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DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ

Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkér-
dezték: te melyik iskolába jársz?
Az iskolához való kötődésben kifejeződött egyúttal a városrészhez 
való tartozás is. Kiváló, gyerekeket szerető, szigorú tanáraim vol-
tak, és – hála Istennek – még néhányan vannak is.
Jó tanuló csak az lehet, aki fegyelmezett. Nem magolunk, hanem 
gondolkodva tanulunk. Mindegyik tantárgy egyaránt fontos, mert 
így lehet felkészülni a továbbtanulásra és az életre is. Légy tisztá-
ban önmagaddal, neveld magad és becsüld meg társaidat!
Lám, erre neveltek minket a Tanáraink, és köszönet Nekik érte. A húgom is ide járt, és két fiúgye-
rekünk is az iskola tanulója volt. Hívő kereszténységemet az iskolai hittanórák alapozták meg, és 
munkámban, magatartásomban a tanult értékrend alkalmazása a meghatározó.
Az iskolai rendezvényeken sokat szavalhattam. Szeretném a könyv ajánlását is egy versidézettel 
befejezni:

Ábrányi Emil: Március tizenötödikén /részlet/

„Ha márciusnak indusán
Vallomásomat kérdezné valaki,
Azt válaszolnám nyíltan, igazán:
Az én vallásom a hazám!
Ki nemzetem javára él, 
Ki munkában versenyre kél,
Ki érte áldoz szüntelen,
Az egy valláson van velem!
Vallásom az, hogy én is ott legyek
Azok között, kik érte küzdenek,
S mind megtegyem, egészen a halálig,
Ami hazám dicsőségére válik!”

Veszprém, 2010. július 26.

     Debreczenyi János
                                                                polgármester 
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„TeDD a JóT, kerülD a rosszaT!” – a DózsÁban is 

Tegnap és ma sok vita tárgya az iskola. Valószínű így lesz ez még holnap is.
Pedig az iskola nem arra született, hogy róla vitatkozzanak. Arra sokkal inkább, hogy általa vi-
taképes, értelmes, kulturált és becsületes állampolgárok, tisztességes, értékközpontú, szabad és 
elkötelezett, egészséges és morális emberek nevelődjenek. Az iskola, ilyen értelemben, a család 
rokonintézménye, bár hivatása és méltósága soha nem előzheti meg a társadalom, a haza és az 
emberiség legfontosabb sejtjének, a családnak küldetését és tekintélyét.

Tegnap, ma és holnap, „gazdaság – korunkban”2, divatszó a befektetés. Szent meggyőző-
désem, hogy a legjobb „befektetés” az okos, egészséges, morális személyiség nevelése. Húsz 
éve ismerve és szolgálva ezt a dózsás közösséget jelentem ki, hogy iskolánk ezen fáradozik, 
immár hetven esztendeje. Úgy gondolom, nagyon szép sikerekkel, de erről beszéljenek majd 
inkább mások, ennek a kiadványnak az írásai, képei, tényei tegyenek tanúságot. Az elmúlt em-
beröltőnyi idő alatt tucatszám születtek ideológiai, pedagógiai, nevelési – oktatási, módszer és 
eszközfavorizáló irányzatok. Ma már ezek többnyire csak a szakmai emlékezet tárgyát képezik. 
Ezek között is voltak s vannak klasszikus módszerek, eljárások, amelyek itt a Dózsában is kiállták 
a hely s az idő próbáját. A hatvanas évek második felétől elkezdődött egy olyan pedagógiai 
s főleg módszertani megújulási folyamat, amely évtizedekre határozta meg tantestület szakmai 
fogékonyságát. A legfontosabb feladat viszont mégiscsak a nevelés. Az emberöltőnyi idő e 
téren is nagy sokszínűséget mutatott fel.

Azonban azok az állandó, sőt örök emberi értékek, melyeket iskolánk felvállalt és képvisel, 
soha nem múlnak el. Ilyenek: a reális értékek iránti érzékre nevelés: minden szükséges, hasznos 
és kellemes belátása és beláttatása.

Az ideális értékekre hangolás: minden szép, jó, igaz, természetes és sacralis iránti érzék 
formálása, fejlesztése. Mentális, morális, humán és nemzeti kötelességei ezek egy magyar álta-
lános iskolának. Különösen itt a „királynék városában”.

Arculatunkról tagozataink, versenyeredményeink, sikereink, lelkületünkről pedig tanítványa-
ink, szüleink, munkatársaink élete, munkássága, vissza és előretekintése tesz tanúságot. Igyek-
szünk jó értékgazdákká lenni.

A fenti értékközpontú személyiségjegyek a dózsások viselkedésében, magatartásában, 
tudásában, kultúrájában, egyéni és közösségi kapcsolatában csíráznak és gyarapodnak. Azon-
ban semmit nem érhettünk volna és érhetnénk el egyfajta természetes vagy sacralis hit, egymás 
iránt érzett bizalom, tápláló és okos remény, a soha el nem múló tisztelet és szeretet nélkül. Ez 
kovácsol össze minket, meglátásom szerint jó csapattá, közösségé.

Kívánom a kedves Olvasónak, hogy legyen ő is egyre inkább értékgazda, ossza meg saját és 
gyarapítsa embertársa értékeit, ott ahol van, családjában, szerettei, barátai, ismerősei, osztálytárai 
és munkatársai körében. Valamint hazája és az egész emberiség, a kis és a nagyvilág javára.

Még inkább kívánom mindezt mindazoknak, akik az elmúlt hetven évben megtapasztalhatták, 
tanítvány, szülő, nagyszülő, kolléga vagy munkatárs szerepében, a „dózsás létformát”. Ezt a külö-
nös, megfoghatatlan, de mégis végtelenül tiszta és egyszerű, családias létmódot. Összetartozásun-
kat és összetartásunkat, amelyre manapság oly nagy szüksége van kis és nagyvilágunknak.

Jó szívvel és szeretettel ajánlom tehát, minden ismerős és ismeretlen Olvasónak ezt a kiad-
ványt. Bizonyosodjék meg róla, hogy a Dózsában „tesszük a jót, kerüljük a rosszat”.

1. Aurelius Augustinus Kr.u. V. sz.
2. Czakó Gábor író szóhasználata után

veress József
igazgató
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venCzlik lÁszló 
nyuGalmazoTT iGazGaTó visszaemlÉkezÉse 

A sors hosszú időt engedett pedagóguspályán tevékenykednem. Így nagytávolból visszatekint-
ve nem is hiába, nem is eredménytelenül. Van mire visszagondolnom. Pedagógustevékenységem 
alatt egész nemzedék nevelődött föl. Nevelői pályám során elvetett mag jó termést hozott. Be-
csületes, lelkiismeretes, hivatásszeretettől fűtött nevelői, tanítói munkám révén túl tudtam tenni ma-
gam a mindennapi gondokon és minden igyekezetemmel hivatásomnak éltem. Nagy örömömre 
szolgált, hogy életem során sok-sok kiváló emberrel találkoztam, akik egykor tanítványaim vol-
tak, és az életben példamutatóan megállták a helyüket. Pedagógusi munkám sikerének alapja 
az igazi hivatásszeretet volt. Életem során sok nehézségen kellett átküzdenem magam, de ez 
mindig átsegített és erőt adott. Munkámhoz mindig erőt adott, hogy nem szabad elmaradnom, 
ellaposodnom, hanem állandóan képeznem kell magam, erre meg is ragadtam minden alkalmat 
(tanulás, tanfolyamok és jó pedagógiai munkák tanulmányozása). Ez adott mindig újat, erőt 
a további munkámhoz. Nem engedtem magam eltéríteni hivatás adta munkámtól, így sikerült 
lépésről lépésre továbbfejlődnöm. A szorgalom és hivatásszeretet meghozza gyümölcsét. Befe-
jezésül egy nemrégen megírt életrajzom befejező sorait idézem:

Ha életemben nem is alkottam nagyokat, életre szólókat, de azon a poszton, ahova az élet 
állított, mindig becsülettel helytálltam. Tudtam mindig kötelességemet, és azt híven, erőmhöz és 
tehetségemhez mérten, megalkuvás nélkül teljesítettem. És ha egyszer eljön az idő, és úgy ér-
zem, nincs tovább, azzal a boldog érzéssel hunyom le szemem, hogy nem éltem hiába.
         

      venczlik lászló nyugalmazott igazgató
  Kivonat a 1989. évben kiadott évkönyvből

meGemlÉkezÉs eGy volT DózsÁs iGazGaTóról
nemere JózseF (1913–2008) 

A sors kivételesen hosszú életutat adott városunk e közismert személyiségének, pedagógusának, 
két általános iskolánk volt igazgatójának, a megyei turisztikai mozgalom jeles vezetőjének. Öt-
venöt éven át volt lakója városunknak, ahol nem csak munkájával, hanem közvetlenségével, se-
gítőkészségével, közéleti tevékenységével is megbecsülést szerzett. Olyan évtizedeket élt meg, 
amikor pedagógiai vezetőként részese lehetett a szakmai alkotómunkának, a nevelés-oktatás 
jobbítása szándékai megvalósításának, amikor megoldásokat kellett találni a demográfiai növe-
kedés iskolai vonatkozásai kezelésére, többek között a tanulók elhelyezésében, a tanítás eszköz-
rendszerének biztosításában és a fiatal, főképpen a nagy létszámú pályakezdő pedagógusok 
tanítói-tanári hivatásba történő bevezetésében. Erélyes, következetes, nagy tudású pedagógiai 
vezető volt.

1953-tól a megyei tanács oktatási osztálya munkatársa volt, majd 1955-ben kinevezték a 
város akkori legnagyobb oktatási intézménye, a Dózsa György Általános Iskola igazgatójának. 
Pedagógiailag is nehéz évek voltak ezek, mert nem csak az egykori katolikus Szent István nép-
iskola munkásgyerekei tanításának-nevelésének jó hagyományait kellett megőrizni, ugyanis a 
szülők jelentős része ebbe az iskolába járt, s tudták, mit kell teljesítenie az iskolának, hanem az 
új korszellemnek (s főképpen ez utóbbinak) is meg kellett felelni.

Tizenkét éven át vezette ezt az iskolát, majd egy új környezetbe került, a Hóvirág (későbbi 
nevén Kiss Lajos) lakótelep modern oktatási intézményébe, a 4. számú (későbbi nevén Kiss Lajos, 
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ma Simonyi Zsigmond) Általános Iskolába, ugyancsak igazgatónak. Nyolc éven át volt megbe-
csült vezetője ennek az intézménynek.
Igazgatói pályája során egyik nagy feladata az 1961-es oktatási reform iskola végrehajtása 
volt. Felkészülten, az új pedagógiai eljárások iránti érdeklődéssel, erélyes vezetéssel érte el, 
hogy iskolája – mai szóval – innovatív, a tanulókat kreatív életpályára felkészítő intézmény lett.
Amikor 1976-ban nyugdíjba vonult, megérdemelten érezhette pedagógus kollégái, a társintéz-
mények és a város vezetői, s ami talán még fontosabb, a szülők és egykori tanítványai elisme-
rését. 

Kivonat a Veszprémi Szemle 2008/3-4. számából 
Dr. Tölgyesi József tollából

móDszerTani meGúJulÁs 1967 És 1989 közöTT 

A veszprémi Dózsa György Általános Iskola vezetése 1967 és 1989 között legfontosabb fel-
adatának azt tartotta, hogy a tantervi követelményeket a tanulók képességeinek megfelelő szin-
ten elsajátítsák.

Az általános iskola alapozó iskola. Az alapképességek fejlesztését tartottuk fontosnak: így 
az írás, olvasás, fogalmazás, beszéd és számtan oktatás jelentette a tanítás fő célját.

Az iskolavezetés pedagógiai irányító akart lenni, hogy a nevelőtestületet és a szülőket segít-
se az iskolai célok megértésében és mindennapos megvalósításában.

Első számú feladat volt megállapítani, hogy milyen munka folyik az iskolában. Ehhez a ren-
delkezésünkre álló feltáró módszereket alkalmaztuk. Ezek: az óralátogatások, a szakfelügyelői 
látogatások és jegyzőkönyvek, tárgyi és nevelési mérések. Ezeknek a tapasztalatoknak a kiér-
tékelése óralátogatások utáni beszélgetéseken, nevelési értekezleteken történt. Itt mutattuk be a 
statisztikai eredményeket, illetve az elkészített grafikonokat. Így az iskolavezetés megállapításai 
hitelesek voltak.

Az elmúlt 22 év eredményeit, történéseit bemutatni lehetetlen.
Néhány fontosabb pedagógiai eredményt megemlítek, amelyek előmozdították a nevelő-

testület pedagógiai felkészültségét és a tantárgyi eredményeket is növelték. 
Néhány fontosabb irányítási szempontot megemlítek: 
A tanítói aktivitás megvalósulása érdekében az írásbeliséget fokoztuk a tanítási óra különbö-

ző szakaszaiban. Ezzel a frontális munkát próbáltuk csökkenteni.
Az olvasási készséget valamennyi évfolyamnál megvizsgáltuk. 900 tanulónál felmértük. 

Megállapítottuk, hogy igen keveset használták az olvasást eszközként a felső tagozatban.
Matematikából a szöveges feladatok megértésének szintjét próbáltuk növelni, a  fejszámo-

lást, majd a matematika tárgy megújulásakor az új módszerekkel bemutató tanításokkal akartuk 
megismertetni.

Fontosnak tartottuk a gondolkodási műveletek alkalmazását valamennyi tanórán.
Megvizsgáltuk a tanulók felkészülési munkáját a napköziben és otthon. Ehhez is segítséget 

nyújtottunk a szülőknek is. A tanulás pszichológiai feltételeinek a biztosítását tanítottuk tanítvány-
nak, tanárnak, szülőnek.

A tanulók megismerésének a lehetőségeivel foglakoztunk. Vizsgáltuk a tanítványaink erköl-
csi fogalmainak fejlettségét.

A nevelés legfontosabb módszereinek alkalmazásához a feltételeket megteremtettük: a 
gyakoroltatás, ellenőrzés, követelés, meggyőzés, jutalmazás, büntetés területén.

  Munkáinkban támaszkodtunk a hat munkaközösségünkre, melyekben nevelőink őszinte 
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megnyilatkozásaikkal, szakirodalmi megismerésekkel sokat tettek a tantervi cél érdekében.
A dózsavárosi szülők az iskolájukat szerető, pedagógusaikat tisztelő, megbecsülő közösség 

volt, mely sokat tett azért, hogy az iskolában folyó munka eredményes legyen.

kováts sándor
nyugalmazott igazgató

eGy iskola, amely a sporTÉrT (is) szüleTheTeTT

Az iskola jogelődje 1939-ben kezdte meg működését, Szent István Elemi Népiskolaként. Törté-
netében legjelentősebb változás 1956 őszén következett be, azzal hogy olyan épület- résszel 
bővült, amelyben a tantermeken kívül a megye legnagyobb tornaterme (30mX15m) kapott he-
lyet. Így alakulhatott meg, az iskolára is épülő felnőtt női kézilabda csapat a Bakony Művek 
segítségével. A több évtized alatt európai hírű egyesületté nőtte ki magát. A városrész iskolája 
elsősorban a Bakony Művek, valamint a város támogatásával, Veszprém büszkesége lehetett 
a sportéletben. A csapat játékosai közül többen az iskola tanulói voltak (Szűcs Jutka, Kozma 
Rózsa, Horvát Rozália).

Az 1980-as évek elején ugyancsak az iskola közreműködésével alakulhatott meg a kézi-
labda sportág férfi vonala, amely Építők néven vált kiválóvá, nemzetközileg ismertté a VÁÉV 
támogatásával. A csapat kiemelkedő sportolója, Horváth Gábor világválogatott kézilabdás is 
az iskola tanulója volt.

