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I. A „Fényesebb a láncnál a kard” című kistérségi vetélkedő 
 
1. Munkaközösségünk legnagyobb vállalkozása az idei tanévben  a „Fényesebb a láncnál a 
kard” című  kistérségi vetélkedő lebonyolítása volt.  
Az első, írásbeli fordulóra  2008 őszén került sor. Az általános iskolásoknak és a 
középiskolásoknak szóló tesztek elkészítésében, majd a beküldött feladatlapok javításában  
munkaközösségünk minden tagja részt vett. A második, szóbeli fordulót 2009 tavaszán 
rendeztük iskolánkban. Az általános iskolások döntőjén a feladatok összeállítását és a 
vetélkedő levezetését Hutvágnerné Róth Éva, Dr. Gentischerné Zani Zita és Kovács Mira 
vállalta. A középiskolásoknál   Kácserné Tallósi Éva, Süveges Zoltán és Szuprics Tamás 
állította össze a feladatokat és vezette le a versenyt. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy annak ellenére, hogy a vetélkedő témája az iskolai tananyagnál 
sokkal szélesebb ismereteket igényelt, ismét sikerült „megmozgatnunk” csaknem 80 diákot. A 
városi iskolák mellett szép számmal vettek részt a vetélkedőn a Dunaújváros kistérség iskolái 
(  Kulcs, Rácalmás, Tass, Adony, Baracs) is. 
 
 
 

II. A humán tagozat indítása 
 
Iskolánk a 2008-2009-es tanévtől új képzési formaként humán tagozatot indított. Ez 
munkaközösségünket is érinti, hiszen ebben az osztályban a történelem tantárgy is „kapott” 
plusz egy órát a 9. és 10. évfolyamon. Az első évben Kácserné Tallósi Éva kolléganő vállalta 
a tagozatos történelem tanítását. Elmondása szerint a az idei tanév inkább az igen különböző 
felkészültségű és képességű tanulók tudásának „összehangolásával” telt el, de mivel a csoport 
már most is nagyon lelkes és aktív, reméli, hogy jövőre már látványosabb eredményeket 
tudnak elérni. 
 
 
 

III. A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének munkája 
 
2008 májusában iskolánkban kb. 30 tanulónk részvételével megalakítottuk a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetét. A szövetség elsősorban a Kárpát-medencei magyarság nemzeti, 
kulturális összefogásának, együttműködésének támogatását tűzte ki céljául. 
A tagsággal számtalan lehetőség nyílik meg diákjaink előtt a szövetség által szervezett 
kirándulások, táborok és egyéb programok látogatásával.  
Ősszel „felvidéki séták” címmel a Szövetség támogatásával egy felvidéki kiránduláson 
vehetett részt iskolánk   8 tanulója, nyáron pedig Süveges Zoltán kollégánk vezetésével 4 
diákunk Sátoraljaújhelyen fog táborozni, melynek költségeit szintén a Rákóczi Szövetség 
fedezi. 
 
 
 



IV. Tanulmányi versenyek 
 

1. A Rákóczi Szövetség által szervezett „Gloria victis” országos történelmi vetélkedőn az 
idén 4 csapatunk indult Hutvágnerné Róth Éva, Szuprics Tamás és Kácserné Tallósi Éva 
tanítványai. 

2. A Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség által  szervezett  „Cultura Nostra” 
Kárpát-medencei történelmi vetélkedőn 14 csapatunk indult ( Hutvágnerné Róth Éva, 
Kácserné Tallósi Éva és Szuprics Tamás tanítványai ) 

3. A Szépművészeti Múzeum által hirdetett Hellastól az Indusig című országos 
művészettörténeti versenyen Hutvágneré Róth Éva tanítványai az írásbeli fordulókon 7.        
helyezést értek el. 

4. A Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola által névadójuk tiszteletére 
szervezett városi versenyen Hutvágnerné Róth Éva csapata 1. helyezést szerzett. 

5. A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium „Korok stílusok” 
elnevezésű városi versenyén Hutvágnerné Róth Éva csapata 2. és 4., Dr. Gentischerné 
Dani Zita csapata pedig 5. helyezett  lett. 

6. A munkaközösségünk által szervezett „Fényesebb a láncnál a kard” elnevezésű 
kistérségi vetélkedőn a 2. és a 3.  helyezést iskolánk tanulói szerezték meg ( Kácserné 
tallósi Éva és Süveges Zoltán  csapatai ) 

7. Az OKTV-n történelemből az idén  5  tanulónk indult el (Kácserné Tallósi Éva és 
Süveges Zoltán tanítványai )     

8. A Savaria történelemverseny megyei fordulóján Hutvágnerné Róth Éva tanítványai 
szerezték meg az 1. és a 2. helyet. 

9. A mi Európánk elnevezésű verseny regionális fordulóján Szuprics Tamás csapatai 3. és 
5. helyezést értek el. 

10. A Szekfű Gyula  megyei történelemverseny emelt szintű fordulójában Hutvágnerné 
Róth Éva tanítványai 1. és 2., Kovács Mira tanítványa 4. helyezést ért el, a középszinten 
versenyzők közül pedig Süveges Zoltán tanítványai az 1. és 4., Kácserné Tallósi Éva 
tanítványai pedig a 2. és 3. helyet szerezték meg. 

11. A Kossuth Szövetség által hirdetett, az 1849-49-es emlékekhez kapcsolódó országos  
versenyen Süveges Zoltán tanítványa arany oklevelet kapott. 

12. A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola által megrendezett ókortörténeti 
vetélkedőn KácsernéTallósi Éva vezetésével a 9. c osztály csapata képviselte iskolánkat. 

 
 

 
 

V. Ismeretterjesztő előadások, múzeumi órák, tanulmányi kirándulások 
 

1. Munkaközösségünk minden tagja részt vett diákjaival a tanév során az Intercisa 
Múzeum  ismeretterjesztő előadásain. 

2. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Intercisa Múzeummal egy közös 
pályázatra, melynek keretében az idei tanévben  a 7. e osztály vett részt a tananyaghoz 
kötődő múzeumi órákon, a következő tanévben pedig a 9. évfolyam vesz majd részt 
hasonló foglalkozásokon. 

3. Rendszeresen látogatjuk a 8. és 9. évfolyamos osztályokkal, valamint az  ESZÉF-es 
csoportjainkkal az Intercisa Múzeum kiállításait és rendhagyó történelemóráit is. 

4. Hutvágnerné Róth Éva Budapesten a Szépművészeti Múzeumban 11. évfolyamos 
tanítványaival, a Néprajzi Műzeumban pedig a 10. e osztályosokkal vett részt  
múzeumpedagógiai foglalkozáson 



5. Szeptemberben  Kovács Mira vezetésével a 9. b osztály tanulói meglátogatták a 
százhalombattai  régészeti parkot. 

6. Szeptemberben a 9. c osztály Kácserné Tallósi Éva és Hutvágnerné Róth Éva 
vezetésével egy tanulmányi kirándulás keretében meglátogatta az aAdonynál folyó 
régészeti ásatásokat. 

7. Május elején iskolánk  tanulói részt vettek a gorsiumi Floralia rendezvényen. A 
kirándulást Kovács Mira szervezte. 

 
 
 

VI. Ünnepi megemlékezések 
 

1. Munkaközösségünk vállalta, hogy segítséget nyújt a tanévben sorra kerülő ünnepi 
megemlékezések összeállításában. Az idei október 23-ai megemlékezést (az 
iskolarádióban ) Kácserné Tallósi Éva állította össze. 

 
 

VII. Pályázatok 
 

Munkaközösségünk sikeres pályázatokat nyújtott be  a tanév folyamán a Széchenyi István 
Iskolafejlesztési Alapítványhoz és az városi önkormányzathoz is. Jelentős összegeket 
nyertünk az százhalombattai és gorsiumi kirándulásainkhoz, valamint a „Fényesebb a 
láncnál a kard” elnevezésű kistérségi vetélkedőnk megrendezéséhez. 

 
 

VIII. Érettségi 
 
1. Az idei évben is nagy gondot fordítottunk végzős diákjainknak az érettségire való 

felkészítésére. A tanév folyamán érettségi előkészítőket tartottunk a 12. évfolyamos 
osztályoknak ( Süveges Zoltán, Kácserné Tallósi Éva, Kovács Mira ).  

2. Januárban próbaérettségit írattunk a 12. évfolyamos diákokkal. A feladatlapot  
Hutvágnerné Róth Éva, Szuprics Tamás és Dr. Gentischerné Dani Zita állította össze. 

3. Emelt szintű érettségire az idén  13 tanulónk jelentkezett. 
 
 
 

IX. Minőségbiztosítás 
 

A tanév folyamán több kollégánk is részt vett az iskola minőségbiztosítási értékelésében 
Kácserné Tallósi Éva kordinátorként, Süveges Zoltán és Hutvágnerné Róth Éva  
értékeltként. 

 
 
 

 
Dunaújváros, 2009. június 23. 
 
