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„Az iskola műhely, ahol az ember – a műveltség rendszeres és kritikus
elsajátítása közben – emberré válik.”
dr. Pápai Lajos idézete olvasható iskolánk honlapján és a pedagógiai programunk
elején is. Ez a hitvallás vezet minket és tart az úton. Emberré nevelni a ránk bízott
gyermekeket.

Kedves Olvasó!
40 éves az iskolánk. 40 év hosszú idő egy ember életében, ám folyton változó,
gyorsuló világunkban egy intézmény életében is jelentősnek számít.

Ha

belegondolunk, hogy a városunk is alig 70 éves, még inkább érezzük az idő súlyát. 40
évvel ezelőtt a fiatal, energikus, fejlődő településünknek sok iskolára volt szüksége,
hogy jó körülmények között oktathassák, nevelhessék az akkor nagyszámú
gyereksereget. A mi iskolánk is egy ilyen időszakban épült, és az átadása óta
folyamatosan zajlik az oktatás a falai között. Az iskolák száma az idő múlásával lassan
megfeleződött a városban, ahogy az iskoláskorú gyerekek száma is. De a mi
intézményünk még mindig jelen van az oktatásban és azon dolgozunk, hogy ez sokáig
így maradjon.
40 éves az iskolánk. 40 év alatt több ezer gyerek tanult ebben az intézményben.
Hisszük, hogy hasznos és értékes emberekké váltak a szüleik és az iskola közös
erőfeszítéseinek köszönhetően. Az itt eltöltött évek után sokan szakmát tanultak, és
örömmel üdvözöljük egymást egy boltban, szépségszalonban vagy éppen a
lakásunkban, amikor a vízvezetéket kell megjavítani. Sokan főiskolát, egyetemet
végeztek, velük a kórházban, a közigazgatásban vagy az iskolákban, mint kollégák
találkozunk újra. De bármely területre kerülnek is régi tanítványaink, sokuk itt, ebben
az épületben köszön ránk, amikor gyermekét hozza ide, és bízza ránk a nevelését,
mivel ő maga is szép emlékeket őriz az itt eltöltött évekről.
Köszönjük nekik a bizalmat, és szeretettel ajánljuk nekik ezt a könyvet! Reméljük,
szívesen forgatják majd és közben felidézik diákéveik hangulatát!
Hálásak vagyunk az iskola tantestületének, régi és jelenlegi kollégáinknak a kitartó és
áldozatkész munkáért! A folyamatos fejlődésért, az innovációkért, az építő jellegű
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kritikus meglátásokért. Miattuk mondhatjuk el, hogy évek óta a városunk egyik
legnagyobb és legsikeresebb intézménye lehetünk. Rengeteg sikert és sok motivált
tanítványt kívánunk a jövőben is számukra!
Köszönjük az iskola többi dolgozójának is, hogy minden erejükkel támogatják és
segítik az itt folyó oktató-nevelő munkát! Szükségünk van rájuk, hogy tiszta legyen az
épület, hogy színvonalas műsorokat tudjunk készíteni, hogy pontos legyen az iskolai
dokumentáció, hogy ne csöpögjön a csap vagy, csak megtaláljuk, mit hova is tettünk
a raktárban. Velük együtt teljes a csapatunk, továbbra is számítunk rájuk a közös
munkában!
Nekik és a minden érdeklődőnek ajánljuk ezt a kiadványt. Visszatekintés az elmúlt 40
évre, megálló – a jelen bemutatása pillanatképekben és kicsit előre tekintés is a
jövőbe. Mert hiszünk benne, hogy intézményünknek nemcsak jelene és múltja van, de
jövője is, amelyre éppoly büszkék lesznek az akkori munkatársak, mint amilyen
büszkék a jelenlegi dolgozók. Bízunk benne, hogy iskolánk sokáig fennáll, jelen lesz,
itt marad a Város és az Emberek szívében.
Egy Victor Hugo idézettel zárom gondolataimat: „Szép dolog kifaragni egy szobrot és
életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.”

Könnycseppes-nevetős emlékezést, kellemes időtöltést, jó szórakozást, kívánok
könyvünk forgatásához!

Gajdó Krisztina
szerkesztő
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Iskolatörténet
Tóth Györgyné
A kezdetek

Épül az új iskola

A

Dunaújvárosi

Dózsa

György

Általános

Iskola

1979-ben,

a

Nemzetközi

Gyermekévben nyitotta meg kapuit Borovszkyné Győr Zsuzsanna igazgatónő
vezetésével, Dózsa II. Városrészi Általános Iskola néven. A tantestület tagjai a város
és a járás általános iskoláiból érkeztek áthelyezéssel, illetve a főiskolákról
pályakezdőként, pályázattal. A tanulókat − az első osztályosok kivételével − a város
általános iskolái irányították át. 16 tanteremben, 23 osztállyal (713 fő) 40 tanár kezdte
meg az első, 1979-1980-as tanévet. Az igazgatónő, Borovszkyné Győr Zsuzsanna két
igazgatóhelyettes, Solymár Istvánné és Babucsik Pál, segítségével fogott bele e nagy
iskola irányításába.

Az első tanévnyitó
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Az iskola már ebben az időben is nagy gondot fordított az ifjúság sokoldalú
fejlesztésére a lehetőségek széles választékának biztosításával. Az orosz nyelv
tanórai oktatása mellett számos délutáni szakkör közül választhattak a diákok:
könyvbarát, történelem, orosz levelező, fizika, képzőművész, kézimunka, báb, kis
zenebarátok, vöröskeresztes, természetjáró, lövész, barkács, modellező.

Pillanatképek

A Dózsa név felvételére 1987. március 26-án került sor, egy ünnepélyes névadó
ünnepség keretében, melyen Dr. Kácsor Ferenc művelődési osztályvezető tartott
avató beszédet, és adta át Fodor Sándor dunaújvárosi szobrászművész Dózsaportréját az iskola aulájában. A Dózsa György Általános Iskola osztályai azóta
minden tanévben színvonalas műsorral emlékeznek meg névadójukról, s elhelyezik az
emlékezés virágait e szobor előtt.
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Koszorúzás

Az útkeresés kora
Az 1989-1990-es tanévtől német nyelvi, majd egy évvel később, 1990-1991-től angol
nyelvi tagozatos osztály kezdte meg működését. A tagozatokon első osztálytól tanulják
a gyerekek az idegen nyelvet. A kiváló munka eredményeként tanítványaink évről-évre
magas számban tesznek sikeres nyelvvizsgát, és érnek el remek eredményeket
tankerületi, megyei, országos versenyeken is.
Az iskola, nyitottan a társadalmi elvárások, s az iskolarendszer változásaira,
Gazdasszonyképző osztályt indított az 1991-1992-es tanévben, 9. évfolyamon, ami
aztán 10. évfolyamra is kibővült. Ezzel a képzésformával iskola neve is megváltozott.
Az önkormányzat 1991. dec. 1-jei hatállyal Dózsa György Általános Iskola és
Speciális Szakiskola névre változtatta intézmény elnevezését.
A szakiskola, bár jól működött és sok leendő gazdasszonyt képzett, 1996 júniusában
befejezte működését iskolánkban, és megszűnéséig a Gárdonyi iskola keretén belül
működött tovább.
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Pancsi és Csilla

Az évek során elért kiváló eredmények közül érdemes kiemelni, hogy 1995
májusában, egy nemzetközi versenyen elért kiváló helyezésünk jutalmaképpen
néhány diákunk Pálmai Csilla és Horváth Lászlóné tanárnő kíséretében Párizsban
tölthetett néhány felejthetetlen napot.

Emlékek

Az innovációk kora
Az iskola életében további változások következtek be. 1996 szeptemberétől az iskola
létszáma hirtelen nagyot nőtt. Az iskolák városban történő átszervezése miatt az
Aranyvölgyi Úti Általános Iskola osztályainak fele, és a velük dolgozó kollégák a Dózsa
György Általános Iskolában kezdték meg az 1996-1997-es tanévet. Ez a változás egy
rendkívül népszerű, a kollégák által magas szinten megvalósított, és a szülők által is
igen keresett ÉKP rendszerű oktatást is beépítette az iskola már meglévő profiljába,
gazdagítva azt. A programmal tanított csoportok változatlan sikerrel, kiemelkedő
eredményekkel működnek azóta is.
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Rózsa Lili

Bali Bettina

1998-ban Miklós Gabriella német szakos
tanárnő eredményes kapcsolatépítő munkája
eredményeképpen
Rünederoth-i

a

iskola

németországi
lett

iskolánk

testvériskolája. Kezdetben az iskolavezetők
jártak egymásnál látogatóban, majd 1999-től
a két iskola diákjai és kísérő tanáraik felváltva
töltöttek egymás országaiban 10-10 napot, mely mind országismereti, mind nyelvi
szempontból igen hasznosnak bizonyul. Sajnos 2018-ban az iskolarendszer
németországi átszervezése miatt a testvériskola, s ezzel együtt a kapcsolat is
megszűnt.
Az oktatás metodika palettáján újabb módszer jelent meg. A kompetencia alapú
oktatás célul tűzte ki, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással
rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe
ágyazott képességfejlesztésről”. Az iskola vezetése, Korsoveczkiné Balló Erzsébet
igazgatónő és Tóth Györgyné igazgatóhelyettes, azonnal nyitottan fordult az új
irányzat felé, felismerve annak jelentőségét, hatékonyságát. Így 2006-ban a HEFOP
3.1.3 pályázati program keretén belül az iskola elindította az első, ún. kompetencia
alapú tanterv szerint tanuló osztályait. Ekkor a két kulcskompetencia fejlesztése mellett
– szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika – az idegen nyelv és a tanulók
szociális, életviteli és környezeti kompetenciájának fejlesztésére helyezett a hangsúlyt
az iskola. 2009-től pedig a TÁMOP 3.1.4 program segítette intézményünket a
10

bővítésben. Ez komoly módszertani fejlődést jelentett a kollégáknak, a tanulóink
számára pedig nagy nyereséget.

20 éves a Dózsa

2010 szeptemberétől – önkormányzati döntés értelmében – a Szilágyi Erzsébet
Általános Iskola a Dózsa György Általános Iskola tagiskolája lett. Szoros kapcsolat
alakult ki a két intézmény között. Több kolléga áttanított, együttműködtek a
munkaközösségeink, közös diákrendezvények kerültek megszervezésre, és közös
tanári kirándulásokon vehettünk részt.

25. születésnap - Gála

11

2012. különleges ünnepre adott okot iskolánkban. Ekkor emlékeztünk meg arról, hogy
iskolánk 25 éve viseli a Dózsa György nevet. 2012. december 6-án iskolai
ünnepség keretén belül avattuk fel a Munkácsi Zsuzsanna népi keramikus művész
által készített feliratot, mely iskolánk homlokzatára került fel. A Városi Televízió
rögzítette az eseményt, és egy interjú is készült Horváth Zoltánnéval, a rendezvény
szervezőjével, a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány kuratóriumi elnökével.
Az iskola történetéről szóló műsor zárásaként 8 kék színű léggömb emelkedett a
magasba, jelképezve ezzel iskolánk 8 évfolyamát.

Újra együtt

2013 nyarán, állami döntés következtében új nevünk – beleértve a Szilágyi Erzsébet
Általános Iskola tagiskolánkat is - Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola lett.
2017 szeptemberétől azonban ez a kapcsolat megszűnt. Tagintézményünk a Bocskai
István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézménye lett, a Dunaújvárosi
Dózsa György Általános Iskola pedig ismét önálló intézményként működik.
Most, hogy az iskola fennállásának 40. évfordulója megünneplésére készülünk,
különös nosztalgiával gondolunk az elmúlt évtizedekre. E könyvben igyekszünk az
iskola életének minden különleges eseményről beszámolni. Összegezve a
fordulópontokat, kiemelve a különleges eseményeket, mindenkit arra bíztatunk, hogy
tegyen velünk egy 40 évre visszatekintő időutazást.
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Természetesen az élet több a fordulópontoknál. Hiszen a mindennapok kitartó
munkája, tanulóink nevelésébe, oktatásába, az életre való felkészítésébe fektetett
munkánk akkor érte el valódi célját, ha tanulóink megtalálják helyüket az életben, s
mindig készen állva a fejlődésre, az élet nehézségeivel megküzdve, elégedett, boldog
emberekként élik életüket.
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Történetünk pár képben

Avatásra várva
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Az úttörők

Az első ballagás
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Kirándulás
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Buszozik a tantestület

Gödölllő
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Pálmaház
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Tóth Györgyné
Az iskola, ahol pedagógussá váltam
Az első élmény, mely bevésődött emlékeim közé 34 év távlatából is melegséggel tölti
el a szívemet. Azóta sem örültek talán nekem ennyire, mint az iskolába való első
jelentkezésemkor. Munkát kerestem a városban fiatal matematika-kémia szakos
tanárként és a Dózsában éppen ilyen pedagógust kerestek. Így aztán felkerestem az
akkori igazgatónőt, jelezvén, hogy készen állok a munkára. Annyira megörült a
jelentkezésemnek, hogy szinte semmit nem kérdezett, hanem azonnal hívta a
helyettesét, hogy megossza vele abbéli örömét, hogy megoldódott a kémia tanítás
területén keletkezett probléma. Hiszen itt van egy fiatal, lelkes kolléga, aki alig várja,
hogy elkezdhesse dózsás éveit. Ez 1986 tavaszán volt, s bár eltelt azóta 34 év, de
soha nem volt bennem olyan érzés, hogy vajon miért ide vetett a sors. Tudom, hogy a
lehető legjobb helyen tanulhattam meg a pálya legapróbb fortélyait, a lehető legjobb
kollégák vettek mindig körül, a lehető legszebb perceket tölthettem együtt
tanítványaimmal ebben az iskolában.
Ha szakaszokra kellene osztanom ezt az időt, akkor három részt különítenék el. Az
első 14 év a tanulás, a tapasztalatszerzés ideje volt. Éveken keresztül egyedüli kémia
tanárként az összes tanulót volt lehetőségem tanítani. Szívesen jártak a kémia
szakkörömre és mindig készen álltak a tudásuk megmérettetésére is a versenyeken.
Szerencsésnek éreztem magam, hiszen ebben az időszakban osztályfőnökként is
tevékenykedhettem folyamatosan. Ma már van olyan gyermek az iskolában, akinek
nemcsak tanára, de osztályfőnöke is lehettem. Szerettem ezt a feladatot, hiszen egy
sokkal közvetlenebb viszony tudott kialakulni így közöttünk. Számtalan élményt éltünk
meg együtt – kirándulásokat, farsangokat, erdei iskolákat, nyári táborokat -, melyekre
a találkozókon örömmel emlékezünk.
A második szakasz a következő 9 év volt, melyben egy számomra teljesen új feladatot
kaptam, egy olyat, melyet óriási megtiszteltetésként és egyben kihívásként éltem meg.
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Ez az újszerű tanulás mellett a kiteljesedés időszaka volt. Frissen kinevezett
igazgatónőnk, Korsoveczkiné Balló Erzsébet felkért, hogy legyek a felső tagozatért
felelős igazgatóhelyettes. Vezetői tapasztalatokkal nem rendelkező újoncként
kezdtem meg ezt a munkát, nem tudtam másra támaszkodni, mint azokra az
emlékekre, melyeket elődeimtől – Borovszkyné Győr Zsuzsától, Solymár Istvánnétól,
Antal Istvánnétól – láttam. Nem volt könnyű, de a kollégáim támogatása, igazgatónőnk
bizalma és vezetőtársaim – Nagy Istvánné, Bíróné Karacs Ágnes – segítsége által meg
tudtam birkózni a feladattal. Sok közösen megvalósított feladat esett erre az időszakra.
Kidolgoztuk az iskola minőségirányítási programját, megvalósítottunk három nagy
Európai

Uniós

pályázatot

a

vezetésemmel,

mely

nemcsak

anyagilag,

de

módszertanilag is megújulást hozott a Dózsa életében. A haldokló német tagozatot a
kompetencia alapú oktatás bevezetésével mentettük meg, s ma már a városban szinte
egyedüli iskolaként tudunk még mindig német nyelvet tanítani. Évente szerveztünk az
osztályok számára erdei iskola programot, kinyitottuk az iskolánkat az érdeklődők előtt.
Nyitott

foglalkozásokat

tartottunk

a

város

pedagógusai,

óvodái

számára,

konferenciákat szerveztünk, ahol bemutattuk elért eredményeinket és nem utolsó
sorban együtt tudtunk működni egy közös cél megvalósítása érdekében a város más
általános iskoláival is. Végre azt érezhettük, hogy nem versengenünk kell, hanem
egymás sikerének örülni.
Közben lassan elértünk egy újabb fordulóponthoz, mely a következő szakaszt hozta
az én életemben is. Igazgatónőnk nyugdíjba készült, utódjának engem szánt, így
2009-től intézményvezetőként segítem iskolámat és kollégáimat abban, hogy az elért
sikereinket meg tudjuk őrizni és eredményeinkre továbbra is büszkék lehessünk. Így
aztán elértem életem harmadik szakaszához, mely talán a legtöbb kihívást hozta
számomra. Nem is tudnám másképpen jellemezni ezt az időszakot, mint a kihívások
korának.
2011-ben önkormányzati döntés következtében az iskolánk tagintézményt kapott, a
város másik iskoláját, a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolát összevonták velünk. Ez
nagy feladatot rótt mindkét tantestületre, de talán a legnagyobbat ránk, vezetőkre.
Megpróbáltuk az együtt töltött 7 évben összekovácsolni a két tantestületet,
szerveztünk közös programokat a tanulóknak, ezzel is erősítve az összetartozást.
Közös értekezleteket, értékeléseket, ünnepségeket rendeztünk a tantestületnek, de
talán az összes között az első kirándulásunk volt a legemlékezetesebb, amelyet a
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szigethalmi Emese-parkban töltöttünk el. Csapatépítő programot szerveztünk, korabeli
ebéden vettünk részt és mellette megismerkedtünk őseink szokásaival és harci
eszközével, az íjjal is. De ez az időszak is véget ért, tagintézményünk 2018-ban kivált
tőlünk, így újra önálló intézményként működünk. Most is igyekszünk innovatívak
maradni a lehetőségeket kihasználva tanítványainknak sok élményt adni. Ami biztosan
jellemez bennünket és amit én személy szerint is fontosnak tartok, hogy olyan
környezetet tudunk teremteni a gyermekeknek az iskolánkban, ahol örömmel tanulnak,
ahol jól érzik magukat, ahol számtalan élményben van részük, ahol a pedagógusok
példaként állhatnak előttük emberségükkel és kimagasló pedagógiai munkájukkal. S
ezeket azok az eredmények támasztják alá, melyeket a sok versenyen, vetélkedőn
érnek

el,

valamint

a

kompetenciamérés

eredményei

is

bizonyítják

az

eredményességünket.
S ha most visszatekintve valaki megkérdezné tőlem, van-e olyan, amin változtatnék,
azt mondanám, nincs. Hiszem, hogy a sorsom a legjobb helyre vezérelt 34 évvel
ezelőtt, a legjobb emberek vettek körül a pályám folyamán, a lehető legjobb gyerekeket
taníthattam, és a lehető legszebb kapcsolatokat tudtam kialakítani a kollégáimmal, a
szülőkkel és visszatekintve azt mondhatom boldog voltam a Dózsa iskolában töltött
minden percben.
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A jutalom: Párizs
1998-ban az akkori 5. a osztállyal a "Milyen felnőtt szeretnél lenni" c. egészségéletmód országos rajzpályázaton első helyezést értünk el. Ennek eredményeként az
osztály képviselte Magyarországot az Ötödik Nemzetközi Gyermek Csúcstalálkozón.
Az osztályt az iskolából két pedagógus kísérte: Pálmai Csilla felkészítő rajztanár és
Horváth Lászlóné Pancsi néni. Stefanek Gertrúd kétszeres olimpiai bronzérmes,
világbajnok magyar tőrvívó utazott együtt a csapattal. Rendkívül színes, változatos
programokban volt részünk. Sétáltunk Párizs gyönyörű parkjaiban, benéztünk
múzeumokba, finomságokat ettünk, ismerkedtünk más országokból jött gyerekekkel,
kísérőikkel. A szállásunk a város melletti Disneylandban volt, ahol mindent
kipróbálhattunk, mindenre felülhettünk és találkozhattunk kedvenc disney hőseinkkel.
Felejthetetlen, életre szóló élmény volt ez a kirándulás tanuló és tanár számára
egyaránt.
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Lőwinger Dorka Eszter
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Horváth Zoltánné
Az iskola
Az iskola az a hely, ahol barátságok kötődnek,
ahol a fejekbe tudást töltenek,
ahol kialakulnak az alapvető trendek,
ahol a diák nem érzi, hogy retteg,
ahol a tanárról kiderül, hogy ő is volt gyerek,
ahol vannak szabályok, hogy biztonság legyen,
ahol figyelmeztetnek, ha elfogy a türelmed,
ahol minden nap újra kezdhetsz mindent,
ahol néha bezúg egy-egy kettes,
ahol kíváncsiak rá, hogy mit tudsz,
ahol van jó, de van rossz is,
ahol rádöbbensz, hogy mindenki ember,
ahol előbb-utóbb megtanulod:
az iskola, ahol a jövődet alapozod.

Zakar Bíborka
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Antal Istvánné
Emlékeim
Megnyitása óta, nyugdíjba vonulásomig neveltem, tanítottam ebben az iskolában.
Hozzám nőtt, magaménak éreztem. Biztos azért, mert nemcsak a tanúja voltam
megszületésének, hanem azért is, mert az itt folyó munka megszervezésének alkotó
részese lehettem. Részem volt a sikerekben, eredményekben, kudarcokban egyaránt.
1979-ben a Vasvári Pál Általános Iskolából helyeztek az újonnan épült Dózsa II.
iskolába.
Különleges volt számomra 1979 szeptembere.
Új városrészben, új iskolában kezdhettem meg a tanévet. Vonzott az is, hogy akkori
lakásunkhoz közel volt a Dózsa II. Általános Iskola. Itt már egy műszakban tervezték
a következő tanévet, ami nagyon jó volt, hiszen a többi iskolában még két műszakban
folyt a tanítás. Emellett a nagyobbik lányom ekkor jött első osztályba, így vele együtt
kezdtük el az új iskolában az új tanévet. Hogy mennyire volt jó választás, azt a későbbi
évek igazolták.
Nagyon lelkes, fiatal tantestület találkozott a nyár folyamán többször is. Első
igazgatónőnk körbevezetett bennünket új munkahelyünkön. Ismerkedtünk az
épülettel, amely ekkor még üresen állt, de hamarosan gyerekzsivaj töltötte be a
termeit. Megbeszéléseket tartottunk, berendeztük a tantermeket, dekoráltunk,
kicsomagoltuk a szemléltető eszközöket, készültünk a tanévnyitóra.
Az iskola ünnepélyes átadása, az első évnyitó, a mosolygó gyermekarcok, az első
csengőszó, az első órák, az első értekezlet…, mind-mind felvillanó emlékként élnek
bennem.
Osztályfőnök lettem, hatodik osztályt kaptam, ők a Vasváriba jártak eddig. Az első
tanévben sikerült a több iskolából érkezett gyerekeket megismerni, az osztályokat
közösséggé alakítani.
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1993-ig osztályfőnök voltam, matematikát és fizikát tanította, Szerettem tanítani, fizika
szakkört vezettem, szerveztem tanulószobát, készítettem a matekosokkal az
óraendet,

munkaközösség-vezető

is

voltam.