Az intézményben folyó testnevelői munka révén, a kézilabda mellett számos sportágban ér-
tek el kiváló eredményeket tanulóink. Külön említést érdemel, hogy diákjaink atlétika sportágban 
felnőtt olimpikonokként is dicsőséget szereztek iskolánknak: Csillag Levente, Kovács Ida, Jankó 
Ilona, Brassai Réka.

 A dicsőséglista folytatódhat azzal is, hogy labdarúgásban is kimagasló eredményeket ér-
tünk el Bimbó Tamás, Gersits József, Varga Tamás és társai révén, akik a város első NB-I. csapa-
tának voltak „Dózsás” résztvevői.

Ugyancsak az intézményben folyó eredményes nevelőmunkát támasztják alá az úszó sport-
ágban elért eredményeink. Jelenlegi eredményeink is hasonló büszkeségre adhatnak okot: Ta-
kács Dávid, Hudi Ákos és Tóth Áron országos és nemzetközi csúcsaikkal a felnőtt olimpia felé 
kacsintgatnak. A Dózsa iskola volt az az intézmény a városban, amely felkarolt egy olyan sport-
ágat is, ami a megszűnés szélére sodródott. 1986-ban Kocsis Miklós vezetésével megalakult a 
Dózsavárosi Diáksportkör (DDSK, később DDSE) és annak vívószakosztálya. Diáksport- egye-
sület létére az ország legjobb 8-12 felnőtt egyesülete között szerepelhetett elért eredményeik 
alapján.

Az intézmény sportdicsőségéhez az is hozzájárult, hogy mindenkori vezetője szerette a 
sportot: Nemere József (1956-1967), természetjárás, Kováts Sándor (1967-1989), röplabda, 
Eisenbeck István (1989-2008), kézilabda, Veress József (2008- napjainkig) kosárlabda és lab-
darúgás sportágon keresztül támogatja az iskola sportját.

Az iskola nevelő munkájában sosem feledkezett meg arról, hogy az oktatás egyéb területén 
is minél többet adjon tanítványainak. Elsők között hoztuk létre a német nyelv és a testnevelés 
tagozatos szintű oktatását.

Az említett gondolatok írójaként elmondhatom, hogy ilyen hosszú időszak átfogását azért 
tehettem meg, mert egész életemet ennek az intézménynek és rajta keresztül a városrésznek, a 
„Dózsának”szentelhettem.

Több mint négy évtizeden keresztül lehettem szemtanúja, sőt aktív résztvevője az iskola 
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életének tanárként, osztályfőnökként, igazgatóhelyettesként és két évtizeden keresztül igazga-
tóként is.

Közben már igazgatóságom alatt önkormányzati képviselőként is dolgozhattam a város-
részért és a sportért. Hogy mindezt megtehettem külön köszönet minden munkatársamnak és ve-
zetőtársamnak. Úgy érzem, ezzel is jobban bizonyíthattam, hogy pedagógusi munkásságomat 
mindig is szolgálatnak tekintettem.

eisenbeck istván
                      nyugalmazott igazgató

a Dózsa GyörGy ÁlTalÁnos iskola TörTÉneTe 
DióhÉJban 

Veszprém városának jellegzetes része a Dózsaváros, a Séd bal 
partján terül el. Ennek a területnek a nyugatra eső része volt a 
Temetőhegy. Magyar és német ajkú földmíveseknek, fuvarosok-
nak, majd ácsoknak, kőműveseknek, segédmunkásoknak nyújtott 
helyet és megélhetést a városrész hosszú évek óta.

1938 jubileumi év volt az országban. Az egész várost meg-
mozgató ünnepségsorozattal emlékeztek államalapító királyunk, 
Szent István halálának 900. évfordulójára. A jubileumi év emléke 
a Szent István Iskola is. 1938. április 30-án a városi tantestületi 
gyűlésen jelentik be, hogy egy új iskola építésével teszik emléke-
zetessé Szent István király jubileumi esztendejét.

A város a Nagytó feltöltése után 1938-ban 1000 négyszög-
öl területet adott át a hitközségnek azzal, hogy iskolát építsen.

Az épület egész költsége 94 ezer pengőt, a felszerelés pedig 12ezer pengőt tett ki. Vándor 
Ferenc veszprémi mérnök tervezte, és Fabb Károly építőmester kivitelezte. A padok kivételével 
mindent a veszprémi iparosok készítettek. 5 tanterem, 2-2 mellékhelyiség és zuhanyozó tartozott 
az iskolához, de tanári, igazgatói és orvosi szoba is segítette a munkát. Tanítói lakás és iskola-
segédi szolgálati lakás is kapcsolódott az épülethez. Az épület pompáját emelte a Szent István 
szobor, mely a déli homlokzaton kapott helyet. Dr. Czapik Gyula megyéspüspök szentelte fel az 
iskolát. Megjelent Hóman Bálint, a tudós vallás- és közoktatási miniszter is.

Az iskola mind építészetileg, mind korszerűség szempontjából kiemelkedő volt a maga idejé-
ben. Amikor elkészült az új iskola, szépsége mindenkit magával ragadott. Ablakaiból kitekintve lát-
ható volt a Bakony hegykoszorúja, a vár kiemelkedő épülettömege és a város a Buhim -völggyel.

Az iskola előtt álló, almádi vörös homokkőből faragott kereszt az Amerikába kivándorolt 
temetőhegyi magyaroknak állított emléket.

Az épület fő homlokzatán egy jól sikerült Szent István- szobor áll. Ezt dr. Beöthy István 
apátnokok ajándékozta az iskolának, hogy hírdesse: az iskolajubileumi év emlékére épült. A 
lépcsőházban a világítóablakkal szemben szürke márványtábla örökítette meg az építtetők és 
az építők nevét.

A II. világháború hadi eseményei nagyon megviselték a még alig 5-6 éves épületet. Ma-
gyar katonák laktak benne, majd német páncélos javítóműhelyt rendeztek be. Utána katonai 
pékség táborozott az iskolában.

1945 márciusában orosz éjszakai bombázók eltalálták az épületet. Az észak-keleti fal és 
tető egy része kidőlt. A tanítói lakás és az iskolai házmesteri lakás megsemmisült.
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Sok munka után sikerült újra berendezni, beüvegezni, tetőt javítani, kályhákat szerezni, fala-
kat kijavítani és a tanítást újra indítani. Eredeti szépségében azonban nem tudták helyreállítani.

1948-49 tanévre kiépült a 8 osztályban az általános iskola, s ekkor államosították az iskolát.
Az iskola neve: Állami Általános Fiú- és Leányiskola. Igazgatásával Szabó Ferencet bízta 

meg. (VKM 92539/1948. IV. 2. sz.)
A Veszprém megyei népújság ezt írja: „1953. június 1. Emlékezetes marad ez a dátum a 

dózsavárosi emberek szívében. Megkezdődött a várva várt iskola építése. Sztanovics Sándor 
helyettes építésvezető szerint 1955. aug. 5-re teljesen befejezik az építést.„

1955. őszén végül átadásra kerül az új iskola. Erdei-Grúz Tibor oktatási miniszter leve-
let küldött az alkalomra. „Kérem a nevelőtestület tagjait, hogy tegyenek meg minden tehetőt 
a jó tanulás előmozdítására. Tudásukat odaadó lelkesedéssel használják fel az előttünk 
álló feladatok megvalósítására. De emellett értsenek ahhoz is, hogy életüket szebbé és 
kellemesebbé tegyék. Értsenek az irodalom és a művészet élvezetéhez, sőt részben a mű-
veléséhez is!”

Az épület típusterv alapján készült. Az épült 8 tanteremből, 3 napközis teremből, fizikai 
előadóból, rajzteremből állt. Ebédlő, 3 szertár, orvosi szoba, tanári és igazgatói iroda és hatal-
mas 26X14 méteres tornaterem öltözőkkel. 4.100.000 Ft volt a beruházás költsége. A termék 
magnezitpadlósak voltak. A tornaterem parkettás. Megszűnt az olajos padló. Villám Rózsa 
szobrászművész „Pedagógus a tanítványával” terrakotta szobra ékesítette a szép, tágas zsibon-
gót. Központi gőzfűtés szolgáltatta a hőt.

1957/58. tanévtől az iskola Dózsa György Állami Általános Iskola nevet vette fel.
1979-ben a Szent Isván Iskola egy T szárnyrészt kapott, melyben tornaterem, könyvtár, 

műhelyek és 5 tanterem épültek. Az építkezés részben társadalmi munkában készült. Eisenbeck 
István tanár vezetésével és szervezésével az arra alkalmas gyerekek is téglát szállítottak. Több 
mint 200 szülő kőműves segédmunkát vállalt. Az építkezés eredményeként létrejött épület nor-
mális munkát tett lehetővé az iskolában. 1980-bana teljes villamos hálózatot kellett felújítani. 
Ennek eredményeként minden korszerű neonvilágítást kapott. A fény minden teremben elérte az 
előírt mennyiséget.

És elérkeztünk a 2010. évhen, amikor is az 1955-ben átadott főépület teljes felújítására 
kerülhetett sor.

Forrás: 
1. a veszprémi Dózsa György Általános iskola volt szent istván elemi népiskola- Jubileumi 
évkönyve 1939-1989
szerkesztette: kováts sándor
2. kováts sándor: iskolatörténeti kalauz 2000.

az iskola iGazGaTói a 70 Év alaTT

1939. okt.–1942. aug.  Nacsády József
1942. aug.–1948. szept.  Bálint Péter
1948. szept.–1951. aug. 9.  Szabó Ferenc
1951. aug. 9–1952. jan. 19.  Venczik László
1952. jan. 19–1955. aug. 31.  Simon Károly
1955. aug. 31–1967. aug. 31.  Nemere József
1967. szept. 1–1989. júl. 31.  Kováts Sándor
1989. aug.1–2008. aug. 16.  Eisenbeck István
2008. aug.-tól  Veress József
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a veszprÉmi Dózsa GyörGy ÁlTalÁnos
iskolÁban LéTESíTETT ISKoLaTÖrTéNETI gyűjTEméNy

a gyűjtemény létesítésének a célja

Összegyűjteni a még fellelhető tárgyi emlékeket az elmúlt évszázad iskolarendszeréről, elsősor-
ban az alsófokú oktatás tárgyköréből.

Célja a gyűjtésnek a Szent István Iskola és a Dózsa György Általános Iskola emlékeinek a 
megőrzése is.

További célja a gyűjtés során előkerülő középiskolai, főként veszprémi középiskolai emlékek 
megőrzése.

Célja a gyűjteménynek, hogy módot az ifjúsági mozgalmak emlékeit is előkerítse és meg-
őrizze: szívgárda, cserkész, levente, kisdobos, úttörő, stb.

Célja a gyűjteménynek, hogy módot adjon tudományos munkát végzőknek, vagy egyszerű 
érdeklődőknek betekinteni az elmúlt oktatási rendszerekbe, oktatáspolitikába, a pedagógia, a 
lélektan, a didaktika, a neveléstörténet, a gyermekvédelem, és a tanszertechnika nálunk fellel-
hető dokumentumaiba.

A gyűjtemény célja az is, hogy képet adjon a veszprémi általános és középiskolai pedagógu-
sok tudományos munkáiról. Tankönyveik, szépirodalmi műveik egy-egy példányát ezért megőrzi.

a gyűjtemény alapítása

1988-ban nyílt meg az első terem. Teljesen társadalmi úton az iskola néhány tanára, dolgozója 
segítségével alakították ki a helyiséget. Letakarták a padlót PVC szőnyeggel. Öt bemutató tárló, 
két szekrény, katedra, tábla, régi tablók, tankönyvgyűjtemény és tollgyűjtemény jelentették a 
látnivalót. 1989-ben készült el hasonló módon a második terem. Itt főleg az ifjúsági mozgalom 
és a sport emlékei jelentették a néznivalót.

A harmadik termet 1966. március 15-én az előző két teremmel együtt Dióssy László polgár-
mester avatta fel a millecentenáriumi év tiszteletére rendezett ünnepségen.

Kivonat a 2000. évben kiadott ISKOLATÖRTÉNETI KALAUZBÓL 
 kováts sándor nyugalmazott igazgató tollából

eGy „DózsÁs” DiÁk emlÉkezÉse, 
GonDolaTai volT iskolÁJÁról 

Megtisztelő felkérést kaptam, Veress Józseftől a Dózsa György Általános Iskola igazgatójától, 
volt testnevelő tanáromtól, hogy írjam meg emlékeimet az iskolában eltöltött időről.

Arról a nyolc esztendőről, melynek napjaira gyakran és felkérés nélkül is szívesen emlé-
kezem.

A szokatlan feladat, mégis nagyon gondolkodóba ejtett, ugyanis kételkedem, hogy a sze-
mélyes élmények bárkit is érdekelhetnek, akik nem voltak akkor ott velünk.

Mintha egy ismeretlen család fényképalbumát lapozgatnánk, a képek csak az abban érde-
keltek számára érdekesek.

1978-1986-ig voltam az iskola diákja. Az osztály és iskolatársaim közül többen is, ma is 
szoros baráti kapcsolatot ápolunk. Olyanok is vannak közöttünk, akikkel már óvodában együtt 
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jártam, akik hozzám hasonlóan a Dózsavárosban születtek és legtöbb élményük, gyakorlatilag 
a teljes életük ide köti őket. Talán ezért is éreztem megtiszteltetésnek, hogy a volt iskolám rekonst-
rukcióját, mint a Vemévszer Kft. Műszaki igazgatója, személyesen irányíthatom.

Azt a munkát, amit éppen akkor terveztünk átadni a mostani diákoknak, amikor az iskola 
hetvenedik születésnapját ünnepeljük.

Különös élmény volt a munkák kezdetén azokat a termeket és folyosókat, melyekbe éveken 
keresztül jártam. Eszembe jutottak a régi diákcsínyek, a zsibongó vagy az ebédlő előtti sorban 
állások, várakozások.

Amikor először léptem be az iskolába, mint elsős kisdiák, csak hatalmas épületet láttam. 
Később, ahogy cseperedtem és benézhettem más iskolákba is, azt tapasztaltam, hogy a mi 
iskolánkban tágasabbak a terek, világosabbak a tantermek. Akkoriban még nem sok általános 
iskola specializálódott a sportra de a miénk, tehette, mert adottak voltak a lehetőségek.

Nem feledhettem a jó hangulatú testnevelés órákat, tömegsport foglalkozásokat és azt sem, 
hogy tanítás után is bejöhettünk focizni, senki nem zavart el minket.

Az iskola épülete az elmúlt években erősen megkopott, elavult, ráfér a teljes körű felújítás. A 
jelenleg folyó rekonstrukció alapján, az épület ismét alkalmassá válik arra, hogy újabb és újabb 
generációknak is meg tudja adni azt, amit nekünk, hogy a kor igényeinek megfelelő környezet-
ben pallérozhassák az elméjüket és mozoghassanak kedvük szerint.

Örömömre szolgál, hogy ebben a munkában sok régi iskolatársam vesz részt, irányítóként 
és fizikai munkásként. A felújítást végző csapatban szinte mindenki őriz emlékeket ebből az 
iskolából.

A munka kezdetén még egy nagy élmény ért, amit meg kell osztanom az olvasókkal. Meg-
mutatták nekem a hajdani „légó” pincét, ez a szó a mai fiataloknak már semmit sem mond, én is 
csak hallomásból ismertem.

