Ötven éves a Debreceni Dózsa
György Általános Iskola
Az intézmény alapításának 50. évfordulója alkalmából rendeztek gálaműsort a Debreceni Dózsa
György Általános Iskolában 2019. május 8-án.
Az esemény keretében Pappné Gyulai Katalin, a Debreceni Tankerületi Központ vezetője
köszöntőjében többek közt elmondta: bár ötven esztendő egy ember életében is számottevő idő, egy
iskola esetében teljességgel mindegy, hány éves. Korától függetlenül egy jó iskolát a szülők szívesen
választanak gyermekeik számára, egy jó iskolába a diákok nagy kedvvel, szeretettel járnak, s egy jó
iskolában magas színvonalú oktatás folyik. 1970-ben az akkori önkormányzat páratlan lehetőséget
nyújtott ennek az intézménynek az angol tagozat elindítása formájában. Később a német nyelvet is
nagyon magas színvonalon kezdték itt oktatni, nemrég pedig lehetőség nyílt a magyar-német két
tannyelvű oktatás bevezetésére is. Ez nagyban fogja segíteni Debrecen város minőségi munkaerőutánpótlásának képzését is. Pappné Gyulai Katalin örömének adott hangot annak kapcsán, hogy egy
ilyen sikeres, magas színvonalú munkát végző intézmény fenntartóját képviselheti.
Barcsa Lajos alpolgármester köszöntőjében kiemelte: ez az iskola
szerint
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megfogalmazott küldetése

kulcsot ad a tudáshoz, a sikerhez, valamint a boldogsághoz. Az iskolát mindig is a

folyamatos szakmai-pedagógiai megújulás jellemezte. Az oktató munka mellett fontos számukra a
mozgásgazdag

életmód

népszerűsítése

is

a

diákok

körében.

Bár

az

elmúlt

esztendőkben

fenntartóváltás következett be, Debrecen egy pillanatig sem gondolta úgy, hogy elengedné ennek a
jelentős hagyományokkal rendelkező intézménynek a kezét. A város a Debreceni Tankerületi
Központtal együtt mindent megtesz annak érdekében, hogy azok a debreceniek, akik ezt az általános
iskolát választják, a megfelelő körülmények között taníttathassák gyermekeiket. Ennek jegyében
jelenleg az épület energetikai korszerűsítésére készül az önkormányzat, melynek révén
2020 közepére
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ጀ várhatóan

megújuló energiaforrás kihasználásával oldják meg az iskola fűtését, napelemes

rendszert szerelnek fel, s megújul az iskola világítási hálózata is. A város pályázati forrásból áldoz
több mint 250 millió forintot erre e beruházásra, és természetesen keresi a lehetőséget a további
fejlesztésekre is. Nem csak az iskola újul meg, de a környezete is. Ebben az évben kezdődött el a
Vénkertben és a Libakertben a Zöld város program, amely révén a város parkokat, játszótereket,
sportpályákat korszerűsít, hogy jó legyen itt élni.
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