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Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban

Megújuló városháza
Mint nyilván mindenki 

örömmel látja, megújul a 
városháza. Összesen 74 
millió forintnyi ráfordí-
tással teljes energetikai 
korszerűsítésen esik át az 
épület. Tizenhat centis szi-
getelést és új vakolást, szí-
nezést kap a teljes falazat, 
valamint az összes nyílás-

és színvilágot megőrző 
irányba lépjünk. Végül 
- Ebedli Gyula iparmű-
vész-tanár véleményét 
is kikérve –, az eredeti, 
építéskori, 1942-es for-
ma mellett döntöttem. 
A mellékelt képeken lát-
ható az egykori forma, s 
a mostani, a színezéssel. 
Korszerű világítótestek 
is emelik majd az épület 
színvonalát. Az esti idő-
szakban két fali lámpa-
test és a járdába épített 
lámpasor ad látványos 
olyan megvilágítást, 
amely külön is kieme-
li az épület szépségét. 
Remélhetően, a város 
egyik legszebb épülete 
lesz városházánk.

Mondok József
polgármester

zárót korszerű szigeteltre 
cseréltünk. Korábban a 
napelemes rendszer is 
elkészült, amelyet most 
új tetőzetre szereltünk. A 
költségeket pályázati úton 
és saját erőből fedezzük. 
67 milliós támogatást és 
7 milliós önkormányza-
tunk biztosította önerőt 
(ez a tetőzet megújítást 

fedezte) használunk fel a 
beruházáshoz.
A gazdaságos és prakti-

kus szempontok mellett 
arra is ügyeltünk, hogy 
esztétikai szempontból 
is a lehető legjobb meg-
oldás szülessen. Igen 
sokat töprengtem azon, 
hogy egy új, modern, 
vagy az eredeti forma- 

Városfejlesztési stratégia

A Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Non-
profit Kft. július 4-én a 
városházán rendezett la-
kossági fórum keretében 
mutatta be Izsák Integ-
rált Településfejlesztési 
Stratégia-tervét, mely 
teljes terjedelmében 
megtekinthető a városi 
honlapon. A tervezetet 
a szomszédos önkor-
mányzatok, a megyei ön-
kormányzat, valamint 

az állami főépítész is 
véleményezik, s a kép-
viselő-testület a beér-
kezett észrevételek és 
lakossági vélemények 
– ezeket április 17-éig 
várták - figyelembevéte-
lével fogadja el a végle-
ges stratégiai tervet.
A tervezet megléte 

egyben feltétele Izsák, 
„Zöld Város” projekt-
ben való részvételének 
is, melyről szintén szó 

esett a fórumon. Mint 
arról már beszámoltunk 
e program keretében 
megújul a Kossuth tér, 
új fedett piaccsarnok 
épül, térfigyelő kamera-
rendszert létesítenek, 
valamint egyéb kisebb, 
a település komfortossá-
gát fokozó beruházások 
történnek (pl. gyalog-
átkelők, kerékpártáma-
szok, járóutak).

-te-

 Államtitkári táborlátogatás

A helyi programok 
mellett kirándulások 
is színesítették a tá-
bor kínálatát, például 

fürdőzéssel 

A táborozó gyerekek Novák Katalinnak a kéz-
műves foglalkozáson készült kis ajándékokkal 

kedveskedtek

A sok játék között igen nagy sikert aratott a 
buborékfoci

 Július 11-én Izsák-
ra látogatott Novák 
Katalin család- és ifjú-
ságügyért felelős állam-
titkár. Látogatásának 
apropóját az iskolában 
zajló Erzsébet Napkö-
zis tábor adta. Iskolánk 
most először kapcso-
lódott e programhoz. 
Mint Gera Árpádné in-
tézményvezető elmond-
ta, négymillió forint pá-
lyázati támogatást kap-
tak az Erzsébet Prog-
ramtól, mely összegből 
az étkezés, s az aktuális 
foglakoztató eszközök 
biztosítása mellett sok 
egyéb eszközt is vásá-
rolhattak, amelyeket 
később is jól használ-
hatnak majd. Az izsáki 
alsós gyerekek három 
héten át, mintegy két-

százan vesznek részt a 
táborban, Szabadszál-
lási Dorina táborvezető 
és kollégái irányítá-
sával, felügyeletével. 
A színes programok, 
foglalkozások mellett 
– sport, kézművesség, 
természetjárás, fürdés, 
vidéki kirándulások, 
különböző játékok - 
napi négyszeri étkezést 
is kapnak. Mindez a 
szülőknek napi száz 
forintjába kerül.
Mint kérdésünkre vá-

laszolva Novák Katalin 
elmondta, idén minden 
korábbinál többen sze-
rettek volna táborban 
részt venni, a kormány 
pedig minden egyes 

érvényes pályázatot 
támogatott is. Ez kö-
zel 30 ezer főt jelent a 
Balaton partján a két 
hagyományos ottalvós 
táborokban és továb-
bi 60 ezer gyermeket 
az izsákihoz hasonló 
Napközis Erzsébet-tá-
borokban. Utóbbiak 
az ország ötszáz te-
lepülésen valósulnak 
meg. Augusztus 31–ig 
zajlanak a táborok.
Novák Katalint csa-

ládi szálak is fűzik 

környékünkhöz, hi-
szen anyai nagyszülei 
ágasegyháziak voltak. 
Nagyapja - a sok izsá-
ki által is jól ismert 
Mohácsi Ferenc - az 
ottani iskola igazgatója 
volt, nagyanyja szintén 
pedagógus ugyanott. 
Gyermekkorában sok-
sok emlékezetes nyarat 
töltött Ágasegyházán, 
s mint elmondta, na-
gyon büszke arra, hogy 
nagyszülei pedagógusi 

munkásságukkal igen 
sokat tettek a faluért. 
Egyebek mellett azzal, 
hogy az oktatás, tanítás 
mellett a helyi kultúra 
szolgálatában is részt 
vettek zenetanítással, 
énekkar, citerazenekar 
létrehozásával. Az is 
öröm számára, hogy 
az ágasiak tisztelettel 
őrzik ma is emlékü-
ket, egyebek mellett 
azzal, hogy nagyapjá-
ról nevezték el a he-
lyi sportcsarnokot, s 
nemrégiben népzenei 
találkozót is szerveztek 
tiszteletére.

-tetézi-

Kerékpáros tudásukat is fejleszthették a 
gyerekek a táborban
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A tizedik! Önkormányzati hírek

10. alkalommal került sor idén 
a baráti kórustalálkozóra!!! Ki 
gondolta volna ezt 10 évvel 
ezelőtt, amikor a jól sikerült 
program után úgy búcsúzhat-
tunk kórusbarátainktól, hogy 
jövőre, Veletek, Lajosmizsén! 
A 10. Vándor Kórusfesztivál jú-
nius 23-án Lajosmizsén került 
megrendezésre, ahol nagyon 
jól sikerült napot tölthettünk 
együtt rég ismert és újonnan 
megismert dalostársainkkal. 
Lajosmizsének gyönyörű és jól 

funkcionáló művelődési háza 
van, tágas színházteremmel. 
A tűzzománc kör helyiségét 
harmadik alkalommal használ-
hattuk öltözésre, beéneklésre, 
igazán otthon éreztük magun-

kat. A színpadi próbák után he-
lyünket elfoglalva várakoztunk 
a megnyitóra, amikor a Kecs-
keméti Kodály Kórus vezetője 
spontán közös beéneklésre hív-
ta a már jelenlévő négy kórust. 
A Viva la musica kánont, majd a 
Tavaszi szél vizet áraszt népdalt 
énekeltük nagy örömmel. 
Basky András polgármester úr 

meleg hangú köszöntője közben 
csendben elfoglalta helyét az 
időközben megérkezett ötödik 
meghívott kórus is.
A fellépések sorát a Kecskemé-

ti Kodály Kórus nyitotta meg, 
vezetőjük Dr. Csorbainé Bakosi 
Zsuzsanna. A kórus Maros 
Rudolf Ecseri lakodalmas című 
nagyobb lélegzetű művének elő-
adásával nagy sikert aratott.
Másodikként egy meglepetés 

kórus lépett színpadra, a Far-
kas Pál vezette Canzonetta 
Női Kar Váchartyánból érke-
zett. Műsoruk gerincét Farkas 
Ferenc népdalfeldolgozásai 

Berta István, zongorán Szűcsné 
Sátorhegyi Erzsébet kísért.
A köszöntések, virágok és 

emléktárgyak átadása után 
mindenki a színpadra állt, 
hogy a hagyományos közös 
záróéneket, a Símuljon mindig 
lábad elé jó út kezdetű áldást 
elénekeljük.
A közös ebéd a nemrég meg-

nyitott Ezüstvilla rendezvény-
házban volt. A terítékek mellett 
mindenkit alkalomhoz illő 
ajándék várt. A házi pálinka és 
a finom étel és ital jó alapokat 
teremtett a közös énekléshez, 
ami legutóbb sajnos elmaradt. 
Most bepótoltuk! Ehhez ko-
moly segítség volt a férfikar 
kezdeményező kedve, ideillő 
repertoárja, zengő hangja. Saj-
nos egy következő rendezvény 
miatt időnk korlátozott volt, 
de jó hangulatban búcsúztunk 
dalostársainktól és vendéglátó-
inktól. Köszönjük a Lajosmizsei 
Kamarakórusnak szervező-
lebonyolító munkáját, ismét 
nagyon jól éreztük magunkat 
náluk.
Érdekes és érdemes figyelni a 

változást. Változnak a helyszí-
nek, változnak a fellépőruhák. 
Változnak a programok. Kórus-
tagok hagynak fel a közös ének-
léssel, jönnek helyettük újak. 
Láttuk az utánpótlást: az egyik 
kórus hölgytagja feltehetően 
nem tudta kire bízni gyerme-

két, a kicsi lány fegyelmezetten 
állt a dalosok között a színpa-
don. Változnak a fellépők. A 
kemény magon, az alapító négy 
kóruson kívül jöttek vendégkó-
rusok. Korábban nem szerepelt 
találkozóinkon egynemű kórus, 
most kettő is. És milyen érde-
kes a női kart férfi vezeti, a fér-
fikart egy törékeny nő irányítja. 
A kezdeti négy kórus közül 
már csak három működik, és 
a kialakult szokás szerint a 
szervezés sorában most ők, 
az időközben megszűnt kórus 
következne. A tavaly helyükre 
lépett kórus idén, külföldi útja 
miatt, nem tudott eljönni talál-
kozónkra. Az elmúlt tíz évben 
mindig úgy búcsúztunk, hogy 
tudtuk biztosan, egy év múlva 
hol találkozunk. Ez megválto-
zott, a karnagyi megbeszélésen 
nem derült ki. A vendéglátók 
Vándorserlegét senki nem vitte 
magával…

Juhász Edit

adták.
Harmadikként következtünk 

mi. Műsorunkat csupa olyan 
mű alkotta, amelyet már új kar-
nagyunk, Berta István tanított 
be. Januárban elkezdtünk új 
műveket megtanulni, ezekből 
válogatta István a programot. 
Volt köztük olyan, amelyet alig 
két hónappal a fellépés előtt 
kezdtünk gyakorolni, és siker-
rel elő tudtuk adni. István talán 
jobban bízik bennünk, mint 
mi magunkban, ezt köszönjük 
neki. A programról többet nem 
árulok most el, hiszen a szept-
ember végi templomi koncerten 
várhatóan ezek a művek is 
felcsendülnek majd. Zongo-
rakísérőnk most is Szűcsné 

Sátorhegyi Erzsébet volt.
Ismét meglepetés kórus érke-

zett: a Jászberényi Lehel Vezér 
Gimnázium Férfikara, Deméné 
Ilonka Gabriella vezetésével. A 
kórus programja bordalokra 
épült, ám érdekes meglepetés-
sel készültek. Színpadra vonu-
lásuk előtt papírokat osztottak 
ki, majd a „hivatalos” műsoruk 
befejeztével a nézőtér világí-
tásának felkapcsolását kérte 
karnagyuk. A papíron a Frank 
Sinatrától jól ismert „My way” 
(Az én utam) c. dal szövegének 
magyar fordítása volt, me-
lyet felvételről szóló kísérettel 
mindannyian énekeltünk. Lé-
leksimogató élmény volt.
Végezetül a vendéglátó Lajos-

mizsei Kamarakórus adta elő 
műsorát, melyben a Székely 
asztali áldástól az ABBA Van 
egy álmom (I have a dream) 
dalának kórus feldolgozásig 
változatos stílus-utazáson ve-
hettünk részt. A kórus vezetője 

Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. évi 
hetedik ülését 2018. július 3-án tartotta meg. A napirendi 
pontok megtárgyalása előtt Bak Nándor aljegyző tájékoztatta 
a Képviselő-testületet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
a BK/TH/3459-1/2018 számú törvényességi felhívásáról.
Első napirendi pontként a testület meghallgatta Csizovszki 

László rendőr alezredes rendőrkapitány 2017. évi beszámolóját 
a Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrőrsének munká-
járól. A beszámolót a képviselő-testület elfogadta és kifejezte 
köszönetét és elismerését a személyi állománynak a végzett 
munkájukért és további tevékenységükhöz sok sikert kívánt.
Második napirend keretében a Paksi Dénes tűzoltó alezredes, 

parancsnok a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 
2017. évi munkájáról tartott beszámolót. A beszámolót a kép-
viselő-testület elfogadta és kifejezte köszönetét és elismerését 
a személyi állománynak a végzett munkájukért és további 
tevékenységükhöz sok sikert kívánt.
A harmadik napirendi pont keretében a testület az Izsáki ÁMK 

Óvodájának Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést tárgyalta, melynek elfogadását jogszabály 
írja elő. A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési 
Központ Óvoda honvédelmi intézkedési tervét jóváhagyta és 
megbízta az intézményvezetőt a honvédelmi intézkedési terv 
jövőbeni rendszeres felülvizsgálatával és annak megfelelő 
aktualizálásával.
A negyedik napirendi pont keretében a Közétkeztetési szer-

ződés felülvizsgálatáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a 
képviselő-testület, melynek keretében a Royalsekt Zrt. közét-
keztetési szerződésében foglalt beszállítói árak 18%-os emelését 
a képviselő-testület elfogadta, az áremelés a lakosság által 
fizetett térítési díjakat nem érinti. 
Az ötödik napirendi pont keretében a 0317/10 hrsz.-ú út 

megvásárlásáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a képviselő-
testület, melynek keretében döntött, hogy a Farkas Jánosné 
1/1. tulajdonát képező ingatlant 176.200 Ft-ért megvásárolja 
Izsák Város Önkormányzata részére.
A hatodik napirendi pont keretében a Szily Kálmán utcában 

sebességkorlátozás bevezetéséről szóló előterjesztést tárgyalta 
meg a képviselő-testület, melynek keretében döntött, hogy a 
Szily Kálmán utca teljes hosszában 30 km/h sebességkorláto-
zást rendel el.
Mondok József polgármester az alábbiakról adott tájékozta-

tást: 
- A Nyugdíjas Klubtól kapott a Képviselő-testület egy levelet, 

amiben kérik, hogy egy szabadtéri fitneszpark létrehozását in-
dítsa el az önkormányzat. Ez évi költségvetésünkben nincs mód, 
hogy ezt bevállaljuk. De mindenképpen figyeljük a pályázato-
kat, ha van lehetőség megvalósítjuk a Nyugdíjas Klub kérését. 
A sportcsarnok mögött vagy előtt meg tudnánk valósítani.
- A jegyzői pályázat kiírásra került, szeptember 28-ig lehet a 

pályázatot benyújtani 
Zárt ülés keretében a képviselő testület az alábbi határoza-

tokat hozta: 
- Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete megváltoz-

tatja a Nemzeti Agrárkamara Bács-Kiskun Megyei Igazgató-
ságának állásfoglalását, mivel az nem felel meg a Földforgalmi 
tv. 23-25 §.-nak, a következő jogosult esetében támogatja a föld 
tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyását: 
Matthias Rupert Schlamminger  –  6070 Izsák, Szajor dűlő 
tanya 165.