 
          Kovács Mira 
               munkaközösség-vezető 



BESZÁMOLÓ 
IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2008/2009. 
 

Rendezvények, felvételik 
 
2009 januárjában ismét megszerveztük a hagyományos kistérségi egyéni tanulmányi 
versenyeinket nyolcadikosoknak angol és német nyelvből. A kéthetes, többfordulós írásbeli, 
hallott szövegértési és szóbeli megmérettetésen közel 100 általános iskolai diák vett részt.  
Az írásbeli fordulót összeállította és javította angolból Kitzák M., Szabados E., németből 
Polányiné B. K. Az írásbelin ügyelt: Kitzák M., Kácserné Tallósi É. A szóbeli forduló 
kérdező tanárai németből Csathóné Z. N., Polányiné B. K., angolból Farkas B., Bálint É. 
voltak. 
Bár az idei tanévtől kezdve nem kap felvételi kedvezményt az első három helyezett, a 
résztvevők köre egyre bővül a térség iskoláinak jelentkezésével.  
 
Változott a felvételik rendszere is. Központi rendelkezés szerint az idei tanévtől nem írásbeli, 
hanem szóbeli felvételit kell tartanunk az angol tagozatra jelentkezőknek. Ennek 
kidolgozását és a felvételiztetést Farkas B. és Kapásné G. Zs. végezte. A kb. 50 fő 
vizsgáztatására márciusban került sor. A jelentkezők nemcsak Fejér, hanem Tolna, Bács-
Kiskun és Pest megyéből is érkeztek. A német tagozat helyett heti 5 órás képzést hirdettünk 
meg a leendő 9. évfolyamon. Erre a felvételi pontszámok alapján lehetett bekerülni. 
 
Tanulmányi versenyek 
 
Az idegen nyelvi munkaközösség a munkatervében meghatározott szintű egyéni és 
csapatversenyekre készített fel tanulókat. Ezek közül ebben az évben a legfontosabbak a 
következők voltak: 
 
5.-8. évfolyam: 
 

• OÁTV (7.-8. évf.) angol nyelvből (Szabados E.) 4 fő 
• A Dózsa Gy. Ált. Isk. városi német nyelvi csapatversenye felső tagozatosoknak, 2. és 

6. helyezés ( Csathóné Z. N., Trischberger Zs., Ajtony K.) 
• A Dózsa Gy. Ált. Isk. városi országiismereti vetélkedője angol nyelvből 6. 

osztályosoknak, 2. helyezés (Szabados E.)  
• Az Arany János Ált. Isk. városi versenye angol tagozatosoknak, 7. E, 3. hely 

(Szabados E.) 
• Litterátum országos német nyelvi verseny, Székesfehérvár, 7.E (Trischberger Zs.) 
• A Grimm Kiadó szótárhasználati pályázata 6.-7. évf. (Trischberger Zs.) 
 

9.-12. évfolyam: 
 

• OKTV (11.-12. évf.) Angol nyelv: Farkas B. 5 fő, Kapásné G. Zs 11 fő, Bálint É. 3 fő, 
Vinklárné P. Zs. 3 fő.  Német nyelv: Csathóné Z. N. 5 fő, Trischberger Zs. 1 fő.  Latin 
nyelv: Kitzák m. 5 fő Továbbküldve a 2. fordulóba angolból 4 dolgozat (Kapásné G. 
Zs., Bálint É.) 

• A Bánki „Celebrations” angol vetélkedője, 9. B, 1. hely (Frakas B.) 
• Városi német vetélkedő, 9. E, 2. hely (Trischberger Zs.) 



• A Kereskedelmi városi angol műveltségi vetélkedő középiskolásoknak, 10. A, 1. hely 
(Farkas B.) 

•  A Rudas városi középiskolai szépkiejtési versenye német nyelvből, 1. és 4. hely 
(Trischberger Zs.) 

• Országos francia tollbamondási verseny, Budapest (Szabados E.) 
• A Grimm Kiadó szótárhasználati pályázata 9. és 11. évf. (Trischberger Zs.) 1. hely 

 
Az idegen nyelvekből a többi tantárgyhoz képest évek óta kevesebb városinál magasabb 
szintű versenylehetőség van. A levelezős versenyekre, pályázatokra való jelentkezést 
nehezíti, hogy regisztrációs díjat kell fizetni, így az csak írásbeli szülői beleegyezéssel 
történhet meg.A tavaly országos eredményt hozó latin versenyeken azért nem indulhatott 
diákunk, mert az adott évfolyamokon nincsen latin csoport. A legnagyobb veszteség az 
idei tanévben az, hogy nem hirdették meg a több évtizedre visszanyúló megyei angol és 
német tanulmányi versenyt, amelyen tanulóink több kategóriában is az 1.-3. helyeken 
szerepeltek. 
 

Érettségi vizsgák 
 
A középszintű érettségi vizsgákon valamennyi munkaközösségi tag vizsgáztatott. Ebben a 
tanévben angolból 5, németből 2 tanulónk tette sikeres emelt szintű érettségi vizsgát. 
Az idén érettségizők közül sokan a korábbi években szereztek érettségi tanúsítványt, amely 
alapján kapták érettségi jegyüket: 
 

• Középszint: 23 angol, 5 német 
• Emelt szint: 16 angol, 1 német 
• 1 fő a tavalyi német nyelvi OKTV-én elért eredménye alapján kapott 100%-os 

bizonyítványt  
 

A 12. évfolyamosok érettségi felkészítésén kívül az előrehozott érettségizők felkészítését a 
vizsgákra külön érettségi előkészítő foglalkozásokon végeztük. A 2009. május-júniusi 
vizsgaidőszakra vonatkozó adatok: 
 

• Középszint: 9 angol, 4 német 
• Emelt szint: 1 angol, 1 német 

 
Az áprilisi próba érettségin a feladatsorokat angol nyelvből Vinklárné P. Zs. és Farkas B., 
németből Trischberger Zs, franciából Hajas Zs. állították össze. Egy idegen nyelv kötelező, de 
sokan a másik nyelvből délutáni időpontban írtak (Ügyelt Ajtony K.) A próba érettségik idei 
rendszerével egyetértünk, arányosabb terhelést jelent a végzősöknek, ugyanakkor idegen 
nyelvekből jól szimulálják a valódi vizsga körülményeket. 
 

Nyelvvizsgák, szintvizsgák 
 
Tanulóink között változatlanul magas az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt 
szerzők száma Ezt nyilván ösztönzi az is, hogy ezzel plusz pontokat kapnak a felvételi 
eljárás során. A tanév során sikeresen nyelvvizsgázókról jelenleg csak hozzávetőleges 
adatokkal rendelkezünk, hiszen az április, május, júniusban vizsgázók még nem mind 
kapták meg az eredményeiket. Örvendetesen nő a felsőfokú vizsgát tevők száma. 



Ebben a tanévben a nyolcosztályos képzési rendszerben a 8. E tanulói tettek írásbeli és 
szóbeli részből álló szintvizsgát német és angol nyelvből. Felkészítő tanárok: Ajtony K. 
és Mihály I.-né. 
 

Osztályozó vizsgák 
 
Augusztusban, és februárban összesen mintegy 100 írásbeli és ugyanennyi szóbeli feleletet 
értékeltünk. A munkatervnek megfelelően előkészítettük az augusztusi osztályozó vizsgákat. 
A feleletek várható száma: angolból 35 németből 18, franciából 2 és oroszból 7. 
A munkaközösség tagjai előre meghatározott beosztás szerint vesznek részt a 
vizsgáztatásban, amely munkát ebben a tanévben is zökkenőmentesen és felelősségteljesen 
végeztek.  
Az osztályozó vizsgák megszervezéséért és lebonyolításáért felelős a munkaközösség-vezető 
(Kapásné G. Zs.) 
 
2008. augusztus: 
 A német írásbelik összeállítása és javítása: Ajtony K., Csathóné Z. N., Kácserné T. É., 
Polányiné B. K., Trischberger Zs.; szóbeli vizsgáztatás: Csathóné Z. N., Trischberger Zs. 
Az angol írásbelik összeállítása: Kitczák M., Kapásné G. Zs. Az írásbeli javítása: Kitczák M., 
Kapásné G. Zs., Farkas B., Bálint É. Szóbeli vizsgáztatás 2 bizottságban: Kapásné G. Zs., 
Vinklárné P. Zs. illetve Farkas B., Szabados E. 
Az orosz írásbelik összeállítása és javítása: Ajtony K. Szóbeli vizsgáztatás: Ajtony K, Péntek 
K. Vinklárné P. Zs. 
(Az írásbelin ügyelt: Ajtony K.) 
 
2009. február: 
Az angol írásbelik összeállítása és javítása: Kitzák M., Kapásné G. Zs., Farkas B.  Szóbeli 
vizsgáztatás: Kapásné G. Zs. és Vinklárné P. Zs, 
A német írásbelik összeállítása és javítása: Trischberger Zs., Ajtony K. Szóbeli vizsgáztatás: 
Ajtony K. és Polányiné B. K.  
Az orosz írásbelik összeállítása és javítása: Szabados E., Kitzák M. Szóbeli vizsgáztatás: 
Szabados E. és Kitzák M. 
(Az írásbelin ügyelt: Kitzák M.) 
 