Most ebben a pincében az ország egyik legjelentősebb oktatási gyűjteménye van.
Amikor én ide jártam Kováts Sándor volt a Dózsa Iskola igazgatója, Ő már akkoriban gyűj-

tötte itt az emlékeket, a tankönyveket, az osztálynaplókat, a tanulást segítő eszközöket.
A kiállítást rendszeresen látogatják tanárok, és diákok egyaránt. Nekem nagy meglepetés 

volt, hogy gyerekkori saját magammal mehettem szembe, hiszen felfedeztem a képanyagban 
egy felvételt, amelyik az én osztályom egyik kirándulásán készült.

Egyre csak az járt az eszemben, hogy jó volt ide járni. Megkaptuk azt a szeretetet, figyel-
met, ami otthonossá tette az iskolát, a tudást, melyre alapozni lehetett a későbbi tanulmányokat 
és egy olyan szemléletet, aminek alapja a másik ember tisztelete, megbecsülése. Ezért élnek 
még mindig a gyermekkori barátságok és tudtommal nem csak a mi hajdani osztályunkban.

Szeretettel kívánok az iskola tanárainak további alkotó évtizedeket, hogy a Dózsa Iskola 
feledhetetlen és meghatározó legyen minden ott végzett diák életében.

Kívánom az utánunk jövő nemzedékek diákjainak, hogy ők is tapasztalják meg azokat az 
élményeket, amelyeket annak idején mi, és a lehető legjobb légkörben szerezzék meg azt a 
tudást, melyre alapozni lehet később és érezzék jól magukat ebben az életben.

Remélem, ha újabb nagy átalakításra lesz szükség, azt ismét egy hajdani „dózsás” diák 
irányítja, és abban bízom, hogy az általunk elvégezett munkát elismerik majd.

     boross ottó
               volt dózsás diák

           a felújítás kivitelezését végző VEMÉVSZER KFT.
műszaki igazgatója
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„DózsÁs” ÉlmÉnyeim 

Diákként:
A legnagyobb tisztelettel és szeretettel gondolok vissza általános iskolai élményeimre, ahol meg-
tanítottak az olvasás és számolás művészetére.

Mindenképpen meg kell említeni elsős osztályfőnökömet Kováts Sándornét, alsó tagozat-
ban további osztályfőnököm Pausz Rezső volt, felső tagozatban pedig Orbán Istvánné, igazga-
tóm: Nemere József.

Még most is emlékszem, ahogy reggelente az iskolába indultunk: a gyereksereg a Szikra 
utcából indulva az iskolához érve már egész kis csapattá duzzadt a bejáratnál, mivel mindig a 
nyitás előtt érkeztünk, még télen is. A nagyobbak mindig vigyáztak a kicsikre, mivel több évfo-
lyam vonult egyszerre.

Tanulmányaim a Szent László iskola épületében kezdődtek, majd a László iskola után a 
Dózsa iskola következett. Alsóban egy rövid ideig még délután is jártunk iskolába.

Az általános iskolai ismeretségek és barátságok egy életen át elkísértek és felnőtt fejjel is jó 
érzés, ha volt dózsásokkal találkozom, mivel ezek kitörölhetetlen emlékek.

Egy negatív élmény hetedikben: magyar tanárnőm Vessző Józsefné óra elején helyesírási 
gyakorlásként szavakat diktált: én „karlovivarit” így írtam le kisbetűvel és egybe (mivel nem volt 
televíziónk és akkor ment a táncdalfesztivál, nekem fogalmam sem volt a tulajdon főnévről, a 
kötőjelről és a szó végi „y”-ról) a következmény természetes volt: 1-es! Megoldásként a Nagyhíd 
is szóba jött, de sikerült átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Felnőttként: 
Örültem, hogy két gyermekem is a Dózsa iskolába járhatott – Orsolya és Ferenc – és itt ismer-
kedhettek meg az általános ismeretekkel.

Én felnőttként is szoros kapcsolatban maradtam az iskolával, mivel 18 éve vagyok a 
Dózsavárosi Baráti Kör vezetője és munkám során nagyon rá vagyunk szorulva volt iskolámra. 
Gondolok itt a sportnapok lebonyolítására a tornateremben, nagyobb összejövetelek, lakos-
sági fórumok megtartására, vagy a bálok megrendezése is csak az iskolában képzelhetők 
el. Így a Dózsavárosi Könyvtárral kiegészülve már nem hiányzik a Dózsavárosi székház a 
civil szervezetek számára, köszönet érte Eisenbeck Isván volt igazgató úrnak, valamint Veress 
József mostani igazgató úrnak és Dr. Hajdu Rudolfné igazgató helyettesnek. De nemcsak 
a helyiségek tekintetében segítenek, hanem ha más gondunk, problémánk adódik, mindig 
fordulhatok hozzájuk.

       Csécs Ferenc
   1965-ben végzett dózsás diák
    a Dózsavárosi Baráti Kör elnöke

az iskola szaGa 

Nyolcadikosként örültem, hogy kikerülök belőle. Hogyne örültem volna, 14 évesen várt a világ, 
a gimnázium, az új közösség. Akkor azt hittem, örökre kiléptem a semmivel össze nem téveszt-
hető iskolaszagú falak közül. 

Évtizedek múlva a sors visszavitt a Dózsavárosba. Akkor három éves kisfiammal a ’48-as 
emlékmű környékén sétáltunk, láttam, ünnepségre készülnek az iskolában. Hirtelen úgy éreztem, 
be kell mennem. 
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– Gyere – szóltam Csabinak, – megmutatom a régi iskolámat.
Kicsit félve bár, de elindultunk. Attól féltem, hogy egy számomra idegen ember rám szól, 

idegenként mit keresek ott. S ha így történik, nagyon szomorú leszek.
A földszinti zsibongóig jutottunk, épp csak beléptünk az ajtón… hárman is szinte sikoltva üd-

vözöltek, puszival fogadtak, Csabi fejét simogatták. Mire megtettük a 12 lépést a tornateremig, 
az ünnepség helyszínéig, még legalább 12 örömteli találkozásban volt részünk, s a három éves 
Csabitól négy tanító néni köszönt el azzal, hogy:

– Várunk Téged, itt a helyed ebben az iskolában! 
Kicsit más lett az iskola az elmúlt évtizedekben. A hajdani úttörőszoba, a sok izgalmas 

csocsómeccs helyszíne számítástechnika terem lett, a tornatermet, amely a hatvanas években 
a város legtágasabb tornaterme volt, kinőtték a gyerekek, több újat is építettek – az egyiket, 
sajnos, az árkádos udvari folyosó helyén –, az oltások miatt rossz emlékezetű orvosi szobából 
tanácskozó lett. 

Az idő nyomot hagyott a tantestületen is. Azok a tanárok, akik az én koromban a fiatalságot 
képviselték, bizony megöregedtek. A bennünket üdvözlő tanárok és tanítók nagyrészt hajdani 
diáktársaim voltak. Ami viszont nem változott, egy leheletnyit sem: az iskolaszag! A Dózsa iskola 
semmivel össze nem téveszthető szaga.

1974-ben én búcsúztam évfolyamtársaim képviseletében az iskolától. 2010 júniusában Csabi 
fiam mondta a nyolcadikosok nevében a búcsú beszédet. Pár nappal később a kertben üldögél-
ve beszélgettünk, egyszer csak, némi mélázás után megszólalt:

– Sajnálom, hogy felújítják az iskolát. Ha majd visszamegyek, már nem olyan lesz a szaga, 
mint az én időmben volt. 

Erről a bizonyos iskolaszagról sosem beszéltem neki. Az ő szívébe mégis ugyanúgy beleivó-
dott, mint az enyémbe. Nem az orrába, hanem a szívébe! 

Nem véletlenül nevezem szagnak, hiszen nem illatról van szó. Szagról, amelyben benne 
van a pincéből jövő kazánház-szag ugyanúgy, mint a tornatermi öltözők mosdatlansági sza-
ga, a matekdoga miatt izguló diákok izzadtsága, a kémia kísérletek büdössége, a technika 
terem faillata, a menzáról kiáradó finom étel-kellemetlen mosogatólé keveréke, a szekrényben 
felejtett alma rothadása, a nyolcadikos lányok olcsó kölnije. És benne van a keleti fal nyári 
napon izzó vakolatának, a nyugati homlokzat mindig árnyékos, mindig hűvösséget árasztó 
falának szaga. 

Most újak az ablakok, új a vakolat, a kő a folyosón, a burkolat a falon. Most friss illata van 
az épületnek. Az úttörőszobából számítástechnika teremmé változott kis szoba most beolvadt 
az emeleti zsibongóba, eltűnt az énekterem, a hajdani híres kórus próbaterme is, és lifttel gazda-
godott az épület. Sok a változás, én mégsem izgulok. Tudom, hogy fél év múlva, egy év múlva 
épp olyan lesz az iskolaszag, mint az elmúlt évtizedekben mindig. A Dózsa iskola szaga örök. 
Ahogy a Dózsa iskola lelke is állandó.

Ez az iskola mindig őrizte a hagyományokat, ebben az épületben mindig minden folyto-
nos. Annakidején az én édesapám volt Kováts Sándor igazgató bácsi mellett a szülői munka-
közösség elnöke, nekem pedig Eisenbeck István volt az osztályfőnököm. Mikor Csabi iskolás 
lett, engem választottak Eisenbeck István igazgató úr mellé a szülői munkaközösség elnökének, 
s Hadnagy Andi, hajdani úttörővezető társam lett Csabi osztályfőnöke. De Kováts Sanyi bácsi 
sem került messze, az iskolamúzeum megalkotójaként hetente találkozhatunk vele az alagsori 
termek felé haladtában.

Nem csak én tudok ilyen összefüggéseket mesélni. Ha egy évnyitón Veress József igazgató 
úr azt kérné, tegyék fel a kezüket azok a szülők, akik hajdanában a Dózsába jártak, kéz-erdő 
meredne az ég felé. S ez nem véletlen.
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A Dózsa iskola visszahívja gyermekeit! S a hajdani diákok – pedig sokan vagyunk már, na-
gyon sokan –, visszajönnek, mert nem tudják, de nem is akarják elfelejteni azt a nyolc évet, amit 
itt töltöttek. Mélyen belénk ivódott a Dózsa iskola szelleme, lelke…és az iskolaszag.

     Dr. herth viktória
       volt dózsás diák
    a Szülői Munkaközösség elnöke

eGy olimpikon visszaemlÉkezÉse 

1982 tavaszán szüleim az iskolaválasztás előtt úgy döntöttek, hogy megpróbálják a Dózsa 
iskolában a sport tagozatot. Mozgékony gyerek révén talán majd ott lefoglalnak és valamelyik 
sportágat megszerettetik velem. Így kezdődött a kapcsolatom a sporttal. 

1982 szeptemberében ültem be az iskolapadba és kezdődött az írás, olvasás és persze 
a sport. A testnevelés is ugyanolyan szerepet kapott az órarendünkben mint bármi más tan-
tárgy. Minden nap tornáztunk az István épületi 3-as tornateremben. Akkor nagyon nagynak 
tűnő teremben kezdtünk ismerkedni a futással, labdával és minden más mozgással. A dél-
előtti testnevelésórákat követte a délutáni dupla óra. Közben elkezdődött az úszásoktatás 
is. Amit így felnőtten érzek mekkora nagy feladat 25-30 gyereket utaztatni az uszodába 
és úszni tanítani. A Dózsa iskolai tanárok előtt nem létezett lehetetlen! Teltek az évek, mi 
egyre nagyobbak lettünk és a sporttal való kapcsolat is egyre szorosabb lett. Kinőttük az 
eleinte nagynak tűnő 3-as tornatermet és átmentünk a főépületi 1-es nagyterembe és a 2-es 
tornász gyakorló terembe. Minden lehetőség adott volt bármilyen sportág gyakorlására. 
Délutánonként már Szászné Csala Nóra néni irányítása alatt ismerkedtünk az atlétikával. 
Természetesen közben a tanulás sem maradt el, így elérkeztünk a felső tagozathoz. Új év, 
új épület,új tanárok. Hirtelen minden más lett körülöttünk, bekerültünk a nagyok közé. Sze-
rencsére a tanárok mindenben segítettek Nekünk. Válogatás az énekkarba, választás a 
sportágak közül. Én ekkor döntöttem az atlétika mellett. Leigazoltak  a VSE atlétika szak-
osztályába, jöttek az iskolai és egyesületi versenyek és persze a tanulás is egyre kemé-
nyebb volt. Összekovácsolódott az osztály és Szalai Tamásné (Ildi néni), osztályfőnökünk 
irányítása alatt nagyon sok közös élményben volt részünk a négy év alatt. Kirándulások, 
énekkari fellépések, atlétikai versenyek, kézilabda tornák és sorolhatnám tovább. Minden 
lehetőség adott volt az iskolában, hogy mi a legjobbat kapjuk mindenből. Ekkor már a VSE 
atlétája voltam és Nóra néni átadott minket az ottani edzőknek, Tóthné Stupián Anikó majd 
később Koós Hutás László, – aki jelenleg is az edzőm –, irányítása alá kerültem. Sajnos az 
általános iskolai éveknek vége lett, de az atlétika maradt az életem része. Így  jutottam el a 
2004-es Athéni Olimpiai Játékokra, marathon futásban. 

A Dózsa iskolában olyan oktatást kaptunk amit bármerre kamatoztatni tudtunk a későbbiek-
ben. Öröm látni,hogy az iskola öregszik de a lelkesedés és a lendület ugyanolyan fiatal maradt 
mint a kezdetekkor. Nagyon nagy öröm számomra,hogy nem felejtették el az öreg diákokat sem 
és számos alkalommal meghívást kapok a különféle iskolai rendezvényekre. Jó látni az iskola 
fejlődését, megújulását. Szívesen veszek részt továbbra is a Dózsa György Általános Iskola 
életében. Büszke vagyok, hogy „dózsás” lehettem.

kovács ida
     volt dózsás diák
                     a VEDAC atlétája olimpikon
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eGy DózsÁs bumerÁnG 

Jó érzéssel állok meg egy pillanatig a múltra visszagondolni, ott egy kicsit elidőzni. Bár nem 
könnyű megállni, ez sose volt az erősségem.

Örökmozgóként szüleim ezért is vittek el a dózsás  első osztályos testnevelés felvételi vizsgá-
ra, ahol hamar eldöntötték a sorsomat. Eisenbeck István, akkori iskolaigazgató kérte édesanyá-
mékat, hogy ő szeretné, ha ősszel a dózsások közt köszönthetne. Kézilabdázni 2. osztályban 
kezdtem. Szerettem, mindig szívesen mentem edzésre. De a 4. osztály utáni nyáron hirtelen 10 
cm-t nőttem, ami nagy terhelést jelenetett a gerincemnek.

Orvosi javaslatra elkezdtem úszni. Ekkor jött nevelőedzőm: Nagy Róbertné, aki „megfenye-
gette” anyukámat, ha nem jövök vissza kézizni, akkor „baj” lesz. „Ijedtünkben” hamar a pályán 
voltam újra. Azóta is hálásak vagyunk neki ezért. A sok munkának és a kitartásnak köszönhetően 
15 évesen felkerültem a felnőtt csapatba, majd 16 évesen élő szerződésem volt az akkori FOTEX 
KC csapatánál. 

Az élsport a maga szépsége mellett rengeteg munkával és lemondással jár. Magam is 
sokszor voltam úgy, hogy eddig tartott és ne tovább. De szerencsére segítő családi hátterem 
átlendített ezeken a pontokon.