Bak Nándor aljegyző

T Á J É K O Z T A T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város 

Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta 
alapján,                       

Izsák Város 
Polgármesteri Hivatalában

2018. július 23. napjától 
2018. augusztus 3. napjáig 

igazgatási szünetet tartunk.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet 

lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igazgatási 
szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Izsák, 2018. július 20.
Bak Nándor aljegyző



2018. július 20. �. oldalIZSÁKI Hírek

Évkönyv helyett
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Gera Árpád Zoltánné
Intézményvezető-helyettes: Balogh Rita, Szabó József

VÉGZŐS OSZTÁLYOK

BALLAGÁSI BESZÉD

8.a osztály
Briglovicsné Janovics Éva

1. Bonea Konstantina
2. Bukovszki Lili
3. Csizmadia Bence Zoltán
4. Édes Barnabás Ferenc
5. Hevér Izabella
6. Horváth Anita
7. Kiss Rajmond
8. Kocsis Geanina Mária
9. Krizsák Máté
10. Lestár Dávid
11. Péter Debóra
12. Ritter Patrik Zoltán
13. Szabó Barnabás
14. Tószegi Dániel
15. Varga Erika
16. Virág Bernadett

8.b osztály
Gila Erzsébet

1. Aczél Petra
2. Budai Áron 
3. Duráncsik Sándor
4. Farkas Viktória
5. Fazekas Zoltán
6. Fejes Nikolett
7. Jakab István Erik
8. Kamasz Dávid
9. Kovács Kendra
10. Mislei Martin András
11. Patai Ferenc
12. Pék Ferenc
13. Pintér Valentina Edina
14. Sebestyén Dániel
15. Sponga Barnabás
16. Szkárosi Jázmin Beáta

8.c osztály
Bíró Jánosné

Dr. Turainé Lakatos Edit

1. Bárdi Áron
2. Basa Mónika
3. Csomor Zsombor
4. Deák Dominik
5. Dóczi Márk
6. Dudás Zsolt
7. Fekete Lajos
8. Fodor Dániel
9. Jávorka Izabella
10. Kiss Cintia
11. Kiss Kitti
12. Lévai Bernadett
13. Mezei Eszter Anna
14. Nagy Márk
15. Perjés Bendegúz
16. Szabó Zsanett
17. Ungor Anett
18. Ungor Bence
19. Varga Zsolt

SNI 8.d osztály
Tóth Klára

1. Bangó Georgina 
2.Juhász Attila
3. Patai Andor
4. Patai Richárd Csaba
5. Radics Ramóna Rozália
6. Varga László

Tisztelt Jelenlévők!
Tanévünk legnagyobb ünnepén 

nagy tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm végzős tanulóinkat, az 
őket ballagtató osztályfőnököket, 
a gyermekeikre joggal büszke 
szülőket, meghívott vendégeinket, 
iskolánk valamennyi munkatár-
sát, tanulóját és minden kedves 
jelenlévőt, akik ilyen szép szám-
mal eljöttek új iskolaépületünk 
történetének első ballagására. 
Mindannyiunk nevében megkü-
lönböztetett szeretettel köszön-
töm a most ballagó nyolcadikos 
diákjainkat. 

Kedves Ballagók! 
Nyolc évvel ezelőtt élhettetek 

át ilyen ünnepélyes pillanatokat, 
mint most, hiszen akkor váltatok 
az Izsáki Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola teljes jogú tanulóivá. 
Sok idő eltelt az óta, s itt vagyunk 
egy olyan alkalmon, amely az isko-
la legszentebb ünnepe, s amelyen 
titeket ünnepelünk.
Nem sok hasonló alkalom van 

az ember életében, amikor így 
összesűrűsödik múlt, jelen és jövő 
egyetlen pillanatban: az emlékek, 
amelyektől búcsúzunk, és az 
álmok, amelyeket megvalósítani 
indulunk. 
Ti vagytok az az évfolyam, akik 

iskola történetet írtak. Pályafu-
tásotokat elsősként a Gorkij utcai 

iskola épületében kezdtétek, itt 
tanultatok meg írni, olvasni, szá-
molni, majd átkerülvén a régi köz-
ponti iskola épületébe, az ötödik 
évfolyamot ott végeztétek el. 
Az épület lebontása miatt két 

évre átkerültetek a sportcsarnok 
mellett elhelyezett konténer is-
kolába, majd a tanulmányaitokat 
gyönyörű új iskolánk átadása után 
itt, ebben az épületben fejeztétek 
be.
Különleges napunk van, a bú-

csú napja. Mindnyájan tudjuk, 
érezzük, tapasztaljuk a minden-
napokban, hogy a búcsú általában 
fájdalmas. Ugyanakkor azt is 
látnunk kell, hogy a búcsú valami 

újnak a kezdete is egyben. 
Ma sok minden megváltozik. 

Lezárul egy nyolc éves életsza-
kasz, ami mindannyiótok lelkében 
örök nyomot hagyott. Néhány 
év múlva, amikor leültök igaz 
barátokként egy tábortűz mellé, 
vagy egy kávézóba munka után, 
és eszetekbe jutnak az általános 
iskolás emlékek, először csak 
elmosolyodtok, aztán elkezdtek 
történeteket mesélni és azon 
veszitek észre magatokat, hogy 
együtt nevettek és egyre több 
részlet jön elő. Ezek a történetek 
kötnek ide titeket, hiszen egy 
élményekben gazdag korszakot 
tudhattok magatok mögött. Gon-

doljatok csak a kisiskolás évekre, 
sportnapokra, a kirándulásokra, a 
túrákra, a közös bulikra. 
Néha biztosan eszetekbe fognak 

jutni a nehéz pillanatok is, de 
akkor majd beugrik egy barát 
képe, aki leült és elmagyarázta 
a lehetetlennek tűnő számítást, 
vagy egy tanár, aki mosolyogva 
közölte a hírt, hogy jól sikerült 
a dolgozat. Mindig voltak, akik 
támogattak titeket és segítettek 
abban, hogy az élet napos oldalát 
lássátok.
Ifjú életetekben teljesült egy fon-

tos cél, amelyhez nyolc év kellett. 
A cél teljesülése fölvértezett ben-
neteket olyan erényekkel, olyan 
tudással, amely új célkitűzések 
megfogalmazására késztet és új 
örömöket fog hozni számotokra. 
Kedves Ballagó diákok!
Megtisztelő volt számunkra, 

tanárok, iskolai dolgozók számá-
ra, hogy életeteknek ezekben a 
fogékony esztendeiben mellétek 
szegődhettünk és kísérhettünk 
Titeket. Remélem, hogy azok az 
értékek, amelyek szerint igyekez-
tünk Benneteket nevelni, számo-
tokra is fontosak lettek, és talán 
segítséget adnak későbbi élet-
utatok során is. Mi igyekeztünk 
Titeket közösségben nevelni, és 
bízunk benne, hogy megéreztétek, 
méltó emberi életet csak hitben és 
szép emberi kapcsolatokban érde-
mes élni, olyan közösségben, ami 
biztonságot ad és kiteljesít.
Menjetek, legyetek erősek, sze-

rezzetek tapasztalatokat, és ne 
felejtsétek, hogy mindez csak 
akkor ér valamit, ha azt nem ma-
gatoknak tartjátok meg, hanem 
gazdagítjátok vele a szűkebb és 
tágabb környezetetekben élőket. 
Ne felejtsétek el, hogy csak az 
teljesedhet ki, aki tartozik vala-
hová.
Mielőtt útra keltek, szeretném, 

ha tudnátok, hogy az együtt töl-
tött nyolc év alatt mind az iskola, 
mind a tanáraitok, nemcsak ad-
tunk nektek, de rengeteg dolgot 
kaptunk is tőletek. Kedvességet, 
őszinteséget, szeretetet, erőt a 
további munkánkhoz. Én legszíve-
sebben a közös programokra em-
lékezem, azokra az eseményekre, 
versenyekre, vetélkedőkre, ahol 
büszkék lehettünk rátok, ahol 
nemcsak a tanulás volt a fontos, 
hanem a vidámság, a humor, a 
kultúra, a sport, az, hogy együtt 
legyetek, igazi közösséget alkotva. 
Büszkék vagyunk az itt elért sike-
reitekre, iskolánk jó hírnevéhez 
közületek sokan hozzátettek. 
Pascal mondta a következőket: 

„Ismernünk kell korlátainkat. 
Mindnyájan vagyunk valamik, 
de egyikünk sem lehet minden.“ 
Ha ezt elfogadjátok, boldog, erős 
jellemű felnőttekké váltok.

Kedves Ballagtató Szülők!
Biztos vagyok abban, hogy ma 

Izsákon kevés, Önöknél büszkébb 
emberrel találkoznék. Jogos az 
Önök büszkesége, hiszen gyer-
mekeik a mai napon ünnepélyes 
keretek között elhagyják az ál-
talános iskolát. Tovább lépnek 
az élet egy szakaszán, lezárják a 
gyermekkort, megkezdik a felnőt-
té válást. Gratulálok Önöknek és 
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egyben köszönöm, hogy részesei 
lehettünk e folyamatnak. 
Kívánom, hogy az önök számára 

örök gyermeknek megmaradó 
fiaik, lányaik szeretete, megbe-
csülése, tisztelete kísérje a további 
életüket. Kérem, hogy továbbra is 
segítsék őket tanulmányaikban, 
készítsék fel őket a felnőtt életben 
való eligazodásra. 

Kedves Fiatalok! 
Ezekben az ünnepélyes percek-

ben gondoljatok hálával, tiszte-
lettel, szeretettel mindazokra, 
akik az elmúlt években segítették 
munkátokat. Gondoljatok minde-
nekelőtt a szüleitekre, akik most 
is büszkén figyelik felcseperedett 
fiaikat, lányaikat, örömmel tölti el 
őket, hogy itt láthatnak bennete-
ket immár végzős diákként. 
Gondoljatok szeretettel és tiszte-

lettel tanáraitokra, akik az évek 
alatt igyekeztek benneteket föl-
vértezni új, hasznos ismeretekkel, 
és igyekeztek elérni azt, hogy szá-
motokra a tudás érték, a tanulás 
pedig öröm legyen. Gondoljatok 
különös szeretettel az osztály-
főnökökre, akik annak idején 
segítettek megismerni az iskolát, 
az iskola követelményrendszerét, 
segítettek beilleszkedni, segítettek 
abban, hogy képesek legyetek sa-
ját magatokat is megismerni, saját 
magatoknak is megfogalmazni a 
célokat, segítettek a tudatos pá-
lyaválasztásban. Én is köszönöm 
minden munkatársamnak azt a 
hallatlan erőfeszítést, munkát, 
türelmet, amit a nyolc év alatt 
bizonyítottak. 
Gondoljatok szeretettel az iskola 

nem pedagógus dolgozóira, akik 
a háttérből igyekeztek megte-
remteni azokat a körülményeket, 
amelyek biztosították a hatékony 
oktató-nevelő munkát. 

Kedves Fiúk, Lányok!
Kívánom, hogy érezzétek meg, 

éljétek át az alkotás ízét, élményét, 
mert hiszen ti olyan talentumot 
kaptatok az élettől, amely biztos, 
hogy nagy lehetőségeket kínál. Ezt 
ki kell használni. Nem csak a taná-
raitoknak, nem csak a szüleitek-
nek tartoztok számadással, hanem 
önmagatoknak is. Legyen ehhez 
önbizalmatok, legyen erőtök. 
Kívánom, hogy mindig legyenek 
társaitok, akikkel meg tudjátok 
osztani örömeiteket, hiszen az 
öröm megosztva felfokozódik. El-
mentek, de sok minden itt marad. 
Itt marad a lelkekben, itt marad 
a tanáraitokban, az alsó évesek-
ben, és remélem, hogy sok emlék 
megmaradt bennetek is. Éppen 
ezért fontosnak tartom, hogy évek 
múlva is gyertek vissza, meséljetek 
magatokról, mert hiszen számunk-
ra ez a visszajelzés a jövő generáció 
nevelése, oktatása szempontjából 
is nélkülözhetetlen. 

Kedves Ballagók!
Kívánok nektek jó egészséget, 

kívánok sok boldogságot, és en-
gedjétek meg, hogy Hamvas Béla 
szavaival búcsúzzam tőletek:
„Elbocsátlak téged is, mint min-
denkit,
Felelős vagy minden emberért, aki 
veled él,
S el kell számolnod minden fillér-
rel, amit magadra költesz,
Minden örömmel, amit magadba 
zártál, 
És minden boldog pillanattal, 
amit magadnak tartottál meg.
Most ébredj és élj, mert a világ a 
Tiéd!”

Gera Árpád Zoltánné 
intézményvezető

TOVÁBBTANULÁS 
A 8. évfolyam létszáma a 2017-

2018. tanévben: 57 fő 
8.a:16 fő; 8.b: 16 fő; 8.c: 19 fő; 

8.d: 6 fő
A felvételi eljárás után, április 

végén kapták meg a tanulók az 
értesítést arról, hová vették fel 
őket.
Szeptembertől az alábbi iskolatí-

pusokban folytatják tanulmánya-
ikat diákjaink:
Gimnáziumban 15 fő (26 %)
Szakgimnáziumban 25 fő (44 

%)
Szakközépiskolában 12 fő (21 

%)
Speciális szakiskolában 3 fő (5 

%)
Nem tanul tovább 2 fő (4 %), akik 

betöltötték a 16. életévüket
Tanulóink az alábbi városokban 

tanulnak majd tovább:
Kecskemét 29 fő (50 %)
Kiskőrös 10 fő (16 %)
Kiskunfélegyháza 7 fő (12 %)
Kiskunhalas 2 fő (4 %)
Paks 2 fő (4 %)
Budapest 2 fő (4 %)
Kiskunmajsa 1 fő (2 %)
Hódmezővásárhely 1 fő (2 %)
Csongrád 1 fő (2 %)
Nem tanul tovább 2 fő (4 %)
Dr. Turainé Lakatos Edit 

pályaválasztási felelős

TANÉVZÁRÓ BESZÉD

Tisztelt Szülők, Rokonok, 
Diákok, Kollégák, Kicsik és 

Nagyok!
Szeretettel köszöntök mindenkit 

ezen a derűs nyári napon! Úgy 
látom, nemcsak az időjárás ke-
gyes, de a jelenlévők is kedélyes 
hangulatban vannak. Talán még 
azt se bánjátok, hogy ma ünneplőt 
kellett öltenetek magatokra. 
A gyönyörű, új iskolaépületünk 

átadása utáni első tanévet zárjuk. 
Mindnyájan nehéz, dolgos évet 
tudhatunk magunk mögött. Erről 
árulkodnak versenyeredménye-
itek, melyekről az Izsáki Hírek 
júliusi lapszáma tudósít majd, s 
amelyek – büszkén mondhatom 
- az újságban több oldalt meg-
töltenek.
Elsőseink is dicséretet érdemel-

nek. Emlékszem, hogy az év elején 
megszeppenve álltak előttem 
az iskola udvarán, szüleik és az 
óvónénik tekintetét keresve, s a 
többség még keveset tudott csak 
a számok és a betűk birodalmáról. 
Mostanra pedig beilleszkedtek, 
feloldódtak, s már a legtöbb gye-
rekkönyvvel elboldogulnak a 
könyvtárban.
A többség a jól végzett munka 

nyugalmával és fáradtságával 
kezdheti a hosszú nyári szünetet. 
Most már csak abban az egyben 
kell reménykednünk, hogy az idő-
járás is kegyes lesz hozzánk, s jó 
sok napsütésben lesz részünk. 
Most mindenki örül annak, 

hogy holnaptól kezdetét veszi a 
megérdemelt pihenés. Talán a 
nyolcadikosok közül néhányan 
elgondolkodnak azon, hogy utol-
jára vesznek részt iskolánkban 
tanévzáró ünnepségen. Hozzájuk 
szólok most. Különös érzés, hisz 
eddigi életetek több mint felét 
éltétek le iskolánk falai között. 
Minden itt töltött évvel gyara-
podott a tudásotok, a súlyotok, 
és magasabbak lettetek néhány 
centivel (a fiúk közül néhányan 
megduplázták a magasságukat 
iskolai pályafutásuk során). 
Tőletek ma végleg búcsút ve-

szünk, számotokra a mi iskolánk-
ban nem lesz több házi feladat, 
dolgozat, felelés, tesi óra, kémiai 
kísérlet. Igazgatói irodai elbeszél-
getések alkalmával sokszor utal-
tam rá, hogy Ti vagytok a minták 
a kisebbeknek. Bízom benne, hogy 
csak a jó példát vették át tőle-
tek… Mivel a ballagási ünnepség 

keretében már elbúcsúztunk, így 
most mindössze sok szerencsét 
szeretnék kívánni mindahhoz, 
amit magatoknak megálmodta-
tok, s amire felkészültetek.
A mai ünnepi alkalommal azért 

jöttünk össze, hogy feltegyük 
a kérdést: vajon mit végeztünk 
ebben az esztendőben? Ha majd 
vetünk egy pillantást a bizonyít-
ványokba, láthatjuk, hogy ott 
az eredmény, mely egész éves 
munkánk összegzése. Elmondja, 
hogy tanáraitok szerint miként 
dolgoztatok. Aki biztos benne, 
hogy mindent megtett a tanév 
során a jó eredmény érdekében, 
az most nyugodtan, hátra dőlve 
várhatja a bizonyítványosztást. 
Aki nem biztos benne, hogy eleget 
dolgozott, az most némi kétellyel 
a lelkében néz az események elé-
be. Bízom benne, hogy ez utóbbi 
csoport nem túl népes… Velük 
majd az augusztusi pótvizsgán 
találkozunk.
De ünnepeljük meg most - szokás 

szerint - a legjobbakat! Osztályon-
ként szólítom azokat, akikre a leg-
büszkébbek vagyunk, mert kitűnő 
bizonyítvánnyal örvendeztetik 
meg szüleiket, s tanáraikat. 
Kitűnő tanulók:
1.a: Csehszakál Molli, Cser-

nák Zora, Csősz Dániel, Feke-
te Lejla, Kabashi Erjon, Kiss 
Lili, Kovács Noémi Lea, Nagy 
Noémi, Patai Márk József