Folyamatosan készülünk arra is, hogy orosz nyelvből fognak érettségizni azok a diákok, akik 
orosz nyelvi csoport hiányában magánúton tanulják ezt a nyelvet.  
Az előrehozott érettségi lehetősége jelentősen megnövelte az osztályozó vizsgákra 
jelentkezők számát. Ez a nagyságrend indokolttá teszi annak megfontolását, hogy ezek a 
vizsgák a felvételikkel azonos elbírálásban részesüljenek.  

 
Külföldi kapcsolatok 
 
Az idei tanévben a dortmundi testvériskola lemondta diákjainak őszi látogatását, annak 
ellenére, hogy a német szakosok Csathóné Z. N. vezetésével már mindent megszerveztek.. 
A mi diákcsoportunk júniusi utazása és a németországi program azonban már 
zökkenőmentesen lezajlott.(Csoportvezető: Csathóné Z. N., kísérőtanár: Kácserné T. É.)  
 
Decemberben ismét sor került a német ESZÉF csoportok bécsi kirándulására. 
(Csoportvezető: Ajtony K. , kísérő tanár: Csathóné Z. N.)  
 



Ebben a tanévben nem volt elég jelentkező a meghirdetett angliai és franciaországi utakra, 
jövő ősszel azonban egy 30 fős diákcsoport tesz látogatást Svájcba a CERN központjába 
Farkas B. szervezésében.  
 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 
 
A tanév elején a 9. évfolyamosok szintfelmérését elvégeztük és a nyelvi csoportokat 
kialakítottuk. A tanmeneteket és a témazáró dolgozatok tematikáját a munkaközösség-vezető 
ellenőrizte. 
Tantárgyi átlagok 2008/2009: 
Angol: 4,257 
Német: 4,146 
Francia: 3,815 
Latin: 4 
A négyosztályos képzésben az iskolai eredményeket összevetve a nyelvi csoportátlagokkal 
kitűnik, hogy a 9. évfolyamon vannak a leggyengébb átlagok. A tanulók egyre eltérőbb szintű 
nyelvi tudással érkeznek még a tagozatokra is. A szaktanárok folyamatos erőfeszítéseket 
tesznek a hiányosságokkal rendelkezők szintre hozására és a haladási ütem tartására. Ezt 
megnehezítik a 20 főt meghaladó csoportlétszámok.  
A tanulmányi versenyekre, érettségikre való felkészítést és a tehetséggondozást szolgálták a 
különböző szervezett foglakozások: 

• Német szakkör az 5. E-seknek (Cathóné Z. N.) 
• Latin szakkör kezdőknek (Kitzák M.) 
• Angol verseny-előkészítő (Kapásné G.Zs.) 
• Német szakkör a 9. B tagozatosainak (Polányiné B. K.) 
• Angol érettségi előkészítő (Kapásné G. Zs.) 
• Felkészítés a szóbeli érettségi vizsgára angolból (Farkas B., Kitzák M., Csathóné Z. N. 

Vinklárné P. Zs.) 
• Felkészítés az írásbeli érettségi vizsgára német nyelvből (Polányiné B. K.) 
• Francia szakkör 9. E (Hajas Zs.) 
• Felkészítés a francia érettségi vizsgára (Hajas Zs.) 

 
A lemaradó tanulók felzárkóztatására korrepetáló órákat tartott az 5. E és 11. E osztályoknak 
Bálint É. angolból. a 10. A/B/C csoportnak Hajas Zs. franciából. 
 

 
Szakmai továbbképzések, pályázatok 
A munkaközösség tagja közül ebben a tanévben is többen vettek részt egyetemi 
képzésben illetve rendszeresen jártak szakmai továbbképzésekre: 

• Pedagógus szakvizsga angol szakirány: Kapásné G. Zs. 
• Német egyetemi kiegészítő szak: Polányiné B. K. 
 
• A Grimm Kiadó szótárbemutatója: Ajtony K.,  Csathóné Z. N.,  Trischberger Zs., 

Szabados E., Polányiné B. K., Kácserné T. É. 
• Az MM Publications tankönyvbemutatója 2008. augusztus: Vinklárné P. Zs.  
• Az Oxford Kiadó tankönyvbemutatója: Szabados E., Vinklárné P. Zs. 
• Francia módszertani konferencia 2009. június: Szabados E., Hajas Zs. 

 



A szakmai felkészülést és az iskolai segédanyagok bővítését szolgálja a folyamatos 
kapcsolattartás a különböző kiadókkal: angolból Farkas B. (Oxford, Longman, Macmillan) 
németből Ajtony K.(Hueber, Grimm). A német továbbképzéseken az iskola német szótárakkal 
gazdagodott, az iskolai könyvtár pedig egy 15 ezer forint értékű könvvcsomagot kapott. Az 
angol kiadóktól a nyolcadikosok versenyéhez kaptunk jelentős támogatást. 
Az iskola taneszköz igénylési pályázaton tanári segédkönyveket nyertünk angol, orosz és 
német nyelvekből.(Pályázók: Ajtony K., Kitzák M., Szabados E.) Az iskolafejlesztési 
alapítványtól egy projektort nyertünk, amelyet a 205-ös tanteremben fogunk használni. 
(Pályázó: Kapásné G. Zs.) 
 
Egyéb 
 
Az angol órák ellátását a következő tanévben is csak óraadó alkalmazásával tudjuk 
megoldani. A munkaközösség javaslata, hogy térjünk vissza arra a korábbi rendszerre, 
amelyben a leendő 5. évfolyamon évente felváltva angol illetve német az első idegen nyelv. 
Ez arányosabb munkamegosztást biztosítana a tantárgyfelosztásban. Ha azonos nyelvet tanul 
az osztály az első négy évben, akkor nagyobb az esélye annak is, hogy a második idegen 
nyelv választásánál lehet francia, orosz vagy latin csoportot indítani.  
 
Az idegen nyelvi szaktantermek dekorációját frissítettük. A tanulók által készített projekt 
munkák folyamatosan bemutatásra kerülnek. (302-es terem: Trischberger Zs., Csathóné Z. N. 
03-as terem: Farkas B.)  
 
Ebben a tanévben 3 tanárjelölt végezte nálunk gyakorló tanítását angol, német és latin  
nyelvből. Vezető tanárok: Kapásné G. Zs., Csathóné Z. N., Kitzák M. 
 
Az iskola minőségirányítási programjának keretében az ide tanévben 4 kollégánk, Farkas 
B., Trischberger Zs., Szabados E. és Ajtony K. szakmai munkáját értékeltük. A 
minőségbiztosítási team tagjaként Csathóné Z. N. és Kitzák M., munkaközösség-vezetőként 
.Kapásné G. Zs végezte az óralátogatásokat ( 20 óra) 
 

A kezdő tanárokat segítő 3 éves gyakornoki program indult Bálint Éva kollégánk 
részére.. A tanítási folyamat tervezésében a tanmenetek összeállításához, a tanítási órák 
menetének kialakításához, az óravázlatok írásához segítséget kapott a szakmai segítőtől. A 
módszertani konzultációkon az általa tanított 5. E, 10. E és 11. E osztályok haladási ütemének 
tartásáról, a legcélravezetőbb módszerek kiválasztásáról, a fegyelmi és motivációs problémák 
megoldásáról a tanév során folyamatosan tanácsokat kapott és visszajelzéseket adott. 
Szakmai segítő: Kapásné G. Zs A tanórák előkészítésével, megszervezésével kapcsolatos 
teendők és a segédanyagok kiválasztásával kapcsolatban a munkaközösség angol és más 
nyelveket tanító tagjaitól is rendszeresen kapott segítséget. 
A gyakornok könnyen beilleszkedett a tantestületbe és az idegen nyelvi munkaközösségbe, 
amelynek munkájában kezdettől fogva aktívan részt vett. 
 
Összegzés: 
 
Az idegen nyelvi munkaközösség a 2008/2009. tanévre a munkatervében kitűzött feladatokat 
teljesítette. 
 