Teltek az évek, és egyszer csak azt vettem észre, hogy újra dózsás vagyok. Ebben is Tünde 
néni (Nagy Róbertné) keze van. Meghívott, hogy nézzem meg az akkori harmadikos fiúk edzé-
sét. A közös játék során kölcsönösen jól éreztük magunkat. Ők vártak engem, én pedig örömmel 
mentem. Bekapcsolódtam az igazi edzésmunkába. A gyerekek sikereit, örömét látva az edzői 
tevékenység nagy élményt és újabb kihívást jelent számomra.

Újra szívesen fogadtak a Dózsában, ahogy akkor, 18 évvel korábban kicsi elsősként is.
Nagyon jó volt ebbe az iskolába járni. Magával ragadó volt a családias légkör, a pedagógu-

sok minden gyerek a sajátjukként szerettek és kezeltek. Nyugodt szívvel és túlzás nélkül állíthatom, 
hogy az általános iskolai évek meghatározóak voltak életem és pályafutásom alakulásában. 

Diákkori csínytevéseimet igyekszem most helyrehozni, meghálálni az ott kapott útravalót és 
öregbíteni a dózsások jó hírnevét.

Hajrá Veszprém, hajrá Dózsa!
     Gulyás péter
             egykori dózsás diák
         az MKB KC kiválóssága
           válogatott kézilabdázó

kÉT hÉTre miÉnk a vilÁG! 
(visszaemlékezés)

Szinte nem telik el hét, hogy valamilyen apropó kapcsán ne kerülne szóba a vándortábor. 
Én abban a korszakban voltam tinédzser, mikor mobil telefont még csak amerikai filmeken 

láttunk, nem létezett dvd lejátszó, notebook, mp3 lejátszó és számítógép alatt még inkább a 
commodore 64-et értettük, mint a PC-t. 

Nem jártunk menő, márkás ruhákban és nem lógtunk a plázában. Viszont kijártunk a pá-
lyára kosarazni, focizni és alig vártuk, hogy vége legyen a sulinak és mehessünk „vándorba”. 
Vártuk, mert két hétre miénk volt a világ! Egy kamasz életében szerintem fontos a szülőktől való 
elszakadás, függetlenedés, a barátokkal való közös, tartalmas időtöltés, a túrázás, a néha no-
mád körülmények és kalandok átélése, melyek barátságokat teremtettek és mélyítettek el.
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Személy szerint négy vándortábor keretében ismerkedtem meg az ország négy különböző 
tájával  (Őrség, Velencei tó, Északi Középhegység, Mecsek) iskoláskoromban. 

Már a készülődés, a szükséges ruhák és egyéb kellékek összeszedése, a várható progra-
mok tervezgetése is izgalmakkal, várakozással teli volt és mindegyik tábor tartogatott meglepe-
téseket, kalandokat, kellemes emlékeket. 

Túravezetőink – közöttük kiemelkedően Fertig Erzsébet mai szóval élve profi módon szervez-
ték meg útjainkat. A szállások, a különböző korosztályoknak megfelelő hosszúságú túrautak, a 
látnivalók, a közös reggeli és vacsorakészítések, az éjszakába nyúló beszélgetések, tábortűzek, 
sátorban alvás, lavorban fürdés, a hideg vízben zuhanyozás, tavakban és a Dunában fürdőzés, 
kompozás, mind-mind felejthetetlen kellemes emlék számomra. Páromnak órákat meséltem már 
az átélt kalandokról, emlékekről, melyek az elmúlt 15 évben sem fakultak meg.

Hogy melyik volt a legérdekesebb Vándortábor? – szerintem az Északi Középhegységben 
tett út! Vonattal fel Budapestre, metróval át a Déliből a Keletibe (micsoda kavalkád volt annyi 
gyerekkel), majd vonattal tovább Miskolcig. Jártunk Lillafüreden, Szilvásváradon, Bélapátfalván, 
Répáshután és Egerben. Volt, hogy eltévedtünk és gyalogoltunk vagy 20km-t aznap, de nem 
bántuk! Laktunk iskolai tanteremben, tornateremben, sátorban lovaspálya szomszédságában, 
művelődési házban és az erdő szélén kis kunyhóban fürdő nélkül, és hihetetlen, de minél nomá-
dabb volt a körülmény, annál jobban élveztük. 

Virgoncak voltunk, elevenek, mégsem emlékszem kisebb karcolásnál nagyobb bajra, bal-
esetre.

A csapat, mely két hétre új családunkká vált, a jó hangulat, az ötletes programok, a közös 
munkák (főzés, mosogatás, kézzel mosás, szállás elhagyásakor a takarítás) feledtette a komfort 
hiányát. Nem telefonáltunk óránként haza, hiszen nem is tudtunk volna, viszont írtunk néha ké-
peslapot és biztos volt néhányunknál honvágy, de jómagam nem vártam a haza- térést. Lebarnul-
va, megizmosodva, élményekkel tele tértünk haza a veszprémi vasútállomásra mindenki arcán 
az búcsúzás bánatával. 

A lillafüredi Kastélyszálló és környéke annyira megtetszett, hogy már ott megfogadtam, 
egyszer felnőtt koromban eljövök ide és megszállok a szállodában. Néhány éve párommal 
fel is kerestük az egykori tábor színhelyeit és örömmel idéztem vissza az emlékeket részletesen 
elmesélve neki mindent.

Ha valaki megkérdezné, hogy újra végigjárnék-e most is ugyanilyen körülmények között egy 
10-12 napos túrát, csak annyit kérdeznék, hogy: Mikor indulunk!? Egy jó csapattal és túraveze-
tőnkkel – Erzsivel bármikor belevágnék!

    erdélyi miklós
      volt dózsás diák

valami, a valamiÉrT 

Be kell vallanom, hogy nehéz feladattal birkózom MOST, miközben gyűjtögetem gondolatai-
mat, amik már közel negyven éve ide-oda cikáznak fejemben.

1978 nagyon fontos időpont volt az életemben, hiszen ekkor kezdtem meg tanulmányaimat 
a Dózsa György Általános Iskolában. Már óvódás éveimben nagyon vártam az iskolát, AZ 
ISKOLÁT. Ez talán közhelynek tűnik, de higgyék el nekem: nem az. Erős elhatározás, erős hit 
élt bennem, hogy megtalálom az annyira vágyott IGAZSÁGOT. Ez a „kényszer” – nem talál-
tam jobb szót – valamennyi kispajtásomban működött, ahogy napjainkban is minden emberben 
megtaláljuk. Persze ez az állítás tagadható, amint azt sokan meg is teszik. Hogy miért? Egészen 
pontosan nem tudok erre válaszolni, de talán azért, hogy megkönnyítsék helyzetüket. Egy fekete-
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fehér világban sokkal egyszerűbb az eligazodás, egyszerűbb a minden beszédben elő- előke-
rülő transzcendencia tagadása.

1978 őszének éjszakáin a csillagok ugyanúgy pislogtak éjjelente, mint manapság. Őszinte 
remény, hogy majd – ha akarom – kiolthatom őket. Megkapni véltem a lehetőséget, a döntés 
jogát, hogy a JÓ és a ROSSZ közti különbséget ÉN döntsem el! Ez hiú ábránd volt, amit mai fejjel 
már csöppet sem sajnálok. 

Akkor valójában mit is kaptam? Egyszerre könnyű, és nehéz válaszolni erre a kérdésre! 
Odafigyelést, bölcsességet, tapasztalatot. Röviden talán úgy foglalhatnám össze: emberséget. 
Egy kicsit talán patetikusnak tűnhet ez a szó (emberség), hiszen mai világunkban elveszítette 
értékét, azt az IGAZ-i jelentését, amivel szüleink, nagyszüleink korában még bírt. Ennek igazi 
okát lehetne embertársainkban keresni, de talán jobb – sőt egészen biztos -, ha magunkban 
keressük a „hiba” okát!

Ennek a rövid gondolatsornak a következő versem talán jó kiegészítője lesz:
Cogito(r) ergo sum –
azaz: az elgondolt lét…

Ölthetek bármilyen ruhát,
(sőt még nyelvet is),
a felelősség át nem hárítható;
csakúgy, mint a BŰN,
hozzám tartozik.

A Dózsa György Általános Iskolában sok mindenre fény derült. Megtudtam, hogy „meztelen” 
vagyok, de tanáraim, nagy odafigyeléssel ápolták hajtásaimat, lehetővé tették, hogy vállaljam 
igazi ruhátlanságom. Ez nem más, mint feladat, s nem csupán nekem, de minden embernek. A 
legszebb az az egészben, hogy ez nagyon könnyen megvalósítható, nem igényli azt a minden 
áron való akarást, ami átgázol testvérén, semmibe veszi a másikat, sarat dobál rá, s közben nem 
veszi észre, hogy önmaga is piszkos lesz! Ezt a mentalitást a fejlettnek mondott országoknál 
látjuk leginkább, de semmiképpen nem szabad elfelejtenünk, hogy egy alomból származunk! 
Tehát az Út megmutatása, az IRÁNY jelzése mindegyikünk „édes terhe”.

Úgy érzem nem feladatom a mélyebb elemzés, hiszen Önök sem ilyen célból olvassák írá-
som. Az iskolában – főleg a felső tagozatban – tanultam meg ennek a fájdalmas, de gyönyörű 
nézésnek az alapjait. Ebből lettek a verseim, világnézetem, hitvallásom…

Ha akarnám sem tudnám elfelejteni ezeket az éveket, hiszen az, ami mindenben ott „lapul” 
az egyszerre feledhetetlen, ugyanakkor nem remélt is!

                   
     somlai péter
           költő
                volt dózsás diák

volT DózsÁs DiÁkkÉnT – ma DózsÁs TanÁrkÉnT
Visszaemlékezés egy bővítésre 

„Ősszel iskolás leszek!” – mondja ezt büszkén minden nagycsoportos óvodás. Az évek múlásá-
val ez a büszkeség fokozatosan kötelességtudattá válik. Amikor pedig már felnőttként nézünk 
vissza diákéveinkre, újra felülkerekedik bennünk a büszkeség, és szívesen mesélünk gyerekeink-
nek, tanítványainknak élményeinkről, emlékeinkről. 
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A mi szívünket azért tölti el különösen nagy öröm, mert mindezt ott tehetjük, ahol először 
léptük át az iskola küszöbét, ahol megtanultunk írni, olvasni. 

Ma már jóleső érzéssel visszük tanítványainkat az iskolamúzeumba, hiszen ott látjuk régi 
abc-s táblánkat, a matematika órán használt játékpénzeinket a fillérekkel, az egykor divatos 
szorzótáblás tollat, őrsi zászlóinkat, az oroszórák elmaradhatatlan kellékét, a szalagos magnót. 
Mindez jó alkalmat kínál ahhoz, hogy a múzeumból kifele jövet megálljunk egy pillanatra a 
ma kettes tornateremként funkcionáló oszlopos helyiség előtt. A gyerekek nagy csodálkozással 
hallgatják, hogy ez itt valaha egy nyitott tér volt. Itt rendezték a tanévnyitó és tanévzáró ünnepé-
lyeket, ahol legalább a tanárok árnyékban állhattak.

Az István épület már akkor is az alsósok birodalma volt, minden tanteremben egy-egy cse-
répkályhával. A legújabb épületrész helyén egy nagy füves pályán játszottunk, tornáztunk ak-
koriban. Iskolaköröket bizony mi is futottunk már, de csak felső tagozatos korunkban. Nagyon 
örültünk, amikor hetedikben elkezdődött az építkezés, mert testnevelés órán a gimnasztika és a 
futás helyett láncba álltunk és adogattuk a téglákat. Így erősítettük karizmainkat az akkoriban 
még nem létező konditerem helyett. Hogy biztosítva legyen a megfelelő erőnlétünk, nemcsak 
testnevelésórán, hanem rajz- és gyakorlati foglalkozás (technika) órákon is ily módon edzettünk. 
Rögtön adott volt a szemléltetés, mindannyian megtanultuk egy életre, hogyan épül a ház, és 
hogy koszorút nem csak virágból lehet kötni. 

A szülők is nagyon sokat segítettek az építkezésben. Szombat délután – ami még akkor 
délig munkanap volt – és vasárnaponként jöttek az apukák, szorgalmasan festettek, parkettát 
csiszoltak, lakkoztak, az anyukák pedig takarítottak.

Nyolcadikosokként vehettük birtokba az új épületrészt. Legjobban talán a rajzteremnek 
örültünk. Tudtuk, hogy lesz, de elképzelni sem tudtuk, hogy mitől rajzterem a rajzterem. Akkori-
ban még újdonság volt a padok félköríves elhelyezése, és ilyen rajzasztalokat sem láttunk még 
soha. A gyakorlati foglalkozás (ma technika) órák is jól felszerelt új termeket kaptak ebben az 
épületben, a mai könyvtár helyiségeiben, külön a fiúknak és külön a lányoknak. 

Az alsó tagozatosok leginkább a tornateremnek örültek, mert ők bizony nemigen jutottak 
be az iskola egyetlen nagy tornatermébe. Testnevelésóráik többnyire az osztálytermekben vagy 
az udvaron zajlottak.

A tanító nénik pedig annak örültek igazán, hogy tágas, világos tanárit kaptak a mai nyelvi 
terem helyén.

És lett végre könyvtárunk! Ugyan kisebb a mainál, de a mienk!
Diákokként sajnos csak egy évig használhattuk az új épületet, de nagyon vigyáztunk két 

kezünk munkájára.
Lehet, hogy nem lenne rossz gondolat a mostani felújításba is bevonni a gyerekeket, de a 

mai szigorú munkavédelmi szabályok…

   baum Csabáné – ruzsicsné ring Éva
     tanítók
           egykori dózsás diákok

 az iskola 60. ÉvForDulóJÁra 

Mi 60 év, két emberöltő?
Egy korszakban csupán egy pillanat
A nemzedékek sorát egybeöltő
időben ennyi évből mi marad?



21

Néhány oldal egy történelemkönyvben,
számítógépen féllemeznyi fájl.
Ám 60 év bizony egy iskolának 
az olyan kor, hogy visszanézni már
érdemes az elballagó időre,
a kislányok és kisfiúk sorára,
kik régen nagyszülők lettek azóta,
s a múzeumban áll lenn az írótábla.
De ha levelet kap a nagymama
a távolban tanuló unokától,
döcögős betűkkel a válaszát
úgy körmöli, mint itt tanulta egykor
a tanítótól, aki a kezével
vezette az ő tétova kezét.
Egy darab papíron így fonódik egybe
múlt, jelen, jövő, rég volt 60 év.

S bár mások ma már a kezek,
kik simogatnak, óvnak, intenek.
az iskola ma is csak ezt teszi,
hogy kézen fogva jóra vezeti,
neveli szépre, tisztességre tanítja,
az emberség útjára igazítja
a kislányok és kisfiúk sorát:
kultúrát épít 60 éven át.

bán mihály, tanár
    1998-ban a 60. évforduló gálaműsorán
     elhangzott vers szerzője
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„kÉT DolGoT aDhaTunk Gyermekeinknek:
GyökerekeT És szÁrnyakaT.”
70 Éves iskolÁnk…

A fenti sorokban rejlő bölcsesség minden értő és érző embert elgondolkodtat, igenlésre késztet- 
különösen azokat, akik gyermekekkel  foglalkoznak: tanítanak, nevelnek, formálnak.

Ez a bölcsesség vezérelte azokat az elődeinket, akik a mai Dózsavárosba iskolát álmodtak, 
azt meg is építették és 1939. október 8-án Szent István Elemi Népiskola néven a köz javára 
átadták.

Azóta is – immár 70 esztendeje- alapfokú oktatási intézményként működik; státusza, felada-
ta nem változott hét évtized folyamán sem, csak neve.

Erre a jeles eseményre emlékezve a Dózsa iskola vezetősége és közössége a 2009/2010. 
tanévet  Jubileumi  évvé nyilvánította.

