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A kompetenciamérések minket igazolnak: iskolánk az 
országos átlag fölött teljesített, sokan 80 és 90% fölötti teszteket 
írtak, Szilágyi Eszter – tavalyi 6. osztályos tanuló – pedig 100%-
os eredményt ért el. 

Remélem, diákjaink is legalább akkora örömüket lelték 
ezekben a foglalkozásokban, mint én összeállításukban. Harry 
Potter varázsigékkel és mágiával érte el céljait. Mi szorgalmas 
gyerekekkel és odaadó pedagógiai munkával dolgozunk azért, 
hogy kalandjait hamarosan angol anyanyelvén is olvashassák. 
Úgy érzem, jó úton járunk. 

Szabó Gergely
angoltanár 

Jutalom
Az idén is két végzős dózsás diák részesült a Szabó András 

polgármester úr által felajánlott 25000 Ft-os egyszeri 
ösztöndíjban. A jutalmat azok a nyolcadikos jó tanulók vehették 
át, akik tanulmányaikat a Nagy László Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollé-giumban folytatják. 

Köszönjük a felajánlást.
Iskolavezetés

Nyár, vízpart, táborozás!
Már nagyon vártuk a tanév végét, és ezzel együtt az Erzsébet-

tábort. Június 5-én reggel ismét útra keltek iskolánk diákjai és 
pedagógusai, indultunk Zánkára, az idei tábor helyszínére.

Útközben komppal átmentünk Tihanyba, és megnéztük a 
bencés apátságot, amelyet még I. András alapított, és ahová 
kívánsága szerint eltemették. Ezután már az északi parton 
folytattuk az utunkat eredeti célunk felé.

Miután megérkeztünk, és elhelyezkedtünk a szobánkban, 
irány a Balaton! Nagyon jólesett a hőségben a hűs vízben 
fürödni. Este pedig kb. ezer gyerek részvételével megtartottuk a 
tábornyitót. Minden napra jutott valami érdekes program: 
reggeli torna(!), tábori olimpia, éjszakai bátorságpróba, 
akadályverseny, kézműves foglalkozások, vízi ügyességi 
verseny, koncert és színházi előadás, táncház.  Helyünkbe jött a 

„Csodák palotája”, ahol izgalmas kísérleteket végezhettünk. A 
sportversenyeken sok érmet szereztünk, sőt, a fiúk mindkét 
korcsoportban megnyerték a focibajnokságot. Az akadály-
versenyen a tízfős csapatunk pedig a 3. helyet szerezte meg.

A hét első felében nagyon meleg időt fogtunk ki, így minden 
délután lesétáltunk a partra, és belevetettük magunkat a 
Balatonba. Gyorsan telt az idő, és elérkezett a táborzárás estéje. 
Nagyon jó zenére óriásit buliztunk, fergeteges volt a hangulat! 
Másnap persze hullafáradtan ébredtünk, s nagyon álmosan 
kászálódtunk fel a hazafele induló buszra.

Utunkat a Balaton körül folytattuk. Felmentünk a szigligeti 
várba, ami nem volt kis teljesítmény a több száz lépcsőn 
(legalábbis mi így éreztük). Viszont a szemünk elé táruló 
csodálatos táj feledtette velünk a fáradtságot. Ezután finom 
fagyit ettünk egy közeli cukrászdában, majd indultunk 
Keszthely felé. A Festetics-kastély termeit tárlatvezetővel 
jártuk végig, aki minden fontos tudnivalót elmondott az ott 
látható tárgyakról. Több kiállítás közül még megnéztük a 
hintómúzeumot, ahol magyar grófok és a királyi család által 
használt, sok régi, szép járművet láttunk. Az egyikbe bele is 
ülhettünk.

Nagyon jól éreztük magunkat, de azért már vártuk, hogy 
hazaérkezzünk, és megint a szüleinkkel lehessünk. 

Szász Csenge és Tóth Zsanett
6. osztályos tanulók