 
Dunaújváros, 2009. június 25.                                                      Kapásné Gavlik Zsuzsanna  



                                                                                                        Munkaközösség vezető 



                                               Matematika munkaközösségi beszámoló 
 
 
 
     A matematika munkaközösség a munkatervben leírtakat a következők szerint teljesítette. 
     A következő versenyeken szerepeltünk eredményesen: 
          Arany János városi matematika versenyen,ahol első lett 5. évfolyamon Kovács Evelin  
          (Pocsai Mária tanítványa) 6. évfolyamon  pedig Jójárt Bence (Polányiné Boldog Katalin  
          tanítványa) 
          Zrínyi Ilona matematika versenyen  6.évfolyamon országos 11.helyezett lett  
          Jójárt Bence (Polányiné Boldog Katalin tanítványa) 
          Kenguru matematika versenyen megyei szinten a legjobbak: 
                   6. évfolyamon Jójárt Bence 6.hely (Polányiné Boldog Katalin tanítványa)  
                   9. évfolyamon Csathó Ábel 6.hely (Molnár Zoltánné tanítványa) 
                   10. évfolyamon Buza Dániel 5.hely és Szalóki Ákos 9.hely (Müllerné Ódor  
                                             Mariann tanítványai) 
          Német Margit városi matematika versenyen:Rácz  Bettina 1.helyezett 
                                                                                 Kárász Mátyás  2.helyezett 
                                                                                 Filotás Bianka 4.helyezett 
                               (az előbbi Molnár Zoltánné az utóbbiak Pocsai Mária tanítványai) 
          Arany Dániel matematika versenyen  9.évfolyamon Mészáros Martin országos  
                   33 helyezett lett (Molnár Zoltánné tanítványa) 
          Megyei matematika versenyen 10.évfolyamon Buza Dániel 1.helyezett(Müllerné  
                                                            Ódor Mariann tanítványa) 
                                                            12.évfolyamon Böttger Éva 3.helyezett(Gentischerné 
                                                             Dani Zita tanítványa) 
                                                             És Jadlószki Tamás dicséretetben részesült (Keszler  
                                                             Ágnes tanítványa) 

  A Tatai Öveges Emlékversenyen és az OKTV-n is képviselték tanulóink iskolánkat,     
       kimagasló eredményt nem értek e 
A levelezős Abacus és Bendegúz  matematika versenyeken is több tanulónk indult. 
Közöttük a legjobbak:  

5. évfolyamon Kreisch Dávid bronzfokozatú dicséretben részesült 
(Pocsai Mária tanítványa) 

                                 6. évfolyamon Jójárt Bence eredményesen szerepelt 
                                                        Iglódi Viktória eredményesen szerepelt 
                                                        (Polányiné Boldog Katalin tanítványai) 

8. évfolyamon Fábián Milán eredményesen szerepelt (Pocsai Mária 
tanítványa)  

                                 5. évfolyamon Szalai Boglárka arany fokozatot kapott  
Szűcs Kristóf arany fokozatot kapott 
(Heltai Éva tanítványai) 

                                 6.évfolyamon Gregorich Ákos arany fokozatot kapott 
                                                         (Polányiné Boldog Katalin tanítványa) 
 

 A Bolyai városi matematika versenyt hagyományokhoz híven iskolánk rendezte meg. 
Első alkalommal terjesztettük ki az általános iskolásokra is. A rendező osztály a 10.e 
volt. Hálás köszönet nekik és szaktanáruknak Müllerné Ódor Mariannak a rendkívül 
tartalmas feladatsorok összeállításáért és több hónapos kitartó munkájukért. Az elődöntő 
több fordulós volt. A megoldott feladatokra kapott pontszámok alapján lettek behívva a 



legjobb csapatok. Mind a 8. és mind a 9. évfolyamon is második helyen végeztek 
iskolánk legjobban szereplő csapatai. .Így a következő verseny rendezési jogát a 9.e 
szerezte meg. 
 
Munkaterven kívül képviselték gyerekeink iskolánkat a SZTE Bolyai Intézetének 
pályázatán. Buza Dániel,Gábris Zita, Rehány Orsolya, Takács Dóra dicséretben 
részesültek.(Müllerné Ódor Mariann tanítványai) 
 
Két versenyen nem tudtunk indulni. A Varga Tamás matematika verseny kiírását 
későn vettük észre. Jövőre erre jobban kell figyelnünk .A városi Euklideszi matematika 
versenyre pedig sajnos már sokadik alkalommal nem kaptunk meghívást. 
 
Új dolog volt a 8. osztály részére megtartott matematikai akadályverseny. A Duna-
parton lévő szoborparkban került megrendezésre A feladatok zöme a szobrokkal volt 
kapcsolatos. Az akadályversenyt szalonnasütés,majd számháború követte. Célunk volt  a 
gyerekek érdeklődésének felkeltése a matematika iránt. A versenynek nagyon jó volt a 
visszhangja,szeretnénk belőle hagyományt teremteni. 
 
Tankönyvek terén sajnos nem jelent meg a „Sokszínű matematika” tankönyvcsalád 
8.osztályosok részére írt könyve .Remélhetőleg a következő tanévben már tudunk vele 
dolgozni. 
 
Próba érettségit idén is tartottunk. Kivételesen azonban nem délutáni időpontban került 
megrendezésre. Sikerült a 3 illetve 4 órát az órarendbe beilleszteni. Csupán egy nem 
szakos tanórát kellett igénybe venni. Ezt óracserékkel tudtuk megoldani. Véleményem 
szerint szerencsésebb volt a régebbi rendszer, miszerint délutáni időpontokban került 
megrendezésre . 
 
Szerencsésen lebonyolítottuk a kompetenciaméréseket, felvételiket, szintvizsgákat és az 
érettségit. A kompetenciamérés eredményét kíváncsian várjuk. Az szintvizsgák és az 
érettségi mindenkinek sikerült. Sajnos mind a felvételinél, mind pedig az érettséginél 
volt jogos reklamáció. Különösen figyelnünk kell az elkövetkezőkben arra, hogy ezek 
számát csökkentsük, munkánk pontosabb, kikezdhetetlen legyen. 
 
Az év folyamán pályázhattunk taneszközökre. Vonalzókat kaptunk. Egyenest, 
derékszögűt és szögmérőt. Kaptunk két mágneses táblát valamint mágneses eszközöket 
a törtek tanításához. Nagy gond ezek tárolása. Szeretnénk egy komoly matematika 
szertárt, ahol méltó helyük lehetne a szemléltetőeszközeinknek. Régi vágyunk a 101-es 
terem szekrényeinek zárhatóvá tétele. Ideális hely lenne a fontosabb eszközök tárolására 
így nem kellene értük  az iskola legtávolabbi pontjába mennünk. 
 
Köszönet a munkaközösség minden tagjának az egész éves türelmes, kitartó munkájáért. 
Kívánok mindenkinek jó pihenést és feltöltődést, hogy újult erővel tudja a következő 
tanév feladatait teljesíteni. 
 
 
                                                                                   Molnár Zoltánné 
                                                                                           mk.vez.  
 
Dunaújváros,2009-06-23                           



BESZÁMOLÓ A FIZIKA-INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG 2008-2009-ES 
TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 
 

Az alapfeladatokon felüli /tanmenetek, versenyjelentkezések, versenydolgozatok javítása, 
eszközbeszerzés, pályázatok, osztályozóvizsgák, leltározás, teremrendezés…/ események havi 
lebontásban: 
 
A nyár folyamán: 
 
Buza Dániel /10.E/ Kínában, Urumcsiban vett részt a CASTIC nemzetközi innovációs 
versenyen. /Kispál István/  
Hujber Áron /12 .B/ pedig az USA-ban, Hunstville-ben volt egy nemzetközi űrtáborban. 
/Zloch Istvánné/ 
Az órarendkészítésben dolgozott: Baloghné Solti Gyöngyi, Keszler Ágnes, Müllerné Ódor 
Marianna. 
A tankönyvrendelést iskolai szinten Takács László fogta össze. 
Kispál István a MICROSOFT nyári tanártovábbképzésén vett részt. 
 
Szeptemberben: 
 
Lebonyolódtak a fizikus táborok. A 12. ESZÉF fizika csoportnak Rácalmáson a Jankovich 
kúriában 2 napon át Baloghné Solti Gyöngyi, Keszler Ágnes, Molnár Zoltánné, Zloch 
Istvánné tanárok közreműködésével zajlott. A 8.E osztálynak szintén Rácalmáson 1 napos 
tábor volt egy csónakházban. Kispál István, Zloch Istvánné, néhány kolléga, szülő és a 11.E 
osztályosok segítségével, irányításával. A táborokat anyagilag az Iskolafejlesztési Alapítvány 
is támogatta. 
  
Októberben:  
 
Az Öveges József Emlékversenyen voltunk Tatán négy diákkal. A csapat a középmezőnyben 
végzett. A csapattagok: Szalóki Ákos /10.E/, Fási Szabolcs /9.E/, Korom Dávid /10.A/, Fűrész 
Fanni /9.A/. /Müllerné Ódor Marianna, Kispál István/ 
 
Folytatódott a TELLER-CENTENÁRIUMI rendezvénysorozatunk. Egy fizika-délután 
keretében Licsák András meghívott előadó a paksi atomerőműről, Fábián István igazgató 
filozófiai problémákról tartott előadást a kb. 80 fős hallgatóságnak a társalgóban. 
 
A TELLER-CENTENÁRIUMI pályázati anyagunkat összegeztük és elküldtük a MNT-nak. 
 
Az Öveges József Általános Iskolai Fizikaversenyen 4 diák indult, közülük Szücs Botond 
/8.E/ bejutott a 2. fordulóba. /Kispál István/ 
 
Kispál István a Kutató Tanárok Országos Konferenciáján vett részt Győrben, majd tavasszal 
Budapesten. 
 