Osztályaimmal

minden

évben

kirándultunk, érdekesebbnél érdekesebb programokat szerveztünk.
Az 5 évente megtartott osztálytalálkozókon régi tanítványaimmal sokat nosztalgiázunk
a régi szépe emlékeken. Szerencsére mindig nagyon jó osztályok jutottak nekem, a
szülőkkel is sikerült jó kapcsolatot kialakítani, együttműködni.
1993-ban igazgató lettem, igyekeztem megtartani a jó hagyományokat és
továbbfejleszteni az iskolát. A tantestület tagjaitól és az előző igazgatónktól,
Borovszkyné Győr Zsuzsától is sok segítséget kaptam.
7 éven keresztül vezettem az iskolát. Néhány esemény, ami ez alatt az időszak alatt
történt és meghatározó volt az iskolánk életében.
Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a németországi Engelskirchen iskolájával.
Ettől kezdve minden évben találkoztak diákjaink egymással.
Megalapítottuk a Dózsa-díjat kiemelkedő eredményeket elért tanulóink jutalmazására.
1996-ban az Aranyvölgyi Általános Iskola bezárásakor bővült a tantestület,
tanulócsoportjaink száma is megnőtt, hiszen egy új programmal tudtuk színesíteni a
képzési palettánkat, ez volt az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program.
Erre az időszakra került az új SZMSZ, Pedagógiai Program, Közalkalmazotti
Szabályzat, Helyi tantervek megalkotása, az Iskolaszék megalakítása. Létrejött a
Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány. Sokat dolgoztunk, a tantestület jól
végezte a feladatát. Iskolánk a városban rangos helyet foglalt el a többi intézmény
között, szép eredményeket értek el diákjaink.
Mindig szívesen emlékezem a tantestületi kirándulásokra, nyári táborokra, a
rendszeresen megrendezett diszkókra, ünnepi megemlékezésekre, az évfordulós
gálaműsorokra, farsangi mulatságokra.
Már sok éve nyugdíjban vagyok, de a mai napig érdeklődöm az iskola munkája,
fejlődése iránt. Jó hallani mai is az eredményeikről, terveikről. Figyelem a sajtót,
követem a dózsás eredményeket, időnként nézegetem az iskola honlapját. Örömmel
látom, hogy volt tanítványaink is megtalálhatóak a tantestületben. Hallom
24

ismerőseimtől, hogy továbbra is népszerű az iskola, az itt folyó munkáról pozitívan
nyilatkoznak. Örömmel látom, hogy az iskola szépül. fejlődik, az utánam következő
vezetők is szívügyüknek tekintik a tanulók korszerű nevelését, a dózsás hagyományok
őrzését, az iskola menedzselését, az oktatás színvonalának növelését.
A jubileum évében szeretettel köszöntöm a tantestületet, a vezetőséget és az iskola
valamennyi dolgozóját. Kívánok sok erőt, egészséget, türelmet, sikerekben gazdag
éveket!

Szeri Krisztina
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Iskolánk jelképei
Dr. Breznyánné Nemes Tünde
Iskolánk 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben nyitotta meg kapuit és gyorsan a
város egyik legkedveltebb iskolájává vált. Az épületnek már akkor is kék színe volt és
ezt a jellegzetességét az 2018-ban történt felújítás után is megtartotta.

Aulánkban 1987. március 26-a óta látható Dózsa György mellszobra, mely Fodor
Sándor dunaújvárosi szobrászművész alkotása. Az évente megrendező Dózsa-hét
megnyitásának ünnepsége alkalmából minden osztály virágot helyez el a szobor előtt.

A Dózsa induló szövegét írta: Kovács Judit, iskolánk volt tanulója, dallamát szerezte:
Rózsa Márta tanárnő, hangszerelte: Hegyi Dávid. A Dózsa- hét megnyitóján minden
évben felcsendül az ismerős dallam.
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1.
Az öreg szobor visszanéz,
ha átlépem sulim küszöbét.
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!
2.
Bronzból öntött hős feje
büszkeséggel van tele:
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok
3.
Utódai mi vagyunk,
nagy csatába indulunk.
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!
4.
A tudomány az ellenfél,
legyőzése most a cél.
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!
5.
Énekünk már messze száll,
dicsőíti iskolánk!
Diáknak lenni jó dolog,
én Dózsa-iskolás vagyok!

Az iskolai jelvényükön lévő portrét rajzolta: Hizoh Gábor, intézményünk volt diákja.
Közel két évtizeden keresztül az első osztályosok avatása alkalmából minden kisdiák
örömmel vette át iskolánk jelvényét.
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A jelvény szerepét a kék nyakkendő vette át, melynek mintáját Karmacsi Kincső
tervezte. A nyakkendőt az iskola tanulói versenyeken, iskolai rendezvényeken
büszkén viselik.

Karmacsi Kincső emblématerve
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Horváth Lászlóné (Pancsi néni)
Dózsa, a kezdetek
1979 egy lendületes év volt. A 70-es évek hippi korszakának éppen vége tért, farmert
már lehetett kapni a KGST piacon a csencselő lengyelektől, de oroszt még kötelező
volt tanulni. A Dózsa városrészben ekkor épült egy új, kék iskola.
Én már 1978-ban a strasbourgi tornász világbajnokság idején eldöntöttem, hogy
elegem van a versenysportból, inkább általános iskolában szeretnék tanítani, mert ott
úgy éreztem, még lehet hatni a gyerekek személyiség és testi fejlődésére, érdemes
dolgoznom; egy életre szólóan meg tudom velük szerettetni a sportot. Egy évvel
később hittel, reménnyel jelentem meg az alakuló tanári kar első ülésén, a Barátság
iskolában. Borovszkyné Győr Zsuzsanna igazgatónő bemutatta a kollégákat.
Határozott volt, karakán és érződött rajta, hogy egy gyerek centrikus közintézményt
szeretne, lehetőleg minél több programmal. Kiderült, komplett osztályokat is fogadunk
szeptemberben, összeszokott kis társaságokat, akiknek csak a tanáruk és a
tanintézményük lesz új, meg a sok-sok másik iskolából érkező gyerek. Célunk az volt,
hogy együtt dolgozzunk, egymásért és a gyerekekért, amennyire csak lehet,
megkönnyítve számukra az átmeneti időszakot.
Az évnyitóra persze műsorral is készültünk. A Petőfi iskola negyedik osztályos
kislányaival szalaggyakorlattal készültünk, amit már a „kék iskola” udvarán mutattak
be. A tornatermünk ekkor még csak félig volt kész, a testnevelés órákat ezért vagy az
aulában, vagy a környező játszótereken, uszodában, sportpályákon tartottuk meg.
Kollégámmal, Herczeg Bélával ugyanakkor besegítettünk a tornaterem és az udvar
megtervezésébe; a városban elsőként nekünk lett röplabda pályánk és a röpisek soksok évnyi városi sikersorozata is innen datálódott.
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Rengeteg tradíciót honosítottunk meg ezekben a kezdeti években. Egy országos
kihívásra válaszul vállaltuk, hogy az iskolai sportnapon a lehető legtöbb gyereket
megmozgatjuk. Mivel a tanulók száma kevésnek bizonyult, ezért az iskolába felvételre
jelentkező elsősöket is bevontuk az együtt sportolásba. Meg is lett az eredménye, a
Népsportban az ország legjobban teljesítő iskoláinak egyikeként cikkeztek rólunk.
Ebből a kihívásból lett később a 10 évesek 10 próbája országos versenysorozat,
amelyet éveken keresztül mi rendeztünk meg és több alkalommal meg is nyertünk.
Indultunk az úttörő olimpiákon, a város többi iskolájának válogatott diákjaival együtt
rendszeresen

élőképekkel

és

formációkkal

készültünk

a

május

elsejékre,

kalandtúrákat és városi versenyeket rendeztünk gyereknapon az erdei tornapályán,
uszodába, korcsolyázni, futni jártunk az órákon. Délután nemcsak tömegsport volt,
hanem megalakult a röplabda, a kézilabda a foci és a kosár csapat, a lányok művészi
torna és aerobic órákra is jártak az iskolai programok keretében. Azaz a sport
programok ugyanúgy teljesen ingyenesek voltak, mint a kézimunka szakkör, a barkács
foglalkozások vagy akár az énekkar, amelynek résztvevői többször is országos
bajnokok lehettek, mert az iskola megteremtette és kigazdálkodta a feltételeket, a
kollégák pedig akár a saját szabadidejük rovására is az épületben maradtak.
Rengeteget dolgoztunk, de megérte, mert célunk megvalósult; a környező házak
kulcsos gyerekei, az iskola tanulói inkább hasznosan, közösségben, sportolva,
énekelve, ügyesedve töltötték el a szabadidejüket, mint otthon a 4 fal között.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy 25 évet egy olyan közegben, egy olyan összetartó,
motiváló, szinte a családomnak nevezhető tantestületben dolgozhattam, amely ma,
nyugdíjas éveimben is visszavár, megbecsül és gazdagítja a mindennapjaimat. Hálás
vagyok a sok gyereknek, akiket taníthattam, akik a mai napig is megállítanak, rám
köszönnek, elbeszélgetnek velem, sőt sokuk még a gyermekeit is visszahozza és
iskolánkra bízza, hogy ugyanolyan boldog, egészséges emberekké neveljük őket is,
mint a kezdeti évek diákjait. Ha valami, akkor ez az igazi elismerés egy pedagógus
számára.

Köszönöm.
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Farkas Dóra

Hagyományaink
Hargitai Ferencné
Hagyomány alatt általában azokat a cselekvéseket, dolgokat értjük, melyeket
elődeinktől veszünk át változatlan formában. Iskolánk megnyitása óta sok hagyományt
teremtettek az itt dolgozó kollégák, melyeket ma is folytatunk. De szerencsére mindig
teremtődnek új hagyományok is, melyeket

a most

dolgozó

pedagógusok

hagyományoznak a későbbi nemzedékre.
A teljesség igénye nélkül nézzük a legjelentősebb hagyományinkat:
Nagy változás a kisgyermekek életében az óvodából iskolába lépés. Az első napon
szüleik

kezét

szorongatva

érkeznek nagy

izgalmak

közepette.

Szeretnénk

emlékezetessé tenni és megszépíteni számukra ezt a pillanatot. A tanévnyitó
ünnepélyen ezért elsősorban nekik és róluk szól a műsor. Őket köszöntik iskolánk
tanulói és az intézményvezető.
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Tanévnyitó

Sok kisgyerek nem ekkor jár először nálunk, hiszen Iskolanyitogató címmel minden
évben hívjuk és várjuk a nagycsoportos ovisokat és szüleiket egy kis ismerkedésre.
Egy vidám délelőttöt tölthetnek el nálunk. Megtekinthetnek egy mese előadást,
felfedezhetik az iskola épületét, játszhatnak a tornateremben. Mindeközben a szülőket
megismertetjük az iskolánkban működő tagozatokkal, és nyílt tanítási órák keretében
bepillantást nyerhetnek az osztályokban folyó munkába.

Iskolanyitogató

Elsősorban természetesen magyar gyökereinkhez kapcsolódó hagyományainkat
ápoljuk. Az ÉKP-tagozatos tanulók éppen ezért néprajzot is tanulnak. De mivel angol
tagozatos osztályaink is vannak, nem hagyjuk ki október végén a Halloweenre való
kitekintést sem. Az alsósoknak tökfaragó versenyt hirdetünk, melynek végén díjazzuk
a legötletesebb alkotásokat. A délutáni órákban játszóházi foglalkozáson vehetnek
részt, ahol szükség van a kézügyességükre, hiszen mindenféle „boszorkányos,
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szellemes” játékokat készíthetnek. A felső tagozatos diákok csoportversenye igazi
kihívás: a több mint 10 állomáson megmutathatják ügyességüket, használhatják
fantáziájukat, bizonyíthatják rátermettségüket. A győztes csapat mellett jutalomban
részesülnek a legérdekesebb menetlevelek, a legmeghökkentőbb jelmezek is.

Halloween

A tanórán kívüli programok csúcsán természetesen a Dózsa-hét áll. Általában ősszel
kerül megrendezésre. Névadónkra való megemlékezéssel kezdődik, kinek szobra
iskolánk aulájának dísze. Az ünnepi műsort követően diákjaink virágokat helyeznek el
a szobornál. Majd kezdődik az egy hétig tartó izgalmas, érdekes, vidám programok
sorozata. Az alsó tagozatosok legkedveltebb délutánja, amikor a legkisebbeket
iskolánk teljes jogú tagjaivá fogadjuk. Ez az elsősavató. Egy műsor keretében
megmutathatják az első osztályosok, mi mindent tanultak már, amivel méltókká váltak
arra, hogy igazi Dózsások legyenek. A nyolcadikos tanulók kötik nyakukba a Dózsás
nyakkendőt.

A

felső

tagozatos

osztályok

legnépszerűbb

eseménye

az

igazgatóválasztás. Ennek előkészületei egész héten zajlanak. Az osztályok jelöltjei
régebben kampányoltak, ma már versenyek, vetélkedők sorozata dönti el, hogy melyik
osztály állíthatja a diákigazgatót, aki egy napig irányíthatja iskolánkat. Ezen a két
eseményen kívül természetesen még rengeteg élmény várja a tanulókat: tanulmányiés sportversenyek, ügyességi játékok, előadások….Felsorolni is sok. A záró nap a
„KÉK” nap, mikor mindenki iskolánk színébe öltözik.
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Elsősavató

Diszkó

Ettől az eseménytől már nem messze van karácsony. Az adventi készülődés,
ráhangolódás jegyében iskolánkban is meggyújtunk négy héten keresztül egy-egy
gyertyát az adventi koszorún. Minden héten más-más tagozat örvendeztet meg
bennünket néhány verssel, énekkel, kis történettel, hogy díszbe öltöztethessük
szívünket, mire eljön legszentebb ünnepünk. December utolsó tanítási napján aztán
az egész iskola együtt ünnepel. A tornateremben összegyűlt osztályok közösen nézik
meg a karácsonyi műsort.
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Karácsony

Advent

A karácsony előtti utolsó héten kerül megrendezésre most már hosszú-hosszú évek
óta a fenyőfadíszítő verseny. A jelentkezők maguk készítette díszekkel öltöztetik fel
a fenyőfákat. Szakavatott zsűri bírálja el az „alkotásokat”. Itt mindenki nyer. Hiszen kit
ne töltene el jó érzéssel, hogy a karácsonyfa, melyet szívvel-lélekkel díszített,
rászoruló családok, kórházi osztályok vagy éppen hajléktalan szállók lakóinak visz egy
kis fényt, melegséget a szeretet ünnepén.
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Karácsonyfadíszítő verseny

Február nagy eseménye nálunk is a farsang. Az alsó tagozatosok izgatottan
kérdezgetik egymást, ki minek öltözik be, hiszen ők még nagyon szívesen bújnak
jelmezbe. Az osztályok felvonulnak egymás és a megjelent vendégek előtt, majd
kezdetét veszi a tánc. Közben tombolahúzás és persze eszem-iszom. A felső
tagozaton a farsangot keringő nyitja meg, melyet vállalkozó szellemű fiúk és lányok
tanulnak be, hogy elkápráztassák a megjelenteket. Majd az osztályok műsora
következik, végül pedig az elmaradhatatlan disco.

Farsang

Természetesen nemzeti ünnepeinket is méltóképpen megünnepeljük, ezekkel is
erősítve tanulóinkban a hazaszeretet, hazafiasság, összetartozás, nemzeti büszkeség
érzését. Október 23-a, március 15-e hőseire együtt emlékezünk ünnepi műsor
keretében. Az iskolarádión keresztül elhangzó szavak állítanak emléket pl. az aradi
vértanúknak.
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Nemzeti ünnep

Meg kell említenünk még a jó hangulatú szülő-tanár bálokat, amelynek bevétele
alapítványunkat gazdagítja. A vásárokat /őszi, karácsonyi, húsvéti/, ahol kreatív
anyukák által készített kézműves termékekből lehet válogatni.
A tanév utolsó közös programja a gyereknap. Ennek szervezése, lebonyolítása
változó. Volt, amikor az egész iskola összes tanulója együtt kirándult vagy vett részt
egy nagy össznépi játszóházban. Van, amikor külön programot szervezünk alsó és
felső tagozatos tanulóinknak. De olyan évek is vannak, amikor az osztályok az
osztályfőnökök által szervezett eseményeken, más-más helyszíneken élvezik ezt a
napot.
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Gyereknap

Legtöbbször a tanév utolsó hónapjaira tervezzük az osztálykirándulásokat. Ezeken
igyekszünk változatos, érdekes és izgalmas programokat szervezni tanítványainknak.
És bár az évnek június közepén vége van, hagyományos nyári táboraink még várják
a tanulókat. Sok éven keresztül Alsóőrsön, újabban pedig Balatonlellén, Mohácson
táborozhatnak diákjaink. Emellett kollégáink tematikus táborokat is szerveznek, ahová
várják az adott téma iránt érdeklődőket.

A szabadban
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Kirándulások

Erzsébet-táborban
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Bíróné Karacs Ágnes
Dózsa ölelő karjai
1996. tavasz. Hatalmas trauma az Aranyvölgyi iskola életében. El kellett hagynunk
szeretett otthonunkat, családunkat. Gyerekeket, szülőket, az iskola dolgozóit olyan
sérülés ért, ami - akkor úgy gondoltuk, - soha nem fog begyógyulni.
1996. augusztus. Kettészakadt az iskola. Gyerekek, felnőttek fele a Gárdonyiba, másik
fele a Dózsába költözött. Igen, költöztünk, ismerkedtünk az új otthonunkkal, leendő
családunkkal.
1996. szeptember. Túl voltunk az alakuló értekezleten, a tanévnyitóra már nem
beköltözőként, hanem hazaérkezőként jöttünk.
Természetesen a befogadókban és bennünk is sok kétely, kíváncsiság, az újtól,
ismeretlentől való félelem munkált. Azonban napról napra oldódtak a feszültségek, a
napi tevékenységek során egyre jobban otthon éreztük magunkat. Miért?
Olyan kollégákkal ismerkedhettünk meg, akik elfogadóak voltak, szeretettel vezettek
be az iskola életébe, szokásaiba. Átérezték fájdalmunkat, nem erőltettek ránk semmit.
Megtarthattuk tagozatunkat, napi rutinjainkat. Munkaközösségi megbeszéléseken,
értekezleteinken egyre jobban belelátott mindkét iskola pedagógus kara a két
intézmény eddigi életébe. Kerestük a kapcsolódási pontokat, a közös út lehetőségeit.
No, azért nem volt ez ennyire rózsaszín a mindennapokban, de egyrészt az idő
mindent megszépít, azon kívül mindenki tudomásul vette, hogy ezt a helyzetet el kell
fogadni, s olyan légkört kell teremteni, hogy mindenki szívesen jöjjön reggel iskolába.
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Az alsó tagozatnak úgy érzem könnyebb helyzete volt, hiszen itt gyerekek,
pedagógusok együtt maradhattunk a földszinten. Ugyanakkor ez bizonyos fokig el is
zárt bennünket.
Szerencsére olyan igazgatóhelyettes vett szárnyai alá bennünket Nagy Istvánné
Zsuzsa személyében, aki arra törekedett, hogy az esetleges problémák mihamarább
megoldódjanak, a mindennapi munkát ne akadályozzák.
A felső tagozatban már nem volt ennyire könnyű a helyzet, hiszen ott a kiskamaszok
között eleve könnyebben robbantak ki konfliktusok, a kollégáknak nehéz volt
elfogulatlanul megtalálni a mindenkinek megnyugvást hozó kivezető utat. No de, ott
volt az adu ász, Korsoveczkiné Balló Erzsébet, akkori igazgatóhelyettes, aki szeretetet
sugárzó, határozott, következetes fellépésével a legnehezebb problémákat is
megoldotta.
Antal Istvánné igazgatónő, aki az egyesítésben nagyon nehéz, szép feladatot vállalt,
s oldott meg sikeresen, nyugdíjba vonult. Helyét Korsoveczkiné vette át, aki továbbra
is szívvel, lélekkel az iskola mindenek feletti érdekét tartotta szem előtt.
2005. Dózsa iskola 25 éves gála ünnepsége.
Pillanatok alatt elrepült ez a kilenc év, szinte hihetetlen. Egy család lettünk. A városban
is híre ment, hogy a Dózsában nagyon kevés konfliktussal sikerült a két intézmény
egyesítése. Egyre több kolléga szeretett volna a régi Aranyvölgyiből is itt dolgozni,
hiszen a szájhagyomány is azt közvetítette, hogy itt egy nagy család él.
Készülődés a Gálára, műsorok, próbák, mind közelebb hozott gyerekeket,
pedagógusokat egymáshoz.
2009. 30 éves a Dózsa
Ismét nyugdíjba vonult kedves igazgatónőnk, s az addigi felsős igazgató helyettes Tóth
Györgyné Aranka vette kezébe az immár tisztán, teljesen egységes Dózsa iskola
irányítását. Már nincsen dózsás, aranyvölgyis, begyógyultak a sebek, köszönhető a
mindenkori vezetőknek, kollégáknak.
Újabb gála, a mindennapok kihívásai, küzdelmei, örömei. Továbbképzések,
értekezletek, kirándulások, bulik.
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2012. szeptember
Nyugdíjba vonultam, a csengő már nélkülem hívta a gyerekeket, kollégákat az
évnyitóra, az új tanévre. Tudtam, hogy eljön ez a nap is, vártam is, tartottam is egy
kicsit tőle.
Tudtam, hogy az új ajtó kinyitásával más feladatok, kihívások várnak rám.
Ami viszont nagyon boldoggá tesz, hogy olyan éveket tudhatok magam mögött,
amelyek teljessé tették az életemet. Olyan embereket tudhattam magam mellett, akiket
úgy érzem, barátoknak mondhatok. A mai napig öröm velük találkozni, együtt lenni,
melegséggel tölti el a szívemet, hogy hívnak ünnepségekre, bulizni, kirándulni.
Máris itt a 40 éves jubileum! Jó volt visszaemlékezni az elmúlt évekre, a már feledésbe
merült eseményekre.
Örülök, hogy ezeket a csodálatos érzéseket, élményeket Dózsa ölelő karjaiban
élhettem meg.
Köszönöm, Dózsa

Breznyán Alíz

Gergő Panni
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Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy iskolánk régi tanulói közül sokan hatalmas
sikereket értek el a felnőtt életükben és hálás szívvel, megható nosztalgiával
gondolnak vissza az itt eltöltött évekre. Azok közül, akik le is írták számunkra
gondolataikat, legyen az első Horváth Tamás, aki már gyermekként is sokszor
megörvendeztetett bennünket egy-egy ünnepen szívhez szóló énekével.

Horváth Tamás
Mert én Dózsa iskolás vagyok
Minden reggel az öcsémmel beálltunk a büfé sorába és kértük a leveles sajtos rudakat
kakaóval. A büfés néninek elég volt annyit mondani, hogy a “szokásost” és már tudta
is. Imádtam azokat a reggeleket… Mennyire szerencsés voltam, a lehető legjobb
osztályba kerültem.
Összetartás, jó közösség, lojalitás… Egy csapat voltunk, egy olyan osztályfőnökkel,
aki tűzbe is ment volna értünk, ha kell. Valahogy mindig otthon éreztem magam ebben
az iskolában. A pedagógusok kedvessége, az igazgatónő mosolya, Feribá’ diszkói…
és azok a Dózsa-hetek. Itt ismertem meg az első szerelmemet és itt ismertem meg a
legjobb barátomat. Itt választottak meg diákigazgatónak, és itt választottam
magamnak középiskolát. Itt csókolóztam titokban először, és itt kaptam érte később
beírást. Itt szavaltam Petőfit, és itt voltam először trubadúr is. Számtalan emlékem van,
amiért örökké hálás leszek. Sosem tudtam focizni, de az osztálytársaim akkor is
bevettek a csapatba. Sőt, a bajnokságon is játszhattam velük, mert hittek bennem.
Mennyi puskát készítettünk egymásnak és hányszor segítettünk egymásnak. Ha
valakivel balhéztak az osztályból, az egész osztállyal balhéztak. Ha táncverseny volt
mi neveztünk. Meg is nyertük. Ha sakkverseny volt oda is, azt is megnyertük. Ha
országos matematika versenyről volt szó? Sima liba. Azt is megnyertük. Fantasztikus
emberek jártak ide, igazi tehetségek. Amikor nyolcadikba léptünk éreztük, hogy
hamarosan minden megváltozik. Bennem izzott a kíváncsiság, de keserédes volt ez
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az öröm. A felvételi időszak felért egy diétával. Mondjuk rám is fért. A bankett estéjén
nem csak az én szememből csordult ki a könny. Valahol jó volt ezt látni. Jó csapat volt
ez. Igazán jó. A ballagás után elköszöntem az osztályomtól és az osztályfőnökömtől.
A pedagógusoktól és az igazgatónőtől. Feri bácsitól és a takarító néniktől. A
portásoktól és a büfés nénitől is. Aztán mikor az udvar kiürült és nem maradt ott senki
még egyszer körbe sétáltam az iskolát. Végig tapintottam a falakat, becsuktam a
szememet, és mint egy film újra láttam az összes pillanatot, amit itt átéltem. Hálás
vagyok.
Hálás vagyok, mert gazdag vagyok. Gazdag vagyok, mert annyi emléket őrzök a
szívemben. Köszönöm a nehéz pillanatokat is. Mert megtanítottak felelősséget vállalni
a tetteimért.
Most felnőtt férfiként, apaként, mondok köszönetet.
Tisztelettel, Alázattal, Hittel, Szeretettel,
Horváth Tamás

44

Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány
Horváth Zoltánné
Alapítványunk 1999 óta él, alapítója egykori tanítványunk anyukája, dr. Tompáné dr.
Szalay Katalin.
Az alapító okirat alapján működésünk célja az intézménybe járó tanulók nevelésének
és oktatásának segítése:
1. Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása
2. Az idegen nyelv színvonalas tanításának elősegítése
3. Szabadidős programok támogatása
4. Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának
előmozdítása
5. Nehéz körülmények között élő – jó tanuló – diákok segítése
6. Diákönkormányzatunk munkájának támogatása
Az alapítvány öt kuratóriumi taggal kezdte meg működését (elnök, titkár, tagok). Az idő
előre haladtával ugyan történtek személyi változások, de a tagok száma mindig
állandó volt. Ellenőrzési bizottságot is létrehoztunk, mely három főből áll. Írásbeli
pályázati rendszert alakítottunk ki, az odaítélt összegről a kuratórium dönt.
Számlánk az iskola dolgozói és tanulóink szülei adójának 1%-ból, a szülők
felajánlásaiból, valamint a Szülő-Tanár bálok bevételéből származik. Nagyon sok
segítséget kaptunk a városunkban üzemelő Hankook Tire Magyarország Kft-től.

