
A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium megkapta a „A Szegedi Tudós Akadémia 

Területi Bázisiskolája” előkelő címet. 

 

 2018.10.17-én ünnepélyes keretek között Reőthy Ferenc igazgató úr és Dr. Hegyi Péter 

MTA nagydoktora, az SzTA-t működtető alapítvány kuratórium titkára aláírta azt az 

együttműködési szerződést, amely a SzTA és a KTMG közötti kapcsolatot még 

szorosabbra fűzi. A szerződés aláírásakor Dr. Kalózné Pápa Ágnes a Kaposvári 

Tankerületi Központ kabinetvezetője is jelen volt és a Tankerület támogatásáról 

biztosította a szerződést aláírókat. A rendezvényt a SZTA Középiskolai Képzési 

Program (KKP) Kaposvári Területi Központjának Szent-Györgyi Vezető Tanárai, 

Kertészné Bagi Beatrix és Kertész Róbert, a KTMG biológia-kémia szakos tanárai 

készítették elő. 

 Bevezetőben szó esett az eddigi időszak eseményeiről, sikereiről és Kertészné Bagi 

Beatrix megköszönte a Kaposvári Tankerületi Központnak és SZTA Partneriskoláinak 

a célok elérésében nyújtott segítségét. 

 Az ünnepségen Dr. Hegyi Péter professzor bemutatta a nemzetközi tekintetben is 

kimagasló értékű iskolát, amely a természettudományos és orvosbiológiai kutatások 

fejlődését, és esetleg egy új magyar Nobel-díjas „kinevelését” segítő, több generáción 

átívelő kiválósági program. Az iskola élén képzési igazgatói tisztségben jelenleg is egy 

Nobel-díjas sejtfiziológus, Dr. Bert Sakmann áll. (Max Planck Institute für 

Neurobiologie, München) 

 Beszélt arról is, hogy ugyan jelenleg a program egyetemi szakasza a Szegedi 

Tudományegyetemen érhető el, de tervezik, hogy a többi egyetem közreműködésével 

valósítsanak meg egy hasonló képzési rendszert működtető országos hálózatot. 

 Az előadás és a szerződés aláírása után a diákok kérdezhettek az előadótól, majd ezt 

követően Mózer Veronika egy gyönyörű népdalcsokrot, Gyarmati András pedig egy 

látványos mezőségi táncot adott elő a közönség nagy örömére. 

 A professzor úr a diákok számára a tudományos kutatói karrier és a szabadidős 

tevékenységek (néptánc, sport) összeegyeztethetőségéről beszélt, majd ezt az állítását 

önmaga igazolva, váratlanul táncra kérte énekesünket. A „néptánc bemutatóba” a 

nézőközönségben ülő tanulók közül is többen csatlakoztak, igazi örömteli táncház-

hangulat kerekedett, teljesen spontán. 

 Az esemény zárásaként Dr. Hegyi Péter megtekintette a Táncsics Labort, az iskola 

természettudományos laboratóriumát. 

 