Novemberben: 
 
Buza Dániel /10.E/, eredményeinek elismeréseként az Európai Szabadalmi Hivatal 
központjában vendégeskedett. /Kispál István/ 



 
A fizika OKTV-n 7 tanuló indult, Heltai Botond /12. A/ és Varga Balázs /12.A/ dolgozatát 
küldtük tovább. /Zloch Istvánné/ 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola által szervezett komplex természetismereti vetélkedőn 1. 
helyezett lett iskolánk csapata: Tóbiás Anett /6.E/, Kanál Attila /7.E/, Kárász Mátyás /8.E/. 
/Baloghné Solti Gyöngyi, Zloch Istvánné/ 
  
Megalakult iskolánkban a KOCKÁK KÖRE diákkör, Kispál István vezetésével. Célja a 
fizika, informatika témában érdeklődő tanulók összefogása. A nyitó rendezvényen Buza 
Dániel és Hujber Áron különleges nyári élményeikről élvezetes beszámolót tartottak az 
érdeklődőknek. 
 
Decemberben: 
 
Lezajlott a Lánczos Kornél Megyei fizikaverseny általános iskolai kategóriájának 2. fordulója 
Székesfehérváron. Eredményeink: 
7. osztályosok: 1. hely: Balogh Máté /Baloghné Solti Gyöngyi, Zloch Istvánné/ 
                         2. hely: Sebestyén Gábor /Zloch Istvánné/ 
8. osztályosok: 1. hely: Szücs Botond 
                         3. hely: Kiss-Pápai Levente, tanáruk: Kispál István 
 
Az OKTV informatika I. kategória verseny 2. fordulójába Kiss Árpád /12.A/  jutott tovább. 
/Kispál István, Takács László/ 
 
A Móricz Zsigmond Általános Iskola által szervezett városi és városkörnyéki 
számítástechnikai versenyen az 1. helyezett csapat: 

Kiss-Pápai Levente /8.E/ 
Korom Szilárd /8.E/ 

            Tanáruk: Takács László. 
 
A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola komplex természettudományi vetélkedőjén a 
8.E osztály csapata 3. helyezett lett. /Rácz Bettina, Loboda Ákos, Szücs Botond/. Fizika 
tanáraik: Kispál István, Zloch Istvánné. 
 
A TELLER-CENTENÁRIUMI pályázatunk díjazott lett, megkaptuk:  

• a Paksi Atomerőmű ZRT különdíját 
• az ELFT különdíját 
• dicséretet 

A kapott 150 000 Ft jutalomból egy projektort vettünk és az iskola jóvoltából laptoppal 
kiegészítve a 201-es tanteremben használhatjuk az eszközöket. 
Munkaközösségünk összefogását, lelkes munkáját jelzi ez a díj. 
 
Januárban: 
 
Megrendeztük a városi és városkörnyéki általános iskolai fizikaversenyt a 8-os tanulóknak, 
felelősei: Molnár Zoltánné, Sárköziné Szumzer Erzsébet tanárnők. 26 diák indult, elméleti, 
játékos feladatokkal színesítettük idén a feladatsort. 
Anyagi támogatást kaptunk az önkormányzattól. 
 



A Nemes Tihamér OKSZTV programozás kategóriában a 2. fordulóba jutottak: 
Kiss-Pápai Levente /8.E/, Korom Szilárd /8.E/, Korom Dávid /10.A/, Nyári Dávid /9.E/, 
Kispál István tanítványai. 
 
Februárban: 
 
A Mikola Sándor fizikaverseny 1. fordulójában 23 diák indult. Buza Dániel /10.E/ dolgozatát 
küldhetttük tovább. /Müllerné Ódor Marianna/ 
 
A Szilárd Leo fizikaversenyen egy diák indult. 
 
A Nemes Tihamér OKSZTV-n, alkalmazói kategóriában 2. fordulós versenyzőink: 
Buza Dániel /10.E/, Nyári Dávid/ 9.E/, Takács László tanítványai. 
Ugyanezen verseny programozás kategóriában a 3. fordulóba Kispál István tanítványai 
jutottak: Kiss-Pápai Levente /8.E/ és Nyári Dávid /9.E/. 
 
A Lánczos Kornél középiskolai megyei fizikaversenyre 31 pályamunkát küldtünk, itt is szép 
eredmények születtek: 

9-10. évfolyam:1. Korom Dávid /10.A/ 
                                     1. Nyári Dávid /9.E/ 
                                     2. Fási Szabolcs /9.E/, ők Kispál István tanítványai 

11-12. évfolyam: 2. Heltai Botond /12.A/ /Zloch Istvánné/ 
                                  3. Hanák Dávid /11.E/ /Kispál István/ 

Különdíjak: Sahin-Tóth Judit /11.A/ /Kispál István/ 
                               Kovács Márton /10.E/ /Müllerné Ódor Marianna/ 
Az iskola anyagi támogatást nyújtott az utazáshoz. 
 
Az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája válogatóján Nyári Dávid /9.E/ és Buza Dániel 
/10.E/ szerepeltek és Dani bekerült az öt fős magyar csapatba. Mindkettejük tanára Kispál 
István. 
 
Márciusban: 
 
A Nemes Tihamér OKSZTV programozás kategóriájában az  országos döntőben:  
             Kiss-Pápai Levente /8.E/ 41.hely 
             Nyári Dávid /9.E/ 47.hely 

 Kispál István a felkészítő. 
Ugyanezen a versenyen, alkalmazói kategóriában Buza Dániel /10.E/ is bejutott a 3. 
fordulóba. /Takács László/ 
 
A LOGO Országos Számítástechnika verseny második fordulójába jutott: 
 Kiss-Pápai Levente /8.E/ /Kispál István/ 
 
A városi WORD-Internet versenyen: 
 1. Kiss-Pápai Levente /8.E/ 
 3. Rácz Albert /7.E/ 
Tanáruk Takács László. 
 
E hónapban 6 diák vett részt nemzetközi fényszennyezés mérésben. /Zloch Istvánné/ 
 



Áprilisban: 
 
Próbaérettségit írtak a diákok fizika és informatika tantárgyakból közép és emelt szinten is. Ez 
mindenképpen jó dolog, vizsgahelyzetet, érettségi szituációt élhetnek át a gyerekek. 
Eredményeik is reális képet mutatnak a megszerzett tudásról.  
 
Két csoport is meglátogatta a paksi atomerőművet, zömében 11. évfolyamosok, kísérő 
tanárok: Baloghné Solti Gyöngyi, Kispál István, Molnár Zoltánné, Zloch Istvánné 
 
A Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő első fordulóján két 3 fős csapatunk vett részt. A 64 
csapatból középmezőnyben teljesítettünk. 
 
A MANT által kiírt csillagászati esszépályázatra két pályamunkát küldtünk. Kiss Viktor Attila 
/9.A/ munkájával országos 5. helyezést ért el. /Zloch Istvánné/ 
 
Az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján Lengyelországban Buza Dániel /10.E/ 2. 
helyezet lett. /Kispál István/ 
 
A Nemes Tihamér OKSZTV alkalmazói kategóriájának 3. fordulójában Buza Dániel /10.E/ 
46. helyezet lett. /Takács László/ 
 
A Szilágy Erzsébet Általános Iskola városi informatika versenyén: 
 1. Rácz Albert /7.E/ 
 3. Kiss-Pápai Levente /8.E/ 
 Tanáruk Takács László. 
 
Májusban: 
 
A 11.E osztály fizika záróvizsgát írt. /Kispál István/ 
 
A csillagászat éve alkalmából több versenyt is meghirdettek. 
A Kepler Országos Csillagászati Vetélkedőn két 3 fős csapat indult: a 7.E osztály csapata 
országos 26. helyezet lett: Szabó Martin, Kemele Dávid, Molnár Balázs.  
A Határ a csillagos ég pályázatra három 3 fős csapat nevezett. /Zloch Istvánné/  
 
A minőségbiztosításban koordinátorként idén Sárköziné Szumzer Erzsébet , értékeltként 
Zloch Istvánné  szerepelt.         
 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák, az eredmények: 
Fizika: 16 fő középszint, 1 fő emeltszint, átlaguk: 4,53. /Zloch Istvánné/ 
Informatika: 14 fő középszint, 5 fő emeltszint, átlaguk: 4,16. /Kispál István, Takács László/ 
 
Júniusban: 
 
A 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen Nyári Dávid /9.E/ 
kiemelt dicséretet, Buza Dániel /10.E/ dicséretet kapott. /Kispál István/  
 
Kispál István programjait egy országos taneszközkiállításon is bemutatták.        
 
                                                              



Egyéb megjegyzések: 
 
Az év folyamán fizika szakkör /Kispál István/ informatika szakkör /Kispál István/, fizika 
érettségi előkészítő /Zloch Istvánné/ segítették a tanulók felkészülését. Aktuálisan gyakran 
tartottunk korrepetálást, felzárkóztatást, versenyfelkészítést a hivatalos órákon felül. Iskolánk 
volt tanulói több szaktanárnál hospitáltak. Két kollégánk elismerésben is részesült. Kispál 
István Kontra György díjat, Zloch Istvánné Németh László díjat kapott. Eredményeink, 
rendezvényeink, híreink folyamatosan megjelennek az iskola honlapján. 
 