Szülő-tanár bál
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Az elmúlt 20 évben számtalan fejlesztés történt az alapítványunk támogatásával.
Gyarapodott iskolánk technikai, informatikai állománya. Sok tanterem bútorzata újult
meg, lettek színesek az addig fehér falak. Számítógépparkunk növelését támogattuk,
célunk

volt,

hogy

minden

teremben

legyen

modern

informatikai

eszköz.

Kiegészítésként fehér táblákát, projektorokat, hordozható CD-lejátszókat vásároltunk,
hogy segítsük kollégáink munkáját.
Alsós tanítványaink számára az iskolában eltöltött szabadidő hasznosabb, vidámabb
eltöltéséhez létrehoztunk egy fa játszóteret, amelyet nagy örömmel vettek birtokba és
használatba a kicsik. Az iskola udvarára kerékpártárolókat is telepítettünk. Így azok a
gyerekek, akik biciklivel, rollerrel érkeznek reggel, biztonságban tudhatják „járművüket”
a tanítási idő alatt.
Az iskolai könyvtár teljes bútorzatának cseréjére is sort kerítettünk. Modern
könyvespolcok, mobilizálható asztalok, kényelmes székek teszik komfortossá ezt a
helyiséget, amelyet tanórák, fejlesztő foglalkozások tartására és műhelymunkák,
előadások,

konferenciák

lebonyolítására

is

használunk.

Életterünk

szebbé,

barátságosabbá tételét szem előtt tartva, kisebb-nagyobb beruházásokat hajtottunk
végre több helyen is az épületben. Így kapott a tanári szoba új ülőalkalmatosságokat,
az ebédlő modern függönyöket, az emeleti kistanári íróasztalokat, polcokat. Teljes
egészében megújult az aula (festés, információs fal kialakítása), az oszlopokat pedig
gyermekeink színes rajzokkal díszítették.

Könyvtár
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Büszkék vagyunk arra is, hogy iskolánk fő homlokzatán fényújság tájékoztatja a
szülőket és tanulókat az aktuális programokról, határidőkről.
Intézményünk életében fontos helyet foglalnak el ünnepeink, hagyományaink. Az
adventi időszak, a farsang, az iskolahét hangulatának fokozása érdekében
beszereztünk műfenyőket, adventi koszorút, fényfüzéreket, dekorációs elemeket. Az
ünnepségek hangosításához komoly berendezést vásároltunk, amely az előadások
színvonalát is emeli.

Az évek során a nyári táborokra, versenyekre, jutalomkönyvekre komoly összegeket
fordítottunk. A német testvérkapcsolat ápolásához minden esetben anyagilag
hozzájárultunk és pedagógusaink tantestületi kirándulását is lehetőségeinkhez mérten
támogattuk.
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Az alapítvány történetében jelentős mérföldkő a 2005-es év, amikor is megalapítottuk
a Dózsa-díjat. Ezt minden tanév végén egy 8. évfolyamos tanuló kapja (esetenként
kettő), aki eleget tesz a feltételeknek. Az odaítélés szempontjai: példamutató
magatartás,

szorgalom,

jeles

tanulmányi

eredmény,

dobogós

eredmények

versenyeken.

Dózsa-díj tulajdonosai:
2020 Kvák Dávid 8.c
2019 Szekeres Huba 8.b
2018 Borsodi Zselyke Eszter és Maczó Gerda 8.b
2017 Szabó Kornél 8.c
2016 Molnár Csenge 8.b és Szopori Éva 8.d
2015 Köller Donát 8.c
2014 Bali Bettina Gréta 8.c
2013 Szepesi Hanna Eszter 8.c
2012 Lampert Viktor 8.a
2011 Deutschmann Ádám 8.a
2010 Borbély Gabriella Csilla 8.b és Kisded Kinga 8.a
2009. Dávid Bettina 8.c
2008. Szente Csilla 8.b
2007. Polányi Eliza 8.d
2006. Nagy Gábor
2005. Bodás Kitti és Varga Balázs
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Legyen itt most egy régi dózsás diák, jelenlegi dózsás pedagógus vallomása az
iskolához fűződő kapcsolatáról, az iskolával kapcsolatos érzéseiről.

Magyar Erika
Gondolataim

Eddigi életem 66%-át a Dózsa iskola határozta meg. 30 év köt ide. 44 éves vagyok.
1982-ben 1. c osztályos tanulóként Zsuzsa néni (Nagy Istvánné) szárnyai alatt
kezdtem bontogatni a sajátjaimat. Második osztályban egy – a szülők számára tartott
– nyílt napon megkérdezte a tanító néni, hogy mi a kedvenc játékom: „Toll és
osztálynapló.”-volt a válasz. Azt hiszem itt pecsételődött meg a sorsom…
Ha most visszagondolok arra a nyolc évre, amit általános iskolásként töltöttem itt
emlékfoszlányok jelennek meg…Jutka néni szőke haja, Zsuzsa néni bátorító
személyisége, Gubán

Panni néni fantasztikus ékszerei, Csilla néni pink színű

műanyag bőröndje, zongoraszó az egyik teremből, a kék farsangi lovagjelmezem, amit
az anyukám varratott, a fehér, térdig érő csipkezoknim, amit arra a május elsejei
felvonulásra vettem fel, ahol büszke dózsás diákként papírból készült virágokat
lengettem, miközben végig vonultunk a Vasmű úton, életem első, „ott alvós”
osztálykirándulása Alsóőrsön-imádott felsős osztályfőnökünkkel, Pancsi nénivel, a
barátnők Anett, Judit és Anikó, a 8. osztályos farsang, ahol „MI VOLTUNK A VILÁG”,
miközben a We are the world című slágert énekeltük rock- és popsztárnak beöltözve,
a hajókirándulás, ahol az egész iskola részt vett, az izgatott várakozás, amikor szóltak,
hogy a Kanadába költözött Pancsi néni magnókazettán üzenetet küldött az osztálynak,
a finom knédli, amit a Juhász Ferenc tanár bácsi által szervezett sítáborban ettünk, a
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sakkbábuk, amit a ballagáson azért kaptunk, hogy az osztálytalálkozókon majd le
tudjunk játszani egy-egy sakk partit…
Számos feltörő emlék, élmény, érzés. Jó volt általános iskolásnak lenni, jó volt
dózsásnak lenni.
Valószínűleg ezért tértem vissza 1997-ben – a másik (de semmiképpen nem sötét)
oldalra. Jelenlegi kollégáim között többen vannak olyanok, akik annak idején még
engem tanítottak. Nagyon megtisztelő érzés velük közös tantestületben dolgozni.
Természetesen pedagógusként is számtalan élmény ért az iskolában: az osztály- és
pedagógus kirándulások, a farsangok, amit méhecske, cowboy, rabló vagy éppen
Mary Poppins jelmezben vezettem, az iskola heteken megrendezett koncertek,
játszóházak, a tanulmányi-és sport versenyek izgalmai, a Szülők napján vagy
ballagásokon letörölt könnyek, a gyereknapi karaoke parti, a jubileumi gálák, a
megható karácsonyi műsorok, melyeken együtt énekelt majd 800 diák és tanár…
Felidézni is nehéz az iskolámhoz kapcsolódó 30 év történéseit, érzelmeit. Kötődés.
Gyerekzsivaj. Hivatás. Küldetés.

Barátok. Nehézségek. Nevetés. Együttérzés.

Tanulás. Tanítás. Ez vagy nekem Dózsa iskola.
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Tagozataink
Az iskola alsó tagozatán három különböző programban folyik az oktató munka. A
következőkben bemutatkozik a három alsó és a felső tagozat.

Angol tagozatos osztályainkról
Pákozdi Gabriella

Szülők és gyerekek között egyaránt népszerűségnek örvend tagozatunk, amely 20 éve
működik az iskolánkban.
Első osztályban sokan azért választják ezt a tagozatot, mert napközis rendszerben
működik. Délelőtt folyamán az összes tanórát megtartjuk. Ezért, azok a szülők, akik a
délutánt gyermekeikkel szeretnék tölteni, vagy különórákat terveznek számukra,
azoknak lehetőségük van tanítás után elvinni a tanulókat az iskolából. Ugyanakkor, ha
felmerül az az igény, hogy a házi feladat az iskolában készüljön el, a napköziben fél 3
és fél 4 között az is megoldható. Ebben az esetben a hozzátartozók fél 4-től vihetik el
a gyerekeket. Ez a rugalmasság nagy előny a tagozatunkat választók számára.
Osztályainkban angol nyelvet tanítunk. Jelen életünkben nagy szükség van az idegen
nyelvek ismeretére, különösen népszerű ezek közül az angol, mint első számú
világnyelv.
Tagozatunkon már az első osztályban tanulják a gyerekek ezt a nyelvet. Az első
félévben heti két alkalommal, húsz percben foglalkoznak a tantárggyal. Majd a
második félévtől azok a gyerekek, akik nehezebben boldogulnak, kikerülnek a
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csoportból, majd a 4. osztályban folytatják a nyelvi tanulmányaikat. Viszont, ha
ügyesen

felzárkóznak

a

későbbiek

során,

akkor

bármelyik

évfolyamban

visszakerülhetnek a tagozatosok közé. Azt, hogy ki maradjon bent a tagozatban, azt a
szaktanáron kívül az osztályt tanítók közösen döntik el. Számít a tanuló szorgalma,
figyelme, tanulmányi előmenetele, magatartása.

Tagozatunkban nagyon sok a tanításon kívüli program. Évekig Szüreti mulatság
szervezésével kezdtük a tanévet. Majd Márton-napján különböző tréfás feladatokkal
szórakoztatjuk az alsó tagozatosokat. Rendszeresen tartunk a többi osztálynak
Mikulás ünnepséget. Egyik pedagógusunk áldozatos munkájának köszönhetően
vezettük be a kerékpároktatást (Bringaakadémia) az intézmény egyes osztályaiban.
Mindig részt veszünk az iskolánkban tartott vásárokon, amelyekre a szülők és a
gyerekek készítik az eladni valókat. A bevételből osztálykirándulásokat szervezünk.
Az iskolai szintű műsorokból is kivesszük a részünket. Minden közös programban
aktívan részt vállalunk.
Területi, városi tanulmányi versenyeken többször hoztunk el első helyezést.
Mindent megteszünk azért, hogy a gyerekekből kihozzuk a maximumot. Türelemmel,
biztatással, külön foglalkozásokkal segítjük a lemaradókat! Tagozatunk jellege miatt
több idegen anyanyelvű tanulónk is van, akiket a magyar nyelv alapjaira is meg kell
tanítanunk. Szép, de fáradtságos munka ez, komoly összhangot követel a diák, a
szülő, a fejlesztő pedagógus és az osztályfőnök között. A gyerekek esetében
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megértést, elfogadást és nyitottságot is tanít ez a helyzet, amelyet felnőttként is
kamatoztathatnak majd a jövőben.

A kompetencia alapon tanító munkaközösség munkája
Simon Gyuláné
A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.
A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben
hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról,
vagyis

„ismeretekbe

ágyazott

képességfejlesztés”

megvalósítására

törekszik.

„Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (suliNova) Az
alkalmazás képes tudás alapozza meg az egész életen át tartó tanulást, ez teszi
képessé az egyént életcéljai megvalósítására, a változó körülményekhez való
alkalmazkodásra.
2006-ban a HEFOP 3.1.3 pályázati program keretén belül indítottuk az elsőt, az ún.
kompetencia alapú tanterv szerint tanuló osztályaink közül, melyekben a két
kulcskompetencia– szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika – fejlesztésére
helyeztük a hangsúlyt.
Tanóráinkon a módszerek széleskörű tárházával találkoznak a tanulók. Az oktatás
során

a

diákok kíváncsiságára

és aktivitására
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építő

tapasztalatszerző és

problémamegoldó

módszerek

kerülnek

előtérbe.

Az

alkalmazott

kooperatív

tanulásszervezési formák lehetővé teszik, hogy a gyermekek ingerszükségletét
kielégítve foglalkozzunk a tananyaggal.

A tanári magyarázatot sok esetben váltja fel a tanulói tevékenykedés, amelynek célja,
hogy tapasztalat útján szerezzenek ismereteket a diákok. A megtapasztalásba a
lehető legtöbb érzékszervet igyekszünk bevonni. A három érzékszerv igénybevétele
lehetővé

teszi

az

ismeretek

készséggé,

majd

képességgé

alakulását.

A

tevékenykedés során biztosítjuk, hogy a gyermekek maguk legyenek képesek
következtetéseket levonni. A tevékenykedtetésben segítenek bennünket azok a
képességfejlesztő eszközök, amelyeket a pályázati források segítségével tudtunk
megvásárolni. A mai technikai színvonalnak megfelelő informatikai eszközök segítik a
munkánkat – digitális táblák, digitálisan vezérelt nyelvi labor, projektorok, internet
hozzáférés a tantermekben, tanulói laptopok, szavazó, feleltető rendszer.
A testi nevelést különösen fontosnak tartjuk. Évek óta intenzív kapcsolatot ápolunk a
DSE Röplabda Akadémiával, akik heti két tanórán játékos foglalkozást, röplabda
előkészítést tartanak tanítványainknak.

Játék a tanórákon
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Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink kellemesen érezzék magukat a tantermekben, ahol
8 órát töltenek nap, mint nap. Barátságos, kellemes környezetet alakítunk ki számukra,
játékokkal, könyvekkel vesszük körbe őket, hogy jól érezzék magukat az itt töltött idő
alatt.

Homokozóban

Egy kis pihi

Aktívan kivesszük a részünket az iskola életéből. Részt veszünk minden
rendezvényen, programon, eseményen. Vannak olyan feladatok, amelyek évek óta
munkaközösségünk pedagógusainak munkáját dicsérik, például a tankerületi
szövegértő verseny megszervezése vagy a télűző felvonulás lebonyolítása.
Az itt folyó közös munka során gyermekeink megtanulják segíteni, elfogadni egymást.
Alaposabban megismerik saját magukat, társaikat, és reális önértékelésre, értékelésre
lesznek

képesek

diákként

és

remélhetőleg

Sportverseny és télűzés
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felnőtt

emberként

is.

Molnár Lina régi kedves tanítványunk (aki a tagozaton tanult) meséjét ajánljuk most
figyelmükbe, aki negyedikesként egy országos meseíró pályázaton indult írásával és
a 6-12 éves korosztályban különdíjat nyert. Lina meséje nyomtatásban, „Az én
mesém” című mesekönyvben meg is jelent 2012-ben.

Molnár Lina
Bella és Mancs
Egyszer Mancs és gazdája adományt gyűjtött a mentőcsapatnak.
Bella az édesapjával láblenyomatot szeretett volna a kutyától. Amikor sorra kerültek,
Mancs gazdája szünetet kért, mert négylábú társa éhes lett. Bella addig kérlelte a
felnőtteket, míg megengedték neki, hogy ő adhassa oda az etetőtálat a híres kutyának.
Mancs jóízűen megette az ételt, majd hálásan megnyalta a kislány kezét. Bella nagyon
szomorú lett, mert a nap végén el kellett válniuk.
Egyszer Belláék kirándulni mentek. Séta közben a szülők annyira belemerültek a
beszélgetésbe, hogy nem vették észre, a lányuk lemaradt. Bella egy madárfészket
pillantott meg egy kis fán, közelebb ment, s jól megfigyelte. Amikor újra körülnézett,
már nem látta a szüleit. Ijedten futni kezdett, de rossz irányba indult. Miután rájött, hogy
eltévedt, pánikba esett, és még mélyebbre jutott az erdőben.
Eközben a szülők is keresni kezdték a kislányt, és visszafordultak az úton. Hiába
kiabáltak, Bella már messzire járt. Apa kétségbeesetten hívta a rendőröket, akik
értesítették Mancs mentőcsapatát. Az erdőbe érve Mancs megszagolta a lány
hátizsákját, és nagyon izgatott lett. Emlékezett arra a kislányra, aki egyszer ételt adott
neki. A kutya futva indult a szag után, a gazdája alig tudott vele lépést tartani.
Bella annyira elfáradt, hogy egy fa tövében sírni kezdett, majd elaludt. Azt álmodta,
hogy barátja, Mancs nyalogatja a kezét. Aztán kutyaugatásra ébredt. Kinyitotta a
szemét, és ott látta a gazdáját hívó kutyát maga mellett. Rájött, hogy az álom igaz volt.
Bella és Mancs elválaszthatatlan barátok lettek.
A lány, azóta felnőtt, és sokszor elsétál a barátja szobrához, a Szinva hídjához.
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ÉKP (Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program)
Bognárné Furuglyás Gabriella
Az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program szerint haladó osztályok az
Aranyvölgyi iskola megszűnésével, 1996-ban kerültek a Dózsa iskolába. Az
elődiskolában 1991-től működtek az e program szerinti osztályok, Bíróné Karacs
Ágnes és Bartók Gábor úttörő munkájának köszönhetően.

Maga a program dr. Zsolnai József nevéhez kötődik. 1981-ben az Oktatáskutató
Intézetben Zsolnai József vezetésével új kutatás kezdődött, melynek kiindulópontja a
„gyerekek művelődési hátránykompenzálása, valamint…a kívánatosnak tartott
tehetségfejlesztés”1

iskolai

keretek

közé

helyezése

volt.

Fontos

célja

és

mozgatórugója volt akkor is, azóta is az, hogy a gyerekek lehetőséget kaphassanak
arra, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat, mindenki számára elérhető
legyen az iskolában a sokoldalú képességfejlesztés.

1

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/15_iskola_a_tarsadalomban/925_rtkkzvett_s_kpessgfejles
zt_program_kp.html. 2019. 10.22.
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Ennek érdekében a program széles tevékenységi területet nyújt a diákoknak, több
tantárgyat, műveltségi területet tanít, mint a hagyományos tantervű oktatás. Fontos
szerepe van a nyelvi és vizuális kommunikációnak, a művészeti nevelésnek. A bábés színjátszás nagyban hozzájárul a kommunikáció fejlesztéséhez, az ember- és
természetismeret, a néprajz, a néptánc, a környezet- és vizuális kultúra, a
társadalomismeret

érdekes

ismereteket

ad

a

minket

körülvevő

világról,

néphagyományainkról, azok megismerését és ápolását segítve. Énekórai keretek
között magas színvonalú furulyaoktatás zajlik. Idegen nyelvet első osztálytól tanulnak
diákjaink, informatikával a negyedik évfolyamtól foglalkoznak. Tanórai keretek között
a sakk rejtelmeivel is megismerkednek tanulóink. Az ÉKP osztályai iskolaotthonos
keretek között működnek.

58

Az ÉKP alternatív tanítási program, mely 1996 óta minősített tantervekkel rendelkezik.
A program hosszú évek akciókutatásai nyomán épült fel, s egy olyan komplex rendszer
jött létre, mely igyekszik a tanulás tartamát és ütemét a diákokhoz igazítani. A
differenciált oktatásszervezés segíti a gyerekeket abban, hogy saját képességeikhez
mérten fejlődhessenek.
Részlet iskolánk honlapjáról: „A módszer pszichológiai alapja: ha valamely területen a
gyermek sikerélményhez jut, akkor az kihat a többi tevékenységi körben elért
sikerekre. A szöveges értékelés szintén a különböző képességek kibontakozásának
helyzetét tükrözik. A különböző alkatú és képességű gyermekek saját tempójukban
haladnak a kijelölt időkereten belül, a két osztálytanító irányítása mellett. Mind a
tevékenységi körök, mind pedig a szabadidős tevékenység (=SZIT) és külső
helyszínen megtartott óra kiváló lehetőséget nyújt a differenciálásra − a
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra − is.”2

Tagozatunk sok évtizedes működése közben hagyományaink is születtek, melyekre
büszkék vagyunk, melyeket ápolunk. Az egyik ilyen a Szülők napja elnevezésű
2

http://www.dozsa-duj.sulinet.hu/03-tagozataink/ekp.html
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programunk. Ennek keretében minden osztályunk a tanév végén műsorral készül a
szülők

számára,

amely

csokrot

köt

verses,

énekes,

hangszeres,

táncos

műsorszámokból, színdarabbal színesítve, bepillantást nyújtva a gyerekek tanév alatti
fejlődéséről. Mindig készül valami szép ajándék is, jellemzően az anyukák számára,
amiket nagy odaadással, szeretettel készítenek saját kezűleg tanulóink.
A tanév folyamán több játszóházat is szervezünk, melyre minden alsó tagozatos
tanulót hívunk, várunk. Kézműveskedünk, rejtvényes és rajzos feladatokkal, mozgásos
játékokkal emlékezünk meg jeles napokról, például a húsvétról, a halloweenről vagy a
farsangról.

Fontosnak tartjuk a közösségépítés és a közös munka szempontjából is a szülőkkel
szervezett közös programokat, melyek sokféle tevékenységet jelentenek. A szülőket
is meghívjuk az osztályba karácsonyi kézműves foglalkozásra, a szülőkkel túrázni
megy néhány osztály, családi napon közös sütés-főzés mellett töltünk kellemes napot
valamelyik szabadidőparkban.
Tagozatunk diákjai több városi rendezvényen, intézményben (advent a Városháza
előtt, idősek otthona, stb.) is felléptek már az évek folyamán néptánccal, színdarabbal,
furulya-előadással. Büszkék vagyunk a nagy nyilvánosság előtt elért sikereikre is.
Bízunk abban, hogy sokrétű fejlesztő munkánknak köszönhetően széles látókörű,
érdeklődő, a világra nyitott, elfogadó felnőttekké válnak diákjaink!
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Pillanatképek

Szőke Genovéva, aki a néptáncórákat tartja iskolánkban, az ÉKP tagozaton, szintén
megosztotta velünk gondolatait a közös munkáról.

Szőke Genovéva
A Dózsa és a Vasas
Amikor a Dózsa iskolában elkezdtem tanítani akkor még a Dunaújvárosi Vasas
Táncegyüttes egyik tagja, oktatója voltam. Imádok a néptánccal foglalkozni, tanítani.
Az iskolában 7 osztályban kezdtem meg a néptánc oktatását és szeretetének
átadását. Nagyon sokan megkedveltek és bizalmat adtak nekem és együttesünknek.
Többen jöttek a Vasashoz táncolni az évek során. Azóta a Vasas Táncegyüttes egyik
művészeti vezetője lettem. Igyekszem a tanítványokkal jó viszonyt ápolni, kapcsolatot
tartani. Van olyan régi tanítványom a Dózsából, aki lediplomázott és most otthon van
a 2 babájával. Van, aki segítséget kért a szakdolgozatának megírásához, vannak, akik
a mai napig felhívnak elújságolni, hogy mi is történik velük a mostani életükben.
Büszke vagyok arra, hogy gimnáziumokból, egyetemekről járnak vissza hozzánk
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táncolni, segíteni, a kicsikkel megszerettetni a magyar néptáncot. A Dunaújvárosi
Vasas Táncegyüttes 60%-a jelenleg is dózsás vagy ott végzett tanuló.

