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„Kunhegyesen van egy ilyen speciális angol nyelviskola?” – tették fel a kérdést felelete után 

Molnár Somának a szolnoki nyelvvizsgáztatók 40 perccel azután, hogy rácsodálkoztak: Biró Balázs 

és Gorzás Máté még csak 14 évesek…  

Kellemes emlék marad a három fiúnak 2022. június 10. és 11., amikor általános iskolai ballagásuk 

előtt egy héttel sikerrel letették nemzetközileg elfogadott, angol komplex (írásbeli és szóbeli) 

nyelvvizsgáikat. Biró Balázs és Gorzás Máté B2 középfokon, Molnár Soma pedig C1 felsőfokon 

remekelt. Minden vizsgarészt a megfelelési küszöböt messze túlszárnyaló eredményekkel 

teljesítettek, a szóbeli kommunikáció összevont átlaga például 95% lett, Somát felsőfokon 100%-ra 

értékelték.  

Természetesen ehhez sem magántanárokat, sem nyelviskolákat nem kellett igénybe venni, ugyanis a 

legfontosabb feltételek adva voltak a Dózsában: szorgalmas, érdeklődő, tanulni hajlandó diákok és 

tudatosan megtervezett, hatékony felkészítés. Nem lehet elégszer hangsúlyozni: hogyha a szülők azt 

szeretnék, hogy gyermekük jól felkészült legyen, ne a magánórákat keressék, hanem azt várják el 

tőlük, hogy az iskolában alaposan figyeljenek, dolgozzanak, készítsék el a házi feladatokat és 

tanuljanak. Sikereink is ezt az egyszerű receptet igazolják.  

Az elmúlt két évben egymás után 6 pluszpontot adó, illetve diplomához elfogadott szintű sikeres 

komplex nyelvvizsga született, az új nyelvoktatásunk bevezetése óta 8 darab: 5 középfokon, 3 

felsőfokon. A sikerességi arányunk 100%-os, vagyis mindenki, aki a Dózsában nekivágott a közép 

vagy felsőfokú nyelvvizsgának, egyből teljesítette azt. Olyan diákokról van szó, akik csakis az 

iskolában tanultakra alapoztak, ami bőven elégnek bizonyult. Miközben 2022-ben országosan 

komoly gondok vannak a nyelvoktatással, a Dózsa Iskola növendékei szárnyalnak. Nagyon sok 

munka van ebben. 

Az igazi eredményességet nem statisztikákban ajánlatos „mérni”, főleg akkor, amikor azok ennyire 

kiemelkedők. Valóban felfoghatatlanul örülünk a kézzelfogható, tapintható nyelvvizsga-

bizonyítványoknak, de annak még inkább, hogy 14 éves általános iskolások felvállaltak és sikerrel 

teljesítettek egy ekkora kihívást. Büszkeségre ad okot a tudat, hogy füzeteinkre és mappáinkra 

pillantva bár látjuk az irdatlan mennyiségű elvégzett feladatot, de emlékezni nem rájuk emlékszünk, 

hanem a közösen megélt beszélgetésekre, izgalmakra, és az igazán fontos tanulságokra: mint például 

mi a különbség csirkepörkölt és csirkepaprikás között, átlagosan mennyit bőgnek egy mexikói 

szappanopera epizódjaiban, vagy hogyan lehet kisgyerekként a nagyszülőket manipulálni... 

Balázs, Máté és Soma mindannyian az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és 

Kollégium markánsan emlékezetes falai között folytatják tovább tanulmányaikat, amihez ezúton is 

sok örömöt és sikert kívánok Nekik. Úgy gondolom, középiskolájuk elvitte a jackpot-ot, mert három 

olyan diákkal gazdagodhat, akik már általános iskolában bizonyították, értik, mit jelent a 

rugalmasság, tolerancia, intelligencia.   
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