Iskolánk tanulmányi átlaga: 4,257 
Fizika átlag: 3,901 
Informatika átlag: 4,822 
Technika és életvitel átlag: 4,306  
 
 
Dunaújváros, 2009-06-30                                      Zloch Istvánné 
                                                                                     mk.vez. 



A Természettudományi munkaközösség  2008/2009-es tanévének beszámolója 
 
Munkaközösségünk tagjai: Dr Somorácz Györgyné 
                                            Sárköziné Szumzer Erzsébet 
                                            Trencséniné Berzai Zsuzsanna 
                                            Rohonczi István 
                                            Süveges Zoltán 
                                            Márkus Zoltán   
     munkaközösség-vezető: Kanálné Katona Edit 
      
1. Aktuális év eleji feladatok:  
 
Tanmenetek készítése, ellenőrzése  5-12. évfolyamon a következő tantárgyakból:  
    - természetismeret: 5.e  és 6. e 
    - egészségtan: 6. e 
    - kémia, biológia, földrajz: 7.e 
    - kémia, biológia, földrajz, egészségtan: 8.e 
    - kémia, földrajz:  9. és 10. évfolyamon 
    - biológia: 10.- 12. évfolyamon  
    - ESZÉF kémia 11-12. évfolyam  
    - ESZÉF biológia 11-12. évfolyam 
 
Szertárrendezés: kémia, biológia és földrajz szertárak Ebben a tanévben lehetőségünk volt a 
középszintű érettségi gyakorlati feladataihoz  és a tanórai kísérletekhez  vegyszereket 
vásárolni,  a kémia szaktanterem új  periódusos rendszerrel, a földrajz szertár pedig tájolókkal 
gazdagodott. 
Egész tanévben rendszeres feladatot adott a kémia órákra, az emelt szintű kémia és biológia 
órákra a kísérletek előkészítése és a laboreszközök rendben tartása. 
                                      
2. Versenynevezés és felkészítés  
  
Az 5-8. évfolyamokon: 
 
  a) 7-8. évfolyam 
-   Környezetvédelem  a jövőnkért vetélkedő ( Székesfehérvár) 
         A Visteon Hungary Kft által szervezett  megyei környezetvédelmi  versenyre a 7.e   
         csapata jutott be, ahol 7. helyezést értek el.                                                                          
         Csapattagok: Bándi András, Kemele Dávid, Kanál Attila  ( Felkészítő tanáruk: 
         Sárköziné Szumzer Erzsébet, Kanálné Katona Edit) 
 
 - Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny  
        Az iskolai fordulóba nyolc csapat nevezett be, közülük  első helyezést ért el 
        és a vándorserleg tulajdonosa lett egy évre: Korom Szilárd, Kiss-Pápai Levente, 
        Szücs Botond, Tillinger Marcell csapata.  A  Szalki-szigeten megrendezett városi 
        vetélkedőn három csapat képviselte iskolánkat. 
 
 -  Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny (Székesfehérvár) 
        A városi és városkörnyéki  versenyen 3. helyezést ért el a 8.e osztály csapata, tagjai:  
        Loboda Ákos, Kárász Mátyás, Molnár Valentin, Bartkó Viktor. Ők a megyei versenyen 
        6. helyezést értek el.  ( Felkészítő tanárok: Kanálné Katona Edit, Márkus Zoltán.) 



        A megyei versenyre továbbjutó diákok külön felkészítő foglalkozásokon vettek részt a  
        Polgári Védelmi Kirendeltség  szervezésében. 
 
 - Városi Kémia Verseny (Petőfi Sándor Általános Iskola) 
       A hetedikesek versenyén első helyezést ért el Zsidó Balázs. ( Felkészítő tanára: 
        Dr Somorácz Györgyné)   
       A nyolcadikosok között harmadik helyezést ért el Rácz Bettina. (Felkészítő tanára:   
       Sárköziné Szumzer Erzsébet) 
 
 
 b) 5-8. évfolyam:                                                                                                                                                 
-  Komplex természettudományi verseny (Petőfi Sándor Általános Iskola) 
    A városi versenyen első helyezést ért el gimnáziumunk csapata, melynek tagjai: 
    (Felkészítő tanáraik: Baloghné Solti Gyöngyi, Kanálné Katona Edit és Márkus Zoltán) 
    Tóbiás Anett 6.e, Kanál Attila 7.e, Kárász Mátyás Hunor 8.e . 
                                       -  
 
-  X. Téli Madaraink megyei  verseny (Seregélyes) 
   A versenyre mind a négy évfolyam diákjai beneveztek. A megyei versenyre az írásbeli  
   fordulókon legtöbb pontot elérő 10 csapatot hívták meg. A 8.e csapata: Mike Dávid,  
   Nagy Milán, Molnár Valentin, Loboda Ákos negyedik helyezést ért el.  
   (Felkészítő tanáruk: Márkus Zoltán) 
   A  szervezők egyben rajzpályázatot is hirdettek, ahol  a 6.e osztályos Németh Eszter rajzát        
   választották a verseny emblémájának. Őt és csapattársait könyvekkel  jutalmazták.  
                                       
-   XVII. Diák Biológusok Találkozója 
    Gimnáziumunk hagyományosan megrendezett városi és városkörnyéki versenyén a  
    helyezést elérő diákok:  
     I. hely Müller Márta (Tanára:  Kanálné Katona Edit) 
     II. hely  Kanál Attila  (Felkészítő tanára: Márkus Zoltán) 
     III. hely Kemele Dávid, Sebestyén Gábor, Szalai Boglárka, Pötör Boglárka, Takács Vanda,  
                   Maár Noémi, Budai Lili (Felkészítő tanáruk: Márkus Zoltán) 
 
  c) 8. évfolyam:  
 
-  Városi földrajz vetélkedő (Gárdonyi Géza Általános Iskola) 
 
-  Szentágothai János biológia verseny (Arany) 
 
-   Komplex Természettudományi Verseny (Bánki ) 
    Szücs Botond, Loboda Ákos és  Rácz Bettina harmadik helyezést ért el. (Felkészítő tanárai:  
    a természettudományi- és a fizika –informatika munkaközösség tagjai) 
 
-   Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola Környezetvédelmi megyei  
     versenyének témája: Veszélyben a Föld élővilága volt.  
      I. helyezést ért el : Szabó Gréta, Böttger Rebeka, Für Johanna  
      II. helyezést ért el: Debreceni Dorottya, Kapus Orsolya, Schmidt Gabriella 
      (Felkészítő tanáraik: Kanálné Katona Edit és Márkus Zoltán) 
 
 



 
      
 
A  9-12. évfolyamokon: 
 
   -  OKTV biológia és földrajz 
      Biológiából az OKTV második fordulójába jutott tanulók: 
       Varga-Szabó Veronika 12.e és  Dudás Eszter 12.b 
       (Felkészítő tanáruk: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
 
    - Bugát Pál XXVI. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedőn 
      helyezést elérő csapatok: 
              27. hely: Berekméri Eszter, Sahin-Tóth Judit, Horváth Dorina  11.a csapata 
              62. hely: Fazekas Bálint 11.c, Hanák Dávid 11.e, Kardos Viktória 11.e   
      ( Felkészítő tanáraik: Trencséniné Berzai Zsuzsanna, Zloch Istvánné) 
 
   -  Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny  
      A megyei versenyen III. helyezést ért el Kovács Krisztina 10.b 
      (Felkészítő tanára: Dr Somorácz Györgyné) 
       IV. helyezést: Kállai-Borik Róbert 9.e osztályos diák. (Tanára: Kanálné Katona Edit) 
            
    - Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi verseny 
       Az iskolai fordulón I. helyen végzett csapat tagjai: Mészáros Dalma 12.e, Markovics  
       Alexandra 12.e, Evele Borbála 12.e és Lakatos János 11.e A vándorserleget ők kapták. 
         
       II. helyezést ért el a 9.e csapata: Csathó Ábel, Koós Gábor, Pál Dávid, Hegyi Zoltán 
 
    - Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Székesfehérváron megrendezett megyei fordulóján  
       III. helyezést ért el: Tillinger Zsófia, Szendrődi Zita, Csathó Lotti, Sági Júlia 10.e  
       osztályos csapata.  
 
    - Irinyí János Országos Középiskolai  Kémia Verseny megyei fordulójába jutott : 
       Fási Szabolcs és Nyári Dávid 9.e osztályos tanuló (Felkészítő tanáruk: Sárköziné 
       Szumzer Erzsébet) 
       Fási Szabolcs az országos versenyen 56. helyezést ért el. 
 