Régi tanítványaink vallomásai következnek az iskolánk és a város híres
néptáncegyüttese közötti kapcsolatról

Dózsások a Vasasban
Urbán Soma
Az iskolában emlékezetes nyolc évet tölthettünk, melynek során a néptánc
végigkísérte életünket. Első osztályban ismertetett meg vele minket Szőke Genovéva.
Volt iskolatársaimmal a mai napig űzzük ezt a sportot a Dunaújvárosi Vasas
Táncegyüttes színeiben.

Molnár Zsófi
Jó lehetőség volt a számunkra, hogy a Dózsa iskolában néptáncot is tanulhattuk, mert
így minden diáknak fejlődhetett a ritmusérzéke, elsajátíthattuk az egyes tájegységek
tánclépéseit és népdalait. Ezzel a mozgásformával megőrizhetjük Magyarország
hagyományait és kultúráját. A szokásos iskolai tantárgyak mellett tanulmányainknak
jó kiegészítése volt a néptánc.
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Lukács-Soós Ádám Soma
Mint kiegészítő tantárgy egész alsó tagozatban voltak táncóráink a Dózsában, amiken
megismerkedhettünk a néptánc szépségeivel és fejleszthettük ritmusérzékünket.
Társaimmal együtt elkezdtünk a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben táncolni már
az első évben. Mindannyian nagyon sokat köszönhetünk a néptáncnak, átformált
minket és az életünket, ettől lettünk azok, akik ma is vagyunk.

Szabó Dorka
Mivel óvodás koromban már tanultam néptáncolni, így amikor megtudtam, hogy az
iskolában is fogunk, igazán boldog voltam. Szerintem nagyon jó dolog, hogy az
iskolában megismerkedhetnek a diákok a különböző tájegységek táncaival,
népdalaival

és

népi

játékaival.

11

éve

táncolok

a

Dunaújvárosi

Vasas

Táncegyüttesben, így kijelenthetem, hogy életem részévé vált a néptánc. Csak
bátorítani tudok mindenkit, hogy próbálja ki! Akár a Vasasnál, akár iskolai keretek
között, ami a Dózsában még mindig adott.

Farkas Dóra
2008 szeptemberében kezdtem a tanulmányaimat a Dózsában ÉKP tagozaton, ahol
tanórai kereteken belül tanultunk néptáncolni. Eleinte csak egy különleges órának
tekintettem.

Tánctanárom

-

Szőke

Genovéva

-

a

nyári

szünetek

elején

néptánctáborokat szervezett ezekben az években. Amikor először vettem részt egy
ilyen táborban - azt hiszem másodikos lehettem - akkor éreztem először azt, hogy
igazán szeretnék a néptánccal foglalkozni. Ebben Jenny is támogatott engem. Azóta
vagyok a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes családjának szerves tagja, ahol új
barátokkal, sok élménnyel, emlékkel gazdagodtam. A jelenlegi életemnek ezt a részét
a Dózsának köszönhetem, hiszem a néptánchoz vezető út első lépéseit itt tettem meg.
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Balogh Lili
A Dózsa iskolában eltöltött évekre nagyon szívesen emlékszem vissza. Mai napig
féltve őrzöm a Dózsás kitűzőmet, amelyet az elsős avatáson kaptam. Igaz, csak négy
évet töltöttem az iskolában, de nagyon meghatározó része lett az életemnek. Ez
köszönhető a végtelenül kedves tanító néniknek, az iskola kellemes, családias
légkörének, és a szuper osztályközösségnek.
Minden karácsonykor eszembe jut a közös mézeskalács-sütés, a karácsonyfa díszítő
verseny, melyek az iskolában hagyományos programok voltak az adventi időszakban.
Az iskolában hétről-hétre nagyon vártam a néptánc órákat, hiszen a néptánc már
óvodás korom óta szerves része az életemnek. Nemcsak iskolai kereteken belül
hódoltam

a

táncnak.

Kilenc

évig

voltam

táncosa

a

Dunaújvárosi

Vasas

Táncegyüttesnek, ahová nagyon sok dózsás gyerek is jár. A főiskolás tanulmányaimat
Budapesten folytattam, a Vasastól búcsúznom kellett, de a táncot mindenképpen
folytatni szerettem volna. Jelenleg az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttesben táncolok.
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Barkóczi Veronika kedves diákunk volt. Előszeretettel írja ki magából gondolatait,
érzelmeit versekben. Egyik művét felajánlotta számunkra, olvassák figyelmesen!

Barkóczi Veronika
HÁLA
Várjuk a jót mindig, kezünk össze sem téve
Várjuk a segítséget, erőnket véletlen sem véve.
Várjuk a csodát, és hiányzik mi nincsen,
De amink van most éppen, az sem volt épp ingyen.

Hol marad a hála azért amink megvan?
Nem igényel sokat, nem kell hozzá nyelvtan.
Csak a szíved, a lelked és az érzés egyből villan.
Köszönjük meg mindazt, mikről azt hisszük hogy alap jár
Köszönjük meg együtt, hogy mindig van egy láthatár.
Becsüljük meg amink van, mert minden dolog ajándék,
Nem véletlen jutott ez, az élet nem egy sötét árnyék.

Az élet maga is egy csoda, és nem mindenki kapja meg,
De mi még is itt vagyunk, legyünk jók vagy bűnösek.
Itt vagyunk és élhetünk, nevethetünk bárkire,
Küzdhetünk az álmokért, felnézhetünk bármire.

Csak egy cseppnyi hála, kis köszönet minden nap
Amiért itt lehetünk, és hogy ma is felébredt a Nap.
Tudni azt, hogy élhetünk, hogy reggel felébredhetünk
Egy kis lépés után, egy még nagyobbat léphetünk.
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Aki érez hálát, az érez szeretetet
Szereti az életet, és az élet adta perceket.
A hála gyógyít Téged, gyógyít engem,
gyógyít minden lelket, könnyet minden szemben
Gyógyít. Többnyire a Világot,
a harcokat a vitákat, mit a sok önzőség ki váltott.

Csak egy cseppnyi hála, kis köszönet minden nap,
Amiért itt lehetünk, és hogy ma is felébredt a Nap
Így Meggyógyul Világunk, minden szépet visszakap
S hálánkon keresztül, a boldogság minden szívbe utat kap.

Idei Kitti
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A felső tagozat bemutatása
Miklós Gabriella
A Dózsa György Általános Iskolában összesen 30 osztály van, ebből 15 alsó, 15 felső
tagozaton működik. Az 5-8. évfolyamon minden évben 350-380 fő tanul. Szinte minden
osztályunkba jár BTM-es, SNI-s gyermek. Több autista, ADHD-s tanuló mellett
mozgáskorlátozott diákjaink is vannak. Kulturális sokszínűséget mutat, hogy görög,
mongol, szír, kínai és afgán származású diákok is tanultak/tanulnak nálunk.

Az intézmény pedagógiai programjának sajátos vonásai
Az iskola profilja a nyelvi tagozatra, az Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programra
és a kompetencia tagozatra épül – a két utóbbi csak alsó tagozaton működik, csupán
a nyelvi tagozatnak van felsőben is folytatása. A nyelvi tagozat már a kezdetektől
működött iskolánkban csak orosz nyelven, a váltásra 1990-ben került sor, azóta angol
és német nyelv közül választhatnak a hozzánk járó diákok.
Pedagógusaink a tanórák keretén belül is sokszínű tanulás-módszertani formákkal
igyekeznek segíteni az elmaradó tanulók felzárkóztatását és a tehetségek
kibontakozását. Rendszeresen alkalmazzák a differenciálást, a különböző kooperatív
technikákat, kihasználják digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket. A különleges
tantárgyaink, mint a sakk, játék, logika, a tanulás tanulása és a természettudományos
gyakorlat segíti ezt a munkát.

Dózsa-hét
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Felzárkóztatás
Az intézményben kiemelt feladatnak számít a különös figyelmet igénylő tanulók
segítése, fejlesztése.
Iskolánk egyéni fejlesztést biztosít a rászoruló gyerekeknek, a tanulási problémákkal
küzdő gyerekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik, az SNI és más érzékszervi
betegséggel küzdő tanulóknak az utazó gyógypedagógus, az utazó logopédus,
valamint a hallássérült gyermekekkel foglakozó fejlesztő pedagógus segít. Továbbá a
2018/19-es tanévtől már egy iskolapszichológus segítségére is számíthatunk. Amire
büszkék lehetünk, hogy az ilyen helyzetű tanulóink a rendszeres foglalkozásoknak
köszönhetően eredményesek, sikeresek a tanulásban, és így boldogabbak is.

Tehetséggondozás
Az intézményben angol és német nyelvi tagozat működik. A nyelvoktatásunk
eredményességét bizonyítja, hogy nyolcadik osztály végére több tanulónk szerez
alapfokú nyelvvizsga bizonyítvány, néhányan pedig középfokú nyelvvizsgát is tesznek.
Rendszeresen indulnak az angol tagozatos csoportjainkban tanuló diákjaink az etwinning versenyen is. Angol és német nyelvi táborokat évente szerveznek a
nyelvtanárok. Minden ősszel az angolszász hagyományokat ápolva Halloween
vetélkedőt is tartunk. Tavasszal a Ki tud többet…? elnevezésű idegen nyelvi
műveltségi csapatversenyt szervezzük meg a város és a városkörnyék idegen nyelvet
tanuló diákjai számára. A vetélkedőre minden évben más témából kell felkészülni.
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Az „alulteljesítő tehetségesek” megsegítésére pedig külön programot dolgozott ki a
tantestület néhány tagja „Tegyünk együtt a tehetségekért!” címmel, s ennek
megvalósításához anyagi támogatást a Nemzeti Tehetségprogram pályázatai
biztosítanak. A tehetségcsoport tagjai mindig a hetedik évfolyamból kerülnek ki és
évente más-más történelmi kort dolgoznak fel. A választott témát a tanulók komplex
módon dolgozzák fel: a történelem, a földrajz, az informatika, a matematika-logika és
a drámajáték ötvöződik a munkájukban. A tanév végén rendszerint igényes, tartalmas
és színes produktumok bizonyítják az eredményes munkát. A tehetség-csoport tagjai
kirándulásokon is részt vehetnek, gazdagítva ezzel a tudásukat és a műveltségüket.

A Pannon Egyetemen

Hat éve működik egy természettudományos szakkör is, melynek munkájában a fizika,
kémia, biológia iránt érdeklődő tanulók vesznek részt. Ők a tanév során rengeteget
kísérleteznek, versenyekre készülnek és rendszeresen megosztják egymással a
tapasztalataikat, illetve a társaikkal a tudásukat.
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Herend

A Szitakötő programhoz egy kolléganő vezetése alatt többen is kapcsolódtak, ők
tanóráik keretein belül foglalkoztak a folyóirat cikkeivel, dolgoztak ki projekteket, írtak
és osztottak meg másokkal óraterveket.
Intézményünk pedagógiai programjának célja gyermekeinkből művelt, jól képzett, az
életben boldogulni tudó, boldog embereket nevelni. Pedagógiai elvünk alapján minden
gyermek tehetségígéret, mindenkiben meg lehet találni azt a területet, amit
kibontakoztatva az ő gazdagodását fogja segíteni az életben. Ezért iskolánk sokat
dolgozott és dolgozik - ennek eredményeként 2016-ban elnyertük az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont minősítést.

Mindennapi

oktató-nevelő

munkánknak

köszönhetően

az

országos

kompetenciamérés iskolai eredményei mindig a városi átlageredmények fölött
alakulnak és országos viszonylatban is nagyon jól teljesítenek diákjaink. 8. évfolyam
után a tanulók nagy része gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább, nagyon
kevesen mennek szakiskolába.

70

Tartalmas gazdag 40 év áll mögöttünk – bizonyosan - a következő 40 év hasonlóan
szép eredményeket és élményeket tartogat gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Diákigazgató választás

Továbbtanulási arányok
Iskolánk végzős tanulói minden évben sikeresek a középiskolai felvételi során:
gimnáziumba és szakközépiskolába a nyolcadik osztályosok fele-fele arányban
nyernek felvételt, szakiskolába a végzősök kb. 10 %-a megy.

Az utóbbi 3 év statisztikáját nézve az arányok az alábbiak:

2016/2017. tanévben 96 főből
gimnáziumba ment: 41 fő (43%)
szakgimnáziumba ment: 43 fő (45%)
szakiskolába ment: 12 fő (12%)

2017/2018. tanévben 77 főből
gimnáziumba ment 39 fő (53%),
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szakgimnáziumba ment: 28 fő (39%),
szakiskolába ment: 10 fő (8%)

2018/2019. tanévben 92 főből
gimnáziumba ment: 36 (39%),
szakgimnáziumba ment: 33 (36%),
szakiskolába ment: 23 (25%)

A felvételi eljárás során minden diákunk felvételt nyert valamelyik általa választott
középiskolába – többnyire az 1-3. helyen állók valamelyikébe.
Egyik évben sem kellett senkinek gyűjtőosztályba mennie a sikertelen felvételi miatt.

Diagrammok szemléletesen kifejezik az arányokat:

2016/2017. tanév
gimnázium
szakgimnázium
szakiskola
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2017/2018. tanév

gimnázium
szakgimnázium
szakiskola

2018/2019. tanév
gimnázium
szakgimnázium
szakiskola

Összesítve:
50
45
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gimnázium
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szakgimnázium
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szakiskola

15
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2017/2018
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Régi tanítványunkat, Gombos Krisztián színész, rendezőt is megkértük, hogy írjon pár
sort évkönyvünk számára. Krisztián pontokba szedte gondolatait és a tőle megszokott
közvetlenséggel és természetességgel számol be írásában az általános iskolás
éveiről. Hálásak vagyunk, külön köszönjük a tippeket, hogy hol is keressük a
puskákat….

Gombos Krisztián
Minden tisztelettel!

1. Soha nem felejtem el, hogy amint megszólalt a jelzőcsengő, hogy már csak 5 perc
van vissza a tanórából, már elkezdtem zsizsegni, hogy lassan tesi óra. Nem hittem,
hogy a tanterem és a tornaterem közti távolságot meg tudom tenni fél perc alatt,
öltözéssel, kézilabdával a kézben.
2. Természetesen mi is megpróbáltunk puskázni, ez olyan diákszokás. Mindent
bevetettünk, hogy sikerüljön, tolltartóba írtunk, a műanyag palack papírjának
belsejébe,

a

kezünkre,

a

másik

hátára

ragasztott

papírlapra,

a

padra,

megpróbálkoztunk a táblával és a plafonnal is, és még sorolhatnám. Mondanom se
kell, hogy szeretett tanáraink mindig tudták, hogy mire készülünk és mindig lebuktunk.
3. Számtalan úgynevezett “aranyköpés” hangzott el, mint az osztálytársaim, mint a
tanárok szájából. Ilyen például a: “Kettesével vegyétek elő a tankönyveket.”,
”Megvárom, amíg mindenki kinyiti a munkafüzetet.” De talán a legjobb, amit egy
osztálytársam mondott, hogy “a II. Világháború 1222-ben volt, amikor Mátyást az
Aranybullával megajándékozták.”
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4. Amikor lélekszakadva rohantam a suliba, nehogy lekéssem a tablófotózásunkat,
majd kifáradva, leizzadva, éhesen, összegyűrt ingben, mint egy csapzott kiskutya
megérkeztem, ekkor meglátott Erzsi néni, az akkori osztályfőnököm és ennyit mondott.
“Ugye tudod, nem ma van a fotózás? “ Itt legörgettem 1-2 könnycseppet.
5. Nagyon sok mindent megtanultunk, amikor éppen nem beszélgettünk vagy
rosszalkodtunk az órákon. De számomra a mai napig egy mondtad jut eszembe
folyamatosan: “Rajzolni Mindenki Tud!” Köszönöm Csilla Néni!
/Bízom benne, hogy a történetek elbírják majd a könyvben a nyomdafestéket és
használhatóak./
Boldog Születésnapot Dózsa Suli!
Tisztelettel és Köszönettel,
Gombos Krisztián
volt dózsás diák
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Testvériskolánk
Gajdó Krisztina
Intézményünk a negyvenedik tanévben vette fel a kapcsolatot a dálnoki Darkó Jenő
Általános Iskolával. Névadónk, Dózsa György, ezen a településen született az 1400as évek közepén. Jubileumi rendezvénysorozatunk fontos állomásának tartjuk a
testvériskolai kapcsolat kialakítását.
Több rendezvényünk megvalósításába is sikerült bevonni a székelyföldi gyerekeket. A
tanév folyamán lebonyolított szépíró versenyre a dálnoki diákok is elküldték írásaikat,
amelyeket ki is állítottunk az iskola aulájában. Így mindenki megcsodálhatta gyönyörű
betűiket. A hagyományos karácsonyfa-díszítő versenyre is eljuttatták hozzánk a saját
készítésű díszeiket az alsó tagozatos gyerekek. Decemberben egy személyes
találkozó is létrejött az iskolák vezetői között Dunaújvárosban, mivel Bonda AnnaMária, a dálnoki igazgatónő ellátogatott hozzánk. Kölcsönös ajándékozásra került sor,
majd átadtunk egy koszorút az igazgatónőnek, amelyet a dózsás gyerekek készítettek.
Megkértük, az igazgató asszonyt, hogy diákjaival koszorúzzák meg városukban Dózsa
György szobrát. Januárban aztán meg is kaptuk a képeket, amelyeken láttuk, hogy
milyen szép, ünnepélyes keretek között helyezték el koszorúnkat Szobotka András
alkotásánál. Hálásak vagyunk azért, hogy a dálnoki diákok és a pedagógusok lehetővé
tették számunkra, hogy szülőföldjén is leróhassuk tiszteletünket névadónk előtt.
A jövőben is tervezünk még közös programokat a két iskola között és bízunk benne,
hogy akár személyes találkozások is létrejöhetnek a felnőttek és a diákok örömére!

Az első találkozás

A koszorúnk

76

A dálnoki iskolások

Dózsa szobor Dálnokon

Koszorúzás

Dózsás koszorú névadónk szobránál
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Dózsa iskola és a sport
Szabóné Vida Andrea
Iskolánk 40 éves fennállása alatt elért sporteredményei megtöltenének egy külön
könyvet. Sok tanulónk ért el általános iskolás évei alatt és után is kiváló eredményeket
a hazai és a nemzetközi versenyeken.
Kezdetben csak iskolai testnevelés és tömegsport volt az intézményben. De a
különböző diákolimpiai és iskolák közötti versenyek bevezetésével, tapasztaltuk, hogy
sokan értek el jó és kimagasló eredményeket a különböző sportágakban. Városunk
mindig élenjárt a sport népszerűsítésében, és nagy sportági egyesületeink is
voltak/vannak, így az iskola tanulói remek utánpótlást jelentettek az edzőknek, akik
szorosan együttműködtek pedagógusainkkal. Kiemelkedő eredményeket értünk el a
röplabda és a kézilabda sportágban. Röplabdásaink Ruffing Péter testnevelőnk
irányításával az országos diákolimpiai versenyeken többször is dobogóra állhattak.
Kézilabdában Meggyes Rita vezetésével szintén hasonló remek eredményeket értek
el diákjaink.

Más sportágakban is büszkélkedhetünk tanítványink sikereivel. Pál Eszter – Olimpiai
Reménységek Tornája csapat III. Koronczai Petra, Németh Kata Ifjúsági VB
győztesek, Kémény Dóra NB I-ben szerepel, Fodor Neszta NB I-es kerettag, Csapó
Kincső junior válogatott.
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Horváth Lászlóné „Pancsi néni” aerobik csapatával ért el szép eredményeket a
múltban. A csapat irányítását Rábavölgyi Zoltánné folytatta a közelmúltig.
Gumiasztal diákolimpiai bajnoki címhez Vincze Ákost Paprika Jenő testnevelő tanár
segítette.
Vízilabdában Horváth Brigitta tagja volt a 2018-as Eb-n és a 2019-es vb-n negyedik
helyezett felnőtt válogatottnak.
Kajakosok

közül

Vass

András

világbajnokságon

állhatott

dobogóra.

Tornában Mészáros Csaba Heraklész utánpótlás válogatott tag volt és szerepelt a
Fehér tenyér c. filmben.
Diákolimpiákon atlétika, mezei futás, birkózás, floorball, karate, játékos sportvetélkedő,
torna, tollaslabda, úszás, búvárúszás, labdarúgás … sportágakban értek el tanulóink
jobbnál jobb eredményeket.
Kellemes emlék, hogy a TV2 által szervezett és a csatornán közvetített országos Nagy
Vagy vetélkedőjén 2012-ben a döntőben Szabó Péter testnevelő vezetésével
harmadikak lettünk.

Gyetkó Marietta, Szepesi Hanna, Ármos Tamás,
Fodor Neszta, Halász Péter, Csapó Kincső, Kollár Máté és
Szabó Péter testnevelő tanár
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A városban rendezett iskolák közötti versenyeken, tornákon lelkes pedagógusaink
vezetésével rendszerint részt veszünk.
Évek óta megrendezzük a Dózsa Mikulás foci-kupát. Ez évben a dózsás 4. osztályos
tanulók között bonyolítottuk.

Dózsa Jubileumi Mikulás-kupa 2019

I.hely 4.d osztály
Kochán Ákos, Szekszárdi Zétény, Zsédely Áron, Kálmán Kevin, Hauser Milán,
Szalai Gellért, Dur Sándor (ülő sor)
II.hely 4.a osztály
Benedek (térdelő sor)

Márk Péter, Jankovics András, Bacsa Balázs, Nagy-Bokor Máté, Debreceni

III.hely 4.b osztály

Sohajda Barna, Németh Levente, Varga Milán, Hegedüs Noel,

Major Márk

Rendező, játékvezető: Paprika Jenő

A Dózsa és a röplabda
Iskolánk és a röplabda sportág hosszú évek óta elválaszthatatlan. Sok évvel ezelőtt a
Dunaferr felnőtt röplabda csapatának NB I-es mérkőzéseinek is iskolánk adott otthont.
A csapatnak több évig egykori testnevelőnk Ruffing Péter volt az edzője. A kapcsolat
évről évre egyre sokrétűbb, szorosabb lett. A városunkba hozott tehetséges
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röplabdásokat iskolánk illetve tagiskolánk osztályaiba helyezték el. Számos későbbi
élvonalbeli, sőt válogatott röplabdázó került ki intézményünk falai közül.
2010 óta új időszámítás kezdődött iskolánk életében. Ekkor ugyanis a kompetencia
tagozatos osztályokban elkezdődött a röplabda oktatás a testnevelési órák keretein
belül. Ezeket az órákat, a DSE Röplabda Akadémia edzői tartják. Míg a város többi
iskolájában egyre kevesebben röplabdáztak, nálunk csak gyarapodott a sportágat
kedvelők száma. Minden évben több korosztályban is indultunk a diákolimpiai
versenyeken. 2012-ben az iskola csapata az országos döntőben az ötödik helyen
végzett, a következő tanévben már az országos döntő bajnokai lettek tanítványaink.
Ennek a csapatnak a tagjai a tagiskolánkba jártak, míg Kaszás Viktor, Móró Ákos,
Csizmadia Tamás, Ihász Benett, Fekete Huba Soma és az egyetlen „kiskorcsoportos”,
Szabó Kornél iskolánk tanulói voltak. Ebben az évben nem csak bajnokok lettünk, de
az országos döntő szervezői is voltunk, hiszen városunk, és természetesen iskolánk
adott otthont e rangos eseménynek.
Majd szép lassan elkezdett beérni az egyesület és az iskola közös munkája, minden
évben meghatározó szerepet töltöttünk be a diákolimpiai versenyeken. Bár a városban
nem volt ellenfelünk, a megyei versenyeken számos első, második helyezést elérve
jutottunk minden évben az országos elődöntőbe. Sőt, 2017-ben az országos döntőbe
is, ahol IV. korcsoportos csapatunk 8., 2018-ban a III. korcsoportosok 3. helyezést
értek el. Egy évvel később a csapat egy korcsoporttal feljebb 6. helyen végzett
Szabóné Vida Andrea testnevelő irányításával.