1.b: Brettner Hanna, Bognár 
Zsófia, Hajma Bálint, Csomor 
Ádám, Frankó Mátyás, Bóbis 
Réka, Hajnák Lorina, Kollár 
Nóra, Maráczi Maja, Megyesi 
László, Stégermajer Luca, 
Varga Kincső

2.a: Jurászik Janka, Mezei 
Zoé, Rivnyák Kiara, Tóth 
Andrea

2.b: Csavera Ákos, Feró Luj-
za, Horváth Zalán, Kovács 
Barnabás, Mezei Zsigmond 
Zsolt, Papp Emma, Sőreghy 
Nándor Márk, Tassi Fruzsi-
na

2.c: Babusa Laura Judit, Do-
bos Szaffi, Rácz Regő Keve

3.a: Magó Noémi, Rózsa Fan-
ni, Szabó Annabella

3. b: Fodor Eszter Hella, 
Frankó Johanna, Prikkel 
Lea Sára, Sőreghy Lili, Varga 
Gergő

3. c: Rábaközi Balázs, Hajma 
Zsombor

4. a: Beck Antonella, Csík 
Iringó Judit, Dubecz Vanda, 
Lévay Márton János, Molnár 
Maxim

5. a: Bartek Viktória, Tassi 
Dorina

5. b: Tóth Marcell, Czick 
Vivien, Édes Hanna Zsófia, 
Fodor Mirella Hanna, Mezei 
Zsanett

6. a: Zsoldos Márton, Szondy 
Anna

6. b: Höss Anna Gréta

7. b: Kovács Eliz, Tóth Re-
beka
 
8. a: Édes Barnabás Ferenc, 

Ritter Patrik Zoltán

8. c: Lévai Bernadett, Mezei 
Eszter Anna, Nagy Márk, Sza-
bó Zsanett, Ungor Anett

Gratulálok, s kívánom, hogy 
minden évben gyarapodjon a fel-
olvasandó nevek sora!
Tanulóink egy kis csoportjá-

nak szeretnék gratulálni: Perjés 
Bendegúz, Budai Áron, Szkárosi 
Jázmin Beáta, Fazekas Zoltán, 
Duráncsik Sándor, Mezei Tamás, 
Papp Nándor, Krizsák Máté, Deák 
Dominik, Fekete Lajos, Lévai Ber-
nadett, Mezei Eszter Anna, Ungor 
Anett, Ungor Bence, Varga Zsolt, 
Bárdi Áron. 
Ők azok, akik a Megyei Rend-

őrkapitányság által szervezett 
segédmotor-kerékpár vezetői tan-
folyamot végezték el, és sikeres 
vizsgát tettek. Fejenként mintegy 
100 ezer forint értékű jogosítvány 
birtokosai lettek, teljesen ingye-
nesen. Gratulálunk! A szervező 
rendőrkapitányság dolgozóinak di-
cséretét is szeretném tolmácsolni.
Természetesen történt a tanév 

során sok minden más is, ami 
nem látszik a bizonyítványból. 
Sok mindent csináltunk együtt 
az iskola épületének avatásától 
a kirándulásokon át, az év végi 
programokig. Voltak nagyon 
szép pillanatok, kőkemény konf-
liktusok, s valahogy eljutottunk 
ennek a tanévnek a végéig. Együtt 
dolgoztunk, együtt örültünk meg-
szépült környezetünknek, részévé 
lettünk egymás életének.
Ez a mai nap, a mai tanévzáró 

ünnepség életünk egy újabb sza-
kaszát zárja le. Nemcsak a nyolca-
dikosok búcsúznak, de mindenki 
elbúcsúzik egy évfolyamtól, s jó 
esetben eggyel feljebb lép. Mind-
annyiótoknak azt kívánom, hogy 
jól boldoguljatok az új évfolyamo-
tokon, s hogy a nyáron álmodjatok 
sokat a jövőről, és kevesebbet a 
tanulásról!
A nyárhoz egy diáknak amúgy 

sem kell recept, vagy használati 
utasítás. Pihenjetek sokat, és ké-
szüljetek fel a következő tanévre! 
Élvezzétek a nyarat, a napsütést, 
fiatalságotok napjait, töltődjetek 
fel a családi kirándulásokon, és 
találkozzunk szeptemberben!
A tanév várva várt, minden diák 

számára legkedvesebb és legnép-
szerűbb mondata következik: 
a 2017-18-as tanévet ezennel 
BEZÁROM!

Gera Árpád Zoltánné
intézményvezető

ISKOLÁNK TANULÓI ÉS 
OSZTÁLYFŐNÖKEIK

1.a osztály
Poór Andrea

1. Ács Dominik
2. Csehszakál Molli
3. Csernák Zora 
4. Csősz Dániel
5. Fekete Lejla
6. Hajnal Péter Sándor
7. Izsák Zsolt
8. Kabashi Erjon
9. Kiss Lili
10. Kovács Noémi Lea
11. Lakatos Léna Szimonetta
12. Lantos László Donát
13. Nagy Noémi
14. Papp Tibor Bence
15. Patai Márk József
16. Patai Melissza
17. Patai Milán Noel
18. Radics Letícia Hajnalka
19. Schvasta Zsolt Rafael
20. Szabó Petra Lili

1.b osztály
Kállainé Varga Erzsébet

1. Bartek Ferenc
2. Bóbis Réka
3. Bodor Tamás
4. Bognár Zsófi
5. Brettner Hanna
6. Csomor Ádám

7. Frankó Mátyás
8. Győri Lilla Noémi
9. Hajma Bálint
10. Hajnák Lorina
11. Izsák Izabella
12. Kollár Nóra
13. Kresznerits Noel
14. Lakatos Nikolasz
15. Maráczi Maja
16. Megyesi László 
17. Molnár Judit Délia
18. Perjés Zétény
19. Sebők Fanni
20. Segesvári Hanna
21. Stégermájer Luca
22. Teleki Bettina
23. Tuba Vanessza Anikó
24. Varga Kincső
25. Vas Henrietta Helga

2. a osztály
Kollárné Cséplő Gabriella

1. Galambfalvi Csenge
2. Garai András
�. Holló Márk Antal
4. Jurászik Janka
5. Kecskeméti Anna
6. Makula Amanda Anita
7. Mezei Zoé
8. Molnár Zsófia
9. Rádi Hanna
10. Radics Klaudia
11. Rivnyák Kiara
12. Szabó Gábor
13. Szabó Gréta Bella
14. Szabó Karina Leila
15. Szénási Blanka
16. Szöllősi Janka
17. Tercsi Dominik Patrik
18. Tóth Andrea
19. Tőzsér Gréta

2.b osztály
Dr. Reznerné 

Viczián Erzsébet
1. Bócsai Mira Elvira
2. Czick Diána
3. Csaplár Anett Kitti
4. Csavera Ákos
5. Csupor Csilla
6. Feró Lujza
7. Horváth Zalán
8. Kovács Barnabás
9. Kozma Gyula Adrián
10. Mezei Zsigmond Zsolt
11. Pap Zoltán Márk
12. Papp Emma
13. Patai Leonárd Márk
14. Serestély Zsolt
15. Sőreghy Nándor Márk
16. Tassi Fruzsina
17. Tóth Blanka
18. Tóth Veronika
19. Varga Norbert
20. Zsoldos Samu

2.c osztály
Oláh Ibolya

1. Babusa Laura Judit
2. Dobondi Barbara
3. Dobos Szaffi
4. Drab Miron
5. Drahos Csilla Noémi
6. Fazekas Krisztián
7. Hajma Csaba
8. Kanizsai Bianka Judit
9. Kanizsai Evelin
10. Kapus Anna
11. Kelemen Milla
12. Lenkes László Tamás
13. Oláh Dóra
14. Orbán Szintia Stella
15. Polyák Erik László
16. Rácz Regő Keve
17. Szőlősi Lili
18. Tóth László
19. Ungor Boglárka
20. Veszelszki Konrád

3.a osztály
Kovács Edina

1. Aranyi Enzó
2. Bonea Konstantin
3. Bránya Nándor
4. Cséplő Gréta
5. Farkas Melissza Szandra
6. Farkas Tamás
7. Garai Rita Anett
8. Gyallai Nóra
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9. Kresznerits Ákos
10. Lázár Lujza Erika
11. Magó Noémi
12. Polyák Ádám
13. Rádóczi Réka
14. Rózsa Fanni
15. Sárközi Szintia Krisztina
16. Szabó Annabella
17. Ungor Áron
18. Ungor Hanna
19. Varga Zoltán
20. Végh Zsolt

3.b osztály
Fodorné Bálint Éva

1. Antal Emma
2. Balogh Anikó
3. Czompa Mira
4. Fábián Villő
5. Fodor Eszter Hella
6. Frankó Johanna
7. Jávorka Gergő
8. Jurászik Rózsa
9. Perjés Etelka
10. Polgári Zoltán Ferenc
11. Prikkel Lea Sára
12. Radics Nikolasz Kevin
13. Schlutt Alex
14. Sőreghy Lili
15. Szentmiklósi Dávid
16. Tóth Fruzsina Réka
17. Tóth Natasa
18. Varga Gergő
19. Varga Zita
20. Vida Patrik Énok
21. Vincze Árpád Bence

3.c osztály
Erősné Solti Gizella

1. Bálint Anetta Bernadett
2. Csomor Anna
3. Csomor Bíborka
4. Csomor Emma
5. Fórizs Adrián
6. Galambfalvi Márton
7. Hajma Zsombor
8. Horváth Jenő
9. Kiss Martina
10. Mónus Angéla
11. Nagy Vivien Réka
12. Rábaközi Balázs
13. Ritter Lilien Niobé
14. Teleki Krisztián
15. Tercsi Szabina Melinda
16. Ungor Bianka
17. Vékony Roland István

4.a osztály
Molnárné Tóth Ibolya

1. Beck Antonella
2. Bodor Zoltán
3. Borbély Petra
4. Csík Iringó
5. Deák Rebeka
6. Dubecz Vanda
7. Kanizsai Iringó
8. Kelemen Kira
9. Kolompár Kevin
10. Langó Csenge
11. Lévay Márton János
12. Mezei Márton
13. Molnár Maxim
14. Papp Norbert
15. Papp Zsuzsa
16. Patai Dominik Patrik
17. Peiner Anna Petra
18. Szabó Boglárka
19. Szondy György
20. Varga Annamária

4.b osztály
Tóth Edit

1. Aczél Kevin
2. Bátri Boglárka
3. Botka-Vincze Richárd
4. Csépe Bence
5. Farkas Antónió
6. Flaisz Dániel
7. Hajagos Valter
8. Hajma Erika Angéla
9. Hevér Dominik
10. Horvat Bianka
11. Kabashi Vlera
12. Katona Ágnes Mirjam
13. Kis Virág Nikolett
14. Lenkes Nikolett Kitti
15. Pálinkás-Tóth Lili
16. Váradi Petra
17. Veres László

18. Virág Lara
19. Virág Letti 

5.a osztály
Supka Magdolna

1. Balogh Kamilla
2. Bartek Viktória
3. Ecsedi Kristóf Márk
4. Fazekas Melinda
5. Fejes Cintia
6. Jakab Viktor
7. Kovács Anita Boglárka
8. Kovács Nándor
9. Lázár Sándor Ferenc
10. Mihály Máté 
11. Sebők Vivien
12. Sponga Roland Zoltán
13. Szentmiklósi Máté
14. Tamás Netti Éva
15. Tassi Dorina
16. Vámos Dezdemóna
17. Varga Nikolett
18. Vincze Marcell Gergő

5.b osztály
Katzenbachné Csengődi Edit
1. Antal Róza
2. Bóbis Olivér
3. Czick Vivien
4. Czompa Zsombor
5. Duráncsik Milán
6. Édes Hanna Zsófia
7. Fazekas Petra
8. Fodor Mirella Hanna
9. Hajma Noel Dominik
10. Héjjas Nikolett
11. Lakatos Norbert
12. Juhász Rozi
13. Kovács Gréta Hanna
14. Mezei Zsanett
15. Páli Donát
16. Péter Márta Napsugár
17. Polyák Tamás
18. Rigó Szabolcs
19. Tapodi Zsóka
20. Tóth Evelin Klára 
21. Tóth Marcell

5.c osztály
Földinszki Janka

1. Bálint Szebasztián
2. Balog Dávid
�. Bangó Melissza
4. Berkó Ivett
5. Budai Fanni
6. Csomor Szonja
7. Duráncsik Janka
8. Fejszés Gábor
9. Hegedűs András 
10. Hegedűs Hanna Panna
11. Hudák Benedek
12. Király Bence Viktor
13. Kis Annamária Magdolna
14. Kovács Klaudia Anita
15. Krasnyánszki Dominik
16. Kuti Szabolcs
17. Pópa Napsugár
18. Tercsi Borbála
19. Tóth Katalin
20. Tóth Lili
21. Ungor Zoltán

6.a osztály
Gréczi Gábor

1. Bognár Bence
2. Cseh-Szakáll Milán
3. Cséplő Zsófi
4. Csernák Márk 
5. Csernák Tamás
6. Kiss Beatrix
7. Kolompár Valter
8. Mátyási Mónika
9. Nagy Bianka Rebeka
10. Nógrádi Anna 
11. Patai Attila Márió 
12. Szabó Amanda
13. Szondy Anna
14. Ungor Edit
15. Ungor Eliz
16. Virágh Annabell
17. Virágh Eszter
18. Zsoldos Márton 
19. Varga Tamás

6.b osztály
Geigerné Kovács Viktória

1. Babusa Zoltán Szebasztián
2. Balogh Zsolt
3. Bodza Vanda

4. Bránya Adrienn
5. Csikós Milán
6. Csingér Réka
7. Csongár Marcell
8. Damásdi Zsolt
9. Grijnovitz Gábor
10. Höss Anna Gréta
11. Jakab Erika Brenda
12. Kovács Benett
13. Molnár Dominik
14. Perjés Kenéz
15. Rádóczi Attila
16. Seres Vivien
17. Toók Dániel Sándor
18. Vida András

6.c osztály
Kapás Zoltánné

1. Balog Milán
2. Balogh Babett Anna
3. Basa István
4. Bencsik István
5. Bimbó Dóra
6. Bódis Barnabás
7. Börcsög Ferenc
8. Csikós Benedek Tibor
9. Csősz Dominik
10. Farkas Béla Bence
11. Hajdú Dominik 
12. Halmai Viktória
13. Horváth Odett Csenge
14. Horváth Vanda
15. Mikus Ádám
16. Szabó Eszter
17. Szabó Milán
18. Tercsi Márk Péter
19. Vida András

7.a osztály
Ázsóth Ilona

1. Abonyi Hunor Tamás
2. Ádám Péter
�. Balogh Bálint Károly
4. Bencze Marcell
5. Czirjék Patrik
6. Csongrádi Zsolt
7. Farkas Anasztázia
8. Feró Jázmin 
9. Höss Ferenc
10. Kis Szilárd Szilveszter
11. Lakatos Vivien Vanessza
12. Mata Cintia
13. Mészáros Lilien
14. Papp Nándor 
15. Patai Rebeka
16. Prikkel Noémi
17. Szarvas Vivien
18. Tercsi Balázs
19. Varga Zsuzsanna Katalin
20. Virágh Dorka 

7.b osztály
Szabóné Pápa Edit

1. Bátri Milán
2. Bócsai Alexandra
3. Csábi Petra
4. Csősz Tamás Ferenc
5. Fejszés Márk
6. Hajnal Mária Erika
7. Halmi Norbert Sándor
8. Hegedűs Csaba
9. Izsák Judit Éva
10. Kovács Eliz
11. Lázár Lilla
12. Marton Márk
13. Mezei Tamás
14. Somogyi Jázmin Gréta
15. Szabó Enikő
16. Termul Petra
17. Tóth Krisztián
18. Tóth Rebeka
19. Trepák Mihály
20. Vida Jonatán

SNI 3-4-5.d osztály
Terecskei Zsoltné

1. Fórizs Amanda Krisztina
2. Kosiczki Viktor
3. Patai Virgínia
4. Radics Alexandra
5. Radics Renáta
6. Radics Tibor Dávid
7. Varga Norbert
8. Varga Zsuzsanna Erzsébet

SNI 6.d osztály
Tóth Klára

1. Lakatos Adrián
2. Patai Dávid

3. Radics Dorina Ágota
4. Berény Zoltán

Napközis csoportvezetők:
Beszedics Ferencné, Dudás 

László, Kovács Mónika, Langó 
Nikolett, Szabadszállási Dorina, 
Szabó Erzsébet (2018. április 9-től 
Perjésné Kiss Etelka), Szabóné 
Harsányi Erika, Tercsiné Hetényi 
Viktória
Nem osztályfőnökök:
Balogh Zsuzsanna Nelli, Cson-

tosné Csősz Erzsébet, Eszik Judit, 
Földvári Józsefné, Galambfalvi 
Rozália, Hajmáné Farkas Éva, 
Kurdik Ágnes, Pálinkás-Tóth 
Edina
Művészeti iskola pedagó-

gusai:
Farkas Orsolya, Honti György, 

Léczné Urbán Bernadett, Nagy-
Kanász Szabolcs, Seres József, 
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet
Fejlesztőpedagógusok:
Kállainé Varga Erzsébet, Dr. Rez-

nerné Viczián Erzsébet, Terecskei 
Zsoltné, Tercsiné Hetényi Viktória, 
Tóth Edit, Tóth Klára. Az EGYMI 
megbízásából SNI fejlesztést 
végzett óraadóként: Némedi 
Jánosné, Rácz Katalin, Mezeiné 
Fejszés Zsuzsanna és Terecskei 
Zsoltné. Óraadóként gyógytestne-
velést oktat a megyei szakszolgálat 
megbízásából Szabó József.
Néptánc oktató óraadók: 