Az egyébként is mozgalmas iskolai életünk még színesebb, átgondoltabb, igényesebb lett, 
hiszen ünnepeltünk…

A tanév minden hónapjában egy-egy fontos téma, esemény köré csoportosultak rendezvé-
nyeink. Így lett szeptember: a közlekedés hava, október: Jubileum hava, november: a 
könyv hava, december: hagyomány hava, január: kultúra hava, február: Farsang 
hava, március: sport hava, április: a FölD hava, május: barangolások  hava.

„az ember fölé eget az ünneplés teremt…”,
ezt különösen éreztük októberben, a jubileumi héten. Az ünnep az, aminek a fényében a 

hétköznapok megszépülnek, a fáradt tekintetek  élénkebbek, barátságosabbak lesznek, a kezek 
összefonódnak és segítséget nyújtanak- jelezve az összetartozást, a lelkek feltöltődnek.

Az ünnepi hetet a Dózsa iskola iskolatörténeti emlékülése nyitotta meg iskolatörténeti és 
oktatástörténeti előadásokkal. 

E  hét  legjelentősebb  rendezvénye volt az október 3-i gálaműsor, amely a VMK-ban  került  
bemutatásra.

A  prominens vendégeket az iskola igazgatója, Veress József köszöntötte, a műsort Dr. Hor-
váth Zsolt országgyűlési képviselő nyitotta meg. 

Képviselő úr és Debreczenyi János  polgármester úr adta át az iskola pedagógusainak a  
városi kitüntetéseket és a Dózsa-díjat.

Rendkívül  értékes, színes, a Dózsa iskola sokoldalúságát  megmutató  produkciókat  láthat-
tak  a  nézők. Nemcsak  az  iskolában  folyó munka  (pl.  nemzetiségi  tánc, vers- és  prózamon-
dás,  bábszínház, „fekete  színház”, mazsorett)  kapott  nyilvánosságot,  hanem  azok a közössé-
gek is, ahol  a  Dózsa iskola  diákjai – elsősorban  a  felső tagozatosok – „előfordulnak”.

Így élvezhette a  közönség a zeneiskolások  „kis  koncertjét”, a  Kis-Bakony Táncegyüttes  
valamint  a Kis-Kurázsi  Táncegyüttes  fergeteges  mozgását, az Anaconda Rock  and  Roll  Club  
akrobatikus  bemutatóját.

Volt diákok is visszatértek e jeles alkalomra  az  alma materba, mint Cseke Noémi, Hatás  And-
rea, Egyed Brigitta, Döbrönte Eszter, Rozsnyói Péter és a mostaniakkal együtt  léptek színpadra.

Különleges  pillanata  volt  az  estnek  az  az  együttműködési  megállapodás,  amelyet  
lengyelországi  testvériskolájával  kötött a  Dózsa  György  Általános  Iskola  és  ünnepélyes  
keretek  között  a  két  intézmény  igazgatója  írt  alá.

Természetesen  a  lengyel  delegáció  ifjú  tagjai  is  műsorral  készültek  erre  a  napra.
Megtisztelő  volt  a  Dózsa  iskola  valamennyi  tagja  (nevelők,  szülők,  diákok,  technikai  

dolgozók)  számára,  hogy  Veszprém  Város Vegyeskara  zárta  a  programot. Több  volt  tanít-
vány,  jelenlegi  kolléga  is  tagja  ennek  a  közösségnek.

Október 8-án zártuk a jubileumi hetet. Elődeink személye és műve előtt tisztelegve ünnepé-
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lyes koszorúzásra került sor a 10 évvel ezelőtt  állított emléktáblánál. Volt és jelenlegi igazgatók, 
tanárok, diákok hajtottak itt fejet mindannyiunk nevében.

A rendkívül megható perceket igazi „ gyerekzsivajos” , mosolyra késztető pillanatok kö-
vették, amikor egy új játékrészt vettek birtokba  a gyerekek. Örömük határtalan volt és ennek 
kellőképpen hangot is adtak...

Csak a jubileumi hétnek lett vége, a jubileumi évnek még nem.
Az ünnepi év méltó lezárására 2010 őszén, a felújított főépület átadási ünnepségén kerül sor.
   
    kárpátiné németh Gyöngyi
             magyar- történelem szakos tanár

iskolÁnk nÉmeT nemzeTisÉGi TaGozaTa

Első királyunk, Szent István a nyugati kereszténységet választotta. Bajor Gizellát vette feleségül, 
akivel német papok, szerzetesek, lovagok, de kézművesek és parasztok is érkeztek hazánkba 
illetve városunkba. A török kiűzését követően az ország korábban lakott területeit újra kellett né-
pesíteni. A bécsi udvar szervezésében zajlott le egy-egy betelepítési hullám, célja egyértelműen 
a magyar gazdaság fellendítése volt. 

Veszprémben a „Tizenháromváros” nevet viselő településrészen építenek maguknak új ott-
hont az érkező német családok. Örömmel tölt el bennünket, hogy leszármazottjai is szívesen 
elevenítik fel elődeik hagyományait, és indíttatást éreznek, hogy ezt gyermekeiknek is tovább-
adják

Ezen igények felmerülése kapcsán jött létre iskolánk német nemzetiségi tagozata 1997-ben. 
A tagozatra nincsen felvételi, aki itt szeretne tanulni, az lehetőséget kap rá. Az érdeklődő gyere-
kek számára ősztől tavaszig tartó ovi-suli programot szervezünk, ahol játékos formában német 
és magyar nyelvi előkészítőt tartanak a leendő tanító nénik. E találkozások alkalmasak a kölcsö-
nös ismerkedésre, az iskolai életre és a nyelvtanulásra való ráhangolódásra.

A nemzetiségi kultúra ismeretanyagának átadása a tanórán, a néptánc oktatáson illetve 
külön programok keretében valósul meg. Természetesen elsősorban a magas szintű nyelvtudás 
elérése az elsődleges cél. Nyelvtanításunk során a szóbeli és az írásbeli kommunikáció, a gaz-
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dag szókincs kialakítása prioritást élvez. A tagozaton tanuló gyerekeknek 8x183, azaz össze-
sen 1464 nyelvórája van. Azok, akik megfelelő szorgalommal tanulják a nyelvet, alapos tudásra 
tesznek szert. Tanulóink évek óta kimagasló teljesítményt nyújtanak megyei és országos tanulmá-
nyi versenyeken is. Több ízben értünk el sikereket az ugodi német nyelvű drámafesztiválon is. 

Nyelvtanáraink mindannyian jól képzett többdiplomások, rendelkeznek a német nemzeti-
ségi oktatáshoz szükséges speciális képesítéssel is, és igyekeznek minden korosztály számára 
vonzóvá tenni a nyelvtanulást. Kreatív, innovatív személyek, akik rendszeresen képezik magukat 
mind itthon, mind anyanyelvi területeken. Szívesen kipróbáljuk magunkat különböző, nyelvhez 
kapcsolódó szakmai fejlesztésekben is. Intézményünkben tanulási-, részképesség zavarral küz-
dő SNI-s gyerekeket is oktatunk szép számmal, ezért pályáztunk 2003-ban a Tempus Közalapít-
vány által meghirdetett „Előre Fuss” alprogramra, amely a Világ-Nyelv Pályázat keretében került 
kiírásra. Munkánk eredményét a Tempus Közalapítvány az EURÓPAI NYELVI DÍJ odaítélésével 
ismerte el. Azóta több hazai és nemzetközi konferencián mutattuk be felkérésre ezt a projektet.

Szakmai munkánkat anyanyelvi lektor tanár is segíti, - Gisa Berger- aki minden tanévben 3 
hetet tanít nálunk.

1999 óta szervezünk nyelvi tábort az ausztriai Obervellachban, ahol iskolai foglalkozásokon 
vesznek részt tanítványaink, ezzel biztosítva számukra az anyanyelvi közegben való tanulást. 

Tanulóink számára lehetővé tesszük, hogy ötödik osztálytól az angol nyelvvel is megismer-
kedhessenek.

Tagozatunk Gyöngyvirág tánccsoportja 1998-ban alakult hagyományápolási céllal. Azóta 
aktív résztvevői vagyunk a Városlődön megrendezésre kerülő megyei német nemzetiségi kultu-
rális fesztiválnak, ahol minden alkalommal díjazottak voltunk, hatszor végeztünk első helyen. 
2007-ben mérettük meg magunkat először országos versenyen, ahol ezüst minősítést ért el a 
tánccsoport. 

Rendszeresen fellépünk külföldi rendezvényeken is. Szerepeltünk már a Németországban, 
Ausztriában és Lengyelországban. 

Természetesen gyakran kapunk meghívást megyei és városi rendezvényekre is.

Dr. kovácsné balázs Tünde
 tagozatvezető

bemuTaTJuk nÉmeT lekTor TanÁrunkaT,
Gisa berGerT 

Immáron négy éve, hogy iskolánkban három héten keresztül a német nyelvet tanítja a Bajor-
országból származó Gisa Berger tanárnő, segítve a német nemzetiségi osztályokban tanuló 
diákjaink munkáját. Amióta őt ismerjük, megértjük, hogy Szent István királyunk miért kötötte éle-
tét egy bajor hölgyhöz. Most már értjük, hogy miért oly erős a történelmi kapcsolat bajorok és 
magyarok között. 

Gisa Berger tanárnő kedves egyénisége, türelme, tudása, segítőkészsége, gyermekszerete-
te és kollegialitása számunkra is példa. 

Sokat beszélgetünk vele, okosan javítja nyelvtani, stilisztikai, lexikai, hangsúlyozási, reduk-
ciós, artikulációs hibáinkat. Megköveteli, hogy mi is javítsuk az ő magyar mondatait, amelyek 
egyre szebbek. 

Gisa tanárnő mindent megtesz, hogy a temetőhegyi dózsás gyerekek bátran, okosan, szé-
pen és jól beszéljék Goethe nyelvét, hisz az ő ars poetikáját olvashatjuk iskolánk bejárata előtt is: 
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„Két dolgot adhatunk gyermekeinknek, gyökereket és szárnyakat.” Iskolánk német nemzetiségi 
tagozatán folytatott, német tanári tevékenységéért 2010. márciusában Veszprém Városért Ér-
demérem Arany fokozatával tűntette ki Debreczenyi János, városunk polgármestere, aki ünnepi 
köszöntőjében kitért Passau és Veszprém testvérvárosi kapcsolatára, valamint a bennünket ösz-
szekötő történelmi gyökerekre is.

Szívből gratulálunk Gisa Bergernek, reméljük a  jövőben is köszönthetjük körünkben!

lenGyel-maGyar kÉT Jó barÁT… 

Ezek a mindenki által jól ismert sorok Tarnów Olimpiai Bajnokokról elnevezett Sportiskolájában 
és a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában ismerősen csengenek. 

Két éve – 2008 tavaszán – a Megyeháza meghívására Veszprémben tartózkodó küldött-
séget vártuk izgatottan. Kicsik és nagyok egyaránt. Iskolánk vezetősége, valamint az akkori 2.a 
osztály tanulói, tanítói fogadták a lengyel vendégeket: az iskola igazgatóját, pedagógusait. Az 
első pillanattól kezdve éreztük, hogy egymásra találtunk. 

Néhány találkozás után mindkét fél részéről felmerült az igény egy komolyabb kapcsolat 
kialakítására. 

Az első találkozás óta november hónapban a Nemzetközi Barátság Koncert vendégei és 
résztvevői vagyunk, márciusban pedig a Nemzetközi Szavalóversenyen vesznek részt lelkes ta-
nítványaink, ahol lengyel nyelven szavalnak, énekelnek. Májusban mi látjuk vendégül a tarnówi 
iskola tehetséges, nagy sikerrel fellépő tánccsoportját. Tanítványaink barátságokat kötnek, leve-
leznek, várva a következő utazásokat.

Ezt a szép kapcsolatot szentesítették aláírásukkal Andrzej Kot és Veress József igazgató 
urak, mikor iskolánk 70. évfordulója alkalmából rendezett gálaműsoron – 2009. október 3-án - 
ünnepélyes keretek között aláírták a testvériskolai szerződést. 

Különösen nagy örömmel töltött el bennünket, hogy 2010. tavaszán lengyel testvéreink, a 
lengyel diákok képzőművészeti alkotásait a „dózsás” gyerekek remekműveivel együtt állíthattuk 
ki a Veszprémi Pannon Egyetem Tanul-O galériájában.
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Reméljük, hogy a két nép, a két ország kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolása, 
a gyerekek és felnőttek barátsága még sok kincset rejt magában – lengyelek és magyarok szá-
mára egyaránt. 

                                              Halmayné Badacsonyi márta tanító,
 aki lengyel anyanyelvűként 

     a mindenkori tolmácsolást is ellátja

„vÉGTelen nyílT elÉm, hisz mosT eszközT,
szÁrnyakaT kapTam, repülni, s Törni zÁrakaT:
aZ IroDaLmaT…” (SZaBÓ LŐrINc) 

„Irodalom és történelem közt annyira szoros, korrelatív a kapcsolat…, hogy a két tudományterület 
embere sokszor azonos termőföldön szánt, vet és arathat egyszerre.” A kisvárdai irodalom-
történész, Veres Miklós tollából származó sorok mindennél pontosabban alátámasztják, hogy 
a magyart és történelmet tanítók munkája a legszorosabb egységben kell, hogy formálódjon, 
olyanformán, ahogy Kölcsey, Petőfi, József Attila esetében költészet forrt össze történelemmel. 
Az irodalomtörténész gondolatát továbbfűzve: aratás előtt még sokat és rendszeresen kapál, 
gyomlál. Kihúzogatja a vadhajtásokat, miszerint a magyar nyelv az uráni (?) nyelvcsaládból 
származik, hogy Ady felesége Boncza Bertalan. A derültséget okozó tévedések korrigálásán 
túl legfőbb célunk persze a nemesítés. De hogyan is történik mindez? 

Felsőben leginkább a humán munkaközösség feladata lesz a komplex személyiségfejlesztés. 
1. Ennek szilárd alapjául természetesen a hatékony oktatómunka szolgál, melynek ered-

ményeként tehetséges diákok sorát indíthattuk útra az életben. Az elmúlt időszak kiválóságai 
közül-a teljesség igénye nélkül- Déri Tamás, Szente Fanni, Hardi Ádám, Kékesi Péter, Kárpáti 
Orsolya, Léber Krisztina neve feltétlenül megemlítendő. Ők humán területen országos és megyei 
helyezettjeink, büszkeségeink. Néhányuk érdemeit Dózsa-díjjal honoráltuk.

2. Az évfordulók is sokszínű lehetőséget adnak számunkra a kibontakozásra. Bár úgy 
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véljük, a jubileumok csak annyira konkrét és egyedi események, amennyire egy nyakék gyön-
gyei tekinthetők egymástól különállóknak. Szerves részei egy folyamatnak, de annak csúcspont-
jai, mindig kiragyognak abból. 

A közelmúltra visszatekintve említést érdemel intézményünk névfelvételének 50. év-
fordulója. 

A 2007-es esztendőben különböző tantárgyi pályázatokkal hívtuk közös ünneplésre me-
gyénk iskoláit. A Dózsa György korát középpontba helyező irodalmi kiírás alapján versek, no-
vellák, mesék elevenítették fel a vezér alakját. Novemberi gálaműsorunkkal egyidőben érkeztek 
meg kiállításunkra az ókori és középkori hadi szerkezetek makettjei. 

2008. februárjában névadónk születésnapjának megünneplésével zártuk rendezvényso-
rozatunkat.