Az iskolában bevezetésre kerülő röplabda oktatásnak köszönhetően egyre több lány
is röplabdázni kezdett. Ez nagyon nagy előrelépés, hiszen 1991 óta nem volt lány
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csapat a városban. 2018-ban már lány csapatunk is indult diákolimpián, ahol a megyei
versenyen elért 2. helyezésükkel kivívták a részvételt az országos elődöntőbe, ahol a
4. helyen végeztek.
A sportág népszerűsítése érdekében évekig részt vettünk a röplabda szövetség által
szervezett amatőr röplabda versenyeken, ahol a szép helyezéseken túl eszközöket,
labdákat, mezeket nyertünk iskolánknak.
A teremröpisek nyáron sem pihennek. Ilyenkor a strandokon, a homokos pályán
versenyeznek. Nem történik ez máshogy a diákolimpia tekintetében sem. 2017 óta
iskolánk röplabdásai évente megmérettették magukat a homokon és komoly sikereket
értek el. A három év alatt fiú párosaink egy 9., három 5. helyezést hoztak. Amire a
leginkább büszkék lehetünk, hogy 2019-ben a strandröplabda országos döntőn a
Béres Mátyás, Matyiák Zsolt páros 2. helyen végzett, amivel indulási jogot szerzett a
Szicíliában megrendezésre került középiskolás világbajnokságra. Zsolt egy Veszprém
megyei kis faluból jött iskolánkba, de két év után visszaköltözött, így őt egy másik
tanulónk Peredi Zoltán helyettesítette ezen a versenyen. A strandröplabda kapcsán is
meg kell említeni, hogy 2019-ben már a lányok is részt vettek a diákolimpia országos
döntőjén, ahol az előkelő 7. helyen végeztek az igen erős mezőnyben.
Nagyon büszkék vagyunk azon tanulóinkra, akik korosztályos bajnokságokban
dobogós helyezéseket érnek el, válogatottként öregbítik iskolánk hírnevét, illetve
iskolánkból kikerülve középiskolásként válogatott sportolók a mai napig. Többen
képviselték

régi

dózsásként

középiskolájukat

világbajnokságon,

nemzetünket

válogatottként EB selejtezőn, olimpiai reménységek versenyén. Volt tanítványunk,
Szabó Kornél már kecskeméti színekben, Jeruzsálemben a Gyermek Világjátékon
aranyérmet szerzett csapatával.
Vannak és voltak olyan röplabdásaink, akik nem csak a sportban, de a tanulásban is
kimagaslóan teljesítettek.
Fejér megye Jó tanuló- Jó sportolója díjat kapott 2018-ban Szilágyi András és Peredi
Zoltán. Volt tanítványunk, Móró Ákos 2015-ben középiskolásként vehette át ezt a
kitüntetést. Szabó Kornélnak ezt a díjat háromszor is megítélték, majd 2017-ben a
legmagasabb elismerést is megkapta, Magyarország Jó tanuló-Jó sportolója lett.
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Szilágyi András és Peredi Zoltán

Szabó Kornél

Fejér megye Jó tanuló-Jó sportolója

Magyarország Jó tanuló-Jó sportolója

Dózsás és DSE-s röplabdások Ausztriában
- egy újabb cserekapcsolat kezdete
2020. január 3-5.

Feketéné Bodnár Ildikó
A Dózsa Iskola röplabdásai a DSE vendég játékosaival kiegészítve a téli szünet utolsó
napjaiban, január első hétvégéjén 3 napra Grazba, Ausztriába utaztak az UVC Graz
Volleyballakademie meghívására egy nemzetközi U15-ös röplabdatornára. Négy
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ország, Ausztria, Németország, Csehország és Magyarország részvételével 24 csapat
versengett Grazban a Blue Box Arénában a „Dreikönigsturnier Graz” elnevezésű
tornán.
A kiutazó lány és fiú csapat tagjai két estét osztrák családoknál töltöttek, így
gyakorolhatták a német és angol nyelv használatát. A magyar gyerekek azoknál a
családoknál aludtak, akiknek a gyerekei ellen a kétnapos verseny során többször is
meccset kellett játszaniuk. De a barátság elkezdődött, a csapatok szurkoltak
egymásnak is, ami egy verseny során igen ritka. Ez összekovácsolta az osztrák és
magyar gyerekeket, ami fontos egy új testvérkapcsolat kialakulásához. Kedves
fogadtatásban volt részünk, a verseny szervezése kifogástalan volt. Új barátságok és
új kapcsolatok születtek. Lánycsapatunk a 10. fiúcsapatunk a 11. helyet szerezte meg.
Reméljük, ez a találkozó egy új testvérkapcsolat kezdetét jelenti!
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Ide kívánkozik azoknak a régi tanítványainknak az írása, akik felnőttként is kimagasló
eredményeket értek el a sportban. Akik most is büszkék arra, hogy a Dózsába jártak,
akik megosztották velünk emlékeiket az itt letöltött évekről.

Kárász Anna, világbajnok kajakozó (azóta, 2021-ben olimpiai bajnok is – szerk.),
akinek számtalan ifjúsági és felnőtt bajnoki eredménye is van, a mi iskolánkban kezdte
meg tanulmányait. Alsó tagozatos korában járt ide, és szívesen emlékszik vissza az itt
töltött évekre. Felkérésünknek örömmel tett eleget, a következő gondolatokat osztotta
meg velünk.

Kárász Anna

Ha visszagondolok arra a négy évre, amit alsósként ott töltöttem, először a földszinti
osztálytermünk jut eszembe, aminek nagyon barátságos hangulata volt. Szerettem,
hogy egymással szembe fordított asztaloknál, kis csoportokban ültünk.
Emlékeim szerint sok időt töltöttünk délutánonként az udvaron, más osztályokkal
együtt és nagyon szerettünk kint játszani. (Pedig még nem is volt játszótér az udvaron.
- szerk.) Igazából öröm volt a tanulás két nagyon kedves osztályfőnökünkkel, a mindig
mosolygós Erika nénivel és Gabi nénivel.
Különös emlékem talán az, hogy bár a tanárok is alig akarták elhinni, mikor közeledett
a vakáció (amit betűnként visszafelé írtunk fel a táblára), szomorú lettem és a nyári
szünetben alig vártam, hogy újra ősz legyen és iskolába mehessünk.
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Pavuk Attila (a 2006-os évfolyam diákja)
Mintha csak tegnap lettek volna azok a Dózsás évek, pedig majdhogy 14 éve a
ballagásnak.
Az azóta eltelt időszak számomra nagyon kalandosra sikerült. Éltem Amerikában,
Kanadában, mesterdiplomát szereztem közgazdaságtanból, megalapítottam a
Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezetét, és mindeközben 9 szezont lejátszottam a
magyar bázisú nemzetközi jégkorong ligában.
Az eddigi profi jégkorong karrierem során 5 alkalommal volt szerencsém a ligabajnok
csapatának tagja lenni, illetve többszörös magyar bajnok és magyar kupa győztesnek
mondhatom

magam.

Jelenleg

Budapesten

élek

és

az

FTC

csapatában

jégkorongozom.
A Dózsás évek a mai napig boldog emlékként élnek bennem, és hálás vagyok a
szüleimnek, hogy ezt az iskolát választották nekem. Nagyon örülök, hogy Robinson
„Erika néni” osztályába járhattam, akire a mai napig tisztelettel gondolok vissza. Úgy
gondolom, hogy az élsportban elért sikereimhez nagyban hozzájárult az, hogy az
iskola tanárai és vezetősége minden segítséget megadtak ahhoz, hogy a tanulást és
a sportot a lehető legjobban össze tudjam hangolni.
A mai napig emlékszem, amikor egy-egy verseny után bevittem a megszerzett érmet
és Erika néninek eldicsekedtem a győzelmünkkel. Rengeteg csodás élmény köt az
iskolatársakhoz, a nagy udvaron eltöltött szünetekhez, tanórákhoz és tanárokhoz.
Visszagondolva, szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Dózsa György Általános
Iskola diákja lehettem. A tanári kar hozzásegített ahhoz, hogy megfelelő alapot kapjak
a továbbtanulásomhoz, és sikereket érjek el a jégkorongban, illetve így 14 év elteltével
ki merem jelenteni, hogy életre szóló barátságok köttettek az iskola falai között.
Remélem, hogy a mostani diákok is ilyen élményként élik meg a Dózsás éveket!
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Pahocsa Kristóf
A 2009/2010-es tanévben lettem a Dózsa iskola tanulója, az „a” osztályba kerültem.
Pákozdi Gabi néni volt az osztályfőnököm, aki úgy figyelt minden egyes diákjára, mint
tyúkanyó a kiscsibéire, nagyon jó kapcsolatot ápolunk vele a mai napig! Az angol
tagozaton, már 1. osztálytól, heti több órában tanultam idegen nyelvet, mely erős
alapot adott a továbbiakhoz. Alsó tagozatban számos sportot kipróbáltam: az úszást,
a szertornát, focit és a néptáncot is, de egyik sem volt igazán az én műfajom. 4.
osztályban a Rácalmás Kajak-Kenu SE tagjaként kezdtem kajakozni. Eleinte csak
hobbiként, de pár hónap után, már versenyeken is részt vettem, kisebb nagyobb
sikerekkel, sosem felejtem el az érzést, amikor először állhattam a dobogón. Felsőben
a Tisza Timi néni lett az osztályfőnökünk. Legjobb emlékeim közé tartoznak az
Erzsébet táborok/kirándulások, ahol az erős osztályközösségünk még jobban
összekovácsolódott. Számos tanulmányi és sport versenyen vettem részt felső
tagozatban, éremgyűjteményem, máig a szobám falát díszíti. Az általános iskolában
végig kitűnővel zártam az évet – egyedül az évfolyamon -, az iskolám, ezért Jó tanulóJó sportoló Emléklappal jutalmazott, számos egyéb dicséret mellett.
Középiskolai tanulmányaimat a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban
folytattam, matek-fizika tagozaton. Sportkarrieremben az igazi áttörést a 2018-as év
hozta, amikor a kajak iránti szeretetem alábbhagyott és „átültem” egy sárkányhajóba,
átkerültem egy dunaújvárosi klubhoz, a Dragon Steel SE-hez. Még ez év nyarán
lehetőségünk volt részt venni a Klub Csapatok Világbajnokágán – Szegeden, ahol
valamennyi versenyszámban dobogós helyen végeztünk. A fiatalok kategóriájában 1
arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztünk. Év végén jött egy email, hogy a következő
évben, Thaiföldön lesz a világbajnokság és eredményeim alapján, akár a nemzeti
válogatott tagja is lehetek. Tovább küzdöttem és SIKERÜLT! 2019. augusztusban
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Thaiföldre utaztunk, hogy megmérettessük magunk a legjobbakkal! Már az első futam,
a 2000 m meghozta a számomra a nem várt sikert, ugyanis 2. helyen értünk célba, az
U18 válogatott 10 fős hajójával. Az azt követő 3 napban 500 illetve 200 méteren is
ezüstérmet szereztünk! Örök emlék és feledhetetlen érzés egy világbajnokságon
dobogóra állni!
Összefoglalva: Szerettem Dózsásnak lenni, a jó programok és a jó közösség miatt. A
mai napig szívesen emlékezem a diszkókra, amiket Feri bácsi rendezett és persze a
Dózsa-hét izgalmas programjai a mai napig élnek bennem, boldogan gondolok vissza
rájuk. Úgy érzem nagyon jó alapokat kaptam a „kék iskolában”, melyek jelentősen
megkönnyítik középiskolai tanulmányaimat.
Büszke vagyok rá, hogy a sportot és az iskolai követelményeket sikerült megfelelően
összeegyeztetni!

Maczó Gerda 2018-ban ballagott el az iskolánkból, a méltán kiérdemelt Dózsa-díjjal
kitüntetve. Gyökerei elég erősen kötik régi iskolájához (hozzánk), hiszen a
gimnáziumban írt versenydolgozatának témája ide, egy régi tanárához köti. A
következőkben ebből a dolgozatból idézünk részleteket.
Fejér Megyei Diáknapok – 2019
Honismeret
kategória
A dolgozat címe: Interjú egy szerény olimpikonnal
A készítő tanuló neve: Maczó Gerda
Iskola: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
Felkészítő tanár: Szücsné Dr. Harkó Enikő (PhD, magyartanár)
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Interjú egy szerény olimpikonnal
Azt hiszem, egy ilyen interjúhoz, melyben egy – a lakóhelyemen élő – jelentős
személlyel kívántam beszélgetni, nem is választhattam volna jobb alanyt, mint a
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola egyik testnevelés tanárát, (aki az én
általános iskolai tanárom is volt, és nem mellékes, hogy a város egyik büszkesége),
Paprika Jenőt, vagy ahogyan a legtöbben ismerik Jenő bá’-t.

Paprika Jenő 1960. január 5-én született Kiskunhalason. Iskolai tanulmányait a
szülőhelyén, Kiskunhalason végezte. Általános iskolába a Felsővárosi Általános
Iskolába járt, majd a Szilády Áron Gimnáziumban érettségizett. Kétszer is járt olimpián.
1984-ben „Olimpia-helyettesen”, Csehszlovákiában, Olomouc-ben, itt csapatban 4.
helyet ért el. 1988-ban Szöulban a 6. helyezett csapat tagja volt. Az 1985-ös oslói
Európa Bajnokságon, talajgyakorlatokból szerzett 5. helyére a legbüszkébb. 2004 óta
a Dózsa iskola tanára. (…)
Gerda

Mikor döntötte el, hogy tornász lesz és miért?

Jenő bá’

Másodikos koromban kezdtem el tornázni Kiskunhalason, a bátyám

példáját követve. Az ügyessége magával ragadó volt, és így kerültem be én is a torna
világába.
Gerda

A szülei támogatták, vagy inkább ellenezték, hogy a jövőben is ezzel

foglalkozzon?
Jenő bá’

Teljes mértékben támogattak, mindig mellettem álltak.

Gerda

Miután komolyabban kezdte űzni ezt a sportot, mennyi idő után került ki

az olimpiára?
Jenő bá’

– Itt elneveti magát. – Hát ez egy jó kérdés … Kiskoromban már elértem

egyszer a csúcsra, kijutottam a diákolimpiára, amit akkor Úttörő Olimpiának neveztek.
’69-ben, 9 évesen meg is nyertem. Középiskolás koromban abbahagytam a tornát egy
sérülés miatt, és mellette mással is foglalkoztam, majd érettségi után adódott egy
lehetőség, így kerültem Dunaújvárosba, és itt kezdtem a másodvirágzásomat. ’84-ben
bojkottálták az olimpiát, előtte ’80-ban még nem kerültem be, ugyanis akkor még csak
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két éve tornáztam, (…)’88-ban, 28 éves fejjel kerültem ki életem első igazi
olimpiájára.(…)
Nagyvárosokhoz képest kis település voltunk akkoriban, mégis egy

Gerda

egész ország szurkolt Önöknek. Milyen érzés volt képviselni az országot ebből a
városból?
J. b. Nem volt hátrányunk abból, hogy kis városunk volt akkoriban, mivel egy
hatalmas tornaterem működött itt, ami éppen előnyünkre szolgált. Tehát a terem nem
sokkal volt kisebb, mint egy olyan, amiben versenyeztünk, csak a közönség létszáma
volt más az edzésekhez képest. A kis város kérdése pedig nem nagyon játszott
szerepet, mivel az év egyharmadrészét más városokban töltöttem, edzőtáborokban,
ilyen volt például Tata és Budapest.
G.

Miután nyert, sokan megállították itthon?

J. b. Igen, igen. Sokan állítottak meg az utcán, gratuláltak, és az olimpia után egy
évvel meg is kaptam a Pro Urbe- díjat is.
G.

És volt olyan, hogy autogramot is kértek?

J.b.

– A kérdésem közben elneveti magát és bejön pár tanuló, akiknek segít

elrendezni a zsámolyokat. – A legemlékezetesebb talán Japánban volt. Tudni kell,
hogy Japán a tornászok egyik fellegvára. Életemben nem osztottam még annyi
autogramot, mint akkor, ott. Amikor megérkeztünk a busszal az edzés helyszínére,
akkor úgy fogadtak minket – és most nem túlzok – mint egy amerikai kosárcsapatot.
Ott osztogattuk az aláírást, a legfőképpen diáklányokból álló tömegben.
G.

A kortársaim és én is pályaválasztás előtt állunk. Ezért is lenne az a kérdésem,

hogy a szülei milyen véleménnyel vannak erről? Tehát akiknek van egy hasonlóan
nagy álma, azoknak mit tudna tanácsolni?
J.b.

Engem mindig támogattak a szüleim, amíg éltek. Az, hogy én Dunaújvárosba

jöttem, a saját döntésem volt, mert 18 évesen már nem kérdeztem meg őket.
G.

Nem bánta meg, hogy otthagyta az akkori szülővárosát?

J.b.

Nem, egyáltalán nem. Kiskunhalas is a tornászat egyik nagy fellegvára,

utánpótlás szinten. Tehát ott 18 éves korig el lehet tornázgatni, viszont komolyabb
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szinten nem. Dunaújvárosban viszont munkát is kaptam a lehetőség mellé, ami ott
nem adatott meg.
G.

Mikor döntötte el azt, hogy tanárként is foglalkozik a tornával?

J. b. Ezt az élet adta. Mivel megszűnt Dunaújvárosban a torna, bezárták a
tornatermet, amikor a Vasművet privatizálták, és a városban tönkrement a sport.
Pancsi nénivel (a Dózsa iskola egykori testnevelés tanára) az utcán találkozva
elkezdtünk beszélgetni. Ő dicsekedett, hogy nyugdíjba megy, én pedig panaszkodtam,
hogy munkanélküli lettem, és így kerültem a helyére.
G.

És a gyerekek szokták Önt kérdezgetni? Ugyebár a mi osztályunk is igencsak

érdeklődő volt…!
J. b. Hát igen. Igen. Szoktak kérdezgetni. Igen, a ti osztályotok valóban nagyon
érdeklődő volt, ezért is hoztam be nektek a régi tenyérvédőmet, a magnéziumot is
megmutattam ugye, amivel a kezünket dörzsöltük be a mutatványok előtt. Vannak más
osztályokból is érdeklődő diákok.
G.

A diákok, akik tudják, hogy járt olimpián, esetleg megtisztelik Önt valamilyen

formában?
J. b. Nekem az a lényeg, hogy a tiszteletet megadják. Azt hiszem ezt tőlük kéne
inkább megkérdezni, hogy máshogy vélekednek- e rólam, és, hogy tudják-e ezt.
G.

Ön tavaly látott először videókat a szerepléseiről, egy iskolai eseményen. Akkor

inkább meghatódott, és örömmel gondolt rá, vagy szigorúan kielemezte?
J.b.

Nagyon megörültem neki. Tulajdonképpen, az osztályom találta meg ezeket a

felvételeket, és ők mutatták meg nekem. – Itt ismét egy sereg diák jön be. – A
talajgyakorlatnak örültem a legjobban, mert az ’85-ben készült, és akkor még nem volt
videó, sem visszajátszás, ami által itthon vissza tudtam volna nézni. Természetesen
kielemeztem, a hibákat azonnal észrevettem, de az egy nagyon jól sikerült gyakorlat
volt, ezzel sikerült 5. helyezést elérnem Európa-bajnokságon.
G.

Végezetül pedig, hogyan gondol vissza ezekre az évekre?

J.b.

Huhh, hát örömmel! – Itt elmosolyodik. – Melegség tölti el a szívemet, ha ezekre

az évekre gondolok.
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Hihetetlennek tűnt, hogy csak negyed órát beszélgettünk, mégis rengeteg mindent
megtudtam egy olyan emberről, akivel régebben nap, mint nap találkoztam, mégsem
ismertem. Azt hiszem, egy nagyszerű ember tanítja a gyerekeket erre a tantárgyra,
mert a szakmai tudáson túl sokkal többet is tanulhatunk tőle.

Részlet az 1988-as olimpiáról
https://i.ytimg.com/vi/bVn7uzpgnj4/hqdefault.jpg

Az olimpiára készülő tornászcsapat
http://gymnast.bplaced.net/AG/HUN_teamM88.jpg

Büszke tanárként
http://www.dozsa-duj.sulinet.hu/06-eredmenyeink/Sportos/floorball%20orszagos%20diakolimpia.jpg
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Tehetséggondozás
Csapó Mária
A tehetséggondozás iskolánk egyik kiemelt feladata. Már alsó tagozaton elkezdődik
és felsőbb évfolyamokom tovább folytatódik. A harmadik és negyedik osztályos
tehetségígéretek játék szakkörön vehetnek részt, melyet Flick Szabina és Gajdó
Krisztina vezet. Munkájuk eredményességét mutatja, hogy több alkalommal sikeresen
vettek részt szakköri programjaikkal a MATEHETSZ és az NTP pályázatain, mely által
társasjátékok és udvari játékok beszerzésére is lehetőségük nyílt.

Alsós szakkör

A
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Felső tagozaton 2010 óta komplex tehetséggondozó szakkör működik az Informatika
- Számítástechnika Tanárok Egyesületével (ISZE) együttműködve a tehetséges
tanulók fejlesztése érdekében három kolléga vezetésével (Bebesi Csaba, Fejes Ildikó,
Molnár Attila).
A Tegyünk együtt a tehetséges gyermekekért program célja a tanulók komplex
tehetségfejlesztése több tehetségterületen. Az éves program moduláris felépítésű. A
történelmi rész a szövegértését, a matematikai játékok a logikát, a tánc és dráma
foglalkozások az interperszonális és az informatika modul a diákok IKT kompetenciáit
fejleszti. A szakkörhöz kapcsolódóan tanulmányi kirándulásokra is eljutnak tanulóink.

Felsős szakkör

2010-11-es tanév óta csoportos természettudományi tehetséggondozás is folyik a
hetedik és nyolcadikos diákok számára. A kémiához, fizikához és matematikához
kapcsolódó foglalkozások mellett szaktábort (Várpalotára, a Vegyészeti Múzeumba,
Zircre a Bakony Múzeumba és az Arborétumba, a Pannon Egyetem Mérnöki Karára,
a Herendi Porcelángyárba és a Péti Nitrogénművekbe, illetve a Paksi Atomerőműbe)
szervezünk a résztvevő gyerekeknek. A program keretében együttműködést
alakítottunk ki a Veszprémi Egyetem Mérnöki Karával, ahova évente ellátogatunk és
junior mérnök programjukon veszünk részt. A foglalkozások lezárásaként pedig
tehetségnapot tartunk, ahol bemutatkoznak tehetséges diákjaink, illetve meghívott
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vendégeink, kollégáink, diákjaink betekintést nyerhetnek a megvalósult szakköri
program egész éves munkájába.

Változatos szakköri tevékenységek

A tanulók egyéni tehetségfejlesztése során is komoly sikereket értünk el. A Curie
kémia emlékversenyen Szerencse Arnold 2017-ben országos 9. helyezett, Szekeres
Huba 2019-ben országos második helyezett lett. Szintén a 2018-19-es tanévben a Lila
VegyÉszbajnokságon Szekeres Huba országos első, még Veres Gábor tizenharmadik
lett Móró Józsefné mentorálása által.
A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája komplex tanulmányi versenyen pedig
már a 2013-14-es tanév óta vesznek részt és érnek el kiemelkedő eredményt a Dózsa
iskola tanulói. A versenyhez szükséges egyéni tehetséggondozó program egyedülálló
a városban.

A konferencián induló diákok saját kutatást végeznek, munkájukról

tudományos igényű dolgozatot készítenek és bemutató előadást is tartanak. Az írásos
pályamunka elkészítése után rendezik meg a KGYTK regionális fordulóját, majd a
budapesti országos döntőt. Az elmúlt hét tanév során nyolc tanulónk tizenkét
pályamunkát készített el.
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Az országos döntőn született eredményeink:

2014-ben Nagy Donát 1. helyezés.
2015-ben Szabó Dorka 2. helyezés, Bodri Dániel- Molnár Csenge kiemelt első
helyezés.
2016-ban Szabó Dorka 2. helyezés, Szabó Kornél 2. helyezés.
2017-ben Szabó Kornél 2. helyezés.
2018-ban Borsodi Zselyke Eszter 5.helyezés.
2019-ben Gergő Panni 6.helyezés.

A Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola tehetséggondozó munkájának
eredményességét mutatja, hogy 2018-ban az a KGYTK Referenciaintézménye lett.

Kapuvári Márta

Fábián Edina
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Etwinning
Sidóné Pavlicsek Csilla
Az etwinning egy olyan felületet biztosít a részt vevő európai országokban működő
iskolák munkatársai (tanárok,

igazgatók,

könyvtárosok stb.) számára, ahol

kommunikálhatnak és együttműködhetnek, közös projekteket indíthatnak, továbbá
megoszthatják egymással ismereteiket.
Iskolánkat két pedagógus, Sidóné Pavlicsek Csilla és Kudelich Éva képviselhette a
brüsszeli tréningen 2011-ben, az Európai Unió által szervezett képzésen. A találkozón
20 ország 90 pedagógusa vett részt, ahol megismerhették ennek a nagyszerű
együttműködésnek a lehetőségeit, és kapcsolatokat alakíthattak ki egymás között.

Sidóné Pavlicsek Csilla tanítónő több éven át szervezett osztályában 3 hetet
meghaladó projekteket, melyeket különböző országok – köztük Anglia, Görögország,
Németország, Svédország…- diákjaival együtt, közösen valósítottak meg. 3 nagyobb
munkájukkal – A mese varázsa, Europe has so many faces és Get to know a European
neighbour - részt vettek a hazánkban szervezendő versenyen, melyen minden
alkalommal dobogós helyezést értek el. A legnagyobb sikert a Get to know a European
neighbour című projektjükkel aratták, mellyel nem csak országos szinten hozták el az
első helyezést, de az Európai minősített projekt címet is elnyerték.
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A projektek egy új és innovatív formái az együttműködéseknek, hisz a magyar diákok
külföldön

élő

gyerekekkel

dolgozhatnak

közösen.

Megismerkedhetnek

más

kultúrákkal, országokkal. A nyelvet más környezetben is használják, elrugaszkodnak
a tankönyvektől, rengeteg új információt szerezhetnek.
A hazai versenyen két napot tölthetnek el a gyerekek és felkészítő tanáruk
Budapesten, teljes ellátással sok-sok izgalmas program keretében. Mindenki számára
ez egy remek lehetőség és egy fantasztikus élmény.
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Tehetséggondozás a pályázatok tükrében
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek közé tartoznak azok a tanulók is, akik
valamely tehetségterületen kiemelt képességekkel rendelkeznek. Iskolánkban egyik
legfontosabb feladatunknak tekintjük ezeknek a gyermekeknek az azonosítását és a
fejlesztését. Ennek megvalósításához öt évvel ezelőtt egy tudatos tehetséggondozó
tevékenységet

építettünk

tehetséggondozással
tehetségazonosítás

fel,

amely

kapcsolatos
módszerének

magában

ismereteinek
alkalmazását,

foglalja

a

bővítését,
valamint

pedagógusok
a

tudatos

tehetséggondozó

programok kidolgozását.
A pedagógusok felkészítése céljából a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
támogatásával

több

csoportos

képzést

szerveztünk.

Tanulóink

kiemelt

tehetségterületeit megfigyeléssel, valamint méréssel azonosítjuk.
Konkrét programot dolgoztunk ki azoknak a tanulóknak, akik a hagyományos
értelemben nem a képességüknek megfelelően teljesítenek a tanítási órákon, akiket a
szakirodalom

alulteljesítő

tehetségeknek

nevez.

Ez

a

program

komplex

tehetségfejlesztést valósít meg négy pedagógus közös munkája eredményeként,
bekapcsolva négy hagyományos iskolai tantárgyat is – történelem, informatika,
matematika-logika, dráma. A gyermekek szeretik ezeket a foglalkozásokat, a célt
pedig minden esetben elérjük, hiszen a tanulás iránti motivációt, az érdeklődésüket
tudjuk növelni ezzel a programmal.
Természetesen ahhoz, hogy még hatékonyabbak legyünk ezen a területen, pályázati
források bevonásával teremtettük meg az anyagi bázist a program megvalósításához.

Ezek a következők voltak:
Tanév

Pályázat

Program

Elnyert
forrás

2013/14.

NTP-TM-13

Tegyünk együtt a tehetséges 660.000 Ft
gyermekekért
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2014/15.

2015/16.

Tehetséghíd

Csoportos

tehetségsegítő 414.300 Ft

program

tevékenységek megvalósítása

NTP-KKI-B-15

Alulteljesítő

tehetségek 1.938.000 Ft

fejlesztése

informatikai

gazdagítással
2016/17.

NTP-KKI-16

Alulteljesítő

tehetségek 1.000.000 Ft

fejlesztése

informatikai

gazdagítással

Kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományokban kiemelkedő tehetséget mutató
gyermekek fejlesztésére is. Ehhez szintén konkrét 60 órás tehetséggondozó
programot dolgoztunk ki, amely magában foglalja a tanulók természeti, matematikailogikai tehetségterületeinek fejlesztését. A szakköri foglalkozásokon tapasztalati úton
ismerkedhetnek a tanulók a fizikai, kémiai jelenségekkel, s ez nagy mértékben növeli
a motivációjukat és érdeklődésüket. Számtalan kiránduláson találkoztak a mindennapi
élet kihívásaival e területen. A csoportos foglalkozás mellett egyéni mentorálást is
végzünk és a kiemelkedő képességű tanulóinkat az önálló kutató munkára
ösztönözzük. A program sikerét segíti ezen a területen is az évek óta elnyert
támogatási összegek, melyek a következők voltak:

Tanév

Pályázat

Program

Elnyert
forrás

2013/14.

NTP-MTI-13

A

természettudományokban 680.000 Ft

kiemelkedő

tanulók

tehetséggondozása
2014/15.

Tehetséghíd

Versenyfelkészítő szakkör

394.700 Ft

program
2015/16.

NTP-MTTD-15

„A

föld,

a

víz

és

természettudományi
100

az

élet” 1.138.000 Ft

tehetséggondozó

program

matematikával fűszerezve
2016/17.

NTP-MTTD-16

Ahol

a

természettudományok 1.500.000 Ft

találkoznak – természettudományi
tehetséggondozó program

A tehetséggondozás iránti elkötelezettségünket támasztja alá, hogy iskolánk 2014-ben
Regisztrált Tehetségpont lett, majd 2016-ban sikeres akkreditáción estünk át,
melynek

következtében

ma

már

büszkén

viseljük

az

Akkreditált

Kiváló

Tehetségpont címet, amelyet 2019-ban sikeresen megújítottunk.
Emellett

büszkék

vagyunk

arra

is,

hogy

igazgatónőnk,

Tóth

Györgyné

kezdeményezésére alakult meg a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács, amely
a térség tehetségpontjainak együttműködésével működik, s ez az együttműködés
lehetővé teszi Dunaújváros, Mezőfalva, Sárbogárd, Sárszentmiklós iskoláival a
tapasztaltcserét, közös programok megvalósítását.
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Határtalanul
Tóth Györgyné

Erdélyben

Annak érdekében, hogy tanulóink megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket
igyekszünk minden évben kirándulásokat, nyári táborokat szervezni, amely
lehetőséget ad számukra a természet közvetlen megtapasztalására és hazájuk
megismerésére is. Emellett azonban fontosnak tartjuk azt is, hogy megismerjék azokat
a történelmi helyeket, melyek ma már határainkon kívül esnek, azonban fontos
történelmi események nyomát őrzik mind a mai napig. Ennek érdekében minden
évben bekapcsolódunk a Határtalanul programba, mely az idei tanévben nyolcadik
alkalommal biztosít lehetőséget számunkra, hogy negyven 7. osztályos tanulót
elvigyünk egy határon túli kirándulásra.

Nagyenyed
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Az elmúlt nyolc évben minden alkalommal éltünk a lehetőséggel, hogy pályázati úton
nyerjünk támogatást a kirándulások megszervezésére.
Az alábbi nyertes pályázatok segítettek hozzá bennünket, hogy tanítványainkkal ma
már szinte minden határon túli magyarlakta terület történelmi kapcsolódását, nemzeti
értékeit

megismertethettük,

saját

tapasztalataikon

keresztül

tudtuk

nemzeti

öntudatukat egészséges szinten fejleszteni. Mindemellett büszkék vagyunk arra, hogy
a város iskolái közül mi adhattunk gyermekeink számára e lehetőség segítségével a
legtöbb élményt.

Történelmi emlékek nyomában

Ezek a kirándulások az alábbiak voltak:
Tanítási

Projekt elnevezése

Elnyert

év

támogatás

2011/12.

Dózsások a Hunyadiak nyomában (Szerbia)

2013/14.

Partium és Máramaros a művészetek tükrében 808.500 Ft

1.155.600 Ft

(Erdély)
2014/15.

A Felvidék technikai és tudományos öröksége a 1.117.000 Ft
dózsás tanulók szemével (Szlovákia)
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2015/16.

Dózsás tanulók a magyar történelmi és kulturális 1.315.000 Ft
kincsek nyomában Délvidéken (Horvátország)

2016/17.

Dózsások a királyok és fejedelmek útján Erdélyben

2017/18.

Dózsás tanulók Arany János és Ady Endre 2.396.690 Ft

1.076.000 Ft

nyomában Biharban és az Érmelléken
2018/19.

Dózsás tanulók történelmünk és irodalmunk hősei 2.389.550 Ft
nyomában Hont, Nógrád és Gömör vármegyében

2019/20.

Ismét eredményesen pályáztunk, de a vírushelyzet
miatt elmaradt a megvalósítás

2020/21.

Dózsás tanulók a magyar történelmi és kulturális 3.269.900 Ft
kincsek nyomában Horvátországban

Irodalmunk nagyjai nyomában
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Útinapló kivonat
2018 tavaszán iskolánk hetedikes diákjai Arany János és Ady Endre nyomában
elnevezésű kiránduláson vehettek részt Erdély területén. A következőkben az
útibeszámoló rövidített változatát olvashatják.
Kedd
Reggel 5.30-kor búcsúztunk el a szüleinktől a suli mögött. Ekkor indult a nagy
utazásunk.
Nagyszalontára érve az Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjai vártak
minket. Megtartottuk a szavalóversenyt, majd közösen énekeltünk és bekukkantottunk
a termekbe is. Meglepődtünk, hogy nincs számítógép, interaktív tábla, projektor… Mi
már élni sem tudnánk nélkülük. Megnéztük a Csonka tornyot, végigjártuk az Aranymúzeumot. Az Arany János szoborparkban 24-en stafétában szavaltuk el a Családi
kört. Kovács Máté elhelyezte a koszorúnkat a talapzaton.

Aztán irány Nagyvárad. Városnézés közben láttuk Ady Endre szobrát és múzeumát,
a színházat, a piacteret, az épületet a fekete sassal, a templomot a fekete-sárga
holddal. A kiadós séta után a buszon Szent László legendáit és a Tordai hasadék
történetét ismertük meg, verset hallgattunk és egy totót töltöttünk ki az úton eddig
megismertekről.
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Ránk esteledett. Célba vettük Magyarremetén a szállásunkat. Elsőként a vacsorát
támadtuk meg. Gyors fürdés és alvás. (Ez utóbbi azért még váratott magára.) A kicsi
faházakban kényelmesen elfértünk.
Szerda
A Pádis fennsíkra igyekeztünk reggel. A sofőr egy borzasztóan meredek, szerpentines
úton vitt minket fel a hegyre. Gyönyörű látvány tárult elénk. A lábunk alatt vastag
hófoltok között lila krókuszokkal borított mezők terültek szét, a háttérben havas
hegycsúcsok látszottak. Innét még egy „dombocskára” is felmásztunk, ahol a Mócok
templomát látogattuk meg 1500 méter magasságban. Kellően elfáradva indultunk a
Smidl – vízeséshez. A fiúk itt célbadobó versenyt is rendeztek.
A köröstárkányi emlékműnél a 7. b-sek tartottak előadást. Várasfenesen egy
tájházat látogattunk meg, ahol egy kedves néni kalauzolt végig bennünket. Utolsó
állomásunk egy templom volt Magyarremetén. Egy 7. b-s és egy helyi ministráns fiú
tartott előadást.
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Délben hidegcsomagot kaptunk, így most szaladtunk vacsorázni, mert erősen
megéheztünk. Lencseleves, csirkecomb és rizibizi enyhítette éhségünket. Mivel korán
értünk a szállásra, végre wifizhettünk.
Csütörtök
A svédasztalos reggeli után hosszú utazás vette kezdetét. A Réz-hegység, a SebesKörös völgye, a Királyerdő és Királyhágó tájain jártunk. Előadások a buszon, majd az
idegenvezető mesélt a tájról. Csucsára érkeztünk. Ady és Csinszka emlékhelyén
kiállítást láttunk, a 7. béseket hallgattuk, és bekúsztunk a rendkívül kisajtajú fatemplom
belsejébe is.
Hogy biztosítva legyen a mindennapos testnevelés, újra hegyet másztunk, Sebes
várához igyekeztünk,
Kalotaszentkirályon Ady szobránál az ablakon kiszivárgó népzene hangjaival kísérve
Szeki verset mondott nekünk és koszorúztunk is.

Bánffyhunyadon a gyönyörű kalotaszegi református templomot láttuk, ahol
vasárnaponként 600 ember is ül a misén, és a falakat végig piros és kék hímzések
díszítik. A helyi lelkésszel együtt elénekeltük a magyar himnuszt.
A körösfői vásárban kaptunk időt, hogy kényelmesen bevásároljunk.
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A nap lezárásaként hatalmas sétát tettünk Kolozsváron. Láttuk Mátyás király és
Bocskai István szülőházát, sárkányölő Szent György szobrát, fényképezkedtünk a
hatalmas Mátyást ábrázoló lovas szobor előtt a főtéren.

Este Magyarvistára érkeztünk. Egy új építésű panzióban szálltunk meg. Nagyobb
csapatokba verődtünk néhány szobában, hogy együtt múlassuk az időt. A
zöldségleves és a szószos husi is nagyon finom volt.
Péntek
Az utolsó nap is eljön egyszer.
Utunk Zilahra, Ady iskolájához vezetett először. Szilágylompérton laktak Ady
nagyszülei. Megnéztük a református templomot, ahol legendákat hallgattunk, és
amelynek különleges mennyezetkazettáit tanulgattuk értelmezni, leolvasni.
Érmindszenten Ady szülőházában jártunk. Nem először fordult elő utunk során, hogy
Ildikó néni közös szavalást kezdeményezett. Nagyon hatásos, és rendkívüli volt ezen
a helyszínen azt mondani együtt, hogy „Kicsi országom, újra meg újra Hazajön a fiad”.
Azért nem mentünk el szó nélkül az udvar nagy mérleghintája mellett sem.
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Utolsó állomásunk Nagykároly volt. Egy igazi, hatalmas, nagyon díszes főúri
kastélyban jártunk, ahol viaszbábúk sorakoztak, és kitömött óriási afrikai állatok néztek
le ránk a falakról

.

Innét indultunk vissza szülőföldünkre. Nagyon fáradtan, de sikerekkel és élményekkel
tele érkeztünk haza, és arról beszélgettünk, hogy szívesen maradtunk volna még
legalább vasárnapig.
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A következőkben Kovács Kitti interjúját olvashatják, akinek hetedikes diákként volt
lehetősége találkozni és beszélgetni Csaba testvérrel.

Beszélgetés Böjte Csabával
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, valamint a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
létrehozója. Célja, az Erdélyben élő sanyarú sorsú gyermekek felkarolása.
Böjte Atyát 1992-ben Dévára helyezték papnak, ekkor változott meg az élete. Egy
évtizedek óta üresen álló kolostoron leverte a lakatot és befogadott oda néhány
utcagyereket. A román hatóságok többször is figyelmeztették, hogy hagyja el az
épületet, de a válasza az volt rá, hogy akkor rakják a rendőrök a gyermekeket az
utcára. Végül Böjte Csaba járt sikerrel. Azóta a szerzetesnek híre ment Európában,
sőt a tengerentúlon is. Az Atya és munkatársai nevelik, öltöztetik, tanítják és szeretetet
adnak az ott élő gyermekeknek.
Volt szerencsém ellátogatni a dévai Gyermekotthonba, majd utána itt Dunaújvárosban
beszélgetnem az Atyával.
Kovács Kitti: Tudomásom szerint Ön mérnöknek tanult, hogy lett ferences szerzetes?
Böjte Csaba: Szokták kérdezni, hogy mi a teológia és a geológia között a különbség,
ég és föld. Geológiára készültem, bányász voltam és alpinista, végül teológiára
mentem.
K. K: Mi vezette erre az útra, hogy nehézsorsú, árva gyerekeket karoljon fel?
B.CS: A ferenci szerzetesek arra tesznek fogadalmat, hogy a társadalom
legelesettebb rétegét karolják fel és akkoriban, talán még most is Erdélyben a
legveszélyeztetettebb réteg az utcagyerekek sorsa és azon próbáltam segíteni.
K. K: A sok kitüntetése és elismerése közül melyikre a legbüszkébb?
B.CS: Én arra lennék büszke, ha a Jóisten megölelne majd a mennyek országában és
azt mondaná: Fiam, jó volt! (nevet) Igazából arra gyúrok, a többit a rozsda szétrágja,
és a moly megeszi, olyan kincseket kéne gyűjteni, ami megmarad az örök életre.
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K. K: Végül meg szeretném kérni, hogy üzenjen iskolánk diákjainak és összességében
a magyar fiatalságnak.
B.CS: Az élet egy nagyon szép dolog, egy nagy ajándék, egy buli és ne hagyjuk
elmenni. Merjünk lecsendesedni, álmodni, és a legszebb álmunk az Isten akarata és
Ő erőt fog nektek adni ahhoz, hogy valóra tudjátok váltani. Unatkozva, semmit téve
kár, bűn elpazarolni. Keressetek olyan álmot, amiért érdemes reggel felkelni és egy
életen keresztül azt hajtsátok. Egyszer Lauzen mondta, hogy aki azt csinálja, amit
szeret, annak soha többet nem kell dolgoznia, mert minden nap egy szórakozás. Adja
Isten!
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Intézményünk külső kapcsolatai
Rauf Andrea
Iskolánk megalakulásától kezdve jó kapcsolatokat ápol városunk összes kulturális és
oktatási intézményével. Az iskolákkal, óvodákkal rendezvényeken, versenyeken
találkozunk, egymást látogatjuk különböző események alkalmával. Kapcsolataink a
kölcsönös tisztelet és megbecsülés alapján nyugszanak.
Az óvodások eljönnek hozzánk, hogy ismerkedjenek az iskolai élettel, belekóstoljanak
az alsó tagozatos gyerekek mindennapjaiba. Mi pedig elvisszük hozzájuk ajándékba a
karácsonyi műsorunkat vagy éppen szülői tájékoztatást tartunk náluk. Az iskolákkal
még gyakorlatiasabb a kapcsolatunk. Sűrűn megjelenünk egymás versenyein,
lehetőséget adva diákjainknak ezzel, hogy minél több területen megmérettessék
magukat. Ez vonatkozik a középiskolákra is, amelyekkel szintén folyamatos a
kapcsolattartásunk. Az általuk szervezett rendezvényeken és versenyeken is
megjelenünk, és az ő képviselőik is ellátogatnak hozzánk népszerűsíteni a saját
intézményüket a továbbtanulóink körében.
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Kapcsolataink a kulturális intézményekkel
A város kulturális életét alakító intézményekkel is hosszú évekre visszanyúló jó
kapcsolatot ápolunk.
intelligenciájuk

Fontos szerep jut nekik a diákjaink nevelésében, érzelmi

fejlesztésében.

Igyekszünk

kihasználni

az

általuk

nyújtotta

lehetőségeket.
A Munkás Művelődési Központtal szoros együttműködést alakítottunk ki. Az általuk
szervezett programokon sok osztályunk vesz részt. Rendszeresen látogatjuk
kiállításaikat, tárlataikat, előadásaikat. Az itt megrendezésre kerülő vers és
mesemondó versenyeken, játékos vetélkedőkön nagy számban indulnak dózsás
diákok, szép sikerekkel. Legújabb kezdeményezésük a Csupa Csoda Birodalom
Népmesepont igazán érdekes foglalkozásokat kínál az alsós gyerekek részére,
amelyeket igénybe is veszünk diákjainkkal.
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Pedagógusaink fontosnak tartják, hogy tanítványaink hamar megszeressék az
olvasást, megismerjék a könyvek által nyújtotta élményeket. Minden lehetőséget
kihasználunk, hogy ezt a cél elérjük. A József Attila Könyvtár foglalkozásaira
rendszeresen jár több alsós osztály is már 2. évfolyamtól kezdve. A gyerekek
megismerkednek a könyvtárral, az ott folyó munkával. Testközelbe kerülnek a
könyvekkel, kézbe veszik, forgatják őket, közben megjön a kedvük ahhoz, hogy
olvassanak is. Ennek a programnak a hozománya az is, hogy diákjaink, 2003-as
megalakulása óta, aktív tagjai az itt működő Cimbora Klubnak. Rengeteg dózsás diák
hallgatott mesét, szavalt verset, beszélgetett kortárs írókkal, költőkkel cimboratagsága
révén.
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Az

Intercisa

Múzeumban

megrendezésre

kerülő

múzeumpedagógiai

foglalkozásokon is rendszeresen részt veszünk osztályainkkal, csoportjainkkal.
Hosszú évek óta jó munkakapcsolatot ápolunk az itt dolgozókkal. Tematikus
programjaik minden korosztály számár biztosítanak tartalmas elfoglaltságot.
Természetesen az alsósok a leglelkesebbek, mert a számukra tervezett foglalkozások
mindig érdekes barkácsolással, játékkal végződnek, melyek vonzóak a kisiskolások
számára.

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza előadásait is nagy számban
látogatják az osztályaink. Idén 14 alsós és felsős osztálynak van bérlete. Nagyon
kedveltek a tanítványaink körében az előadásokhoz kapcsolódó drámapedagógiai
foglalkozások is. Több tanítványunk is szerepelt helyi rendezésű sikeres darabokban,
kikre közösen vagyunk büszkék, támogatjuk szárnypróbálgatásaikat.
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Iskolánk kapcsolatai más területekre is kiterjednek a sokrétű feladatkörünknek
megfelelően.
A Vállalkozók Háza lelkes szakemberei tematikus napunkon mutatják meg
mesterségük tudását tanulóinknak. A gyerekek betekinthetnek a kézműves szakmák
titkaiba és avatott kezek irányítása alatt fonhatnak, korongozhatnak, alkothatnak
valami egyedit, maradandót.

Együttműködést alakítottunk ki a térségben működő tehetségpontokkal. Intézményünk
tudásmegosztó központként működik a térségben, rendszeresen tartunk bemutató
foglalkozásokat a partnerintézményeknek.
A helyi egyetem végzős hallgatói sűrűn járnak hozzánk hospitálásra. Rendszeresek
az óralátogatások és az őket követő módszertani megbeszélések.
Sokrétű

kapcsolatot

ápolunk

sportszakosztályokkal.

Ennek

eredményeként

testnevelés órákon heti két alkalommal röplabda illetve úszás alapjainak oktatása
történik a nyelvi és kompetencia tagozatos osztályokban.

116

A helyi idősek otthonában rendszeresen fellépnek diákjaink. Anyák napja, karácsony
közeledtével elvisszük műsorainkat az intézménybe, ahol mindig nagy szeretettel
fogadnak bennünket.

A Hankook Tire Magyarország Kft. nagyvállalattal sikerült eredményes kapcsolatot
kialakítani. Együttműködésünknek köszönhetően a szülőkkel közösen összefogva
pályázatok keretében több fontos innováció valósult meg intézményünkben. A vállalat
egyik magasrangú vezetőjét, ünnepélyes keretek között, Tiszteletbeli Dózsássá
fogadtuk.

A teljesség igénye nélkül: hankookos „beruházásaink ”
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Várnai Noémi

Vasi Lili

Törökné Antal Mária, a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosa is leírta az
iskolánkkal kapcsolatos emlékeit, gondolatait. Tehette ezt, hiszen több száz diákunk
érdeklődését keltette fel a könyvek, az olvasás iránt az elmúlt években. Köszönjük,
Marcsi néni, a jövőben is számíthatsz ránk!