Drozdovszky Dóra és Lukács 
László
Pedagógiai asszisztensek: 

Gréczi Gáborné, Orbán Hajnalka 
Noémi, Tóthné Halász Teréz, a 
Kiskőrösi Tankerület megbízá-
sából Szabóné Mendi Karola és 
Virágné Horváth Gyöngyi.
Gyógypedagógiai asszisztens: 

Vida Angéla Ilona
Iskolatitkár: Orbán Hajnalka 

Noémi, Szeg Andrea
Lovasoktató: Turcsán István
Gondnok: Kapás Zoltán
Portás: Geiszt István, Nagy 

Oszkár
Technikai dolgozók: Balogh 

Anita, Berkesné Gyurik Gizella, 
Halmi Piroska, Heibl Edit, Patai 
Ottó Béláné, Sponga Pál, Termul-
né Mónus Mariann, Tóth Tibor. 
A Kiskőrösi Tankerület megbí-
zásából közmunkaprogramban: 
Kis Lászlóné, Kozma Aranka és 
Tóth Imréné.
Gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős: Hajmáné Farkas Éva, 
Tercsiné Hetényi Viktória
Rendszergazda: Nagy Mihály
Média, Kölyök TV vezető: 

Némedi János
Hitoktatók: Bajkó Zoltán, Föld-

vári József, Mezei István, Nagy 
Árpád, Deák Krisztina
Gyeden lévő pedagógusaink: 

Böröczné Tumbász Mariann, 
Lévay-Szabó Krisztina, Papp 
Zoltánné Bencze Éva, Vinczéné 
Bagó Gyöngyvér

PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATÉRT 

EMLÉKÉREM
Erősné Solti Gizella

1979-ben szerzett tanítói dip-
lomát a Bajai Tanítóképző Főis-
kolán. Oklevelének kézhezvétele 
után az Izsáki Táncsics Mihály 
Általános Iskolában kezdte pe-
dagógus pályáját, és csaknem 
negyven éven át hű maradt anya-
intézményéhez. 
Több generáción át oktatta tanít-

ványait a betűvetésre, olvasásra, 
szép magyar beszédre. Munkájára 
mindig a végtelen aprólékosság, 
precizitás, gondosság, tudatos 
tervezés, alapos felkészültség volt 
jellemző. Munkafegyelme példás, 
tanítványai és kollégái közvet-
len egyénisége miatt szeretik és 
tisztelik.

Szerény, kiegyensúlyozott sze-
mélyiség. Magatartásával, mun-
kabírásával folyamatosan példát 
mutatott diákjainak, pedagógus 
társainak. Munkaközösségének 
aktív tagja, csapatjátékos. Mind-
végig fontos volt számára, hogy 
szakmailag tovább képezze ma-
gát. Osztályfőnöki teendőit nagy 
lelkesedéssel végezte. Nagy türe-
lemmel és odafigyeléssel tanította 
nemcsak a tehetséges, hanem a 
felzárkóztatásra szoruló gyereke-
ket is. Rendszeresen és sikeresen 
készített fel tanulókat szavaló- és 
prózamondó versenyekre, te-
hetséges rajzolók és helyesírók 
kerültek ki kezei közül. Számos 
színházlátogatás szervezője volt 
az elmúlt években.

AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS 
2018. ÉVI DÍJAZOTTAI

Az Izsáki Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Intézményi Tanácsa, a 
2017/2018-as tanévben végzett 
átlagon felüli tevékenységük, 
valamint a közösségi élet erősíté-
séért végzett munkájuk elismeré-
séül, az általa alapított díjakban 
részesítette:
Szily Kálmán-díj
Gila Erzsébet tanárnő (életmű 

díj)
Bárdiné Szabó Edit (szülő)
Orbán Hajnalka Noémi (isko-

latitkár)
Táncsics Mihály-díj
Csontosné Csősz Erzsébet ta-

nárnő
Táncsics Mihály-díj ifjúsági 

fokozat
Édes Barnabás Ferenc 8.a
Bárdi Áron 8.c
Lévai Bernadett 8.c
Nagy Márk 8.c
Perjés Bendegúz 8.c
Kincskereső-díj
Csík Iringó Judit 4.a
Lévay Márton 4.a
Mezei Márton 4.a
Botka-Vincze Richárd 4.b
Hajagos Valter 4.b
A kitüntetettek eredményes 

tevékenységét az Intézményi 
Tanács megköszöni, és további 
munkájukhoz, tanulmányaikhoz 
sok sikert kíván.

Némedi János
az Intézményi Tanács 

elnöke

KOVÁCS GYULA 
KIMŰVELT EMBERFŐK 

ALAPÍTVÁNY DÍJAZOTTAI
A kitüntetésben részesülő alsó és 

felső tagozatos tanulóink:
Bognár Zsófia 1.b
Sőreghy Nándor Márk 2.b
Szabó Annabella �.a 
Aczél Kevin 4.b 
Édes Hanna Zsófia 5.b 
Csősz Dominik 6.c
Vida Jonatán 7.b
Kocsis Geanina Mária 8.a 
Ungor Anett 8.c 
Katolikus hittan: Szabó Barna-

bás 8.a
Református hittan: Ungor Bence 8.c
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első alkalommal megrendezésre ke-
rült járási mesemondó versenyen. 
Eredmények:
1-2. évfolyam
I. helyezett: Hlavács Hanna 1.o. 

Kiskőrös
II. helyezett: Fazekas Krisztián 

2.o. Izsák
III. helyezett: Pálinkás Attila 1.o. 

Bócsa

3-4. évfolyam
I. helyezett: Varga Mihály 3.o. 

Csengőd
II. helyezett: Ötvös Balázs 3.o. 

Kaskantyú
III. helyezett: Mezei Márton 4.o. 

Izsák

A járási verseny helyezettjei voltak 
azok, akik járásunkat képviselték az 
ugyancsak Izsákon megrendezett 
tankerületi versenyen. Május 8-án 
11 település 20 izgatott kisdiákja 
gyülekezett az új iskola aulájában. A 
jó hangulatú, színvonalas versenyen 
a következő eredmény született:
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Vincze Gábor Kis-

kunhalas
II. helyezett: Dóra Csenge Kis-

szállás
III. helyezett: Ábrahám Gréta 

Kisszállás
3-4. évfolyam
I. helyezett: Hadar Márkó Ki-

szállás
II. helyezett: Balázs Gábor János-

halma
III. helyezett: Gajdácsi Szonja 

Apostag
A zsűri különdíjában részesült:
Faragó-Székely Attila Tass
Fazekas Krisztián Izsák
Pálinkás Attila Bócsa

Matematika háziverseny 
2. évfolyam
I. helyezett: Mezei Zsigmond 2.b
II. helyezett: Dobos Szaffi 2.c
III. helyezett: Horváth Zalán 2.b

3. évfolyam
I. helyezett: Vida Patrik Énok 3.b 
II. helyezett: Rábaközi Balázs 3.c 
III. helyezett: Sőreghy Lili 3.b

A Szülői Munkaközösség 
minden évben könyvjutalomban 
részesíti azokat a ballagó tanuló-
kat, akik elvégezték a zeneoktatás 
6 évfolyamát. 
Az idei díjazottak: Édes Bar-

nabás Ferenc 8.a, Mezei Eszter 
Anna 8.c, Patai Richárd Csaba 
8.d, Perjés Bendegúz 8.c, Szabó 
Barnabás 8.a

ALSÓ TAGOZAT VERSENY-
EREDMÉNYEI A 2017/18-AS 

TANÉVBEN

Versmondó verseny
1-2. évfolyam
I. helyezett: Mezei Zoé 2.a
II. helyezett: Rácz Regő Keve 2.c
III. helyezett: Csehszakál Molli 

1.a, Bognár Zsófia 1.b

3-4. évfolyam
I. helyezett: Mezei Márton 4.a, 

Rábaközi Balázs 3.c
II. helyezett: Szabó Boglárka 4.a
III. helyezett: Antal Emma 3.b, 

Csomor Bíborka 3.c
Iskolánkat Mezei Zoé és Rábaközi 

Balázs képviselte a Fülöpszálláson 
megrendezett járási versenyen, 
ahol Balázs I. helyen végzett, így a 
kiskunhalasi tankerületi versenyre 
is eljutott. Itt II. helyezést ért el. 

Mesemondó verseny
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Fazekas Krisztián 2.c
II. helyezett: Csernák Zora 1.a, 

Jurászik Janka 2 .a
III. helyezett: Papp Emma 2.b, 

Stégermájer Luca 1.b

3-4.évfolyam:
I. helyezett: Mezei Márton 4.a
II. helyezett: Magó Noémi 3.a, 

Sőreghy Lili 3.b
III. helyezett: Csomor Emma 3.c, 

Virágh Letti 4.b

A korcsoportok első helyezettjei 
képviselték Izsákot az iskolánkban 

4. évfolyam
I. helyezett: Botka-Vincze Ri-

chárd 4.b 
II. helyezett: Lévay Márton 4.a 
III. helyezett: Hajagos Valter 4.b

A harmadik és negyedik évfolyam 
legjobbjai az orgoványi körzeti 
matematika versenyen képvisel-
ték iskolánkat. Közülük a legjobb 
eredményt, V. helyet Sőreghy Lili 
3.b érte el.

A kiskőrösi járási matematika ver-
senyen Vida Patrik Énok II., Rá-
baközi Balázs III. helyen végzett, 
ezzel továbbjutottak a tankerületi 
versenyre. A kiskunhalasi tankerü-
leti fordulón Énok VI., Balázs VIII. 
helyezést ért el.

Helyesírás háziverseny
2. évfolyam
I. helyezett: Sőreghy Nándor 

Márk 2.b
II. helyezett: Feró Lujza 2.b, 

Papp Emma 2.b
III. helyezett: Jurászik Janka 2.a

3. évfolyam 
I. helyezett: Sőreghy Lili 3.b
II. helyezett: Csomor Anna 3.c
III. helyezett: Szabó Annabella 3.a

4. évfolyam
I. helyezett: Dubecz Vanda 4.a
II. helyezett: Beck Antonella 4.a
III. helyezett: Csík Iringó Judit 4.a

Az évfolyamok legjobbjai részt 
vettek a jakabszállási körzeti ver-
senyen, ahol 19 település helyesírói 
mérték össze tudásukat. Az össze-
sített versenyben a 2. és a 3. évfo-
lyam is III. helyezést ért el. Egyéni 

eredmények: Sőreghy Nándor II., 
Szabó Annabella V. helyezés.  

Olvasás verseny 
Ebben a tanévben is megrendeztük 

az olvasás versenyt az alsó tagozaton 
a 2-3-4. évfolyamosoknak. Minden 
osztályból a � legjobb olvasó vehetett 
részt a versenyen. A tanulók először 
bemutatták, milyen szépen tudnak 
olvasni, majd egy-egy szöveget kel-
lett feldolgozniuk különböző szöveg-
értési feladatok megoldásával. 
2. évfolyam
I. helyezett: Sőreghy Nándor 

Márk 2.b
II. helyezett: Jurászik Janka 2.a
III. helyezett: Mezei Zsigmond 2.b

3. évfolyam
I. helyezett: Perjés Etelka 3.b
II. helyezett: Frankó Johanna 3.b
III. helyezett: Csomor Anna 3.c

4. évfolyam
I. helyezett: Dubecz Vanda 4.a
II. helyezett: Aczél Kevin 4.b
III. helyezett: Beck Antonella 

4.a, Lévay Márton 4.a

A Bendegúz Gyermek- és Ifjú-
sági Akadémia NyelvÉsz tanul-
mányi verseny iskolai fordulóján 7 
tanulónk vett részt. Fodor Eszter 
Hella 3.b és Frankó Johanna 
3.b bejutott a megyei versenybe is. 
Mindketten derekasan dolgoztak, 
Johanna XII. helyezett lett.
A Suli-Hód BT. által meghirdetett 

országos levelező versenyen Mezei 
Zsigmond Zsolt 2.b osztályos ta-
nuló magyar irodalom tantárgyból 
VI. helyezést ért el.

Népdaléneklési verseny
2018. február 22-én a házi nép-

daléneklési versenyen egyéniben I. 
helyezést ért el Szabó Annabel-
la 3.a, II. helyezést ért el Papp 
Emma 2.b, III. helyezést ért el 
Galambfalvi Márton 3.c.
Csoportos kategóriában továbbju-

tott 2 csoport. Az egyik csoport tag-
jai: Bócsai Mira Elvira 2.b, Czick 
Diána 2.b, Galambfalvi Csenge 
2.a, Oláh Dóra 2.c, Veszelszki 

Konrád 2.c. 
Másik csoport tagjai: Bognár Zsó-

fia 1.b, Galambfalvi Márton 3.c, 
Mezei Márton 4.a, Perjés Etelka 
3.b, Rózsa Fanni 3.a. 
Április 12-én Csengődön, a járási 

népdaléneklési versenyen Szabó 
Annabella 3.a III. helyezést 
ért el. 
Május 16-án Kiskőrösön, a tan-

kerületi népdaléneklési versenyen 
Szabó Annabella 3.a vett részt. 
Nagyon ügyesen, bátran, igazán 
szépen szerepelt.
Március 20-án Kiskőrösön voltunk 

„Szlovák napokon”, ahol Szabó 
Annabella 3.a arany minősítést 
és III. helyezést ért el, Papp 
Emma 2.b pedig ezüst minősí-
tést kapott.

Rajzpályázat
Fülöpszálláson ebben az eszten-

dőben is meghirdették a „Vers 
a rajzban, rajz a versben” című 
rajzversenyt. Az alsó tagozatos ka-
tegória győztese iskolánk tanulója, 
Frankó Johanna 3.b osztályos 
tanuló lett.

Kézmosás világnapja 
A kézmosás világnapja (október 

15.) alkalmából ebben a tanévben 
is, a már hagyománnyá vált rajzpá-
lyázaton vehettek részt iskolánk alsó 
tagozatos diákjai. A 10 osztályból 
számos alkotás érkezett a kézmosás 
fontosságáról. Minden résztvevő 
apró jutalomban részesült. 
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Papp Emma 2.b
II. helyezett: Czick Diána 2.b
III. helyezett: Szénási Blanka 2.a

3-4. évfolyam:
I. helyezett: Beck Antonella 4.a
II. helyezett: Varga Zoltán 3.a, 

Ungor Áron 3.a
III. helyezett: Frankó Johanna 3.b

„Happy-hét”
2018 májusában a „Happy-hét” al-

kalmából meghirdetett rajzpályáza-
ton vehettek részt az alsó tagozatos 
tanulók. A „Vizeink védelme” volt a 
téma, sok igényes és ötletes munka 
érkezett a pályázatra.

