak az érettségi találkozók
alapítványunk, alapítványi bálunk erős lábakon áll
66 portréfilm készült történelmi adatgyűjtésünkben (TÁMOP 3.2.9)

+ egy jövőbeli elképzelés: szeretnénk feltárni az iskolaudvarunkban a régi óvóhelyet, ahol
múzeumpedagógiai bemutatóhelyet hoznánk létre!
Mindebből látszik, hogy számunkra milyen érték minden egyes mai diákunk és
öregdiákunk. Saját szóleleménnyel nálunk „ÖRÖKDIÁK”-nak hívjuk őket!
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