Törökné Antal Mária
Kapcsolat
Köszönöm a felkérést, nagy örömmel írok pár gondolatot az iskola évkönyvébe, már
csak azért is, mert a kölcsönösen jó kapcsolatunk igen nagy múltra tekint vissza.
Amikor elkezdtük a havi, egymásra épülő, interaktív könyvtárhasználati órákat tervezni
a Gyermekkönyvtárban, akkor az egyik legfontosabb feladat a partnerek keresése volt.
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Az olvasóvá nevelés, a könyvek, a könyvtár megszerettetése ilyen könyvtári órákon
keresztül a legsikeresebb. Ez még gyümölcsözőbb, ha összefogva a pedagógusokkal,
közösen dolgozunk azon, hogy elérjük ezt a nemes célt.
Legelőször a Dózsa György Általános Iskola alsós pedagógusai éltek ezzel a
lehetőséggel és jelentkeztek ezekre az órákra. Mondhatjuk, hogy a pedagógusok
levettek egy kis terhet a szülők válláról, hiszen a havonta könyvtárba érkező gyerekek
be is iratkoztak, az óra második felében kölcsönöztek, olvasó gyerekekké váltak a
kezünk alatt. A könyvajánlásokkal, részletek felolvasásával sikerült kedvet csinálni az
olvasáshoz, így szinte észrevétlenül szerették meg a könyveket.
Mivel jó munkakapcsolatunk alakult ki az iskolával, sok könyvtári programra is
szívesen jöttek és jönnek a mai napig, mint például író-olvasó találkozókra,
mesedélutánokra, ezzel is táplálva a gyerekek lelkét, szélesítve látókörüket.
Nekem különösen kellemes élmények kapcsolódnak ezekhez az órákhoz, a tanítókhoz
és a gyerekekhez egyaránt. Számos kedves, vidám, feledhetetlen pillanatot éltem át
az eltelt 25 év alatt. Sok kisgyerek, aki az iskolában visszahúzódó volt, itt a könyvtári
környezetben megnyílt, később még felsőben is vissza-visszajárt és a mai napig
belátogat a Gyermekkönyvtárba. Jó látni, hogy elértük a közös célt, megkedvelték a
könyvtárat, olvasóvá váltak és válnak, hiszen folyamatosan ezen dolgozunk.
A gyerekek olvasóvá nevelését a felsősöknél is szorgalmaztuk az erkölcstan órák
bevezetésével,
Több osztály is élt ezzel a lehetőséggel és nagyon jó az együtt működés
Ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak köszönhetem, hogy többen felfigyeltek a ma már
17 éves Cimbora klubra, azóta is innen kerül ki a legtöbb tag a 2-6. osztályosok közül.
Az első cimborák már egyetemre járnak vagy dolgoznak, de ők is sokszor
visszalátogatnak és segítenek a foglalkozásokon, szülinapi gálákon.
2017-ben örömmel vettem át Bosnyák Viktória írónőtől a „Tündérkönyvtáros” oklevelet,
melyet az iskola alsós diákjainak köszönhetek, hiszen mint utólag kiderült, az ő ajánló
soraik által nyertem el ezt a címet.
Bízom benne, hogy ez a jó kapcsolat továbbra is élni fog, hiszen közös a célunk, együtt
dolgozunk a gyerekekért.
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Bezerédi Nóra

Illés Nóra

Szombathelyi Norbert régi diákunk, jelenleg kollégánk is tollat ragadott, hogy
felelevenítsen pár régi emléket, amelyek a Dózsához kötik. Örülünk, hogy jó
emlékezetében tartotta meg az általános iskoláját, és most is számíthatunk rá, ha úgy
hozza a szükség!

Szombathelyi Norbert
Emlékek

Szeretettel köszöntök minden olvasót, egykori és jelenlegi Dózsás tanárt és diákot!
Szombathelyi Norbert vagyok, 1982-től 1990-ig jártam az iskolába. Jelenleg a DSZC
Bánki Donát Szakgimnázium és Szakközépiskolában tanítok matematikát és fizikát.
Pedig általános iskolában nem minden így indult… Orosz tagozatra jártam, és az orosz
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nyelvet tanultuk emelt óraszámban. Ezen kívül mindannyian nagyon szerettük a
sportot, ez nagyrészt akkori osztályfőnökünknek, a legendás Pancsi néninek volt
köszönhető. Szinte hihetetlenül hangzik, de az osztálytársakkal minden nap délután
tanulás után összegyűltünk a felső Duna-parti sportpályán egy kiadós focimeccs
erejéig. Ez igazi közösséggé kovácsolt bennünket, és ezáltal elértük azt is, hogy iskolai
szinten is szinte verhetetlennek bizonyultunk. Többen érdeklődtünk Vajda Tímea
tanárnő földrajz szakköre iránt, ezáltal pedig számtalan kiránduláson vettünk részt.
A két legmeghatározóbb élményem közül az egyiket hetedik osztályosként éltem át.
1989 márciusában egy hetet tölthettünk el Leningrádban. Ez így, immáron 31 év
távlatából is feledhetetlen emlék! A másik nagy élményben pedig akkor részesültem,
amikor immáron gyakorló tanárként 2000 nyarán (Te jó ég, ennek is már 20 éve!) Tóth
Györgyné, Horváth Zoltánné, Pálmai Csilla és Horváth Lászlóné Pancsi néni tanárnők
felkértek, hogy segítsek nekik egy egyhetes alsóörsi dózsás diáktábor vezetésében.
Hálásan köszönöm nekik ezt a megtiszteltetést, továbbá azt a feledhetetlen nyári hetet
a Balatonnál!
Naponta, munkába menet és jövet az iskola mellett járok el. Jó látni, hogy az épület az
elmúlt esztendőben kívül- belül megújult! További szép tanéveket, jó munkát, és
sikeres tanulást kívánok az intézmény valamennyi dolgozójának és diákjának!
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Diákcsere
Miklós Gabriella
Iskolánk közel 20 éven keresztül, 1997 és 2017 között ápolt partnerkapcsolatot egy
németországi intézménnyel.
A testvériskolánk neve: Gemeinschaftshauptschule (GHS) - Ründeroth
Székhelye: Engelskirchen / Észak-Rajna-Vesztfália tartomány
Alapítás éve: 1988
Bezárás éve: 2017
Tanulóinak száma: 400 fő
Típusa: középiskola
Működő évfolyamok: 5-10. évfolyamokon tanulnak a diákok
Tanulók életkora: 10-16 év

Az iskola fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából egy új épületet kapott. Az
eredeti épületét 2006-ban lebontották és a 2007/2008-as tanévet új épületben
kezdhették a diákok és tanáraik. Az átmeneti egy évben konténerekben folyt a
tanítás, de a kényelmetlenség jutalma egy korszerű, jól felszerelt iskolaépület lett.
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A kapcsolat kezdete
Iskolánk legfőbb jellegzetessége a nyelvi tagozat – 1979 óta első osztálytól kezdve
emelt óraszámban tanulják a gyerekek az idegen nyelvet. 1990-ig az oroszt
tanulhatták, ezt követően minden évfolyamon az „a” osztályok az angol nyelvet, a „b”
osztályok a németet választhatják. A nyelvtanítás lényege a használható, gyakorlati
nyelvtudás, ezért az angolt tanítók rendszeresen szerveznek utakat Nagy-Britanniába,
a németet oktatók pedig hosszú éveken át németországi helyszínen a partneriskola
tanulóinak segítségével gazdagították és ellenőrizték a dózsások nyelvtudását.

A kapcsolat 1990-es évek végéig nyúlik vissza: egy nemzetközi iroda segítségével
próbáltunk partneriskolát keresni német nyelvterületen (Németországban vagy
Ausztriában), Rene Götze pedig véletlenül ránk talált, felvette velünk a kapcsolatot és
1998 tavaszán egy kollégájával, Hugo Stiefelhagennel látogatást tett városunkban és
az iskolánkban. Ezt a mi hivatalos látogatásunk követte 1998 őszén az akkori
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intézményvezető, Antal Istvánné és a Miklós Gabriella némettanár kereste fel a GHS
Ründeroth vezetőségét és a település polgármesterét. A megbeszéléseket követően
1999. augusztusában beindult a diákcsere-program is és ettől kezdve évente
látogattuk egymást.

A diákcsere tartalma
Egy-egy találkozás alkalmával nagyszerű alkalom kínálkozott a német nyelv
gyakorlására – tanulóink használhatták, gyakorolhatták a tanórákon szerzett tudásukat
és egy hét alatt nagyon sok újat tanulhattak, ismereteiket nagymértékben
gyarapíthatták.
A diákcsere program során lehetőség nyílott arra is, hogy megismerjük egymás
országát, városát, lakóhelyét és iskoláját. Tanulóink számára mindig nagy élményt
jelentett a zöld környezetben fekvő, modern német iskola felfedezése. Mivel a
látogatások alkalmával családoknál laktunk, a vendégek betekintést nyerhettek a
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vendéglátók mindennapi életébe, szokásaiba, megízlelhették a helyi ételeket és
italokat.

A diákcserék nagyon hasznosnak bizonyultak, hiszen minden találkozás a részt vevő
dózsások német tudását mélyítette. Két évtizednyi tapasztalatunk szerint fejlődött a
tanulók kommunikációs készségén kívül a szociális készségük, toleranciájuk,
általános műveltségük és intelligenciájuk is. Megismerkedtek egy másik nyelvvel, egy
másik országgal és egy másik kultúrával. Nem elhanyagolható eredménye a
diákcserének a motiváció – egy-egy találkozás során ráéreztek a dózsások, miért
érdemes, sőt: muszáj az idegen nyelvet tanulni.
Mindkét fél nagyon büszke arra, hogy a diákcsere ilyen hosszú időn át működőképes
tudott maradni, sőt már olyan barátságok is születtek a diákcserék során, melyek évek
óta tartanak és életben maradtak. Régi diákjaink között vannak olyanok, akik a
gyermekeikkel még ma is meg-meglátogatják egykori vendéglátó családjukat.
A közös munkának a német iskola megszűnése vetett véget – egy, a tartományban
bevezetett oktatási reform következményeként az iskolarendszer átalakult, a
Gemeinschatfshauptschule mint iskolatípus megszűnt, így felmenő rendszerben a
partneriskola tanulói is elfogytak, s végül 2017-ben az intézmény bezárta kapuit.
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Egy különleges feladat
Farkas Beáta
2018 szeptemberétől egy afgán család 5 fiú gyermeke lett intézményünk tanulója, akik
nem beszélték a magyar nyelvet. Az iskolai nevelésük-oktatásuk valamint
beintegrálódásuk megsegítése nem mindennapi feladat elé állította iskolánk
nevelőtestületét. A gyerekek életkoruknak megfelelő osztályba sorolása, egyéni
fejlesztésük biztosítása, a gondviselő nagybácsi támogató és a pedagógusok segítő
hozzáállásának köszönhetően sikerült megtalálnunk az utat ahhoz, hogy ezek a
teljesen más kultúrából idekerülő tanulók biztonságban érezhessék magukat.
Viszonylag hamar sikerült a magyar nyelvet elsajátítaniuk kommunikációs szinten.
A 2019/2020-as tanévben a családból egy újabb kisfiú kezdte meg az első osztályos
tanulmányait intézményünkben, illetve lesz még egy kisfiú, aki a 2021/2022-es
tanévben érkezik hozzánk.
A két legnagyobb testvér – egy ikerpár – példa értékűen igyekezett a tanulásban.
Életkorukból adódóan (16 évesek voltak) és szorgalmuknak köszönhetően sikerült
tovább lépniük. Városunk magángimnáziumában folytatják tanulmányaikat 2019
szeptemberétől, ahol szintén helyt állnak, sikerült beilleszkedniük és nagyon szeretik
őket. A mai napig visszajárnak hozzánk, mesélnek élményeikről és soha nem
mulasztják el, hogy megköszönjék a munkánkat, amit értük tettünk.
A következő gondolatokat fogalmazták meg:
„Nagyon örültünk, hogy a Dózsa iskolába jártunk. Szerencsések voltunk! Nagyon sok
mindent tanultunk. Volt külön magyar óránk egy héten négyszer. A tanárok és az
igazgatónő nagyon kedvesek voltak. Nagyon köszönünk mindent!” ( Nasír és Wasil)

Az élet úgy hozta, hogy a munkaerőpiaci változások következtében egyre több
harmadik országbeli munkavállaló telepedik le városunkban családjával. Az utóbbi
években megnőtt a nem magyar anyanyelvű tanulóink létszáma. Elsősorban mongol
gyerekek

kerültek

hozzánk,

az

alsó

megtalálhatóak.
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tagozatunkon

minden

évfolyamban

A nem magyar anyanyelvű tanulók nevelése-oktatása nagy kihívás számunkra, hiszen
egyedülállók vagyunk ebben a tankerületünkben. A mi iskolánkban vannak jelen a
legnagyobb számban ezek a tanulók. A beintegrálódásukat segíti, hogy napi szinten
vesznek részt az iskola és az osztályközösségük életében, programjaiban; egyéni
illetve kiscsoportos fejlesztő órákon segítjük a magyar nyelv elsajátítását számukra.
Pedagógiai Programunk is magában foglalja célunkat: „esélyt teremteni a magyarul
nem beszélő tanulók nyelvi hátrányaiból és esetleges kulturális különbségeiből adódó
nehézségek leküzdéséhez és képességeik kibontakozásához”.

Stadler Kitti
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A Dózsa nyáron is aktív
Angliai tanulmányutak
Robinson Erika Anna

Iskolánk kiemelten fontos feladatának tekinti tanulói idegen nyelvi oktatását, idegen
nyelvi kompetenciáinak fejlesztését. Ez nem pusztán a tanórai (általános és emelt
szint) keretek között történik. Beszédkészséget fejlesztő, középiskolára felkészítő
szakköröket is vezetnek a kollégák a 7. illetve a 8. évfolyamon az idegen nyelvek
használatának lehető leghatékonyabb elsajátítása érdekében.
Nyelvoktatásunk során országismeretet is tanítunk. Ezen ismeretek megerősítése,
kibővítése, s az idegen nyelv nyelvi közegben való gyakorlása segítése érdekében
kezdtünk tanulmányutakat szervezni az Egyesült Királyságba.
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Tanítványaink és szüleik nagy lelkesedést mutattak. A szülők rendkívül fontosnak
tartják gyermekeik idegen nyelvi fejlődését, hiszen látják, tapasztalják, hogy a
mindennapi élet nélkülözhetetlen eleme a jó, kommunikációképes nyelvtudás. Az élő
nyelvi közegben való gyakorláson túl tanítványaink további motiválása is célunk volt.
Gyakran szülők is velünk tartottak kulturális barangolásainkon, melyek fókuszába
eleinte a főváros, London, és annak környéke megismerését tettük.

A 2003. év júniusában elindított első utat még számos londoni út követte. Ez a város
a múlt különleges történelmi és építészeti emlékeivel, valamint a jelen építészeti
különlegességeivel, színes forgatagával mindenki számára érdekes és hívogató
metropolisz. Tanítványaink saját szemükkel láthatták a tankönyvekből megismert
épületeket, kiállításokat, és rendkívüli idegenvezetőinknek köszönhetően további
érdekességeket tudhattak meg az országról, a fővárosról, azok történelméről, s az
uralkodó családról.

Legutóbbi utunk szervezésekor azonban, új célt választva, Skóciába látogattunk el,
ahol teljesen más világgal ismerkedhettek meg tanítványaink. Nemcsak a
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nevezetességek és a táj nyújtott újat, de a skótok által beszélt angol nyelv megértése
is új kihívások elé állított mindnyájunkat. Nem beszélve az esős időjárásról, mely még
skót mércével mérve is kiadós volt ott tartózkodásunk ideje alatt.

Útjaink rendkívüli, életre szóló élménnyel ajándékoztak meg mindnyájunkat. A mai
napig jó szívvel emlékszünk az utak során látottakra.
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Német nyelvi tábor az Alpokban
Feketéné Bodnár Ildikó
Azt mindannyian tudjuk, hogy valamely nemzet nyelvét az anyanyelvi közösségben
lehet leginkább elsajátítani, gyakorolni. Ezt vette figyelembe iskolánk vezetősége és
két szervező némettanár, Baksa Judit és Feketéné Bodnár Ildikó, amikor 33 diákkal
egy 7 napos nyelvi táborban vettek részt Ausztriában, a festői szépségű
Obervellachban. A tábor résztvevőit elkísérte Tóth Györgyné, intézményvezető és 5
szülő is.

A tábor célja egyértelmű volt: olyan helyi lakosokkal beszélgessenek a diákjaink, akik
számára a magyar nyelv ismeretlen, vagyis rá legyenek utalva arra, hogy gyakorolják
az iskolában megszerzett német tudásukat. Erre a délelőtti németórák után minden
nap alkalmuk volt a gyerekeknek, amikor az aznapi feladataikat kellett megoldaniuk.
A szépséges fekvésű Alpenhof Hotelben volt a szállásunk. Innen indultunk
kirándulásainkra, hogy felfedezzük Karintia szépségét.
Csak egy kis ízelítő a színes programból:
Elutaztunk Ausztria legnagyobb duzzasztógátjához, a Maltatal-hoz, melynek tetején
sétálgatva lenyűgöző látványban volt részünk.
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Gmünd városában megtekintettük Európa első és egyetlen, 48 kocsiból álló Porsche
magángyűjteményét. Kirándultunk Bad-Kleinkirchenbe, ahol a Brunnach felvonóval
1908 méter magasra mentünk fel kötélpályán, 8 személyes kabinokban. A hegyre
felérve egy hegyi ösvényen túráztunk, az Alpok tetején fogyasztottuk el aznapi
ebédünket.

Megpillantottuk az Alpok ausztriai vonulatának legnagyobb csúcsát, a 3798 méter
magas Großglocknert.
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1800 méter magasan meglátogattunk egy aranymosó létesítményt, ahol kipróbálhattuk
az aranymosók fáradságos, de érdekes munkáját. Bokáig gázoltunk a hegyről lezúduló
patakba

aranymosó

tálkánkkal.

Mindenki

izgatott

munkába

kezdett,

mivel

megtarthattuk mindazt, amit kimostunk. Többen örültek is, hogy kis aranyrögöt találtak,
de hamar kiderült, hogy ez csak pirit, a „bolondok aranya”.

Lenyűgöző vízeséseket láttunk, sziklákra épített kis utakon sétáltunk, barlangban
hűsöltünk a júniusi melegben és élményfürdőben pihentük ki utunk fáradtságát.
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A tábor helyszínét az utolsó napon fájó szívvel hagytuk el. Klagenfurtban még
eltöltöttünk két órát a Minimondus-ban, ahol a világ híres építményeinek kicsinyített,
méretarányos mását lehet megtekinteni.
Az egyhetes út minden élményről naplót vezettünk, így az emlékek nem csak a
szívünkben maradtak meg.
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Horvátországi táboraink
Gajdó Krisztina
Sok éven keresztül szerveztünk nyári táborokat Horvátország isztriai tengerpartjára
tanulóink részére. Diákjaink szívesen vettek részt ezeken a programokon, többen
évről-évre elutaztak a csapattal és az is gyakran előfordult, hogy valaki középiskolából
tért vissza, hogy ismét utazhasson.

A táborok Selcén, Crikvenicában, voltak általában, de egy alkalommal Pulában is
nyaralhattunk. Igyekeztünk sokat kirándulni a környéken, rengeteg szép helyet
meglátogattunk az országban. A plitvicei-tavak gyönyörű zuhatagjai, Rijeka történelmi
emlékei, a pulai római amfiteátrum vagy a Krk-sziget természeti szépségei és az örök
kedvenc: a „legszűkebb utca”, mind meghatározó élményt jelentettek azoknak a
gyerekeknek és felnőtteknek, akik eljutottak ezekre a nyaralásokra.
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Természetesen a táborok lényege minden alkalommal a tengerpart és a tengervíz volt.
A gyerekek imádtak a langyos vízben, játszani, úszni, hűsölni. A búvárkodás
szemüveggel, pipával a legnagyobb élményt jelentette a nyaralás alatt. Főleg, ha még
egy-egy halacskát is megpillanthattak a „mélyben”. A tengeri sünök, uborkák és
csillagok megfigyelése eredeti élőhelyükön minden gyereket büszkeséggel töltött el,
lelkesen mesélték egymásnak, hogyan is fedezték fel a vízalatti világot.

És akit

medúza csípett meg, a kezdeti ijedtség után, szívesen mutogatta sérüléseit a
többieknek. A hajókázás a tengeren, a látványos akváriumok, a hatalmas és formázott
fagyik mind-mind örök emlék a gyerekeknek. Az esti séták alatt, a tengerparti
bazárban, mindenki beszerezhette az ajándékokat, emléktárgyakat. A bátrabbak ki is
próbálhatták nyelvtudásukat a boltokban, és büszkén mesélték el, ha sikerült
megértetniük magukat.
Különleges nyarak voltak ezek, emlékezetesek minden résztvevő számára. A
következő képek talán adnak egy kis ízelítőt a hangulatukból.
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A magyar tengeren
Pálmai Csilla
Iskolánk a kezdetektől fogva gondot fordított arra is, hogy a nyári szünetekben
pihentető, de tartalmas elfoglaltságot nyújtson diákjainknak. Az évek alatt sokféle
tábort szerveztünk, közülük a leghosszabb ideig fennálló és a legtöbb diákot vonzó
táborok a Balatonhoz kapcsolódtak.

Az alsóőrsi gyermektábor megszűnésével néhány év a megfelelő hely keresésével telt
el. Káptalanfüred, Zamárdi után végül 2005-ben sikerült rátalálnunk a BME
balatonlellei táborhelyére, amit 2019-ig örömmel vettünk birtokunkba. 2020 nyarán a
dégi Borostyán Panziónál szervezzük meg a nyári tábort.
De ne ugorjunk ennyire előre. Az eltelt 15 év alatt sok diákunk töltött a nyári szünidőben
kellemes napokat a Balatonnál. A résztvevő tanulók létszáma nagyon változatos volt,
általában 40-120 fő között mozgott. Alapelvünk szerint mindig minden jelentkező
gyermeknek lehetőséget adtunk a részvételre és ezt soha nem bántuk meg. Az iskolai
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keretek közül kikerülve a nyugodt, családias környezetbe mindenki beilleszkedett és
jól érezte magát.

Igyekeztünk változatos programokat biztosítani a gyerekeknek:
-

sport- és szellemi vetélkedők

-

kézműves foglalkozások

-

gokartozás

-

utazás a kisvonaton

-

számháború

-

vitorlázás vagy hajókázás alkonyatkor

-

kirándulás a Gömb-kilátóhoz

-

részvétel a balatonlellei juliális gyerekprogramjain

-

a Magyar Nemzeti Cirkusz előadásai megtekintése

-

sárkányeregetés

-

és a hagyományossá vált „Szeretlek Lelle” vetélkedő lebonyolítása
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Minden évben pozitív érzésekkel, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk tanár és
diák egyaránt.

Az évek alatt sok kolléga vette ki a részét a táboroztatásból. A fő szervező minden
évben Pálmai Csilla volt és hozzá csatlakoztak a lelkes segítői. Voltak, akik több éven
keresztül is segítették a tábor lebonyolítását. Voltak, akik csak egy-egy alkalommal
kóstoltak bele ebbe a munkába, de mindenkire jellemző volt, hogy önzetlenül és
magas színvonalon végezte feladatát. Sok örömöt, felszabadult pihenést, gondtalan
kikapcsolódást hoztak ezek a nyaralások, szívesen emlékszünk vissza az itt töltött
boldog napokra. Bízunk benne, hogy az idei nyárra tervezett helyszínváltás is kellemes
nyaralást hoz majd a táborozóknak!
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Iskolánk védőnője éveken át segítette a táborok lebonyolítását azzal, hogy maga is
részt vett rajtuk. A gyerekek így folyamatos egészségügyi felügyelet alatt voltak,
azonnal ellátta a kisebb sebesüléseket, zúzódásokat. Kezelte a leégett bőrt és
csillapította a lázat, fájdalmat, ha éppen arra volt szükség. De ha minden rendben
ment, partner volt a játékban, táncban, viccelődésben. Köszönjük a vidám nyarakat és
a dolgos hétköznapokat Anikó néni!