Rábaközi Balázs

Fazekas Krisztián

Mezei Márton

Sőreghy Lili

Vida Patrik Énok

Sőreghy Nándor

Frankó Johanna
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helyesírását értékeltük. A 
legkevesebb hibával írók a 
következők: 
5. évfolyam:
I. helyezett: Tassi Dorina 

5.a
II. helyezett: Édes Hanna 

Zsófia 5.b
6. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán 6.c
II. helyezett: Csősz Domi-

nik 6.c
7. évfolyam:
I. helyezett: Vida Jonatán 

7.b
II. helyezett: Hajnal Mária 

Erika 7.b
8. évfolyam:
I. helyezett: Nagy Márk 8.c
II. helyezett: Lévai Berna-

dett 8.c

A versenyeken helyezést 
elért diákok tárgyjutalomban 
részesültek. Gratulálunk 
nekik!
A versenyekre felkészítő 

tanárok: Gera Árpád Zol-
tánné, Földinszki Janka, 
Kapás Zoltánné, Dudás 
László
Az idei tanévben több já-

rási, tankerületi, területi 
versenyre is továbbjutottak 
diákjaink, melyekre a máso-
dik félévben folyamatosan 
készültünk. Tehetségüknek 
és szorgalmuknak köszönhe-
tően tanulóink kiemelkedő 
eredményt értek el ezeken a 
versenyeken is.
Kazinczy-verseny
A kiskőrösi területi „Szép 

Magyar Beszéd” versenyen 
iskolánkat két tanuló kép-
viselte, Nagy Márk 8.c és 
Balogh Babett Anna 6.c 
osztályos tanulók. A ver-
senyen a környező iskolák 
legszebben, legtisztábban 
beszélő tanulói szerepeltek 
egy szabadon választott és 
egy kötelező szöveg felolva-
sásával. Balogh Babett Anna 
az 5-6. osztályos kategóriában 
II. helyezést ért el. Őt má-
jusban a Szegedi Pedagógiai 
Oktatási Központ által szer-
vezett díjátadó ünnepségre 
is meghívták, ahol további 
jutalomban részesült. 
Felkészítő tanár: Kapás 

Zoltánné

Járási és tankerületi 
helyesírási verseny
2018. április 10-én rendez-

ték meg a Csengődi Általános 
Iskola magyar munkakö-
zösségének pedagógusai a 
járási helyesírási versenyt a 
járásban lévő 8 intézmény 
számára. Iskolánk diákjai kö-
zül évfolyamonként egy-egy 
tanuló vett részt. Az 5. évfo-
lyamosokat Fodor Mirella 
Hanna 5.b, a hatodikosokat 
Szabó Milán 6.c, a hetedik 
évfolyamot Tercsi Balázs 

1-2. évfolyam: 
I. helyezett: Garai András 

2.a
II. helyezett: Veszelszki Kon-

rád 2.c
III. helyezett: Sőreghy Nán-

dor 2.b

3-4. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Boglár-

ka 4.a
II. helyezett: Vincze Árpád 

Bence 3.b
III. helyezett: Garai Rita 

Anett 3.a

FELSŐ TAGOZAT VER-
SENYEREDMÉNYEI 

A 2017/18-AS 
TANÉVBEN

Magyar nyelv és iroda-
lom
A magyar tantárgyhoz kap-

csolódóan rengeteg versenyt 
szerveztünk a felső tagoza-
tos tanulóknak. A házi ver-
senyekkel elsősorban az a 
célunk, hogy kiderüljön, ki 
miben tehetséges, milyen 
területen érdemes segíteni a 
továbbfejlődését, miben tud 
elérni sikereket. A versenyek 
és az ezekre való készülődés 
fontos nevelési és fejlesztési 
lehetőségeket biztosítanak 
(pontosság, rendszeresség, 
figyelem, fegyelem, állóképes-
ség, koncentráció, memória, 
önbizalom, magabiztosság), 
melyekre a későbbiekben is 
szüksége lesz a tanulónak.
Szavalóverseny 
2017. november 23-án 

rendeztük meg a Balogh 
Józsefné Zsuzsika tanárnő 
emlékére szervezett házi 
szavalóversenyünket. A kö-
zönség és a zsűri számos szép 
verset hallott.
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Tóth Marcell 

5.b
II. helyezett: Antal Róza 

5.b
III. helyezett: Balogh Ba-

bett 6.c, Nagy Bianka 6.a, 
Zsoldos Márton 6.a

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Berna-

dett 8.c
II. helyezett: Nagy Márk 

8.c
III. helyezett: Perjés Ben-

degúz 8.c, Péter Debóra 
8.a, Ungor Anett 8.c

Simonyi Zsigmond Kár-
pát-medencei helyesírási 
verseny
Iskolánk felső tagozatos ta-

nulói ebben az évben is részt 
vettek a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság által meg-
hirdetett Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási 
verseny első iskolai forduló-
ján. A diákok évfolyamonként 
versenyeztek. A pontszámok 
alapján a megyei fordulóba 
Lévai Bernadett 8.c jutott 
tovább, ahol VII. helyezést 
ért el.
5. évfolyam:
I. helyezett: Fodor Mirella 

Hanna 5.b
II. helyezett: Czick Vivien 

5.b
III. helyezett: Bartek Vik-

tória 5.a
6. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán 

6.c
II. helyezett: Szondy Anna 

6.a
III. helyezett: Csősz Domi-

nik 6.c
30. kép: Simonyi verseny 

6. osztály

7. évfolyam:
I. helyezett: Tercsi Balázs 

7.a
II. helyezett: Kovács Eliz 

7.b
III. helyezett: Mészáros Li-

lien 7.a

8. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Berna-

dett 8.c
II. helyezett: Édes Barna-

bás Ferenc 8.a
III. helyezett: Ungor Anett 

8.c

Kazinczy-verseny
2017. december 13-án tar-

tottuk a hagyományos szép-
kiejtési, olvasási versenyt. 
A versenyzők feladata egy 
ismeretlen szöveg hibátlan 
felolvasása volt. A következő 
eredmények születtek:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Balogh Babett 

Anna 6.c
II. helyezett: Bartek Vik-

tória 5.a
III. helyezett: Fodor Mirel-

la 5.b, Szabó Eszter 6.c

7-8. évfolyam
I. helyezett: Nagy Márk 

8.c
II. helyezett: Ungor Anett 

8.c
III. helyezett: Mészáros 

Lilien 7.a, Perjés Bende-
gúz 8.c
A kiskőrösi területi ver-

senyen az első helyezettek 
képviselték iskolánkat.

Szépírás - Kézírás
Lezsák Sándor, a magyar 

országgyűlés alelnöke az ősz 
folyamán „Kinek a legszebb 
a kézírása?” címmel verseny 
hirdetett a környékbeli általá-
nos iskolák tanulói számára. 
Iskolánkból 39 alsós és 25 
felsős tanuló kézírását küld-
tük el. Közülük nagyon sokan 
kaptak kisebb tárgyjutalmat 
karácsonyra, melyet lakcí-
mükre postáztak.

Szövegértő verseny
2018. február 21-én került 

sor a hagyományos szövegér-
tési verseny megrendezésére. 
A versenyen két feladatsort 
kellett megoldaniuk a tanu-
lóknak, melyek közül az egyik 
tájékoztató, míg a másik 
irodalmi szöveg volt. 
5-6. évfolyam: 
I. helyezett: Horváth Van-

da 6.c
II. helyezett: Balogh Ba-

bett Anna 6.c
III. helyezett: Zsoldos Már-

ton 6.a

7-8. évfolyam: 
I. helyezett: Lévai Berna-

dett 8.c
II. helyezett: Perjés Bende-

gúz 8.c
III. helyezett: Ungor Anett 8.c, 

Kocsis Geanina Mária 8.a

Különdíj: Bartek Viktória 
5.a, Prikkel Noémi 7.a

Helyesírási verseny
Táncsics Mihály születés-

napja alkalmából az idén is 
megtartottuk a róla elne-
vezett helyesírási versenyt. 
Iskolánk névadójának éle-
téről szóló szöveget diktál-
tunk a tanulóknak, melynek 

7.a, a nyolcadikosokat pedig 
Lévai Bernadett 8.c képvi-
selte. Fodor Mirella és Lé-
vai Bernadett I. helyezést 
értek el ezen a versenyen.

Ők továbbjutottak a Kis-
kunhalason megrendezésre 
kerülő tankerületi fordulóra, 
ahol a Kiskőrösi Tankerület 
41 intézményét képviselték 
a járási versenyekről tovább-
jutó tanulók. A tankerületi 
versenyen Lévai Bernadett 
I., Fodor Mirella pedig III. 
helyezett lett.
Felkészítő tanár: Kapás 

Zoltánné

Járási és tankerületi 
szavalóverseny
Április 27-én rendezték 

meg Fülöpszálláson a járási 
szavalóversenyt. Tanulóink 
nagyon eredményesen kép-
viselték iskolánkat, Tóth 
Marcell 5.b osztályos ta-
nuló III. helyezést, Lévai 
Bernadatt 8.c osztályos 
tanuló I. helyezést ért el. 
Ők továbbjutottak a tankerü-
leti versenyre is.
Májusban a Kiskunhalason 

megrendezett tankerületi 
versenyen mindkét tanuló 
– Tóth Marcell és Lévai Ber-
nadett – különdíjat kapott a 
zsűritől.
Felkészítő tanár: Kapás 

Zoltánné

Egyéb programok
A magyar kultúra napjá-

ra vidám iskolai műsorral 
emlékeztünk meg, illetve a 
nyolcadik évfolyam tanulói 
a városi rendezvényen – iro-
dalmi kávéház – is szerepel-
tek. Februárban érkezett 
hozzánk Arany János életét 
bemutató kiállítás. Az Arany-
busz a gyerekek számára is 
érdekesen, interaktív játékok 
segítségével mutatta be a 
költő életútját, munkásságát. 
A költészet napját játékos fel-
adattal tettük emlékezetessé, 
melybe az idén nemcsak a fel-
sősöket, hanem a lelkes alsós 
tanulókat is bevontuk.
Szervező tanárok: Földinsz-

ki Janka és Kapás Zoltánné

„A tehetség mögött köznapi 
szavak rejlenek: szorgalom, 
szeretet, szerencse, de min-
denekelőtt a kitartás.” –írja 
James Arthur Baldwin, meg-
fogalmazva azt, ami jellemző 
arra a tanulónkra, kinek 
neve többször is szerepelt az 
eredményeknél. Lévai Ber-
nadett 8.c osztályos tanuló 
szorgalmával, kitartásával 
a feladatok iránti elkötele-

zettségével és a benne lévő 
tehetséggel ért el ilyen szép 
sikereket. Szerénysége, mun-
kabírása kiemelkedő, számos 
városi rendezvényen hallhat-
ták szavalatait a város lakói 
is. Nem volt olyan verseny, 
rendezvény, amiben ne vett 
volna részt, ne vállalt volna 
szereplést. Köszönjük fárad-
hatatlan munkáját, kívánunk 
neki további szép sikereket a 
középiskolában is. 

Történelem 
Háziverseny eredménye
5. évfolyam
I. helyezett: Fejszés Gábor 5.c
II. helyezett: Berkó Ivett 5.c
III. helyezett: Czick Vivi-

en 5.b
6. évfolyam
I. helyezett: Mikus Ádám 6.c
II. helyezett: Börcsög Fe-

renc 6.c
III. helyezett: Bránya Ad-

rienn 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Marton Márk 7.b
II. helyezett: Mészáros 

Lilien 7.a
III. helyezett: Mezei Ta-

más 7.b
8. évfolyam
I. helyezett: Édes Barna-

bás Ferenc 8.a
II. helyezett: Tószegi Dá-

niel 8.a
III. helyezett: Lévai Berna-

dett 8.c, Nagy Márk 8.c
A kiskőrösi Bem József Ál-

talános Iskolában megtartott 
járási történelem versenyen 
évfolyamában I. helyezést 
ért el Perjés Kenéz 6.b 
osztályos tanuló.

Angol
Az idei tanév elején 2, ne-

gyedik évfolyamos tanuló 
nevezett az MM Publications 
kiadó On-Lion angol nyelvű 
olvasó versenyére. Csépe 
Bence és Botka-Vincze 
Richárd 3.b nagyon élvezte 
a versenyt. Helyezést ugyan 
nem értek el, de minden-
képp hasznos tapasztalatot 
szereztek.
Felkészítő tanár: Kurdik 

Ágnes
Márciusban egy hasonló 

típusú versenyen, az ELC 
Communication angol nyelvi 
versenyen vett részt 11 tanu-
lónk: Csík Iringó, Molnár 
Maxim, Dubecz Vanda 4.a 
osztályos tanulók, Juhász 
Rozi, Édes Hanna, Fodor 
Mirella, Tóth Marcell, 
Mezei Zsanett és Antal 

Balogh Babett Anna

Fodor Mirella

Lévai Bernadett

Perjés Kenéz
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Róza 5.b osztályos tanulók, 
Bodza Vanda és Bránya Adrien 
6.b osztályos tanulók. Egy angol 
nyelvű kisregényt kellett elolvasni-
uk a saját nyelvi szintjükön, majd 
egy kérdőívet kellett kitölteniük 
a könyvvel kapcsolatban. Bár he-
lyezést nem értek el, a részvételt 
nagyon élvezték. 
Felkészítő tanár: Katzenbachné 

Csengődi Edit, Kurdik Ágnes
A járási angol versenyre az iskolai 

selejtező után évfolyamonként 2-2 
gyereket küldhettünk tovább a felső 
tagozatról. Az 5. évfolyamot Édes 
Hanna Zsófia és Fodor Mirella 
Hanna 5.b, a 6. évfolyamot Höss 
Anna és Bránya Adrienn 6.b, a 
7. évfolyamot Vida Jonatán és 
Hegedűs Csaba 7.b, a 8. évfolya-
mot pedig Szabó Zsanett 8.c és 
Ritter Patrik 8.a képviselte.
Felkészítő tanárok: Galambfalvi 

Rozália, Katzenbachné Csengődi 
Edit, Kurdik Ágnes
Márciusban megrendezésre került 

a kecskeméti könyvtár szerve-
zésében a „Mesélj, Európa!” című 
verseny, melyen a 7. évfolyam hala-
dó csoportjának 10 tagja 2 csapatban 
indult. A selejtező végéig jutottak, de 
az elődöntőbe már nem kerültek be. 
A csapatok tagjai: Halmi Norbert 
Sándor 7.b, Papp Nándor 7.a, 
Prikkel Noémi 7.a, Ádám Péter 
7.a, Mata Cintia 7.a, Termul Pet-
ra 7.b, Kovács Eliz 7.b, Mészáros 
Lilien 7.a, Csősz Tamás Ferenc 
7.b, Szabó Enikő 7.b.
Felkészítő tanár: Kurdik Ágnes
Februárban megrendezésre került 

a 7. és 8. évfolyamos tanulók szá-
mára a fordító verseny is. Mivel a 
résztvevő gyerekek száma nem volt 
túl magas, és a teljesítményük sem 
volt kimagasló, így a 7. évfolyamon 
csak I. helyezett született Ko-
vács Eliz. 
A 8. évfolyam helyezései:
I. helyezett: Ungor Anett 8.c
II. helyezett: Szkárosi Jázmin 8.b
III. helyezett: Fazekas Zoltán 8.b
Felkészítő tanárok: Galambfalvi 

Rozália, Kurdik Ágnes
Az 5. és 6. évfolyamon, ebben a 

tanévben első alkalommal rendez-
tünk angolból szépkiejtési versenyt, 
melyre egy selejtezőn választottuk ki 
a gyerekeket.
Helyezések az 5. évfolyamon:
I. helyezett: Fodor Mirella Han-

na 5.b
II. helyezett: Mihály Máté 5.a
III. helyezett: Mezei Zsanett 5.b
Helyezések a 6. évfolyamon: 
I. helyezett: Zsoldos Márton 6.a
II. helyezett: Bodza Vanda 6.b
III. helyezett: Toók Dániel 6.b
Felkészítő tanárok: Galambfalvi 

Rozália, Katzenbachné Csengődi 
Edit, Kurdik Ágnes
Szintén első alkalommal rendeztük 

meg az egész éven át tartó angol 
vetélkedőt. Ezen a felső évfolyamról 
28 gyermek és a 4. évfolyamról 1 
gyermek vett részt. A következő 
eredmények születtek:
5. évfolyam:
I. helyezett: Fodor Mirella Han-

na 5.b
II. helyezett: Hajma Noel Do-

minik 5.b
III. helyezett: Bartek Viktória 5.a
6. évfolyam: 
I. helyezett: Grijnovitz Gábor 6.b
II. helyezett: Bránya Adrienn 6.b
III. helyezett: Szondy Anna 6.a
7. évfolyam: 
I. helyezett: Tercsi Balázs 7.a
II. helyezett: Feró Jázmin 7.a
III. helyezett: Bencze Marcell 7.a

Külön díjaztuk Szondy Györgyöt 
4.a, aki egyetlen negyedikesként, 
illetve Aczél Petrát 8.b, aki egyetlen 
nyolcadikosként vett részt a megmé-
rettetésben.

Német
Az idén is több házi és más iskolá-

ban szervezett versenyen szerepel-
tek tanulóink.
Az egész éves házi versenyen min-

dössze 11 tanuló vett részt. 
A díjazottak: 
I. helyezett: Czick Vivien 5.b
II. helyezett: Varga Erika 8.a
III. helyezett: Cséplő Zsófi 6.a
IV. helyezett: Beck Antonella 4.a
A versenyt Hajmáné Farkas Éva 

és Katzenbachné Csengődi Edit 
szervezte.