Folytatásként tartalmas ötletekkel és sok munkával kapcsolódtunk a 70. évfordulóját ün-
neplő intézmény eseménysorába.  A tematikus hónapok közül a januári kultúra havára koncent-
ráltunk intenzíven. Ennek kapcsán a hagyomány és modernség, a zene, történelem, irodalom 
szálait kötöttünk csokorba diákjainkkal. A humán munkaközösség a város kulturális gyermek-
programjaival kínálta meg tanulóit. Majd műveltségi rejtvényfejtő versenyt hirdetett, melynek 
győztes párosa ingyenes színházlátogatást kapott ajándékul. A rejtvény megoldásának és a 
Heltai-darab megtekintésének közös apropója a magyar kultúra napja volt. A jeles naphoz, jan. 
22-éhez kötődő ünnepi rádióműsorunk a zenei kultúrát és a jubiláló Erkel Ferencet állította a 
középpontba. Tavasszal pedig helyi és fővárosi színművészeket csábítottunk a Dózsába, akik a 
„Versbuszon” érkeztek, és interaktív előadásukkal lebilincselték a gyermekhallgatóságot. 

Munkálkodásunkkal, törekvéseinkkel - úgy véljük- sikerült hozzájárulni ahhoz, hogy a nagy 
múltú, patinás intézmény méltóképp ünnepelhessen. A magyart és történelmet tanítók közössége 
a fenti gondolatokkal kívánt megemlékezni az elmúlt évek jeles történéseiről.

       Tóth emese
tanár, 

a magyar- történelem munkaközösség vezetője

GonDolaTok a TuDÁsalapú TÁrsaDalom 
maTemaTika okTaTÁsÁról 

„A zsenialitás 1% tehetség és 99% verejtékezés”  /Einstein/

A matematika kapcsolatba hozható minden hétköznapi tárggyal, jelenséggel, mégis független, 
tiszta tudomány. A mai kor elvárásainak egyik fő szegmense a természettudományos gondolko-
dásmód, a technika új eszközeinek használata. A robbanásszerű fejlődés és változás megkíván-
ja a kreativitást, az elsajátított ismeretek alkalmazását, továbbfejlesztését.

A matematika oktatási folyamata egy többváltozós függvény: függ az oktatási törvénytől, 
az átadandó ismeretanyagtól, a tanártól, azok közösségétől, a tanulóktól és közösségüktől, va-
lamint az alkalmazott módszerektől. Kiemelendő a tantárgy nevelő funkciója, hiszen magában 
hordozza a gondolkodás fegyelmezettségét, az írás, ábrázolás praktikus rendjét, a reális döntés 
hozatalt, az önellenőrzés igényét.

Sok éve ennek szellemében tevékenykedünk mind a nevelés, mind az oktatás terén. Munka-
közösségünk stabil, hosszú ideje sikeresen, jó légkörben dolgozik, együttműködve alsós kollégá-
inkkal. Az évek óta hagyományosan jól működő alsós matematika szakkör, a tehetséges tanulók 
jelentős létszámban történő foglalkoztatása, versenyeztetése jól alapozza meg a további felső 
tagozatos munkát, a későbbi sikereket. A régi hagyományokat folytatva évente bemutató órák 
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színesítik foglalkozásainkat, házi versenyeket, felméréseket szervezünk: Zrínyi, SUDOKU, alap-
műveleti, mértékváltó.

Iskolánkban régóta lehetőséget kapunk csoportbontásra a nagy létszámú osztályokban, 
így módunk van a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is. Szakköri kereteken belül bizto-
sítjuk a tudás elmélyítését, bővítését. Ezen kívül a 8. évfolyamon felvételi előkészítőt tartunk a 
középiskolába készülőknek. Tehetséges, érdeklődő tanulóinkat városi, megyei, országos verse-
nyekre nevezzük, felkészítjük, kísérjük. Tanulóink által kedvelt egyéni versenyek, melyeken szí-
vesen részt veszünk: SUDOKU verseny, BEM verseny, Varga Tamás Matematika Verseny, Zrínyi 
Ilona Matematika Verseny, Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny, Cholnoky Alapműveleti 
Verseny, Országos Alapműveleti Verseny, Logika Verseny (Botev), ABACUS (levelező verseny), 
Logika Verseny (Gárdonyi Géza Ált. Isk.)

Annak ellenére, hogy iskolánkban nincs matematika tagozat, (gyermekeink a matematika 
tagozatos tanulókkal együtt versenyeznek) vannak kiemelkedő eredményeink. Megyei legjobb-
ként országos Zrínyi versenyen vett részt Déri Tamás (2004. 2006. 2008. 2009.), Szente Fanni 
(2010.), Kovács Balázs (1999.).

Alapműveleti versenyen országos IV. Déri Tamás (2006.). Kenguru versenyen országos VI. 
helyezett Hardi Ádám (2010.) és XV. Déri Tamás (2007.) Több tanulónk is dobogós lett megyei 
versenyeken: Déri Tamás, Tóth Zsuzsanna, Tamás Soma, Szente Fanni, Hardi Ádám, Pék Ber-
told.

Oktatási módszereink változatosak: játékosan tevékenykedtetve, a mindennapi életből vett 
példákon keresztül, gondolkodtatva jutunk el a matematikai összefüggések felismertetéséhez. 

A csoportmunka kiváló lehetőséget biztosít a kommunikációs képesség fejlesztésére, a 
személyiség formálására, az egymás iránti tolerancia kialakítására. A még nem nagy múltra 
visszatekintő, gyermekek által kedvelt Bolyai csapatversenyen az előbb említett készségek jól 
hasznosíthatók.

Megyei első helyezett, így országos versenyre továbbjutó csapatunk tagjai: Déri Tamás, 
Tóth Zsuzsanna, Bettes Boglárka, Meggyes Dóra (2009.) 

Reméljük munkánkban jó úton haladunk. Állandóan képezve magunkat arra törekszünk, 
hogy tanítványaink eligazodjanak korunk bonyolult természeti-, társadalmi-, technikai világá-
ban.

   
   Természettudományos munkaközösség

inFokommunikÁCiós kulTúra iskolÁnkban 

Az 1996/97-es tanévben kezdődött iskolánkban az informatikaoktatás. Az első két évben a 
technika tantárgy keretén belül az osztály egyik fele hagyományos technika órán, a másik fele 
számítástechnika órán vett részt. Az első hónapban még gépek nélkül, elméleti alapozás folyt. 
Az első PC-k (286-os) megérkezése után, Windows 3.1-es operációs rendszerrel kezdtük a gya-
korlati képzést. Ekkor még a tanulók nagyon kis hányadának (8-10%) volt a családjában számí-
tógép. A tananyagban könyvtárkezelés, szövegszerkesztés, Logo programozás szerepelt. 

Az informatika orientációs tananyagot a tanulók rendkívüli érdeklődése miatt az 
1999/2000-es tanévtől harmadik osztályosoknak kezdtük tanítani.

Az évek során a tárgyi feltételek és a tananyag folyamatosan változott. A kezdeti egy gép-
terem újabbal bővült, a gépek hardverállománya folyamatosan frissült, a második tanévben a 
gépek hálózatba szervezése megtörtént. Az informatika óraszám folyamatos növekedése miatt 
a kezdeti egyetlen szaktanár után ma már négy kolléga oktatja a tanulókat. A tananyag jelentő-
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sen bővült. Az évek során beépült az oktatásba a táblázatkezelés, prezentációkészítés, internet 
használat, weblap készítés, képszerkesztés és a programozás.

Mindezekhez ma már rendelkezésünkre állnak 17”-os LCD monitorok, a kornak megfelelő 
jó minőségű számítógépek és kiegészítők. Minden számítástechnika teremben projektorok és 
interaktív táblák segítik az oktatást. A diákok szabadidejükben kipróbálhatják a 2008-ban be-
szerzett motor-szimulátort. 

A számítástechnika órákon lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók elsajátítsanak olyan kész-
ségeket, melyekkel más tantárgyak tanulását segítik elő, pl. PowerPoint-os bemutatók készítése, 
prezentálása a földrajz, a magyar, a fizika órákon. Ehhez tartozik az interneten való böngészés-
ben való jártasság elsajátítása, pl. történelmi évszámok, adatok keresése. Médiakultúra órákra 
videók vágása, szerkesztése egészíti ki ezt a modern kor kihívásainak megfelelni igyekvő taní-
tást-tanulást. 8. osztályban lehetőségük van a tanulóknak arra, hogy felkészülés után letegyék 
az ECDL vizsga különböző fokozatait. Nagy sikert arat a gyerekek körében a különböző kép-
szerkesztő programokkal való megismerkedés, és ezek használatának megismerése, a képek 
akár albumokba rendezése. 

A helyi és az országos informatika versenyeken nagyon szép eredményeket tudtunk elérni, 
szinte egyedülállóan városi szinten. Néhány kiemelkedő eredmény:

A 2006-2007-2008-as tanévekben a Deák Iskola Informatika Versenyén folyamatosan 
első három helyezést értek el különböző kategóriákban Plutzer Ferenc, Pinkova Gábor és Engi 
Erik. Folyamatosan ért el helyezéseket az Országos Comenius Logo Informatika Versenyen Engi 
Erik, Plutzer Ferenc, Kékesi Attila és Pék Bertold.

Az elmúlt években a Kozma László Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen Kékesi 
Attila volt sikeres.

Iskolánkban lehetőség van OKJ-s felnőttképzési tanfolyamokon való részvételre. Kollégá-
ink rendelkeznek azokkal a képzési feltételekkel, melyek szükségesek ilyen felnőtt-tanfolyamok 
megtartásához.

Az iskola számítástechnika tanárai folyamatosan lehetőséget nyújtanak más kollegák szá-
mára is, hogy informatikai ismereteiket bővítsék, és az újabb pedagógiai kihívásoknak megfe-
lelően, jártasságot szerezzenek a számítástechnikai eszközök minél szélesebb körű használata 
terén pedagógiai-szakmai munkájuk segítésére.

A felújítás során megújult, megszépült, korszerű számítástechnikai szaktantermek további 
lehetőségeket nyújtanak a digitális világ megismerésére.

   Tislérné Ferencz Anett és Kiss Attila
informatika tanárok

a  „DÓZSÁS” KÖNyVTÁrI éLETrŐL 

„Áldom a szememet is , melyen át belém szűrődik 
a könyvekbe zárt csodálatos látomás.”
                            Romain Rolland

Nincs annál felemelőbb érzés, mint amikor az ember azt érezheti, hogy hosszú, fáradságos 
munkája eredményeként végre megvalósul az álma. Erre a boldogságérzésre jó példát adhat 
a közeljövőben iskolánk felújított főépületének avatása, mely a 70. évfordulóhoz kapcsolódó 
rendezvények méltó befejezését jelenti. Eszembe juttatja intézményünk fennállásának 65. év-
fordulóját, melynek emlékezetes színfoltja volt az új iskolai könyvtár avatása. Igaz, hogy 2004 
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októberében „ mindössze” 2 tanteremnyi „könyves világ” kapott új, modern külsőt, de a könyvet 
szerető, a tudást tisztelő emberek életében ez ugyanolyan kincs, álom-megvalósulás volt, mint a 
2010-2011. tanév iskolaavatása lehet.

Azóta is erőt ad ez az élmény a könyvtári rendezvények tervezésekor, lebonyolításakor. 
Erre emlékeztet a „Kincsek a könyvtárból” kiállítási anyagot tartalmazó felület, melyet mindig az 
éppen aktuális eseményekhez kötött diákmunkák díszítenek. Készült már többek között a mese, 
a mondavilághoz, illetve a mítoszokhoz kapcsolódó emlékanyag, a legutóbbi tanévben pedig 
Erkel Ferencre emlékezve „ A zene világa” címet viselő gyerekrajzok, gyermekírások tették szép-
pé a könyvtár melletti falat. A diákmunkák mögött ott láthatjuk az ügyes gyerekkezek mellett 
tanító- és tanárkollégáim könyvtárt szerető, az információ, a tudás fontosságát hirdető munkáját 
is. E nélkül a segítés, támogatás nélkül nem lenne  „eleven, élő” az iskolai könyvtár.

Ez az összefogás élteti a könyvtári órák egyre bővülő rendszerét, melyet az elmúlt tanév 
során mind-mind gyakrabban színesítenek az interaktív táblához kapcsolódó könyvtári szak-
órák is.

Legbüszkébbek azonban a közös olvasás élményét adó programjainkra vagyunk, közülük 
kiemelten: hangoskönyv –készítő munkánkra, felolvasóesteken való részvételre, író- olvasó talál-
kozóinkra, Filmklub- rendezvényeinkre, a VERSBUSZ „fogadására”.

Őszintén hisszük, hogy az iskolai könyvtár legfontosabb feladata  az olvasás megszerette-
tése, hiszen ezáltal válhat igazán teljessé, gazdaggá  tanár és tanítványai élete.

Bencsik Józsefné            
          könyvtárostanár
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„Ép TesTben Ép lÉlek…” 

Iskolánk hosszú évekig a városban elismert testnevelés tagozatos iskolaként működött. Ennek a 
munkának a legjobb eredménye volt, hogy 2005-ben az ország több ezer általános tanintézete 
közül a 6. helyen végeztünk a sport eredmények alapján. Akkor országos bajnok lett kislabda 
dobó-, és kézilabda csapatunk, Hudi Ákos súlylökésben, Joó Dávid kislabda dobásban és mel-
lette további érmeket, helyezéseket hoztak vívóink, úszóink, birkózóink is.

Ma is válogatott sportolókkal büszkélkedhetünk: Takács Dávid, Hudi Ákos, Kovács Ida, 
Brassai Réka, Tóth Áron, Gulyás Péter, Csillag Levente iskolánk tanulója volt.

A testnevelés tagozat megszűnése ellenére jelentős szerepet tölt be intézményünkben a 
testmozgás. A kevesebb óraszámot a széleskörű tömegsport lehetőségével pótoljuk. Itt megis-
merkedhetnek a tanulóink az alap sportágakkal, jártasság szintjéig gyakorolhatják a labdarú-
gás, kosárlabda, röplabda, kézilabda csapatjátékokat. Megismerkedhetnek a vívás, judo és a 
különböző táncok alapjaival. Nem az iskolában, de látogatottak a darts-, gumiasztal-, atlétika-, 
úszás-, légpuskaedzések is. A tehetségeket az egyesületekhez irányítjuk, jó kapcsolatot építet-
tünk ki a VEDAC-al, az MKB Veszprémmel, az úszó klubokkal. 

Diákolimpia sportágakban rendszeresen indítjuk tanulóinkat, nem kevés sikerrel. Jelenleg 
is az atlétika, vívás, úszás, judo, gumiasztal, kézilabda a legtöbb eredményt hozó sportágaink. 
Ebben az évben sem maradtunk diákolimpiai bajnok nélkül (Kramarics Gergő asztaliteniszben, 
Windischman Bence judóban) és számos érem gazdagította gyűjteményünket. 

Rendezvényeinkkel szorosra fűzzük kapcsolatunkat a régi, a mostani és a jövő dózsásaival.
A Dózsa Sportgála megmozgatta volt és jelenlegi tanulóit, tanárait a kézilabda, atlétika és 

labdarúgás sportágakban. 
A házibajnokságok szervezése jó hangulatú, színvonalas, tehetségkutató, közösség formá-

ló rendezvény. 
Az Ovis Kupa hagyományosnak tekinthető, illetve az ovis torna segíti a leendő elsősök 

beilleszkedését.
Az Adidas Kupa szivacskézilabda megyei fordulójának iskolánk évek óta ad otthont.
Fontosnak tarjuk, hogy a megfelelő elismerést megkapják sportolóink. 
A hétfő reggeli ,,hangosból” mindenki értesülhet a jó eredményekről. A sport mellett a tanu-
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lást is elismerve évek óta osztjuk ki a Jó Tanuló, Jó Sportoló kitüntetést, az arra érdemeseknek. 
Szerencsére eddig mindig több jelölt közül választhattunk.