Temesiné Garas Anikó
Az évek elrepültek, a kötődés megmaradt
1981 és 1989 között az akkori nevén Dózsa II. Általános Iskola tanulója
voltam.
Rengeteg szép emléket őrzök farsangokról, sulis diszkókról, vetélkedőkről,
táborozásokról, de élénken él bennem a hatalmas torta emléke is, melyet az egyik
gyermeknapra szeleteltek fel nekünk.
Itt köttetett az első, azóta is tartó és remélhetőleg életre szóló barátságom.
Az élet úgy hozta, hogy miután férjhez mentem, az iskola körzetében vásároltunk
lakást.
Fiam tanköteles korba lépésekor nem volt kérdéses, hogy melyik intézményben fog
tanulni.
Jó érzés volt ismét belépni az iskola kapuján. Egyik legmeglepőbb élményem azonban
az volt, hogy akkori igazgatónőnk Korsoveczkiné Balló Erzsébet és helyettese Tóth
Györgyné Aranka meglátva engem nevemen köszöntöttek, megismertek annyi év után
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is. Nagyon örültek, hogy fiamat ide írattam az iskolába, számomra pedig megnyugtató
volt a tudat, hogy jó kezekben hagytam őt.
Az élet tartogatott számomra meglepetést, ugyanis 3 évre rá, hogy gyermekem
elkezdte általános iskolai tanulmányait, főállású iskolavédőnőként 2008.januártól az
egyik általam ellátott iskola az én szeretett „kék iskolám” lett. Az Egészségmegőrzési
Központ alkalmazottjaként a mai napig is itt dolgozom a Dózsa György Általános
Iskolában, mint iskolavédőnő.
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert a tantestület első pillanattól
kezdve kedvesen, segítőkészen fogadott. Hálás vagyok, hogy jelenleg is együtt
dolgozhatom több olyan pedagógussal, akik annak idején engem tanítottak. Nagyon
megtisztelő érzés. Mai napig fontos számomra az ő véleményük, tanácsaik.
Nap, mint nap mosolyt csal arcomra az aulában egy fénykép, mely bennünket
ábrázol 5. osztályos korunkban.
Munkám során az elmúlt 12 évben ismét kapcsolatba kerültem volt osztálytársakkal,
ugyanis többüknek a gyermeke szintén itt tanult, vagy tanul jelenleg az iskolában.
A Dózsa iskola 30. éves jubileumi gálája különleges élmény volt számomra.
Elérzékenyülve néztem a gyermekek csodálatos műsorát, fiam ott állt a sportcsarnok
színpadán és együtt ünnepeltük a „mi kék iskolánkat”.
Mit tartogat a jövő? Bízom benne, hogy számtalan vidám, kedves pillanatot a
gyermekek és a pedagógusok társaságában. Szerveződik a saját osztálytalálkozó,
mert a volt osztálytárs-szülők megkerestek ez irányú igényükkel. Hogy miért épp
engem kértek fel szervezőnek? Azért, mert én „Dózsa iskolás vagyok” jelenleg is…
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Aki a biztonságunkért felel, az iskolarendőrünk is régi tanítványunk. Az itt töltött egy év
meghatározó élmény volt életében, a mai napig jó szívvel emlékszik vissza azokra a
napokra. Olvassuk együtt a gondolatait!

Kőhalmi László
Dózsás voltam
Ezzel a mondattal mindent elmondtam. Szerintem, aki dunaújvárosi, érti is.
Talán kicsit meglepő lesz, hogy így érzek, mivel én csak a nyolcadik osztályt végeztem
ebben a suliban. Egy másik iskolába jártam 7 éven keresztül, majd az utolsó évben az
egész osztályomat áthelyezték a Dózsába. A régi iskolánkban kicsit mostoha
helyzetben voltunk, talán azért, mert nem voltunk különösebben kiemelkedők
semmiben. Úgy éreztük, nem kapunk elég figyelmet. Az új suliban 8. e osztályként
kezdtük meg a tanévet, Korsoveczkiné Balló Erzsébet osztályfőnök segítségével
illeszkedtünk be az iskolába. Az elöltött egy év alatt lett iskolánk, és lett egy igazi
OSZTÁLYFŐNÖKE a csapatunknak. Segítségével nagyon erős osztályközösség
alakult ki belőlünk, összetartó csapat lettünk.
Az új helyen számos dolog másként működött, mint ahogy megszoktuk. Volt kihez
fordulni, amikor segítség kellett. A minket tanító pedagógusok segítőkészek voltak, azt
nézték, hogy mit tudunk, nem volt baj, hogy nincs élsportoló és éltanuló az osztályban.
Az sem okozott gondot, ha valaki gyengébb volt valamely tantárgyból, személy szerint
nekem a matek abszolút nem volt az erősségem. Sokat segítettek, magyaráztak,
tanítottak. És amire a hét év alatt egyszer volt csak példa a régi iskolában,
osztálykirándulásra is elmentünk.
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Ha igazán őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, nem voltunk jó gyerekek.
Gyakoriak voltak nálunk is a kisebb – nagyobb viták, meg hát a fiús elintézési módok.
Nagy Istvánné, Zsuzsa néni, igazgatóhelyettes, irodájában gyakori vendég voltam én
is. A tanáraink közül Horváth Z. Gábor (HZG), technika tanár meghatározó
személyiség volt számomra. Ő matekból sokat segített nekem. Ha látta, hogy valami
nem megy, szólt, gyere, nézzük át. Ilyet sem tapasztaltam az első hét év alatt. Ő
Pedagógus volt, nagybetűvel. Sokszor beszélgettünk szüleimmel arról, hogy milyen jól
sült el, hogy a Dózsába kerültünk. Sok minden más lett, jobb lett. Az oktatás, a tanárok,
a közösségi élet. És bár felsős volt az osztály, sőt nyolcadikos, de nagyon kellett
nekünk a suli, persze nem tanulni, csak úgy, magunkért.
És a Dózsa diszkó ki ne maradjon! Bukó Feri bácsit nem hagyom ki az írásomból. Ő
„volt” – és mai is az egyik meghatározó alakja a Dózsának. Az aulában található diszkó
cuccokat saját maga készítette, nem boltba vette: tükörgömb, fények, és a zenék.
Néhány éve kezdtem hobbiként foglalkozni a diszkózással, Ő volt az első, akit
megkerestem, hogy segítséget kérjek, segített….
Néhány tanáromra, akik meghatározók voltak abban az egy évben a mai napig
emlékszem, ahogy az óráikra is. Korso (Korsoveczkiné Balló Erzsébet), volt az
osztályfőnök, mellette pedig a magyart tanította, Tóth Györgyné (Aranka néni) volt a
kémia tanárunk (ma igazgatója a sulinak). Kémia… ezt szerettem, főleg azért mert
érdekelt és Aranka néni jól, érdekesen tanította. A dolgozatok előtt persze készültem
mindig, írtam puskát. Hogy hogyan puskáztam, most elárulom. Mindig a periódusos
rendszerre írtam rá azt, ami nem, vagy csak nehezen maradt meg a fejemben. Sosem
buktam le pedig egyszer Aranka néni elvette a periódusos rendszeremet a padról és
felemelte, hogy ezt lehet használni, rajtam kívül mindenki nevetett. Pálmai Csilla (Csilla
néni) ő tanított és még ma is tanít rajzot. Nagyon szerettem, mai napig is, ha
találkozunk, beszélgetünk. HZG, (Horváth Z. Gábor), akt már említettem, neki volt egy
puskatolla az asztalán, egyszer sem adta kölcsön, pedig sokszor kértük.
Eszembe jutott még valami, amit már a mai gyerekek nem ismernek. Sokan az
osztályból emiatt rendszeres vendégek voltunk az igazgatóhelyettesi irodában: az
iskolaköpeny. Nagyon utáltuk, de hordani kellett. Mindenki mondta: védi a ruhánkat, a
tanárok is viselik…szörnyű volt.
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Mindent összevetve, jó volt a Dózsában az utolsó év. Annyira jó volt, hogy sehol nem
mondom, hogy valamikor másik iskolában is tanultam. Mert én Dózsás voltam, oda
jártam, ott végeztem. Később is vissza-visszajártam még, amikor már szakmunkás
suliba jártam. Majd szülőként, mert igen, a lányom is Dózsás volt, ő nyolc évet töltött
a suliban. És miután 2008-ban az Iskola-rendőr programot meghirdette az Országos
Rendőr-főkapitányság, ismét Dózsás lettem: iskola-rendőrként. 2003-óta dolgozom a
Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, elsőként lettem suli zsaru. Furcsa volt a másik
oldalra állni, előadni a velem szemben ülő gyerekeknek, és felelni a kérdéseikre, mert
volt bizony, sok-sok kérdés. Válaszoltam, úgy ahogy a dózsás tanárok tették, ahogy
tőlük láttam, tanultam. Azóta felnőtt egy generáció, akik már engem is megismernek
az üzletekben, a postán, az utcán. Megállunk és beszélgetünk: „Maga, vagy te, vagy
nem is tudom, miképp mondjam; - nem a Dózsába tanít? Nem tanítok, oda
jártam….Dózsás voltam.

Gál Jázmin

Halász Evelin
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Így, a kiadvány vége felé jöjjön az az írás, amely arról az emberről szól, akinek a neve
az évek alatt összeforrt a Dózsával. Aki az első perctől részese volt az itt zajló
eseményeknek, aki az eddigi összes tanévnek aktív szereplője volt, aki nélkül nem volt
műsor, Dózsa-hét, farsang, de még nyári balatoni tábor sem. Aki olyan diszkókat tartott
az

iskolánkban,

amire

az

egész

város

diáksága

irigykedett.

A

Dózsa

oktatástechnikusa, Bukó Ferenc, Feri bá…

Bukó Ferenc
40 év
Feri bácsi az egyetlen ember, aki iskolánk mind a 40 tanévét aktívan dolgozta végig
ebben az intézményben. Nélküle nem lenne a Dózsa teljes, egész.
Szülei Budapestről érkeztek az épülő új városba. Megszerették, itt maradtak. Ferike itt
született, itt nőtt fel. Itt járta ki az általános iskolát (Vasvári) itt szerzett szakmát (316)
és itt érettségizett le (Bánki). Munkái is a városhoz kötötték. Gyermekei, unokái itt
születtek, itt élnek. Családja, munkája, élete a városhoz köti és a Dózsához.
Gyerekkorában sokat focizott a játszótéren, biciklizett a társaival. Bejárata az egész
Duna-partot, imádta a fákat és a madarakat. Édesanyja „örömére” kanárit,
zebrapintyet, balkáni gerlét, házi galambot, tengelicet és süvöltőt is tartott a
konyhában.
A villanyszerelés iránt mindig érdeklődött, ezt a szakmát tanulta ki, majd érettségit
szerzett és ebben helyezkedett el a vasműben. Itt elvégzett egy híradástechnikai
műszerész tanfolyamot, amelynek nagy hasznát vette az akkori és a jelenlegi
munkájában is.
A 70-es évek brigádmozgalmai révén került kapcsolatba a Dózsával. A vasműs
brigádjával kezdték patronálni az épülő Dózsa II. Iskolát. Badi Imre, az akkori
karbantartó, (akire a mai napig szeretettel és hálával emlékeznek az iskola dolgozói 146

szerk.) mutatta be az igazgatónőnek, Győr Zsuzsának. Az első tanévnyitó és
ünnepélyes iskolaátadás hangosításához még a cégtől kölcsönözte a felszerelést,
mert az iskolai eszközök nem voltak megfelelők erre.
Megszerette a Dózsát és az itt végzendő munkát. Másodállásban dolgozott először,
majd 1990-ben teljes állású dolgozója lett az intézménynek oktatástechnikus
munkakörben.

Tükörhenger

A kezdetek eszközparkja közel sem volt kielégítő. Két orsós magnóval (B90 ZK47),
erősítővel

(BEAG)

és

hangfalakkal

indult

a

munka.

Precizitásának,

munkaszeretetének, a technikai vívmányok folyamatos alkalmazásának köszönhetően
az iskola évről-évre gazdagodott híradástechnikai és audio eszközökkel, védelmi és
információs rendszerekkel. Büszkén meséli, hogy a kezdeti hangfalai, erősítői a
folyamatos karbantartásnak köszönhetően még a mai napig is működőképesek.
Második otthona a Dózsa. Minden hétfő reggel végigjárja az osztálytermeket, ellenőrzi
a lámpákat, rápillant az órákra. Ha valami nem megfelelően működik, már javítja is.
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Munkaasztal

Az új technológiai kihívások sem riasztják meg. Folyamatosan frissíti a tudását, hogy
ezeknek is meg tudjon felelni. Most azon dolgozik, hogy a lámpákat átalakítsa olyanná,
hogy a legmodernebb energiatakarékos fénycsövekkel működjenek tovább.
A legnagyobb szenvedélye: a diszkó.
Saját maga örömére és a gyerekek
boldogságára a diszkókat az évek során
egyre magasabb színvonalon tartotta.
Fényorgona,
füstgép,

futófények,

diszkógömb,

buborék-

és

tükörhenger,

lézer…. mind saját készítés vagy saját
beszerzés. Másfél-két hetet is készül egy diszkóra, amely szintén sokat változott az
évek alatt. Kezdetben magnóval vette fel a számokat a rádióból, ismerősök lemezeiről
rögzítette a zenéket. Ma már az internetet használja anyaggyűjtésre és DJ barátai is
támogatják. Mindig kikéri a gyerekek véleményét, listát írat velük és azok alapján
készíti el a zenék listáját egy-egy sulidiszkóra. Gondosan megválogatja a számokat,
átgondolja sorrendjüket, hogy igazi élményt nyújtson a zenés délután, este. Könnyű
műfajnak gondolhatnánk, de Feri bá’ nagyon komolyan veszi. Egységességre
törekszik a fényhatásokban, a hangzásban, fontos számára, hogy összhang legyen a
munkájában.
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Az első diszkó a legelső tanév farsangjához kötődik, aztán az évek alatt fogalommá
vált a Fenyődiszkó. De a nyári táborok, kirándulások sem telhettek el dózsás diszkó
nélkül. Feri bácsi kitelepült a felszerelésével a Balatonhoz, Csillebércre, Bodajkra.
Különösen emlékezetes volt a szentendrei kirándulás, ahol a hajón tartott diszkó
annyira jól sikerült, hogy a kapitány is izgult, nehogy felboruljon a hajó a nagy
himbálózástól.

Saját készítésű diszkófények

Nevéhez

fűződik

sok

villamossággal, híradástechnikai

újítással

kapcsolatos

kezdeményezés az intézményünkben. Csak párat sorolunk fel belőle.
-

Saját kezdeményezésére a városban elsőként a mi iskolánk homlokzatára
került fel egy tájékoztató fényújság. Mivel az iskola színe kék, ezért a fényújság
színe is kék.

-

Az iskola adventi világítása is az ő kezdeményezésére született és
természetesen általa is valósult meg már 10 évvel ezelőtt.
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-

Az iskola homlokzatának megvilágítása, a speciális belső terek világítása
(szobor, lépcsősor) is az ő nevéhez fűződik.

-

Az első iskolák között voltunk, ahol kialakították a riasztórendszert. Ráadásul
nálunk kettőt is létrehozott Feri, így külön rendszer védi az iskolát és a
tornatermet.

Mindennapos

lelkiismeretes

munkájának

köszönhetően

az

évek

folyamán

kialakítottunk informatikai, életvitel tantermeket, nyelvi labort, belső telefonos
rendszert, amelyekhez több kilométer kábelt kellett beépítenie az iskola falaiba. A
rendszergazda, a karbantartó kollégák segítették a munkáját és velük együtt sikerül
kialakítania egy helyiséget, ahol jelenleg az összes eszközét tárolja, ahol javít és
karbantart, ahonnét irányíthatja az iskolai hangosbemondó rendszert.
2016. július 13-án vonult nyugdíjba. Mivel munkájára folyamatosan nagy szüksége volt
az iskolának, külön polgármesteri engedélyt kapott, hogy tovább dolgozhasson
munkakörében. Az idei a 40. tanév az iskola és Feri bácsi közös életében. Szép, kerek
szám, hogy lesz-e több is, nem tudjuk. Feri bácsi elfáradt, pihenésre, nyugalomra
vágyik családja körében. Ahogy megismertük, ez a pihenés aktív lesz, biztosan otthon
is megtalálja majd a javítani, modernizálni, újítani valót, ahogy az eddig is tette egész
életében.
Aztán ha pár hét után mindent átnéztél, rendbe tettél otthon, Feri bácsi, ismét várunk
vissza a suliba, mert itt biztosan akad még tennivaló!
10 dolog, amit biztosan nem tudtál Feri bácsiról
1. Ma is ugyanabban a lakásban él, ahová született
2. A foci és a kerékpározás a kedvenc sportjai
3. Szeretett volna erdész lenni, de a másik szenvedélye mellett döntött,
villanyszerelést kezdett tanulni
4. Csak két munkahelye volt egész életében a Vasmű és a Dózsa
5. Kedvenc zenei irányzata a 80-as évek diszkó zenéje
6. Régebben maga is járt diszkót tartani
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7. Gyermekei, unokái és a menye is a Dózsába jártak
8. Legszívesebben a Balatonnál piheni ki a fáradalmakat
9. Minden évben videót készít a ballagó osztályoknak az elmúlt 8 évükről
10. Imádja az édességet, kedvence a fagyi, amiből 18 gombócot is meg tud enni
egyszerre
A negyvenedik tanév végén Tőle is búcsúznunk kellett. Ő az egyetlen nagykorú, aki
megkapta a Dózsa-díjat. Kiérdemelte. Büszkék vagyunk arra, hogy együtt
dolgozhattunk, hogy együtt teremtettük meg a Dózsa iskolát olyannak, amilyennek
szeretjük. Ő, az iskola történetébe is beírta a nevét – csupa nagybetűvel – BUKÓ
FERENC

Szép Tamás
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Dolgozóink
Iskolavezetőség:
Tóth Györgyné

igazgató

Pálné Kellner Márta

alsós igazgatóhelyettes

Miklós Gabriella

felsős igazgatóhelyettes

Farkas Beáta

gyermekvédelmi
igazgatóhelyettes

Pedagógusaink

Aranyos-Losonci Ildikó

Molnár Attila

Baksa Judit

Móró Józsefné

Bartók Gábor

Nagyidai Zsuzsanna

Bebesi Csaba

Novák Gáborné

Biró Éva Zsuzsanna

Pálmai Csilla

Bodáné Süki Anikó

Pálné Kellner Márta

Bognárné Furuglyás Gabriella

Paprika Jenő

Dr. Breznyánné Nemes Tünde

Rauf Andrea

Csapó Mária

Robinson Erika Anna

Csibyné Vajda Tímea

Rózsa Márta

Dusza Gabriella

Seres-Rausch Bernadett

Facskó Ágnes

Sidóné Pavlicsek Csilla

Farkas Beáta

Siposné Nagy Krisztina

Feketéné Bodnár Ildikó

Simon Gyuláné

Flick Szabina

Szabóné Vida Andrea

Gajdó Krisztina

Szárszó Lajos

Gebeiné Szárszó Judit

Szerencse Andrea
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Görög Gabriella

Szentkuti Andrea

Hegedűsné Látos Andrea

Szőke Genovéva (óraadó)

Hermann Noémi

Takács-Mittág Anikó

Jánosiné Szegfű Andrea

Tatár Edina

Johan Fanni

Tisza Tímea

Keszthelyiné Greschner Ágnes

Sólyom Gyöngyvér

Lukács Ildikó

Tóth-Gyalus Fruzsina

Magyar Erika

Tóth Györgyné

Márta-Kalmár Diána

Udvardi Dóra

Meisitzné Ács Nóra

Vesztergomné Szurma Beáta

Mészárosné Mayer Gabriella

Vízi-Németh Adrienn

Miklós Gabriella

Voleinné Szlávik Judit

Intézményi dolgozóink:

Iskolatitkár :

Gyógytestnevelő:

Bazsárné Jurcsák Brigitta

Szabóné Vida Andrea

Kiss Zoltánné

.
Technikai dolgozók:

Rendszergazda:

Báló József – karbantartó

Bazsár Imre

Forster Tiborné – gondnok
Kulcsár Istvánné – portás

Pedagógiai asszisztensek:

Munkácsi István Gábor –

Kárpátiné Paál Rita

oktatástechnikus

Nagy Erzsébet

.

Németh-Vaderna Krisztina

Takarítóink:

Gyógypedagógia, fejlesztés:
Soósné Tari Tímea
Dr. Breznyánné Nemes Tünde
Bognárné Furuglyás Gabriella

Bakó Zoltánné
Böröcz Györgyné
Kárász Anett
Nyámádi Noémi
Régerné Liska Tímea
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Hermann Noémi

Supperné Baráth Zita

Magyar Erika

Schererné Baranyi Anna

Volt dózsás dolgozóink:

Antal Istvánné

Halupka Lászlóné

Pákozdi Gabriella

Hargitai Ferencné

Patakiné Kovács

Márta (igazgatónk)

Anderkó Ivett

Veronika

Babucsik Pál

Herczeg Béla

Pandúrné Szászin
Katalin

Badi Imre

Dr. Horváth

Pepela Sándorné

Ferencné Erzsébet

Bálint Éva

Horváth Lászlóné

Rábavölgyi

Pancsika

Zoltánné

Balla Zoltánné

Horváth Z. Gábor

Rehány János

Böröcz Imre

Horváth Zoltánné

Rejtő Jánosné

Bukó Ferenc

Ivacs Júlia

Ruffing Péter

Dr. Beregi Istvánné

Jáksó Józsefné

Schneider Csilla

Berta Pálné Zsuzsa

Juhász Ferenc

Simon Gyula
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Bécs Krisztina

Kanyik Zoltánné

Sófalvi Istvánné

Téglás Klára

Magdolna

Bíróné Karacs Ágnes

Kiss Andrásné

Solymár Istvánné

(alsós ig.h.)

Magdolna

Julianna

Boronkai Lászlóné

Kiss Józsefné
Melinda

Solymossi

Kiss Józsefné Rózsa

Sólyomné Soós

Julika (iskolatitkár 25

Károlyné

évig)

Borovszkyné Győr
Zsuzsanna (címzetes

Hedvig

igazgatónk)

Böröczki Adrienn

Kondorné Mrázik

Stadler Lászlóné

Katalin

Éva

Csatlós Istvánné Éva

Koppány Emese

Sudár Judit

Csikósné Maczó Edit

Korsoveczkiné

Szabó Péter

Balló
Erzsébet (címzetes
igazgatónk)

Csősz István

Kóti István

Dr. Szegedi
Józsefné Klára

Dobány Sándor

Dénes Józsefné

Költő Józsefné

Székely Gézáné

Magdolna

Éva

Körmöczi Melinda

Szilárdi János
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Domokos Andrásné

Krepsz Erzsébet

Szuprics Tamás

Kudelich Éva

Dr. Takács

Juli

Dömötörné Gráczer

Miklósné

Erika

Erdélyi Barbara

Kurisné Köller Anikó

Dr. Tarjáni
Györgyné Mária

Fauszt Ferencné Ida

Fejes Ildikó

Ladóczkiné Ötvös

Torda Viktorné

Erzsébet

Magdolna

Dr. Lakatos Lászlóné

Tóth Ildikó

Katalin

Fodor Gábor

Lázár Lászlóné

Tóth Ágnes

Forczeg Ágnes

Lengyel Árpádné

Tóth Adrienn

Mária

Forgács Magdolna

Friedrichné Pethő Ilona

Lengyel

Váczi Jánosné

Mária (Pucika)

Irén

Lipták Gyuláné

Vadász Gyula

Emília

Fuchs Jánosné

Madár Gizella

Vágó Jánosné
Klára (Kömény Ané)

Fülöp Krisztina

Váradi Szilvia

Makkos Erika
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Garamvölgyi Józsefné

Márkliné Huszárik

Varga Éva

Mária

Gábor Mártonné Klára

Molnár Lajosné Gitta

Varga Marianna

Galambos Péterné

Nagy Istvánné

Varsányi Anikó

Dr. Nagy Sándorné

Várnagyné

Olga

Garajszki

Mária

Golubov Gábor

Zsuzsanna

Halács Mónika

Nagy Tiborné Judit

Végh Vincéné
Ágnes

Halász Attiláné

Németh Valéria

Virág Jánosné

Halász Ferenc

Németh Szilvia

Yanes Anita

Halász Józsefné

Pálfi Tiborné

Zab Attila
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