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A Királyok csapata:
Molnár Máté Csaba, Molnár Tamás Csaba, Molnár Tünde 

Dorina, Péter Márk
Felkészítő tanító néni: Szabóné Nagy Mária

Az angol nyelvi tanulmányi versenyek a 
Dózsában

A tanulmányi versenyek fontos részét képezik a Dózsa iskola 
pedagógiai programjának. Évről évre egyre több diák jelent-
kezik versenyekre és a tantárgyak listája is folyamatosan bővül. 
Örülök, hogy az angol nyelv is kezd teret hódítani tanítványaink 
körében. A 2016/2017-es tanévben is számos tanuló jelentkezett 
különböző angol nyelvi levelező-versenyekre, amelyek több 
fordulóból álltak. A gyerekek kitartó munkájának köszönhetően 
az alábbi eredményeket sikerült elérniük:

− a  egyéniben  (6. TITOK Tanulmányi versenyen Házi Dorka

b) országos . helyezést ért elI
− a  csoportban TITOK Tanulmányi versenyen Csörögi 

Fanni, Nagy Péter Donát, Rácz Hilda  Zabolai Adriennés  5. 
b osztályos tanulók országos  helyezést értek elI.

− a  csoportban TITOK Tanulmányi versenyen Bóta Tímea, 
Fekete Janka Jákó Evelin II. és  5.b osztályos tanulók országos  
helyezést értek el

− a  csoportban TITOK Tanulmányi versenyen Hornyák 
Viktória Majzik Anna II. és  8. osztályos tanulók országos  
helyezést értek el

− a  csoportban  TITOK Tanulmányi versenyen Bagi Bianka
és  8. osztályos tanulók országos  helyezést Takács Judit II.
értek el

− a  csoportban  Play and Win levelezőversenyen Szívós Netti
és  5. b osztályos tanulók országos  helyezést értek elTóth Petra I.

− a  csoportban Play and Win levelezőversenyen Kocsis 
Dominika Szilágyi Lara I. és  5.b osztályos tanulók országos  
helyezést értek el.

A  verseny szóbeli megmérettetésre is lehető-Play and Win
séget is ad azoknak a diákoknak, akik az írásbeli fordulók során 
az első három helyen végeznek. Mivel tanulóink teljesítettek a 
legjobban a verseny írásbeli részén, így meghívást kaptak 
Gödöllőre, hogy szóban is számot adjanak tudásukról. A ver-
seny szóbeli részén tesztelték a tanulók szókincsét és különböző 
szituációs gyakorlatokon keresztül mérték fel kommunikációs 
képességeiket. Minden diáknak 15 perc állt rendelkezésre, hogy 
szóban is bizonyítson.

Diáklányaink kimagasló teljesítményt nyújtottak Gödöllőn, 
hiszen  96 %-os eredménnyel országos , Tóth Petra II. Szilágyi 
Lara VI Kocsis Dominika 91,5%-kal országos . és  85,5%-kal 
országos . helyen végzett.VII

Mindamellett, hogy kiváló eredmények születtek, a lányok 
sok új tapasztalattal lettek gazdagabbak. Talán az egyik 
legnagyobb siker, amit elérhet egy diák a verseny során, hogy 
még jobban megszereti az idegen nyelvet, és ez további 
motivációra ösztönözhet.

Szívből gratulálok minden versenyzőnek, és bízom benne, 
hogy jövőre is hasonló csodás hírekről tudunk beszámolni. 

Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak és a szülőknek, 
hiszen eredményes munka csak összefogással és együttmű-
ködéssel lehetséges. Külön köszönet Szilágyi Lászlónak és 
feleségének, akik idén is lehetővé tették számunkra a gödöllői 
utazást. Köszönöm.

Tóth Mónika
angoltanár

Kirándulás Kiskörére
A kirándulást június 8-ra, csütörtökre szerveztük még a 

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódva, hiszen a 
vetélkedőkön győztes csapatok jutalma volt elsősorban, de más 
érdeklődő diákok is részt vehettek rajta. Kicsit borongósnak 
indult a reggel, de a szerencse velünk tartott, és egy szép napot 
tölthettünk együtt a gyerekekkel.

Hazánk legújabb kori történetének kiemelkedő létesítménye 
a Tisza II. Vízlépcső. A 40. évfordulóját 2014-ben ünneplő  
erőmű az ország legnagyobb vízerőműve, melyről sok ámulatba 
ejtő adatot tudtunk meg. A Tisza folyó megújuló energiájából a 
villamos energiát négy darab csőturbina-generátoregység 
termeli, amely együttes kapacitása 28 MW. Az erőmű 
környezetével összhangban évente átlagosan 85-90 millió kWh 
villamos energiát termel, a turbinagenerátor egységei 5-6 ezer 
órát üzemelnek. A termelt villamos energia 20 kV-os, illetve 120 
kV-os feszültség szintű hálózatokba kerül.