Célunk elsősorban a testi képességek, akarati tényezők, közösségi szellem fejlesztése, s 
hogy tanulóinkat megfelelő életvitel, életmód kialakítása révén egészséges, egészséget fontos-
nak tartó embernek neveljük.

 nagy róbertné
testnevelő tanár, edző, 

a testnevelés munkaközösség vezetője

„haranGoT Csak hiTTel leheT önTeni.”
2004-es Európai Nyelvi Díjas projekt 

2003-ban dolgoztuk ki a sajátos nevelési 
igényű tanulók angol és német nyelvokta-
tásához szükséges programot és valósítot-
tuk meg kísérleti oktatást a 2003/2004-es 
tanévben. A projekt célja az volt, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek nyelvtanítása területén olyan tananya-
got és eszközrendszert dolgozzunk ki, 
amely egyszerre teszi eredményesebbé 
a nyelvtanulást és járul hozzá a tanulók 
személyiségének és kulcsképességeinek 
fejlesztéséhez.
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Logopédus–nyelvtanár csapatunk nagyon lelkes és sikerorientált munkája során, so -
kat küzdöttek az eredményekért, olyan munkában, amelynek még nincs elég presztízse 
a pedagógiai közgondolkodásban, a világban. Az iskolavezetés és tanári közösségünk 
számára az Európai Nyelvi Díj különös jelentőségű. A kitüntetés elnyerése elősegítheti 
azt a szemléletformálást, amelyért csapatunk folyamatosan erőfeszítéseket tett és tesz, 
hogy a tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása is 
„méltó” pedagógiai munkának számítson. A gyermekek és szüleik számára több konkrét 
élménnyel akarjuk közelebb vinni az elismerést, szeretnénk, ha a nehézségeiket, például 
az iskolaváltási kényszerből, eredménytelen tanulásból eredő szülői kudarcaikat kicsit kár-
pótolná ez a díj.

A megvalósítás során nyelvtanáraink is megtanulták a képességfejlesztés lehetőségeit, 
tudják adaptálni a logopédia kitűnő eszköztárát a megfelelő nyelvre. 

Több éve minden pályázatunk arról szól, hogyan lehet hatékonyabban felkészíteni a ne-
héz sorsú, sajátos nevelési igényű gyermekeket is az élethosszig tartó tanulásra, a motivált 
ismeretszerzésre. Tudjuk, „hogyan kell harangot önteni. Harangot csak hittel lehet önteni. A 
legjobb agyagért a világ végére is el kell menni, és mindig újra kell kezdeni, ha nem szól elég 
szépen a harang.

      pap Józsefné
 nyugdíjas gyógypedagógus, logopédus

 A cikk a címzetes igazgatónővel a 
2004-es interjú alapján készült

„eGy szekÉrDerÉknyi viDÁmsÁG” 
  

a projekt bemutatása

Napi munkánk során törekedtünk és törekszünk arra, hogy a nyelvtanulás élményszerű le-
gyen, melynek egyik legnagyszerűbb közege a mese. Ahogy Mérei Ferenc megfogalmazza, 
a könyv és az olvasás természetes közeg az európai gyereknek. Ezt az otthonról hozott él-
ményt szerettük volna becsempészni az iskola és a tanórák sokszor nem éppen élményszerű 
közegébe. 

„A mese, a gyermek világgal való ismerkedésének, feszültsége oldásának, a művé -
szetbe való bevezetésének eszköze, tehát a mese maga a gyermek világképe. A mese 
azonban nem választható el a gyermek másik fő és ugyanolyan fontos tevékenységétől, a 
játéktól. Mai fogalmaink szerint a játék a gyermek szabad tevékenysége, szüntelen tanulási 
folyamatának, életre való felkészülésének eszköze, tehát a játék a gyermek életformája. 
(Döbrentey Ildikó)

A sajátos „mesét hallgató” viselkedésmód a 4–5 éves gyermek sajátja, de az iskolába já-
rással nem szűnik meg, ezért olyan éves programot próbálunk megvalósítani, ami a gyermek 
világképét és életformáját kapcsolja össze egy szokatlan helyzetben, az idegen nyelv elsajá-
títása során. 

A gyermek egész személyiségére ható mese nemcsak az anyanyelvének elsajátítására hat 
pozitívan, hanem a nyelvtanulást is kedvezően befolyásolja. A természetes nyelvelsajátítás fo-
lyamataira építve, sok játékkal és utánzás segítségével segít a szókincs és nyelv fordulatok köny-
nyebb elsajátításában, ismétlésében, így az „önálló beszéd” tanulási stresszt alig okoz.
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Tanulás szempontjából

Programunkban olyan tevékenységformákat dolgozunk ki, melyek minél több érzékszervre hat-
nak egyszerre: segítségül hívjuk az eddigi életük és a körülöttük lévő világból származó tapasz-
talataikat, illetve igyekszünk más tantárgyakból tanult ismeretanyagot megerősíteni, más oldalról 
főleg gyakorlati szempontból megvizsgálni. Erre jók az egyes témakörhöz kapcsolódó kézmű-
ves tevékenységek és megfigyelési feladatok. Talán jól szemlélteti ezt a felfogásunkat Confucius 
örök érvényű mondása.

„Mondd el és elfelejtem;
Mutasd meg és emlékezetembe vésem;
Engedd, hogy csináljam és megtanulom” 
(Confucius)

Az éves tananyagot úgy próbáltuk megtervezni, hogy mindenki találjon magának kedves me-
sét. Szerepeljenek benne fiús és lányos témák, klasszikus és modern mesék. Olyan témaköröket 
kerestünk, amelyek a gyerekek élményvilágához közel állnak. A tananyag rendező elve az év-
szakok változása volt. Ezeken keresztül lehetőség adódik sokrétű, ismétlődő elemeket is tartal-
mazó tananyag összeállítására. Évszakonként megvizsgálható a természet változása, a ruhák 
és időjárás viszonya, különböző évszakokhoz kapcsolódó ünnepkörök megismerése, az angol 
és magyar szokások összehasonlítása tehát kulturális ismeretek tanulása is.

szélesy esztella
        nyelvtanár

„kÉzenFoGva…” 

„Minden kis viaszgyertya 
megtanít bennünket arra,
hogy érdemes egy kis fényért,
melegért tövig égni, mert
a kis dolgok fénye az, amely
széppé, meleggé teszi az
életet.”
                   (Molnár Ferenc)

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása iskolánkban 1992-ben az első 
logopédiai  osztály indításával kezdődött, azóta felmenő és már kimenő rendszerben. Logopé-
diai ellátás mint pedagógiai szakszolgálat segíti az intézmény működését. 

Világszerte nő a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek száma, egyre több beszédhibás 
tanuló jelenik meg az általános iskolákban. Ismeretes, hogy a tiszta nyelvhasználat elengedhe-
tetlen az értő olvasás-írás tanításához, a tanuláshoz, az ép és élénk kommunikációjú személyi-
ség neveléséhez.

Ezért a színvonalas ellátás érdekében az ép társaikkal együtt történő oktatás az integráció 
első lépéseként a „befogadó” iskolában valósult meg az SNI-is gyermekek ellátása. Jó szemlé-
letű, magas szintű szaktudással rendelkező tanítók, tanárok vállalták ezt a nem könnyű feladatot, 
logopédusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok segítségével. 
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A logopédiai osztályok az iskola szerves részeként kettős feladatot látnak el:
– általános iskolai tananyag megfelelő szintű elsajátítása
– speciális terápiák, fejlesztő foglalkozások biztosítása.

Működésének szabályzóit a magasabb szintű törvények, jogszabályokkal összhangban álló és 
a fenntartó által jóváhagyott Alapító Okirat tartalmazza.
Kiemelkedő céljaink gyógypedagógiai munkánk során:

– másság elfogadása,
– képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában,
– differenciált szükségletekhez igazodó segítségnyújtás,
– sérülés specifikus oktatás, a hiányosságok csökkentése,
– személyiségben rejlő pozitív értékekre támaszkodva 
    eredményes társadalmi beilleszkedés elősegítése,
– a személyiség gazdagítása, a kiegyensúlyozottság elérésére való törekvés.

Szakmai munkánk színvonalát jellemzi:
– a gyemekszeretet,
– az elhivatottság,
– a felkészültség,
– az újra nyitottság a képzésre,
– továbbképzésre való hajlandóság.

Törekszünk szakmai munkánk támogatásrendszerének bővítésére. Olyan minőségfejlesztő rend-
szert alakítottunk ki, amely a logopédiai munka jobbítását szolgálja és a gyermekek 

Világ-nyelv programcsomag részeként megpályáztuk az Előre fuss alapprogram pályázati 
lehetőségét (2003), amelynek célja az esélyegyenlőség biztosítása a nyelvtanulásban.

A nyelvtanári aktivitás és a logopédiai törekvés szerencsésen találkozott. 
A veszprémi Dózsa György Általános Iskola nyerte az Oktatási Minisztérium és az Európai 

Bizottság által támogatott Európai Nyelvi Díj pályázat első díját a Világ-Nyelv programban 
megvalósuló projekttel.(2004.)
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„Egyenlő eséllyel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért” 30 órás akkreditált módszertani 
továbbképzést dolgoztunk ki és vezettünk közösen nyelvtanárainkkal az SNI tanulók nyelvtanu-
lását segítő pedagógusok számára.
Szoros kapcsolattartás alakult a budapesti Goethe Instituttal-előadás sorozatainkkal.

Nyertes pályázataink:
– Olvasóvá nevelés a logopédiai tagozaton
– Szülői tréning
– Matematika tanítás, tanmenet készítése diszkalkulia-prevencióval
– Reneszánsz év 2008
– Reneszánsz túra 2010

Jelenleg, iskolánkban kiváló szakemberekkel (logopédus, gyógypedagógus) és kitűnő, magas 
színvonalú eszközrendszerrel ellátjuk a szakvéleménnyel rendelkező tanulóink fejlesztését, 
szakszerű egyéni fejlesztési terv alapján. Évek óta, tanév elején az 1.osztályos gyermekek 
képességstrukturáját Inizán teszttel mérjük, így időben megtörténik a segítségnyújtás.  Munkánk 
eredményességét jelzi, hogy gyermekeink sikeresen felvételiznek és teljesítenek az általuk vá-
lasztott iskolában, sport területén kimagasló eredményt érnek el pl. (Hudi Ákos). 

Integrációs nevelés, fejlesztés szempontjából számos intézménnyel vagyunk kapcsolatban.

„Itt mindig érdemes lesz élni,
Mert van mit újrakezdeni,
Nekünk nem cél a célt elérni,
Csupán megközelíteni.”
                        (Váci Mihály)

Tálas lászlóné
gyógypedagógus, logopédus,    

tagozatvezető
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környezvÉDelem, környezeTTuDaTos nevelÉs 
iskolÁnkban 

Mi nevelők egyre fontosabbnak tartjuk a környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel ki-
alakítását az oktatásban és a nevelésben. Szeretnénk elérni azt, hogy tanulóink a környezeti 
nevelés adta feladatokat pozitív élményként éljék meg és később is így viszonyuljanak a termé-
szeti értékekhez.

A környezeti nevelés során törekszünk arra, hogy a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen 
környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, törekedjenek életmódjukban a természet 
tiszteletére és a felelősségtudatra, képesek legyenek a környezeti károk megelőzésére, szerez-
zenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és a megoldás terén.

A környezeti nevelés színterei iskolánkban:
- Valamennyi tanóra kiemelten a környezetismeret tantárgyak. Szerencsés dolog, hogy heti 

rendszerességgel tudunk foglalkozni az embereket, a növényeket és az állatokat érintő környe-
zeti feladatokkal, problémákkal.

- Iskolánk kiemelten fontosnak tartja, hogy minden alsó tagozatos kisgyerek a négy év során 
legalább egy alkalommal eljusson erdei iskolába, ahol  közvetlen környezetben tudják a tanul-
takat megtapasztalni és alkalmazni.

- Ez év során számos rendezvényen, versenyen vehettek részt a gyerekek, ami a környezet-
tudatos szemléletre ösztönözte őket. Hagyományteremtő céllal indítottuk útjára a „Föld napja” 
rendezvénysorozatot, mely során a gyerekek kipróbálhatták a hulladék újrahasznosítását is játé-
kokon, versenyeken keresztül. Ezt a rendezvénysorozatot faültetés zárta, mely lehetőséget adott 
arra, hogy a gyerekek személyes felelősséget vállaljanak környezetük értékeiért.

- Örömünkre szolgált a VALEO cég megkeresése, mely során közösen vehettünk részt egy 
programban, ahol kiemelten a környezetvédelemmel foglalkoztunk behatóan.

Az alsó tagozatos gyerekek a felső tagozatos tanulókkal együtt törekszenek az iskola kör-
nyezettudatos működésére. A természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika, technika tantár-
gyak számos lehetőséget kínálnak a környezetvédelem kapcsán. A tanulók megtapasztalhatják, 
hogy részei és részesei  közvetlen környezetüknek, hazájuknak és a világnak. Meg kell értetni 
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a gyerekekkel, hogy nekik is fontos szerepük van Földünk megvédésében, és a jövőben még 
nagyobb lesz.

A „Ne hagyd el” című hulladékkezelési pályázatunk első díjat nyert az önkormányzat által 
kiírt pályázaton (a kiírás az elhagyott hulladéklerakó helyek felderítéséről és felszámolásáról 
szólt). Saját meteorológiai állomás is működik az iskolában. 

Foglalkozunk azzal, hogy a környezetszennyezés mértéke csökkenthető lenne, ha az ele-
mek helyett akkumulátorokat használnánk (az iskolában szervezett elemgyűjtés is van).

Nagy öröm a pedagógus számára, amikor óráról órára szembesül a gyerekek lelkesedé-
sével, a sok-sok családból hozott élménnyel, ismerettel. Saját szemével győződhet meg ilyenkor 
arról, hogy a gyermekek ebben a korban még milyen közel állnak a természethez. Mennyire 
rajongnak érte! Milyen érdeklődők! Micsoda világmegváltó ötleteik és terveik vannak!

Ahogy idősödnek, a látókörük is bővül, a több ismeret, az érettebb életkor felelősebbé is 
teszi őket azon dolgok iránt, amit megszerettek.

Amit megismerünk, megszeretünk, ahol jól és biztonságban érezzük magunkat, azt féltjük, 
óvjuk, teszünk érte. 

Hangsúlyossá válnak a létünket fenyegető veszélyek, a víz, a levegő, a talaj szennyezettsé-
ge. Védelmük mindenkinek feladata és kötelessége!

Ezt erősítik a tanórán kívüli foglalkozások is, vetélkedők, játékos feladatok egyéni vagy cso-
portos kutatást igénylő feladványok.

Büszkék vagyunk arra, hogy kapcsolatot tartunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munka-
társaival. 

Minden évben- ez különösen izgalmas munka- együtt bevizsgáljuk a Séd vizét és „kutako-
dunk „élővilágában.

A Csalán egyesülettel is találkozunk alkalmanként. Hogy mit csinálunk ilyenkor? Gyako-
roljuk a szelektív hulladékgyűjtést, használt papírból újra papírt állítunk elő, szennyvíztisztító 
modelljét készítjük el. Az érdeklődés mindig széleskörű.