Az idén a német fordítási versenyt 
csak a 7. és 8. évfolyam számára 
hirdettük meg
A 7. évfolyamon Trepák Mihály 

7.b kapott jutalmat, a 8. évfolyam 
helyezettjei a következők:
I. helyezett: Lévai Bernadett 8.c
II. helyezett: Édes Barnabás 

Ferenc 8.a
III. helyezett: Csomor Zsombor 8.c
Szervező: Hajmáné Farkas Éva, 

Katzenbachné Csengődi Edit
Az 5-6. évfolyam németesei olvasó-

versenyen vettek részt. A helyezet-
tek a következők:
5. évfolyam:
I. helyezett: Czick Vivien 5.b
II. helyezett: Hegedűs András 5.c
III. helyezett: Tóth Katalin 5.c
6. évfolyam
I. helyezett: Szabó Amanda 6.a, 

Ungor Eliz 6.a
II. helyezett: Balogh Babett 

Anna 6.c
III. helyezett: Horváth Vanda 6.c
Szervező: Hajmáné Farkas Éva, 

Katzenbachné Csengődi Edit
A tankerületi német verseny já-

rási fordulóját iskolánk szervezte. 
Az iskolai forduló után két 3 fős 
csapatunk jutott tovább: Ungor 
Eliz 6.a, Édes Barnabás Ferenc 
8.a, Czick Vivien 5.b, valamint 
Szabó Amanda 6.a, Hegedűs 
András 5.c, Csomor Zsombor 
8.c. Bár helyezést nem értek el, szé-
pen szerepeltek a Bócsa, Csengőd, 
Soltszentimre, Kunpeszér, Ladány-
bene és Dunavecse csapataival vívott 
küzdelemben. 
Gratulálunk a versenyzőknek, 

további sok sikert kívánunk!
Szervezők: a nyelvi munkaközös-

ség tagjai

Matematika 
Ebben a tanévben kiváló ered-

ményeket értek el tanulóink a kü-
lönböző matematikaversenyeken. 
Mindnyájuknak gratulálunk!
Házi matematikaverseny – 2017. 

november 28.
A felső tagozatosok közül 70 tanuló 

vett részt az iskolai házi versenyün-
kön. Évfolyamonként az első 3 he-
lyezettet jutalmaztuk. Több helyen 
holtverseny született.
5. évfolyam:
I. helyezett: Édes Hanna Zsófia 

5.b
II. helyezett: Tóth Marcell 5.b
III. helyezett: Czompa Zsombor 

5.b
6. évfolyam:
I. helyezett: Szondy Anna 6.a
II. helyezett: Csősz Dominik 6.c
III. helyezett: Szabó Milán 6.c
7. évfolyam:
I. helyezett: Kovács Eliz 7.b, 

Vida Jonatán 7.b
II. helyezett: Mészáros Lilien 7.a, 

Prikkel Noémi 7.a
III. helyezett: Szabó Enikő 7.b
8. évfolyam:
I. helyezett: Kocsis Geanina Má-

ria 8.a, Sebestyén Dániel 8.b
II. helyezett: Lévai Bernadett 8.c
III. helyezett: Édes Barnabás 

Ferenc 8.a
Széchenyi István Matemati-

kaverseny – Ágasegyháza, 2018. 
február 15.
A házi verseny évfolyam-győztesei 

vettek részt a körzeti matematika-
versenyen, ahol 8 általános iskola 
diákjai mérték össze tudásukat 
évfolyamonként egy-egy tanulóval 
képviselve iskolájukat. Az összesítés-
ben III. helyezést ért el iskolánk. 
Egyéni eredmények: Lévai Ber-

nadett 8.c I. hely, Szondy Anna 
6.a IV. hely, Édes Hanna Zsófia 
5.b V. hely, Kovács Eliz 7.b V. 
hely.
Járási Matematikaverseny 

– Kiskőrös, 2018. április 12.
A felső tagozatosok versenyében 

iskolánkat 4 csapat képviselte. 
Kiemelkedő eredményt értek el 
mindnyájan. 
I. helyezett lett az 5-6. évfolyamo-

sok között az Édes Hanna Zsófia 
5.b, Szabó Milán 6.c, Szondy 
Anna 6.a tanulókból álló csapat.
II. helyezett lett a 7-8. évfolya-

mosok között a Kovács Eliz 7.b, 
Lévai Bernadett 8.c, Édes Bar-
nabás Ferenc 8.a tanulókból álló 
csapat.
III. helyezett lett az 5-6. évfolyamo-

sok között a Hegedűs András 5.c, 
Bránya Adrienn 6.b, Csősz Do-
minik 6.c tanulókból álló csapat.
V. helyezett lett a 7-8. évfolya-

mosok között a Vida Jonatán 
7.b, Kocsis Geanina Mária 8.a, 
Fazekas Zoltán 8.b tanulókból 
álló csapat.
Tankerületi Matematikaver-

seny – Kiskőrös, 2018. május 11.
Erre a versenyre a járási matema-

tikaverseny 1-3. helyezett csapatai 
jutottak tovább, így iskolánkból � 
csapat vehetett részt a versenyen. 
Ismét nagyon eredményesek voltak 
tanulóink!
I. helyezett lett az 5-6. évfolyamo-

sok között az Édes Hanna Zsófia 
5.b, Szabó Milán 6.c, Szondy 
Anna 6.a tanulókból álló csapat.
48. kép: tankerületi mat. verseny 

I. helyezett csapat
II. helyezett lett a 7-8. évfolya-

mosok között a Vida Jonatán 
7.b, Lévai Bernadett 8.c, Édes 
Barnabás Ferenc 8.a tanulókból 
álló csapat.

Rajzpályázat
Ebben a tanévben pályázatokra 

csoportos és egyéni alkotásokkal is 
neveztek tanulóink. Decemberben 
az orgoványi Végh-birtok által 
Adventi Vigasság címmel meghir-
detett felhívásra osztályközösségek, 
napközis csoportok nagyon kreatív, 
kollázs, montázs technikát is alkal-
mazó alkotásokat készítettek. Ezek 
közül a zsűri öt munkát: 1.a osztály, 
5. napközis csoport, 5.b osztály, SNI 
6-8.d osztály, 8.a osztály helyezések-
kel, különdíjakkal is jutalmazott.
A kiskőrösi járási rajzversenyre 

versillusztrációkkal neveztünk. 
Petőfi Sándor Az Alföld című ver-
séhez készített képek alkotói kö-
zül Kovács Klaudia Anita 5.c 
Különdíjban részesült, Tóth Lili 
5.c festményét III. helyezéssel ju-
talmazták.

Beszámoló a természetjáró 
szakkör 2017/18–as tanévéről
A szakkörbe szeptemberben 

17 gyermek jelentkezett, de év 
közben, a különböző eseménye-
ken, témákon összesen 24–en 
vettek részt. Több éve járjuk a 
diákokkal a Kolon–tó környékét, 
a Kiskunságot, táborozunk együtt 
nyaranta. 

Az idén több versenyre is be-
neveztünk, hogy tájékozódjunk 
a felkészültségünkről, valamint 
arról, hogy a szervezők milyen 
témaköröket tartanak fontosnak, 
mi is milyen területekre tegyük 
a hangsúlyt. Nyugodtan mond-
hatjuk, nem vallottunk szégyent. 
Eredményeink:
II. Kolon Fürkésző Vetélkedő 

– Izsák, 2017. október 13.
Hat csapat közül az izsáki Lápi 

pócok nyerték a terepi versenyt. 
Gratulálok minden csapattagnak! 
Név szerint: Tóth Katalin 5.c, 
Kovács Eliz 7.b, Perjés Kenéz 
6.b, Perjés Bendegúz 8.c.
Járási Természetismeret ver-

seny - Kiskőrös, 2018. 04. 10.
5-6. osztály
I. helyezett: Lápi pócok I. Izsák: 

Tóth Katalin 5.c, Tapodi Zsóka 
5.b, Perjés Kenéz 6.b
7-8. osztály
I. helyezett: Lápi pócok II. 

Izsák: Kovács Eliz 7.b, Hevér Iza-
bella 8.a, Perjés Bendegúz 8.c
Felkészítők: Gila Erzsébet, Du-

dás László 

Területi Természetismeret 
verseny – Kunszentmiklós, 2018. 
05. 10. 
A Lápi pócok II. csapata meg-

nyerte a területi természetvédelmi 
versenyt is Kunszentmiklóson! 
Csapattagok: Kovács Eliz 7.b, 

Hevér Izabella 8.a, Perjés 
Bendegúz 8.c
Felkészítők: Gila Erzsébet, Du-

dás László
Hauer Béla Természetisme-

reti Emlékverseny - Dunatetét-
len, 2018. 05. 12. 
II. helyezett: Lápi pócok, Izsák 

Kovács Eliz 7.b, Mezei Eszter 
Anna 8.c, Tóth Katalin 5.c
Kiskunsági Nemzeti Park 

szervezésében Tavaszköszön-
tő vetélkedő – Kecskemét, 2018. 
05. 17.
A hosszú versenysorozat 2017 

őszén kezdődött három írásbeli 
fordulóval. Összesen három me-
gyét, 17 iskolát érintett. A bekül-
dött feladatlapok alapján:
I. helyezett: Lápi pócok csapata
A legjobb öt csapatot behívták 

egy szóbeli döntőre, melyet szin-
tén megnyertünk!
A csapat tagjai: Tóth Katalin 

5.c, Tapodi Zsóka 5.b, Bodza 
Vanda 6.b, Höss Anna 6.b, 
Bránya Adrienn 6.b, Perjés 
Kenéz 6.b, Hevér Izabella 8.a, 
Mezei Eszter Anna 8.c

Fejlesztős tanulók „Szépíró 
versenye”
Digitalizált világunkban egyre 

inkább háttérbe szorul a kézírás 
annak ellenére, hogy kutatások 
támasztják alá, a kézzel írók 
kreatívabbak, precízebbek, és 
a kommunikációjuk is jobb. Az 
évente megrendezett szépíró 
versenyünk célja a kézírás fontos-
ságára való figyelemfelhívás és a 
sajátos nevelési igényű és tanulási 
nehézséggel küzdő tanulók pozitív 
megerősítése, tehetségük kibonta-
koztatása, segítése, előmenetelük 
támogatása. 
A 2017/2018-as tanévben ismét 

szépíró versenyt hirdettek a Kis-
kőrösi Tankerületben működő 
közoktatási intézmények SNI 
és BTMN tanulói számára. Az 
Integrált Közoktatási Intézmény 
kiskőrösi iskolája több mint 5 
éve hirdeti meg a versenyt. Az 
előző években a Sajátos Nevelési 
Igényű Tehetségeket Segítők 
Tanács (SNI TST) támogatásával 
országos szintűvé vált a versenyt, 
azonban támogatók hiányában 
már 2. éve nem rendeztek orszá-
gos fordulót. 
A verseny résztvevői azok a 

tanulók, akik érvényes szakértői 
véleménnyel rendelkeznek. A 
szépíró verseny elődöntőjét házi 
verseny keretében rendeztük meg 
decemberben Izsákon. A tanulók 
feladata korosztályuknak megfe-
lelő szöveg másolása volt. 
A helyezések a következők let-

tek: 
1-2. évfolyam
I. helyezett: Rádi Hanna 2.a, 

Csaplár Anett Kitti 2.b
II. helyezett: Radics Klaudia 2.a
III. helyezett: Tóth László 2.c
3-4. évfolyam
I. helyezett: Balogh Anikó 3.b, 

Vincze Árpád Bence 3.b
II. helyezett: Teleki Krisztián 

3.c, Polgári Zoltán Ferenc 3.b
III. helyezett: Borbély Petra 

4.a, Jávorka Gergő 3.b
IV. helyezett: Tóth Fruzsina 

Réka 3.b, Hajma Zsombor 3.c

5-6. évfolyam
I. helyezett: Fazekas Melinda 5.a, 

Kis Annamária Magdolna 5.c
II. helyezett: Cséplő Zsófi 6.a
III. helyezett: Jakab Viktor 

5.a, Bimbó Dóra 6.c
7-8. évfolyam
I. helyezett: Izsák Judit Éva 

7.b, Farkas Anasztázia 7.a
II. helyezett: Patai Ferenc 8.b
III. helyezett: Virágh Dorka 7.a

A járási versenyen a házi verseny 
I. helyezettjei képviselhették 
iskolánkat február 15-én a Kiskő-
rösi EGYMI-ben. Tanulóink közül 
Rádi Hanna 2.a II. helyezést ért 
el korcsoportjában, ahol nagyon 
szoros volt a verseny. Itt mondunk 



2018. július 20. 9. oldalIZSÁKI Hírek
köszönetet azoknak a szülőknek 
és támogatóknak, akik nélkül a 
versenyekre nem tudtunk volna 
eljutni. 
A megyei versenyre Rádi 

Hanna 2.a tanuló jutott tovább 
és képviselhette a Kiskőrösi Járást 
és iskolánkat 2018 április 23-án. A 
verseny megrendezésére szintén a 
Kiskőrösi EGYMI-ben került sor. 
Tanulónk kitett magáért, mert 
itt már mindenki nagyon szépen 
írt. Jó volt látni a sok új arcot, 
és azt hogy még mindig fontos a 
szép és olvasható írás a fiatalok 
körében. 

Terecskei Zsoltné
gyógypedagógus

ELTÉRŐ TANTERVŰ 
TAGOZAT

2017. szeptember első hetében 
mi is az új iskolába költözhettünk. 
A gyerekek gyorsan megismerked-
tek az új épülettel, játékokkal az 
udvaron. Az izgalmas kezdés után 
szeptember 18-án egy csodálatos 
napot tölthettünk el az ÉFOESZ 
szervezésében a Budapesti Állat-
kertben. 

A környezettudatos nevelés szá-
munkra is nagyon fontos, ezért 
az október 4-i papírgyűjtésen 
igen aktívak voltunk. Nyolcadik 
osztályosainknak „izgalmas” volt 
az ősz:  október 23-án a városi 
ünnepségen szerepeltek a többi 
tanulóval együtt, majd október 
27-én Kecskeméten jártak a Pá-
lyaválasztási Kiállításon és a Pla-
netáriumban is látogatást tettek. 
Majd a helyi szavalóversenyen 
vettek részt november 23-án. 
Ezután a KKMIRF által szerve-

zett bűn- és baleset megelőzési 
programon voltak a kecskeméti 
Hírös Agórában december 5-én. 
December 6-án a Mikulást vár-
tuk, a kisebbek rajzokkal, verssel 
és énekkel készültek. December 
13-án „Luca Kupán” vettek részt 
tanulóink: Radics Ramóna Rozá-
lia 8.d, Radics Dorina Ágota 6.d, 
Berény Zoltán 6.d, Lakatos Adrián 
6.d, Patai Dávid 6.d, Kosiczki 
Viktor 4.d, Radics Tibor Dávid 
5.d és Radics Renáta 4.d  mutat-
hatta meg foci tudását. A kupán 
a környékbeli eltérő tantervű 
iskolák tehetséges foci csapatai 
vettek részt. December 13-án az 
iskolában megrendezett „Gáspár 
Roadshownak” is vendégei voltak 
nyolcadik osztályosaink. 
2018. március 5-én Kiskőrösön 

szervezett „Szerencsés Teréz” 
emlék szavalóversenyen iskolán-
kat képviselte Radics Ramóna Ro-
zália 8.d, Radics Dorina Ágota 6.d, 
Juhász Attila 8.d, Patai Virgínia 
3.d, Radics Renáta 4.d, Kosiczki 
Viktor 4.d osztályos tanulók. II. 
helyezést ért el Radics Renáta 
4.d, Radics Ramóna Rozália 
8.d osztályos tanuló különdíjat 
kapott szép szavalatáért. 

Április 7-én szombaton fellép-
tünk az „Együtt a Nebulókért!” 
jótékonysági esten az izsáki ta-
nulókért, ami nagyon jól sikerült. 
Május 23-án, amíg a 6. és 8 osztá-
lyos tanulók a kompetenciamé-
résen vettek részt magyarból és 
matematikából, a 3-4-5. osztályo-
sokkal Kiskőrösre kirándultunk. 
Ismerkedtünk a menetrendsze-
rinti buszon való viselkedéssel, 
hogyan kell jegyet venni, utazni. 
Megnéztük Petőfi Sándor szülő-
házát és szobrát a téren. Ittunk 
a gyógyvizes kútból, fagyiztunk 
a „Reál címkékből” összegyűjtött 
pénzből és megmozgattuk a gye-
rekek izmait egy modern játszóté-
ren. Május 25-én „Zoli robot” láto-
gatott meg bennünket. A gyerekek 
a MONDO kártyák segítségével 
tanultak azokról a helyzetekről, 
ahol jogsérelem érheti őket. A 
„Képes vagy megvédeni magad” 
Alapítvány segítségével jött létre 
a program. Júniusban egészségna-
pon és környezettudatos magatar-
tásra nevelő napokon vehettünk 
részt az iskolában. Június 16-án 
elbúcsúztunk 8. osztályos tanuló-
inktól. Egy tartalmas és izgalmas 
tanévet zárhatunk.

Terecskei Zsoltné
gyógypedagógus

ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁS

Az izsáki zeneiskola növendékei 
a 2017/18-as tanévben is számos 
koncerten és versenyen vettek 
részt. A kiskunhalasi zenei verse-
nyen, melyet a zene világnapja al-
kalmából rendeztek meg október 
4-én, két diákunk vett részt. Édes 
Hanna Zsófia 5.b furulya nívó-
díjat, Halmi Norbert Sándor 
7.b hegedű kiemelt nívódíjat 
kaptak. 
Október 20-án rendezték meg 

a IV. Országos Bihari János 
Hegedű-és Vonós Kamaraze-
nei Fesztivált, melyen iskolánk 
kiváló hegedűse, Halmi Norbert 
Sándor 7.b arany minősítést 
kapott. 
December 16-án, szombaton 

17 órakor immáron az új iskola 
aulájában került megrendezésre 
a hagyományosnak mondható 
Adventi Hangverseny, mely 
egyben jótékonysági est volt a 
zeneiskola javára. A hangverseny 
a Tanítók Alapítványa az Izsáki 
Iskoláért és a Szülői Munkakö-
zösség támogatásával és segítsé-
gével történt. A látogatóknak a 
rendezvény kapcsán lehetősége 
volt anyagi támogatást nyújtani 
az alapítványnak. A befolyt összeg 
a művészeti iskola eszközállo-
mányának javítását és bővítését 
szolgálta. 
Február 22-én házi népdal-

éneklési versenyt tartottunk az 
ének-zene szaktanteremben. Az 
iskola kórusa részt vett a március 
15-i ünnepségen. Március 20-án a 
kórus két tagja részt vett a kiskő-
rösi „Szlovák napokon”. 
Május 9-én került megrendezés-

re az Anyák napi hangversenyünk 
melyen 31 produkció hangzott 
el 37 növendéktől. A koncert 
ismét az iskola aulájában került 
megrendezésre, mely a karácso-
nyi koncerten már bizonyította, 
hogy nagyszerű akusztikája és 
tágas tere kiváló koncertek és 
más rendezvények megtartására. 
Idén május 12-ére esett a XX. 