     
   -  Természet Világa tudományos folyóirat 2008. évi Természet-Tudomány  Diákpályázatán  
       III. helyezést ért el  Berekméri Eszter 11.a osztályos tanuló Biokibernetika kategóriában. 
       (Felkészítő tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
    
   -  X. Diákbiológus- és Környezetvédő Napok   
      A Tatabányán megrendezett két napos versenyen különdíjat kapott Khail Sandián 11.b  
      osztályos diák (Felkészítő tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
 
   -  Rosti PálGimnázium, Általános és Szakképző Iskola által meghirdetett  Környezetvédelmi  
      megyei versenyen I. helyezést ért el a 10.e osztály csapata: Sági Júlia, Barna Bianka,                                  
       Csathó Lotti (Felkészítő tanár: Kanálné Katona Edit) 
 
        



   -  Dohányzásellenes városi vetélkedőn I. helyezést ért el: Gábris Zita, Várkonyi Krisztina és  
       Tillinger Zsófia 10.e csapata. (Felkészítő tanár: Kanálné Katona Edit) 
 
   -  XVII. Diák Biológusok találkozója 
          I. hely : Bálint Ildikó, Sári Noémi (Felkészítő tanáruk: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
          II. hely: Bucsella Edit ( Felkészítő tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
           
          III. hely: Vékony Blanka Felkészítő tanára: Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
                        Vitális Lilla (Felkészítő tanárai: Trencséniné Berzai Zsuzsanna és  
                         Dr Somorácz Györgyné) 
 
  -  Fejér megye Természeti Értékei biológia versenyen vett részt Sója Angéla és Pesei Zsófia  
      12. évfolyamos tanuló. Az eredményről még nem érkezett értesítés.  
 
- A komplex természettudományi vetélkedőkön a tanulók felkészítésében a Fizika-informatika 
munkaközösség tagjaival együtt vettek részt munkaközösségünk tagjai. 
 
3. Vizsgák:  
Munkaközösségünk ebben a tanévben is felkészítette a tanulókat a vizsgákra. Az írásbeli 
vizsgák feladatsorát a szaktanárok állították össze, javították és értékelték.  
 
1. Szintvizsga: 9.e osztályba szóbeli biológia vizsga  ( Kanálné Katona Edit) 
                        Az osztály vizsgaátlaga  átlaga: 4.3  
 
2. Záróvizsgák: 10.e osztályban írásbeli kémia vizsga ( Sárköziné Szumzer Erzsébet) és 
                             
                        földrajz vizsga ( Kanálné Katona Edit) 
                        Mindkét tantárgy átlaga: 4.0  
 
3. Érettségi vizsgák:  
 
        a) kémia középszintű érettségi vizsgát tett : 16 diák (Sárköziné Szumzer Erzsébet) 
 
        b) földrajz középszintű vizsgát tett 9 diák ( ebből  előrehozott érettségi vizsgát  4 diák)     
            Az őszi vizsgaidőszakban kettő diák középszintű, egy pedig emelt szintű előrehozott 
            vizsgát tett. (Kanálné Katona Edit) 
                      
        c) biológia középszintű vizsgát tett: 11 diák  
                          emelt szintű vizsgát tett: 10 diák (Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
 
Ebben a tanévben is próbaérettségit írtak a 12. évfolyamos ESZÉF tanulói biológia és kémia  
tantárgyakból. Dicséretet érdemel az emelt szintű biológia szóbeli érettségin két diák, akik 
100%-os teljesítményt nyújtottak: Varga-Szabó Veronika 12.e és Dudás Eszter 12.b 
 
4. Tanulmányi kirándulások  
-  Biológia 11. ESZÉF terepgyakorlata Csákváron. (Felelős: Trencséninéné Berzai Zsuzsanna, 
    kísérők: Dr Somorácz Györgyné és Márkus Zoltán) 
    A tanulók megfigyeléseiket projekt munkában összegezték. A két csoport terepgyakorlaton 
    a Duna-part és a Kádár –völgyi Arborétum élővilágát  is tanulmányozta.  
 



-  Biológia 12. ESZÉF Rácalmási Nagy-szigeten végzett terepgyakorlati megfigyeléseket. 
   (Felelős:Trencséniné Berzai Zsuzsanna, kísérők: Dr Somorácz Györgyné és Márkus Zoltán) 
 
- Kísérő tanár volt a 7.e osztály tanulmányi kirándulásán Márkus Zoltán.  
      
 
 
 
 
5. Munkaközösségünk fő vállalásai:  
a)   A XVII. Diák Biológusok Versenyének  megszervezése és lebonyolítása.  
Munkaközösségünk ebben a tanévben is megrendezte városi- városkörnyéki vetélkedőjét. 
Az egyszerre öt helyszínen zajló verseny nagy népszerűségnek örvend diákjaink körében is.  
Bízunk abban, hogy a következő években is lehetőségünk lesz megrendezni a Diák 
Biológusok Versenyét. Ennek feltétele a pályázatokon nyert jutalmazásra fordított anyagi 
támogatás. Ebben a tanévben is a DMJV PH Építésügyi és Környezetvédelmi Iroda, a 
Kossuth Könyvkiadó,  valamint  a Széchenyi  Iskolafejlesztési Alapítvány tette ezt lehetővé. 
Köszönjük támogatásukat! Munkaközösségünk tagjai összehangolt csapatmunkával tették 
lehetővé a vetélkedő lebonyolítását, melyért mint munkaközösség-vezető ezúton mondok 
köszönetet!  
A jelentkezési lapok alapján a témakörök szerint a versenyzők kategóriába sorolása, az 
értékelés koordinálásának   felelőse: Dr Somorácz Györgyné volt. 
A verseny lebonyolításáért felelt: Sárköziné Szumzer Erzsébet, a szervező osztály a10.a . 
A zsűritagokkal a kapcsolattartás, meghívók kiküldése, támogatók felkérése (pl. a Kossuth 
Könyvkiadó) : Trencséniné Berzai Zsuzsanna 
A versenyzők felkészítése: munkaközösség tagjai 
Jutalmazás, értékelés felelőse: Kanálné Katona Edit 
Aktuális feladatok ellátása a versenyen: Süveges Zoltán és Márkus Zoltán 
Köszönetünket szeretnénk kifejezni ezúton is a Mezőföld Természetfotó Klub tagjainak a 
jutalmazására felajánlott 12 természetfotóért.  
Ezúton köszönjük a szakmai zsűri munkáját is. 
b)   A  Környezetvédelmi és Katasztrófavédelmi Verseny iskolai fordulójának 
megrendezésére, a 22 csapat felkészítésére, jutalmazására és vendéglátására összesen                 
154.000, Ft-ot nyert pályázaton munkaközösségünk. 
A pályázat célja a környezettudatos szemléletmód fokozottabb érvényesítése, a 
környezetvédelmi tudatos nevelés, szemléletformálás elősegítése a dunaújvárosi általános- és 
középiskolás tanulók számára környezetvédelmi és katasztrófavédelmi iskolai vetélkedők 
megrendezésével. 
Az országos verseny ebben a tanévben nem került megrendezésre. 
A 7-12. évfolyamos diákok felkészülését az iskolai fordulóra munkaközösségünk tagjai  
segítették. Köszönet a 10.a osztály tanulóinak, akik részt vettek a verseny lebonyolításában. 
A következő tanévben megrendezésre kerülő vetélkedőre még több csapat jelentkezett. Az 
általános iskolai korcsoportból 8 , a középiskolaiból 19. Nagy létszámuk miatt a vetélkedő 
tervezett időpontja  2009. november 12 és 13. A pályázaton elnyert támogatás összege:  
189.000 Ft. 
 
  
6. Egyéb feladatellátás: 
 
- Kitaibel Pál versenyfelkészítés (Dr Somorácz Györgyné) 



- Földrajz érettségi előkészítő óra ( péntek 7. óra Kanálné Katona Edit) 
- Biológia szintvizsga szóbeli vizsgáztatás (Vizsgabizottsági tagok: Kanálné Katona Edit,  
   Dr  Somorácz  Györgyné, Trencséniné Berzai Zsuzsanna) 
- Kémia záróvizsga írásbeli  feladatsorának összeállítása és javítása (Sárköziné Szumzer 
   Erzsébet) 
- Földrajz záróvizsga írásbeli feladatsorának összeállítása és javítása (Kanálné Katona Edit) 
- A továbbtanulás felelőse Süveges Zoltán, ebben a tanévben is ő tájékoztatta a 12. évfolyam        
osztályfőnökeit és diákjait a továbbtanulást segítő kiadványokról. 
- Természetbúvár szakkör (Márkus Zoltán)   
 
 



Beszámoló 
Testnevelés Munkaközösség 

2008-2009. tanév 
 
Érettségi: 
A tavalyi évben 8 diákunk érettségizett testnevelésből, idén mindössze két diák választotta a testnevelést 
érettségi tantárgynak. Közülük az egyik diák nem tudta a gyakorlati vizsgáját letenni (műtötték) ezért a 
szóbeli érettségi vizsgán két tételt húzott, így válthatta ki a gyakorlati részt. A tapasztalat az, hogy a 
gyakorlati rész igen hosszú ideig tart, mivel iskolánk nem rendelkezik minden téren a megfelelő 
felszereltséggel, ezért több helyszínen kell a vizsgát lebonyolítani, ami igen időigényes.  
 