Az egész felső tagozatot megmozgató vetélkedőink három nagy világnap köré csoportosul-
nak, mint a Föld napja, a Víz világnapja és az Állatok világnapja.

Ez utóbbinál élünk a helybéli állatkert kínálta előnyökkel és lehetőségekkel.
Az iskolában tanító pedagógusokként hisszük és bízunk abban, hogy megfelelő útravalóval 

látjuk el diákjainkat. Csak remélni tudjuk, hogy felelősségérzetük környezetükért felnőttként sem 
változik.

Iskolánk felújítása is újabb lendületet ad az iskola épületének és környezetének folyamatos 
tiszteletére és megóvására.

bettesné lengyel andrea – kishalminé Ágfalvi andrea
    tanítók

nagyné Csapó marianna 
tanár

a TeChnika helyi CsoDÁi: 
kuTaTÁs + FeJleszTÉs iskolÁnkban 

A kutatás-fejlesztés értelemszerűen a felsőoktatáshoz kötődik, magának a szemléletnek a kiala-
kítását azonban már itt az általános iskolában megkezdjük.

A hagyományos technikaoktatás főként a szerszámhasználatot és a hétköznapi technikai 
rendszerek működésének megértését tartalmazza. Erre építjük a világ csúcstechnikájának a 
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megismertetését – nagyrészt a Nyitott műhely nevű tehetséggondozó szakkörünk tapasz-
talataira alapozva.

A (rádió) távirányítású repülőnk, helikopterünk, autónk irányítása lényegében azonos 
azoknak a felderítő eszközöknek az irányításával, amelyeket a világ legfejlettebb mentőegysé-
gei, hadseregei stb. használnak.

A műholdas navigációt egy, az autókban használatos (koordinátákat rögzíteni képes) GPS-
szel sajátítjuk el.

A számítógépen futó szimulációs rendszereink nem csak bizonyos gépezetek (repülő, 
autó, kombájn!) kezelését alapozhatják, de egyszerűbb tervező programokon (lakás, kert és 
társaik) a CAD-CAM szemlélet kialakítását is lehetővé teszik.

Az automatáink, (pneumatikus-hidraulikus) robotjaink pontosan szemléltetik az ipari műkö-
dést. Fejlesztésük aktivitást és kreativitást kíván a gyerekektől.

A játékdaruk irányítása megalapozza a valódi munkahelyi tevékenységet és felelőssé-
get. (Önkéntes alapon darukezelői vizsga is tehető.)

Ezek az eszközök és tevékenységek olyan mértékben vonzóak, és olyan mértékben keltik 
föl a gyerekek érdeklődését, hogy ragyogóan kapcsolhatók nem csak az oktatási, hanem a 
nevelési céljainkhoz is. Látens módon fejlesztenek képességeket: pl. az alternatív energiák 
hasznosításának bemutatásához a gyerekek által készített napkollektorunk egyszerű anyagok-
ból (fa, papír, némi műanyag) hoz létre magasabb minőséget.

A felnőtt életre való felkészítés hangsúlyos része a KRESZ oktatása, és a járműparkunk 
működtetése. Motorkerékpár- szimulátorunkon veszély nélkül megtapasztalhatók a nem meg-
felelő közlekedés következményei. Lábhajtásos (környezetbarát!) gokartunkon a rutinpályán 
szükséges mozgássorokat sajátítják el a  tanulók. Rollereink és kerékpárjaink mellett motoros 
gokartunkon, quadunkon, segédmotoros kerékpárunkon tanulhatják meg a helyes járműke-
zelést és közlekedést.

A közlekedés- oktatás általunk összeállított programja tartalmazza a képzési anyag mellett 
az elsajátítást mérő tesztlapokat is 1-8. osztályig.

 
     bán mihály
         technika szakos tanár
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TÁborozÁsaink TörTÉneTe 

A Dózsa György Általános Iskola fennállásának 70 éve alatt nem telt el nyári szünet tábor 
nélkül.

Volt olyan év, amikor több különféle tábort is szerveztünk.

Nyári táborok:
Már akkor a felsőőrsi Malomvölgyben táboroztunk, amikor a Séd partján még csak sátrak sora-
koztak, és a patakban fürödtünk. Az úttörőmozgalom idejében nyaranta 200 kisdiák táborozott 
ott. Felsőörs  után néhány évig Szepezden ütöttünk tanyát.

Később vándortáborok színesítették a palettát. Az egész országot bejártuk, szebbnél szebb 
útvonalakon ismeretlen tájakat fedezhettünk fel. Ezek a vándorlások gyermekeink kitartását, aka-
raterejét is próbára tették. 

Napjainkban változtak táborozási szokásaink, de semmiképpen sem maradtak el ezek a 
lehetőségek.

Több éven keresztül maradandó élmény volt a sepsiszentgyörgyi testvérvárosunkban és kör-
nyékén tett látogatásunk. Több, mint 10 éve kezdtük az ausztriai nyelvi táborozást, mely azóta 
hagyománnyá vált, elsősorban nemzetiségi tagozatos tanulóink részére.

Az utóbbi években kezd hagyománnyá válni az iskola falain belüli táborozás. Nyár a suli-
ban címmel a felsős diákönkormányzat szervez 4-8. osztályt végzett tanulóinknak kellemes és 
hasznos időtöltést.

A táborozók a férfi kollégáink vezetésével íjászkodnak, métáznak, gokartoznak, 
quadoznak, pinpongoznak, fociznak, és kirándulnak a Balatonra, illetve a kislődi kalandpark-
ba.

 A kisebbeket az Apróságok tábora várja kézműveskedéssel, kirándulással és éjszakai 
kempingezéssel a tornateremben. A népi mesterségek (nemezelés, papírmerítés, gyöngyfűzés, 
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stb.) megismertetése mellett modern technikákkal (selyemfestés, dekupázs, porcelánfestés, stb.) 
is megismerkedhetnek. Több alkalommal vettek részt a kicsik kézműves táborban az Őrségben, 
Szőcén. Kedvelt az alsósok Napocska tábora, mely elsősorban az egészséges életmódra, he-
lyes közlekedésre nevel, sok játékkal, élménnyel.

Iskolai táborainkat elsősorban azért hoztuk lét-
re, hogy minél több diákunk hasznosan tölthesse a 
szünidő egy részét.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kipihenjék a 
tanév fáradalmait, a friss levegőn legyenek, sokat 
sportoljanak, különféle élményekkel gazdagodja-
nak.

Erdei iskola
Iskolánk lehetőséget teremt arra is, hogy ne csak a 
nyári szünetben, hanem a tanév során is táboroz-
hassanak gyerekeink.

Ezeknek az alkalmaknak legfőbb célja a ta-
pasztalás útján szerzett tudás – kötetlenebb és 
élménydúsabb keretek között, mint ahogy az a tan-
órán lehetséges.

Az itt szerzett ismeretek könnyen beépíthetők a 
tananyagba. A sok közös élmény, vidám együttlét, 
kalandos természetjárás, tábortűz, bátorságpróba, 
vetélkedők közösségteremtő ereje is vitathatatlan.

Ezekért a fontos értékekért szorgalmazza isko-
lánk pedagógiai programja azt, hogy a  4. osztály 
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befejezéséig minden kisdiákunk legalább egyszer részt vehessen erdei iskolában. Azonban 
olyan sikeresek táboraink, hogy egy ideje a felső osztályok is szívesen vesznek részt ezeken a 
programokon.

Csipetke tábor
A 2009-2010-es tanévtől –hagyományteremtő jelleggel- augusztus végén leendő elsőseinket 
várjuk táborba.

A tanévkezdés zsivaját megelőzve, nyugodt körülmények között játékos formában, érdekes 
foglalkozások keretében (kézműveskedés, ismerkedési játékok, szabadtéri programok) ismer-
kedhetnek meg az iskolával, a tanító nénikkel, egymással, valamint az iskolai élettel.

Reményeink szerint ezzel a programunkkal zökkenőmentesebbé tehetjük kisiskolásainknak 
az óvodából az iskolába való átmenetet.

   Dr. csehné Hadnagy andrea tanító, 
az iskola volt diákja 

 és Szabóné Fuit Zsuzsanna tanító

műVéSZET, KuLTúra a VESZprémI DÓZSa ISKoLÁBaN

Az iskolában oktatott tantárgyak között nem egy van, amely egyfelől tudomány, másfelől mű-
vészet.

A gyerekek először befogadók: énekórán, rajzórán, irodalomórán. Majd sokukban a szuny-
nyadó képesség felébred, s már nem elégszenek meg azzal, hogy „hallgassanak”, hanem ők is 
megpróbálkoznak az alkotással.

Ezt teszik, ha mesét, elbeszélést, novellát írnak, még illusztrálják is azokat – így már ők 
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lesznek, akik a maguk és mások örömére műveket hoznak létre, azaz befogadókból alkotókká 
válnak.

Ha valaki megismeri az írás adta élményt, létszükségletévé válik, hogy fantáziáját szaba-
don engedve mesék szülessenek, amiket mi újra meg újra elolvashatunk.

Szorgalmas, tehetséges diákjaink tollából így jöhetett létre „A mi mesekönyvünk” című kiad-
ványunk 2007-ben. Alkotói: Bettes Boglárka, Tóth Zsuzsa, Angermann Zsuzsa.

„a zene legyen mindenkié”
A közös éneklés adta élmény: erről azok tudnának 
regélni, akik tagjai voltak a több évtizedig sikeresen 
szereplő énekkarunknak. 

Kodály Zoltán szavai örök érvényűek, hiszen a 
legfontosabb, hogy a gyerekek szeretik, szeressék 
a zenét…

Népi játékok, mondókák, gyermekdalok, sok 
zenehallgatás szerepel szakkörünk programjában. 

„a művészet a kimondhatatlan tolmácsa” 
(Goethe) 
Egy jól sikerült rajz: nagy öröm látni gyerekeink mun-
káit egy-egy kiállításon és iskolánk épületében. 

Az elmúlt tanév tavaszán boldogan tettünk ele-
get a Pannon Egyetem meghívásának, hisz bemutat-
kozhattunk a Tanul-O Galériában.

A tanulók - kicsik és nagyok - általános mű-
veltségének és szépérzékének fejlesztésében 
nagy szerepet játszik a különböző technikák 
megismerése: selyemfestés, üvegfestés, agyago-
zás, nemezelés, mozaikkészítés és a különféle 
hobbytechnikák. 
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„a játék az gyönyörű”
 Iskolánk két éve megújult csip-csup Bábcsoportjába 10-14 éves tanulóink járnak – 12-16 
fő, elfoglaltságuktól függően.

Itt a bábkészítés, bábfajták és technikák alapjainak elsajátításán kívül közösségépítő, szemé-
lyiségformáló drámajátékok segítségével, valamint artikulációs és beszédfejlesztő gyakorlatok 
során fedezhetik fel önmaguk és társaik tehetségét, rátermettségét. A szereplések önbizalmukat, 
kiállásukat, kifejezőkészségüket javítják, mélyítik el.

                                                                    kovácsné mészáros Éva
                                                                            magyartanár

akikre büszkÉk vaGyunk 

Iskolánk az intézmény megalakulásának 60. évfordulóján – 10 évvel ezelőtt – alapította és 
adományozta első alkalommal a DÓZSA-DÍJ-at és a Dózsa György Általános Iskola JÓ TANU-
LÓ – JÓ SPORTOLÓ díját.

Ezek a díjak minden esetben, akár gyermek, akár felnőtt dózsás kapja, a díjazott személy 
példakép értékű tanulmányi, szakmai és erkölcsi elismerését jelentik. Így valóban büszkék va-
gyunk rájuk.

Dózsa DíJasok
1999. október 08.
Nemere József   nyugdíjas igazgató
Kováts Sándor   nyugdíjas igazgató
Bán Mihály   tanár
Rácz Zoltánné   tanító
Tóth Árpádné   gazdasági ügyintéző
Förköli Gábor 6. c
Hortobágyi Linda 8.b

2001. június 18.
Takács Lászlóné   tanár
Horváth Lászlóné   tanító
Varsányi Mónika 8. c
Dóczi Veronika 8. b

2002. június 15.
Rásky Mihályné   igazgató helyettes
Dr. Barbarics Ferencné   nyugdíjas tanító 

2003. június 14.
Fekete Lajos   tanár
Kondorné Denk Zsuzsanna  tanító
Nagy Róbertné  tanár
Kővári József  karbantartó
Tóth Anna 8. c 

2004. június 15.
Bokor Ferencné  tanár
Dr. Csehné Hadnagy Andrea  tanító
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Péringer Ferencné  gazdasági vezető
Bán Bence 8. c

2005. június 15.
Eisenbeck István  igazgató
Ruzsicsné Ring Éva   tanító
Czuppon András 8. c

2006. június 15.
Dr. Hajdu Rudolfné igazgató helyettes
Rasztovics Ervinné  tanár
Léber Flóra 8. a

2007. június 15.
Ángyán László  tanár 
Halmayné Badacsonyi Márta tanító
Gál Árpádné
Fenyvesi Józsefné megosztott díj
Hornung Károlyné megosztott díj 
Regenye Sándorné technikai dolgozók
Déri Tamás 6. a

2008. június 14.
Szalai Tamásné  tanár
Ulrich Teodóra  tanító
Lovasi Kristóf 8. a

2009. június 15.
Tálas Lászlóné  logopédus
Molnárné Füzi Anna  tanár
Szabóné Fuit Zsuzsanna  tanító
Bettes Boglárka   8. b
Tóth Zsuzsa Veronika  8. b

2009. október 3.
Bánné Borbás Éva   tanító
Nagyné Csapó Marianna   tanár
Szente Fanni   8. a

2010. június 5.
Hegedüs Csaba   8. b

„Jó Tanuló, Jó sporToló”
1999/2000. tanév
Pernesz Zsuzsa 8. b atléta
Tóth Bernadett 8. b atléta
Patkós Máté 8. b vívó
Porogi Patrik 8. b kézilabdázó

2000/2001. tanév
Perei Krisztina 8. b vívó
Nagy Ivett 8. b úszó, atléta
Szakács Dávid 8. b kézilabdázó
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2001/2002. tanév
VörösEszter 8. c atléta

2002/2003. tanév
Novák Judit 7. c atléta
Kovács Kristóf 8. c kézilabdázó

2003/2004. tanév
Pfeyd Tamás 8. b kézilabdázó
Kulcsár Luca 4. a úszó, atléta

2004/2005. tanév
Bella Máté 8. c kézilabdázó
Pernesz Zsófia 8. b atléta
Szokolai Tamás 8. b úszó

2005/2006. tanév
Joó Dávid 8. b kézilabdázó

2006/2007. tanév
Szokolai László 4. a úszó
Győri Barna 8. b kézilabdázó

2007/2008. tanév
Kanczler Benedek 8. c úszó
Szemán Renáta 7. a gumiasztalos

2008/2009. tanév
Kulcsár Kinga  6. a úszó
Kapai Ádám 6. a úszó

2009/2010. tanév
Czetti Miklós 8. b  atlétika
Tóth Lili 6. a  atlétika
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a kivitelezés ideje: 2010. 04. 15–2010. 09. 30.

kedvezményezett:  Veszprém Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Kivitelező:  Vemév-Szer Építő és Szerelőipari Kft.
 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Tervező:  Delta Mérnöki Iroda Kkt.
 8200 Veszprém, Pajta u. 1.
Közreműködő 
szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési 
 és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
 Közép-dunántúli Területi Iroda
 Székesfehérvár
 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 
összege: 244.862.076 Ft
A projekt teljes költségvetése: 448.630.000 Ft

„Dózsaváros XXI. századi iskolája“ –
a veszprémi Dózsa György Általános iskola 
esélyegyenlőség-orientált fejlesztése