„Muzsikáljunk együtt” Orgo-
ványi Kamarazenei találkozó, 
melyen legmagasabb létszámmal 
zeneiskolánk képviseltette magát 
a résztvevő intézmények között. 
A Kiskőrösi Tankerület támo-

gatásával beszerzés alatt van egy 
20 m2-es mobil színpad, továbbá a 
Kodály program keretében lehető-
ségünk lesz hangszereket felújíta-
ni, illetve hangszereket vásárolni. 
Reményeink szerint az új tanévet 
már a bővített hangszerállomán-
nyal kezdhetik meg a nyári szünet 
után feltöltődött diákok.

Nagy-Kanász Szabolcs
munkaközösség vezető

SPORT
Aerobic
13 alsó és 13 felső tagozatos lány 

jár hetente egy alkalommal aero-
bic szakkörre. A lányok körében 
kedvelt a zenés, táncos foglalko-
zás, lelkesen járnak az órákra. 
A táncos koreográfiák tanulása, 
gyakorlása mellett törzsizomzat 
erősítő gyakorlatokkal és játékos 
feladatokkal színesítve tartjuk az 
edzést. Örömmel szerepelt a cso-
port az iskolai farsangi bálon és az 
Együtt a Nebulókért jótékonysági 
rendezvényen. Fellépők: Csomor 
Emma 3.c, Ungor Bianka 
3.c, Mónus Angéla 3.c, Kiss 
Martina 3.c, Jurászik Rózsa 
3.b, Tóth Fruzsina Réka 3.b, 
Galambfalvi Csenge 2.a, Nagy 
Vivien Réka 3.c, Kovács Anita 
Boglárka 5.a, Kapus Anna 
2.c, Czompa Mira 3.b, Kis An-
namária Magdolna 5.c, Feró 
Lujza 2.b, Tóth Blanka 2.b, 
Bócsai Mira Elvira 2.b, Czick 
Diána 2.b, Bócsai Alexandra 
7.b, Lázár Lilla 7.b.

Szabóné Pápa Edit 
Kézilabda
A kézilabda sport népszerűsége 

tovább nő az izsáki gyerekek 
körében. Három csoportban, heti 
két alkalommal edzhettek kézi-
seink. Az alsósok közül fiú U9 
korcsoportban vettünk részt 
a Magyar Kézilabda Szövetség 
szervezésében, a három fordulóból 
álló, Tiszaföldváron, Mezőtúron 
és Balatonbogláron megrendezett 
Sulikézi Fesztiválon. Kéziseink él-
ményszámba menő mérkőzéseket 
játszottak. 

Csapattagok: Kresznerits Ákos 
3.a, Mezei Zsigmond Zsolt 2.b, 
Kovács Barnabás 2.b, Polyák 
Ádám 3.a, Botka-Vincze Ri-
chárd 4.b, Ungor Áron 3.a, 
Vida Patrik Énok 3.b, Vincze 
Árpád Bence 3.b, Horváth 
Jenő 3.c és (a képről hiány-
zik) Bonea Konstantin 3.a és 
Varga Zoltán 3.a.
Ebben a tanévben már egy lány 

csapattal is sikerült részt vennünk 
a Kézilabda Diákolimpia III. kor-
csoportos lány körzeti döntőjében. 
Pár hónapnyi gyakorlással a hátuk 
mögött, nagyon nehéz helyzetben 
voltak a lányaink. Szerencsére a 
szenzációs hazai szurkolótábor ki-
tartásra ösztönözte csapatunkat! III. 
helyezettként zárták a döntőt.

Csapattagok: Fazekas Petra 
5.b, Kiss Annamária Mag-
dolna 5.c, Csomor Szonja 
5.c, Pópa Napsugár 5.c, Édes 
Hanna Zsófia 5.b, Péter Márta 
Napsugár 5.b, Tóth Katalin 
5.c, Kovács Klaudia Anita 
5.c, Tercsi Borbála 5.c, Tóth 
Lili 5.c, Berkó Ivett 5.c, és (a 
képről hiányzik) Mezei Zsa-
nett 5.b.
Fiú kéziseink közül többen a 

KIKI SKFT. korosztályos csapa-
taiba /U12, U14 és ifjúsági/ lettek 
leigazolva. Így ők a Magyar Kézi-
labda Szövetség bajnoki fordulói-
ban is részt tudtak venni. 
Iskolánkat a Kézilabda Diák-

olimpia fiú IV. korcsoportos 
körzeti döntőjében képviselték. 
Igazi, kemény küzdelemmel járó, 
élvezetes kézilabda mérkőzéseket 
játszottak. Csapatunk II. helye-
zést ért el.

Csapattagok: Marton Márk 
7.b, Vida Jonatán 7.b, Csősz 
Dominik 6.c, Fekete Lajos 8.c, 
Csomor Zsombor 8.c, Bátri Mi-
lán 7.b, Varga Zsolt 8.c, Deák 
Dominik 8.c, Bárdi Áron 8.c és 
Perjés Bendegúz 8.c.

Szabó József

Labdarúgás
Az idei tanévben a fiúknál négy 

(I-IV. korcsoport), a lányoknál 
három (I., II, és IV. korcsoport) 
korosztályban indultak szakköri 
foglalkozások heti 2-2 órában. 
Főleg az alsós tanulók és az 5-
6. osztályosok lelkesedése volt 
példaértékű, 7-8. osztályra ez 
egyértelműen alábbhagy, ezért 
náluk összevont foglakozásokra 
került sor. 
A Bozsik Intézményi Program, 

a Diákolimpia és a meghívásos 
versenyek megfelelő versenyzési 
lehetőséget biztosítottak spor-
tolóinknak. A BIP versenyeket 
Izsákon rendeztük (22 alkalom), 
a meghívásos versenyekre önkor-
mányzati, egyesületi és szülői se-
gítséggel jutottunk el. A Diákolim-
piára az utazás biztosított volt. 
A BIP versenyek nem felmenő 
rendszerűek, diákolimpián pedig 
a körzeti versenyekig jutottunk. 
A meghívásos versenyeken szép 
eredményeket értünk el és számos 
különdíjat kaptak tanulóink. 
Fiú I. korcsoport 
(1-2. osztály): 
Bugac Kupa I. hely 
Gólkirály: Frankó Mátyás 1.b

Fiú III. korcsoport 
(5-6. osztály):
Diákolimpia körzeti III. hely
Tavasz Kupa Jakabszállás I. hely 

Torna legjobb játékosa: Perjés 
Kenéz 6.b
Fiú IV. korcsoport 
(7-8. osztály):
Bugac Kupa III. hely 
Gólkirály: Budai Áron 8.b, 

Torna válogatottjába beke-
rült: Fekete Lajos 8.c, Patai 
Rebeka 7.a

Grosics Kupa Lakitelek I. 
hely 
Legjobb játékos: Bárdi Áron 

8.c
Leány II. korcsoport (3-4. osz-

tály): 
Bugac Kupa II. hely 
Torna válogatottjába bekerült: 

Mezei Zoé 2.a
Leány III. korcsoport (5-6. 

osztály):
Farsangi Kupa Szentkirály 

III. hely
Leány IV. korcsoport (7-8. 

osztály): 
Bugac Kupa I. hely 
Gólkirálynő: Patai Rebeka 

7.a
Gréczi Gábor

Torna
Heti rendszerességgel jártak a 

gyerekek a versenytorna edzésekre. 
Egyre kevesebb fiú érdeklődik a 
torna iránt, viszont jelentősen meg-
nőtt a tornaedzésekre járó lányok 
száma. A lányokkal ebben a tanév-
ben nem indultunk a Diákolimpia 
versenyein. Meghívásos torna ku-
pán vettünk részt, ahol csapatunk 
hatodik helyezést ért el.

Csapattagok: Antal Emma 3.b, 
Tóth Lili 5.c, Prikkel Lea Sára 
3.b és Balogh Anikó 3.b
A fiúk közül csak a felső tagoza-

tosokkal vettünk részt a versenye-
ken, a III-IV. korcsoportosok  (7-8. 
osztályosok) között. 
A Fazekas Kupa meghívásos 

versenyen II. helyezést értek 
el tornászaink. Az egyéni ver-
senyben két izsáki is felállhatott 
a dobogóra, Bárdi Áron 8.c II., 
Vida Jonatán 7.b III. helyezést 
ért el. 
A Diákolimpián a megyei 

döntőben, az összetett csapat-
versenyben II. helyezést ért el 
csapatunk. Az egyéni összetett 
versenyben Bárdi Áron 8.c II., 
Vida Jonatán 7.b V. helyezett 
lett. 
A Torna Diákolimpia orszá-

gos elődöntőjében rutinosan 
tornáztunk, a csapatversenyben a 
dobogó III. fokára állhattunk fel! 
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Az egyéni összetett versenyben 
Bárdi Áron 8.c a VI. legered-
ményesebb versenyző lett! Ez-
zel az eredménnyel továbbjutott 
csapatunk az országos döntőbe! 
Budapesten rendezték meg a 

2017/18-as tanév Torna Diák-
olimpia Országos Döntőjét. Az 
országos döntőben, az izsákiak az 
összetett csapatversenyben VII. 
helyezettként zárták a verseny-
sorozatot! Az egyéni összetett 
versenyben, kiegyensúlyozott tel-
jesítményt nyújtva, Bárdi Áron 
8.c VI. lett!

Csapattagok: Csősz Tamás 
Ferenc 7.b, Vida Jonatán 7.b, 
Csépe Bence 4.b, Bárdi Áron 
8.c, Bencsik István 6.c és Tóth 
Marcell 5.b

Szabó József

Lovasoktatás
Az iskolai oktatás heti 2 órában 

valósult meg testnevelés órák 
keretében a Turcsán-tanyán 4 ok-
tatóval és 4 lóval. Az oktatók nagy 
gondot fordítottak a lovak megis-
mertetésére, megszerettetésére, a 
velük való viselkedés alapjaira a 
biztonságos lovaglás érdekében. A 
lovakat minden gyermek megsze-
rette, megismerte közelebbről is. 
Megtanulták tisztelni a lovakat, 
hogy sikeresen tudjanak együtt-
működni velük. 
Játékos formában, egyensúly-

gyakorlatokkal kezdték a moz-
gásformák elsajátítását tanulóink. 
Két-három hónap múlva már 
mutatkoztak különbségek lovasa-
ink között, oktatóink figyelembe 
vették ezt továbbhaladásuknál. 
A többség futószáron a kantárszá-
rakat kezében tartva megtanult 
tanügetni, néhányan könnyűü-
getni. A téli hónapokban elméleti 
oktatásban részesültek, mely azt a 
célt szolgálta, hogy megismerjék a 
lófajtákat, színeiket, lósportokat, 
magyar őseink lovaséletét. 

Belekóstolhattak a lovak körüli 
teendőkbe, a lóápolásba. Megta-
nulták az íj használatát is. Csak 
néhány gyereknek volt szüksége 
több bátorításra, odafigyelésre.
Utolsó foglalkozásunkon átis-

mételték az elméleti ismereteket, 
íjászkodtak, lovaskocsikáztak.
A gyerekek pozitív visszajelzé-

seiből azt látjuk, hogy szívesen 
töltötték együtt az időt lovakkal 
és lovasoktatókkal, várták a lo-
vasórákat. Reméljük, a lovak 
szeretete, a felelősségteljes lo-

vaglás élménye személyiségüket 
is pozitívan formálta.

Erősné Solti Gizella, 
Kovács Edina, 

Kovács Mónika nevelők

MÉDIA SZAKKÖR
Szakkörünk sajátos kifejező-

eszközeivel lehetőséget teremt a 
gyermekek környezetében lévő 
események tanulmányozására, 
bemutatására.
A 2017/2018-as tanévet új he-

lyünkön, szép, rendezett körül-
mények között kezdtük meg. Az 
új stúdió kialakítása, „belakása” 
zökkenőmentesen zajlott. 
Ebben a tanévben is fő felada-

tunknak tekintettük az intézmé-
nyünk mindennapi életének, az 
oktató-nevelő munka eredménye-
inek, a gyermekek tanulmányi, 
kulturális és sport versenyeken 
nyújtott teljesítményeinek, az in-
tézményben zajló eseményeknek, 
a tanórán kívüli tevékenységek-
nek a folyamatos bemutatását. 
A tanév során feladatainkat 

műsoraink készítése során va-
lósítottuk meg, a visszajelzések 
szerint jó színvonalon. Kiemelt 
feladatunknak tekintettük a Tán-
csics SR (suli rádió) beindítását, 
melyhez az új iskolában minden 
technikai feltétel biztosított volt. 
Két lelkes riporterünk, Kovács 
Eliz 7.b és Szabó Enikő 7.b már 
a kísérleti adások során népsze-
rűvé váltak, műsoraikat önállóan 
szerkesztették, vágták és az élő 
adásokban is profi módon teljesí-
tettek. Az elmúlt tanévben sok ér-
dekes riportot, interjút, tudósítást 
készítettünk. Elkísértük a diák-
jainkat különböző fesztiválokra, 
a sportolóinkat területi, megyei, 
országos versenyekre, kupákra. 
Tudósítottunk művészeti csoport-
jaink izsáki és vidéki fellépéseiről, 
a zeneiskolások hangversenyeiről 
és a jótékonysági rendezvények-
ről. Bemutattuk a különböző szak-
körök tevékenységeit, kiállításait, 
fellépéseit, a vers- és mesemondó 
verseny helyi, kistérségi, területi 
és országos versenyeit. A környező 
középiskolák szakmáinak bemu-
tatásával és a kecskeméti pálya-
választási kiállítás tudósításával 
segítettük a pályaválasztás előtt 
álló nézőinket. 
Jelenleg a szakkörnek 23 tagja 

van, valamennyien iskolánk ta-
nulói. Jó hangulatban, aktívan és 
eredményesen dolgoznak együtt 
a különböző korú és tagozatú 
gyerekek. Ebben a tanévben öt 
tagunk fejezte be tanulmányait 
és ballagott el: Kocsis Geanina 
Mária 8.a, Pintér Valentina 
8.b, Fejes Nikolett 8.b, Radics 
Ramóna Rozália 8.d és Patai 
Richárd Csaba 8.d, akik több-
éves, lelkiismeretes munkájukkal 
hozzájárultak a média szakkör és 
a Kölyök TV eredményeihez. A 
lelkes tevékenységüket megkö-
szönve, további tanulmányaikhoz 
sok sikert kívánunk! 
A szakkör eredményes működé-

séhez támogatóink aktív segítsége 
is kellett. Munkánkat támogatták: 
a Kiskőrösi Tankerületi Központ, 
Izsák Város Önkormányzata, a 
szülői munkaközösség, az ITV és 
Szénási Sándor elektroműszerész. 
Köszönjük támogatóinknak, hogy 

ebben a tanévben is segítették 
munkánkat, nézőinknek, hall-
gatóinknak pedig, hogy hétről 
hétre figyelemmel kísérték mű-
sorainkat.

Némedi János 
a médiaszakkör vezetője 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Szeptemberben, egy pakolós 

évkezdés után örömmel foglaltuk 
el az új iskolánkat. Az Állatok 
Világnapja alkalmából „Kisállat 
bemutatót” tartottunk, melyre 
sok érdeklődő látogatott el. 

Ebben a tanévben, októberben 
is szerveztünk papírgyűjtést, 
melyen a gyerekek aktívan közre-
működtek. Decemberben Tamba 
bajnokságokat tartottunk és kö-
zös társasjátékozásra hívtuk az 
iskola diákjait. Az Európai Mézes 
Reggelin a helyi méhészek támo-
gatásával megismerkedhettünk a 
leggyakoribb hazai mézfajtákkal, 
és meg is kóstolhattuk azokat. 
Január hónap végén focibajnoksá-
gon mérhették össze ügyességüket 
a felsős osztályok. Februárban 
mindenki nagy izgalommal ké-
szült a farsangi bálra. Gyönyörű 
jelmezeket, ötletes bemutatókat 
láthattunk az új iskolánk tágas 
aulájában. Tavasszal Tamba, cso-
csó és zsinórlabda bajnokságokon 
ügyeskedhettünk. 