Versenyek, diákolimpia: 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is több sportágban szerepeltek diákjaink a különböző városi, megyei, 
területi és országos versenyeken. Hosszú idő után ismét sikerült az V. korcsoportos kézilabdás 
lányainknak országos döntőbe jutniuk, és először szerepelhettek fiú III. korcsoportos „vízilabdásaink” 
országos döntőben, ahol szép eredményt értek el. 
Szeretném az országos eredményeket kiemelni, a teljes eredménylistát pedig csatolom a beszámolóhoz. 
 
Szabó Zita 10.E Atlétika ügyességi cs.b.4x800 m  V. korcsop. országos 9. 
Hajdu Rita 10.E Atlétika ügyességi cs.b.4x800 m  V. korcsop. országos 9. 
Rehány Orsolya 10.E Atlétika ügyességi cs.b.4x800 m  V. korcsop. országos 9. 
Gyetvai Deborah 9.C Atlétika ügyességi cs.b.4x800 m  V. korcsop. országos 9. 
Németh Miklós 12.A Atlétika ügyességi cs.b.4x1500 m V-VI. korcsop. országos 11. 
Csathó Ábel 9.E Atlétika ügyességi cs.b.4x1500 m V-VI. korcsop. országos 11. 
Hegyi Zoltán 9.E Atlétika ügyességi cs.b.4x1500 m V-VI. korcsop. országos 11. 
Matkó Csaba 9.E Atlétika ügyességi cs.b.4x1500 m V-VI. korcsop. országos 11. 
Keszi Zsombor 9.A Asztalitenisz diákolimpia IV. korcsop. országos/csap. 2. 
Balogh Edina 10.B Kispályás floorball V. korcsop.  országos 6. 
Kácsor Alexandra 9.B Kispályás floorball V. korcsop.  országos 6. 
Rácz Noémi 9.B Kispályás floorball V. korcsop.  országos 6. 
Sonkoly Adrienn 9.B Kispályás floorball V. korcsop.  országos 6. 
Tóth Fanni 9.B Kispályás floorball V. korcsop.  országos 6. 
Maár Noémi 7.e Úszás "B" kat. 100 m gyorsúszás IV. korcsop. országos 15. 
Maár Noémi 7.e Úszás "B" kat. 100 m hátúszás IV. korcsop. országos 5. 
Mike Dávid 8.e Úszás "B" kat.100 m mellúszás IV. korcsop. országos 11. 
Béni Milán 8.e Úszás "B" kat.4x50 m gyors IV. korcsop. országos 2. 
Fábián Milán 8.e Úszás "B" kat.4x50 m gyors IV. korcsop. országos 2. 
Kárász Mátyás 8.e Úszás "B" kat.4x50 m gyors IV. korcsop. országos 2. 
Mike Dávid 8.e Úszás "B" kat.4x50 m gyors IV. korcsop. országos 2. 
Szabó Zita 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 15. 
Rehány Orsolya 10.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 15. 
Németh Dorina 10.A Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 15. 
Rácz Noémi 9.B Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 15. 
Csuka Lilla 9.C Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 15. 
Matkó Csaba 9.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 7. 
Hegyi Zoltán 9.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 7. 
Csathó Ábel 9.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 7. 
Budai Levente 9.A Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./csapat 7. 



Matkó Csaba 9.E Mezei futás diákolimpia V. korcsoport  orsz./egyéni 14. 
Csathó Lilla 12.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./csapat 24. 
Soja Angéla 12.A Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./csapat 24. 
Varga Tímea 12.A Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./csapat 24. 
Schneider Ildikó 11.C Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./csapat 24. 
Plesz Viktória 11.E Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./csapat 24. 
Németh Miklós 12.A Mezei futás diákolimpia VI. korcsoport  orsz./egyéni 18. 
Müller István 9.E  Tollaslabda Diákolimpia:"B" kat. V. korcsop. orsz./egyéni 11. 
Tóbiás Anett  6.e Teke Diákolimpia "B" korcsoport orsz./egyéni 5 
Szova Krisztina 12.E Cselgáncs diákolimpia VI. korcsoport országos 5. 
Ficsor Bella 5.e Karate országos 1. 
Ficsor Bella 5.e Karate országos 2. 
Hajdu Rita 10.E Jó tanuló-jó sportoló - Atlétika országos   
Matkó Csaba 9.E Atlétika Diákolimpia V-VI. korcs. 800 m síkfutás országos 2. 
Matkó Csaba 9.E Atlétika Diákolimpia V-VI. korcs. 1500 m síkfutás országos 13. 
Szabó Zita 10.E Atlétika Diákolimpia V-VI. korcs. 400 m gátfutás országos 11. 
Boldizsár Bianka 6.e Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Tolvaj-Sebestyén Rati 7.e Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Kapus Orsolya 8.e Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Karámos Karina 9.E Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Simon Fanni 9.E Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz.döntő 8. 
Idei Helen  9.A Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Kőhalmi Lilla 9.A Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Hercsik Anna 9.B Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Kácsor Alexandra 9.B Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Futó Adrienn 9.C Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Menyhárt Daniella 10.B Kézilabda Diákolimpia V. korcsop. orsz. döntő 8. 
Bándi András 7.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Németh Boldizsár 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Steigerwald Ákos 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Gregorich Ákos 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Juhász Péter 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Németh Gergely 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Vereb Máté 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Vörös Jácint 6.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Kovács Máté 5.e Sulipóló vízilabda III. korcsop. orsz. döntő 5. 
Papalexisz Petra 10.A Jó tanuló - jó sportoló - vízilabda megyei   
Hajdu Rita 10.E Jó tanuló - jó sportoló - atlétika megyei   
Rehány Orsolya 10.E Jó tanuló - jó sportoló - atlétika megyei   
Szabó Zita 10.E Jó tanuló - jó sportoló - atlétika megyei   
Kárász Anna 11.E Jó tanuló - jó sportoló - kajak-kenu megyei   

 
Ebben a tanévben is két egységünk szerepelt a „Parázs-varázs” elnevezésű rendezvény sárkányhajó 
versenyén, ahol a 2. és a 3. helyet szerezték meg. 
 
Szabadidősport: 
Iskolánkban az idei tanévben a hét minden napján volt a diákoknak lehetősége a tömegsport 
foglalkozásokon részt venni, ahol többnyire a floorballt, a kosárlabdát, a kézilabdát és a labdarúgást 
gyakorolták ill. a konditeremben erősítettek. A 11. E osztályos fiúk kicsit barátságosabbá varázsolták a 
konditermet, hoztak magnót a terembe, hogy a zenével hangulatosabbá tegyék a foglalkozásokat. Az év 
elején nagyobb volt a lelkesedésünk a diákoknak, év végére elfáradtak, vagy a tanulásra koncentráltak.  



Az idei évben is szerveztünk sítábort Ausztriában (először volt pályaszállásunk), ahol igen sok diák vett 
részt.  
Idén a 9.E osztályos diákok kétszer is szerveztek egész délutános sportprogramot. Az első félévben 
fociban és kosárlabdában versenyezhettek 5-8. osztályos tanulóink. A második félévben a lassan 
hagyományosnak mondható éjszakai foci sikerült nagyon jól sok osztály diákjainak a részvételével. Az 
esemény kiegészült még asztalitenisszel valamint darts-val és csocsóval is. 
 
Tanmenet: 
A tanmenet további újításra szorul, nem minden esetben fedi a tananyag a három hetes beosztást. 
Egységesíteni kellene az egyes sportágakban a szinteket is. 
 
Ügyelet: 
A négy kolléga ügyeleti beosztás szerint látja el az órák közötti szünetekben az udvari ügyeletet, amit a 
gyerekek igényelnek is, különösen a kisebbek tartózkodnak sokat az udvaron. Ez az idén már jobban 
működött, de még van rajta javítanivaló. 
 
Felszereltség: 
Örvendetes, hogy az önkormányzat az idén felcsiszoltatta a tornaterem parkettáját, valamint teljesen 
megújultak a lány-és fiú öltöző vizes blokkjai, lehetőség nyílt a zuhanyzók használatára, amelyet jó lenne, 
ha egyre több diák venne igénybe a testnevelés órák után. Fontos lenne, hogy a diákok jobban 
megbecsüljék a felújított öltözőket, sajnos még mindig sok a szemét az öltözőkben egy-egy osztály után. 
Két férfi kollégánk kipakolta a szertárunkat, ahol rengeteg elavult, régi eszköz volt, melyek selejtezésre 
kerültek. A szertárban kialakítunk egy kisebb helyiséget.  
Az alapítványunktól kapott támogatásból iskolánk tornaszőnyegeit húzattuk át. 
A következő évben Váczi János kollégánk nyugdíjba megy, helyette Szepessyné Azari Éva kolléganő 
érkezik. 
 
Dunaújváros, 2009. június 24. 
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