Májusban újra papírgyűjtésre 
buzdítottuk a gyerekeket, ezzel 
is hangsúlyozva a szelektív hulla-
dékgyűjtés jelentőségét. Az egész 
iskolát megmozgató papírgyűjtés-
sel az osztályok kasszáját növelték 
a szorgos gyerekek és szüleik. 
Júniusban könyvtárhasználati ve-
télkedőn szorgoskodhattak könyv-
tárunkban a kis könyvmolyok. 

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit

ISKOLAI PÁLYÁZATOK

TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 
Az izsáki iskola programkíná-
latának fejlesztése
A pályázat harmadik éves fenn-

tartási időszakában tovább folyta-
tódtak a különböző programok. 
A pályázat feladatait megkön-

nyítik a projekt megvalósítási 
szakaszában beszerzett tárgyi 
eszközök. Ezeket a programok 
megvalósulása során tudják hasz-
nálni a tanulók. Az eszközök az új 
épületben állandó helyre kerültek, 
könnyebben elérhetővé váltak.

TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-
0001 Pedagógusképzések, 
a pedagógiai kultúra kor-
szerűsítése, pedagógusok új 
szerepben
A pályázat fenntartása az utol-

só évének végére ért. A bevont 
kollégák személyre szabottan, a 
végzettségüknek megfelelő fel-
adatok ellátásában vettek részt. 
A projektmenedzsment a tavasz 
folyamán elkészítette a záró pro-

jektfenntartási jelentést. Ezzel a 
pályázat lezárult.

EFOP-3.1.7-16 „Esélyterem-
tés a köznevelésben” kiemelt 
projekt
A pályázat célja, hogy támogassa 

a befogadó nevelést, csökkentse a 
végzettség nélküli iskolaelhagyást 
és lemorzsolódást, növelje a hát-
rányos helyzetű tanulók oktatá-
si-és munkaerő-piaci esélyeinek 
növelését.
Az első félévben elvégzett hely-

zetelemzés alapján intézményi 
„Fejlesztési terv” készült. Ebben a 
2019/20-as tanév végéig negyedévi 
bontásban megjelölésre kerültek 
az elvégzendő feladatok. 
A projekt keretében az elvégzen-

dő feladatok, a feltárt problémák 
megoldását segítő ETIPE mód-
szer elsajátítására továbbképzés 
formájában nyílt lehetősége a 
tantestületnek. Gyógypedagógus 
tartott színvonalas előadást a „Bé-
kés Iskola” programról, melyet 
intézményünk a jövőben szeretne 
bevezetni. Az ún. „surranópálya” 
program támogatásával intéz-
ményükben tartott foglalkozást 
az Európai Önkéntes Szolgálat 
keretében 2 olasz fiatal. Az angol 
nyelven tartott bemutatkozás 
során az önkéntesek lakóhelyét, 
kultúráját ismerhették meg a ta-
nulók, illetve dalokat is tanulhat-
tak hangszeres kíséret keretében. 
Végül a Kölyök TV riporterei in-
terjút készítettek a vendégekkel. 
A foglalkozásokon tanulóink nagy 
érdeklődéssel vettek részt, angol 
nyelvtudásukat kamatoztatva egy 
új élménnyel gazdagodhattak.
A projekt többi elemében folya-

matosan segíti munkánkat a men-
tor és a pszichológus szakértő.

EFOP-1.8.5-17-2017-00296 
„Egészséges étkezést és élet-
stílust népszerűsítő program 
Izsákon”
A „Tanítók Alapítványa az Izsáki 

Iskoláért” nyújtotta be a pá-
lyázatot EFOP-1.8.5-17-2017-
00296 azonosítószámú projekt 
keretében egy pályázatíró cég 
közreműködésével.  A projekt célja 
az egészséges életmódra nevelés, a 
táplálkozással kapcsolatos szemlé-
letformálás az iskolás gyerekek és 
szüleik körében.
A pályázat kedvező elbírálásban 

részesült, így 2018. február 1-től 
2019. január 31-ig tart majd a 
megvalósítása a bevont évfolya-
mok (�-7.), valamint az iskola 
pedagógusainak részvételével. A 
projekt elején sor került egy táp-
lálkozási szokásokat felmérő kér-
dőív kitöltésére és rögzítésére az 
online felületen. Ezt valamennyi 
bevont tanuló kitöltötte. A pályá-
zatban résztvevő dietetikus szak-
emberek a kérdőíveket személyre 
szabottan kiértékelték, majd sor 
került ezek kiküldésére is a szülők 
részére e-mailben. Havi rendsze-
rességgel zajlik a dietetikusok 
által vezetett tanácsadás, ahová 
a kérdőívek alapján választják ki 
a tanulókat, s beszélgetnek velük 
kiscsoportos formában a helyes 
táplálkozásról. 
Május végén 90 tanuló utazha-

tott egy budapesti kirándulásra, 
ahol szintén a helyes táplálkozás, 
az étkezési szokások témában 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
son vettek részt, majd finom 
ebéddel folytatódott a napjuk. 
A kirándulás zárásaként külön-
böző élménydús programokkal 
töltötték a délutánt az osztályok. 
Az utazást, az ebédet, a múzeum-
pedagógiai foglalkozást a pályázat 
finanszírozta. 
A tanév utolsó hetében öt isme-

retterjesztő előadásra és kóstoló-

val egybekötött szemléletformáló 
tanácsadásra került sor a szülők 
bevonásával. Az előadásokon nem-
csak az egészséges táplálkozásról, 
hanem a különböző táplálkozással 
kapcsolatos betegségekről, vala-
mint a napjainkban divatos táp-
lálkozási szokásokról is szó esett. 
A kóstolón padlizsán, paprika és 
csicseriborsó krémet, valamint 
körözöttet ehettek a harmadik 
osztályosok és szüleik.
A következő tanévben a projekt 

megvalósítása tovább folytató-
dik.
Dr. Reznerné Viczián Erzsébet 
a kuratórium elnöke és Kapás 
Zoltánné a pályázat szakmai 

vezetője

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 
Az Izsáki Kulturális Szolgálta-
tó Központ nevelési és okta-
tási intézményeket támogató 
tevékenysége
A pályázat ebben a tanévben a 

fenntartás negyedik évébe lépett. 
A programok megvalósítása to-
vábbra is intézményünk bevoná-
sával zajlik.

ÚTRAVALÓ (MACIKA)
Az idei tanévben 2 tanuló és 2 

mentor nyert az „Út a középisko-
lába” pályázaton. Az éves munka 
szakmai lezárása folyamatban 
van. 

REÁL OSZTÁLYKASSZA
Ebben a tanévben iskolánkból 

5 osztály pályázott a Reál Osz-
tálykassza pályázatban. A kapott 
támogatást a résztvevő öt osztály 
között osztottuk szét.

IPR- Integrációs Pedagógiai 
Rendszer
Intézményünkben folyó nevelő-

oktató tevékenységünk, program-
jaink az IPR alapvető feltételeinek 
megfelelnek, de a támogatás 
szüneteltetése miatt, ebben a 
tanévben sem nyílt lehetőségünk 
a hátrányos helyzetű tanulók szo-
ciális hátrányainak enyhítésére.
Várjuk, hogy a köznevelési intéz-

mények számára ismét elérhetővé 
váljék a képesség-kibontakoztató, 
integrációs felkészítés szervezé-
sének elősegítésére fordítható 
anyagi támogatás.

Iskolagyümölcs és iskolatej 
program
Tovább folytatódott a 2017/18. 

tanévben az Iskolagyümölcs Prog-
ram. Örömmel vettük, hogy a 
gyerekek rendszeresen fogyasz-
tottak almát és gyümölcslevet. 
Fontos, hogy népszerűsítsük az 
egészséges táplálkozást, a zöldség 
és gyümölcsfogyasztást. Intézmé-
nyünk fontos feladatnak tartja, 
hogy tegyen a tanulók egészséges 
táplálkozási szokásainak kiala-
kításáért. Már ötödik tanéve ve-
szünk részt az Európai Unió és a 
magyar állam által finanszírozott 
iskolatej programban. 

HAT-17-01-2017-00777 „Ha-
tártalanul” a nemzeti össze-
tartozás operatív programja 
A „Túrázás, íjászverseny, kézmű-

vesség Gömörben, kassai városné-
zéssel, Rákóczi szülőkastélyával 
Borsiban” című „Határtalanul!” 
pályázati támogatásból Felvidékre 
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utazhattak a 7. évfolyamos diák-
jaink. A tanulók április folyamán 
4 előkészítő órán vettek részt, 
melynek célja, hogy előzetesen 
ismereteket szerezzenek a vállalt 
programokról. Az ismeretek elsa-
játításáról hangulatos vetélkedőn 
kaptunk visszajelzést. A három 
napos felvidéki kirándulás május 
16-17-18-án lezajlott 38 diák és 
4 pedagógus részvételével. Az 
értékelő órák keretében a kirán-
duláson részt vett hetedikesek 
bemutatták az 5. és 6. évfolyam 
tanulóinak a három csodálatos 
nap történéseit, eseményeit, fény-
képek és a tanulók által készített 
videofilm segítségével. A pályázat 
pénzügyi és szakmai lezárása fo-
lyamatban van.

„Köszönjük, SIÓ!” pályázat
2018-ban a „Köszönjük, SIÓ!” 

Iskolatáska Programban tovább-
ra is olyan szociálisan hátrányos 
helyzetben lévő családok kaptak 
támogatást, akiknek komoly 
problémát jelentett a tanévkez-
dés. A 2018-2019-es tanévre a 
pályázatok benyújtása jelenleg 
folyamatban van.

EFOP-3.2.9-16 „Óvodai és 
iskolai szociális segítő tevé-
kenység fejlesztése”
A projekt a gyermekek esélyei-

nek növelése, a szociális segítés 
köznevelési intézményekben való 
bevezetésének megvalósítására 
jött létre. A támogatási kére-
lemben megfogalmazottaknak 
megfelelően kompetens szociális 
és gyermekvédelmi szakembere-
ket vonnak be az iskolai szociális 
segítésbe, amely alapján együtt-
működési rendszert alakítanak ki 
a család- és gyermekjóléti közpon-
tok és a köznevelési intézmények 
között.

Egyéb, az Oktatási Hivatal 
által támogatott projektek

DIGITÁLIS TÉMAHÉT
Ebben a tanévben két fontos 

téma köré csoportosítottuk a prog-
ramjainkat, internetbiztonság 
és algoritmizálás, programozás, 
megismerése. Különböző projekt-
csomagokat dolgoztak fel a gye-
rekek. Nagy érdeklődéssel vettek 
részt a tanulók az órákon, mert 
felismerték a programok célját, 
a téma fontosságát és személyes 
érintettségüket is.

PÉNZ7
Ebben a tanévben is részt vet-

tünk a PÉNZ7 - A pénzügyi tuda-
tosság és gazdálkodás hete-prog-
ramjában. A kapott feladatlapok 
érdekesek, nagyon jól használha-
tóak voltak, melyeket matematika 
és technika órákon, csoportmun-
kában dolgoztak fel a gyerekek. 
Ebben az évben a hitel felvétel 
lehetőségeiről, buktatóiról beszél-
gettünk a tanulókkal. Az életszerű 
feladatok jól beilleszthetőek a tan-
anyagba, jól szolgálják a pénzügyi 
tudatosságra nevelést.

FENNTARTHATÓSÁGI TÉ-
MAHÉT
Súlyos környezeti veszélyek fe-

nyegetik Földünket, ha gyorsan 
nem változtatunk szokásainkon, 
magatartásunkon. A fenntart-
ható fejlődés és a környezeti 
fenntarthatóság elősegítése közös 
felelősségünk és érdekünk. A 
szemléletváltásra a gyermekek a 
legfogékonyabbak, ezért fontos, 
hogy felhívjuk figyelmüket sze-
mélyes érintettségükre, hiszen kis 
odafigyeléssel ők is sokat tehetnek 
a környezet védelméért.
Alsó tagozatos osztályaink az 

újrahasznosítás jegyében versenyt 

hirdettek. A feladat az volt, hogy 
minél ötletesebb tárgyak készül-
jenek olyan anyagokból, amik a 
szemétbe kerülve szennyeznék 
környezetünket. A rendkívül kre-
atív munkákból kiállítás készült.
A felső tagozatos osztályok téma-

köröket kaptak. Internetes kuta-
tást követően figyelemfelkeltő, 
magyarázó tablókat, plakátokat 
kellett készíteniük, melyekből az 
iskola aulájában kiállítás készült. 
Nagyon ötletes és elgondolkodtató 
munkák születtek.

Erzsébet program-Erzsébet 
tábor
Iskolánk a 2017/2018-as tanév-

ben először jelentkezett Napközis 
Erzsébet táborra. Pályázatunkat 
három turnusra adtuk be, mely-
ben, a nyári szünetben, három 
egymást követő héten át, hétfőtől 
péntekig táborozhattak a helyi 
alsó tagozatos gyerekek. 

A nyertes pályázatok elbírálását 
követően, megkezdtük a követ-
kező témájú táborok szervezését. 
Június utolsó hetében egy sport-
táborban vehettek részt az 1-4. 
évfolyamosok. 

Július első hetében a 3-4. évfo-
lyamosok táborozhattak művész-
tábor, július második hetében 
pedig az 1-2. évfolyamosok tá-
borozhattak természetjáró tábor 
keretében. Minden táborban 
színes programok várták a gyere-
keket, melyek között a kézműves 
programok, a hagyományőrzés, a 
kosárfonás, a nemezelés, a sport 
is szerepelt. 

Táboraink céljai között szerepelt 
a szabadidő hasznos eltöltésének 
biztosítása, a közösségépítés, az 
egészséges életmódra és környe-
zettudatos magatartásra nevelés. 
Minden héten részt vettünk egy 
buszos kiránduláson is. Ezek kö-
zött a programok között szerepelt 
az úszás, a mozilátogatás és a 
vadaskerti túra. 
A táborok költségvetését az 

Erzsébet táborok Alapítványa 
biztosította.

Iskolai szociális segítői tevé-
kenység az izsáki óvodában és 
iskolában
Az izsáki oktatási intézmények-

ben 2017 szeptembere óta van 

jelen az óvodai és iskolai szociális 
segítő. Tevékenysége, a Kiskő-
rösi Család- és Gyermekjóléti 
Központ által, az EFOP-3.2.9.-
16-2016-00031 pályázati keretből 
biztosított. 
A szociális segítő fő tevékeny-

sége, hogy a hozzá forduló gyer-
mekek, szülők és pedagógusok 
problémamegoldásában segítséget 
nyújtson, szociális vagy egyéb ellá-
tásokkal kapcsolatos információt 
adjon, konfliktuskezelésben vagy 
más nehézségek megoldásában 
közreműködjön az érintettekkel 
és más szakemberekkel. Továbbá, 
hogy aktívan részt vegyen a pályá-
zat keretében szervezett csoportos 
és közösségi programok szerve-
zésében és lebonyolításában. 

Tóth Sándorné
óvodai és iskolai szociális segítő

SZMK
Összefogás a Nebulókért
Április 7-én harmadik alkalom-

mal került megrendezésre az 
„Együtt a nebulókért” jótékony-
sági est a szeptemberben átadásra 
került új iskola sportcsarnokában. 
A Tanítók Alapítványának felké-
résére az izsáki szülők lelkes szer-
vezőmunkájának, valamint az is-
kola pedagógusainak, tanulóinak 
lelkiismeretes felkészülésének 
köszönhetően valósulhatott meg 
egy újabb jótékonysági kezdemé-
nyezés településünkön. 

Az est folyamán tánc, vers, mese 
előadásokat láthattunk és hallhat-
tunk gyermekeinktől, s mivel a 
műsor a sportcsarnokban került 
megrendezésre, ezért az iskola 
torna, foci és kézilabdacsapata is 
bemutatta tudását. A szünetben 
büfé és kézműves asztal várta az 
este résztvevőit. 

A családias hangulatban megva-
lósuló rendezvényen szülő, gyer-
mek, pedagógus egy cél érdekében 
jótékonykodott a helyi iskola 
tanulói részére. Az összegyűjtött 
adományok teljes összegét a szülői 
munkaközösség a Tanítók Alapít-
ványának ajánlotta fel, melyet is-
kolás gyermekeink támogatására 
fordítanak.

A szülői munkaközösség ne-
vében: Kovács Lászlóné

ISKOLAI PROGRAMOK

Színházlátogatás Kiskőrö-
sön
December 7-én „A diótörő”, 

március 28-án „A szépség és a 
szörnyeteg”, május 24-én pedig 
„A csizmás kandúr” című zenés 
darabot tekinthették meg az izsá-
ki általános iskola alsó tagozatos, 
meghívott tanulói. A környező 
települések iskolásaival együtt 
lelkes közönséget alkottak. A ked-

ves történetek, a szereplők szép 
énekhangja és a mutatós jelmezek 
a mesék világába varázsolták a 
gyerekeket. 

Az előadást követően még a 
játszótéri játékok kipróbálására 
is jutott idő. Köszönjük a szerve-
zőknek!

Közlekedésbiztonsági nap 
harmadikos szemmel
Március 22-én különleges dél-

előtti programunk volt. Közle-
kedésbiztonsági nap keretében 
rendőr nénikkel és rendőr bácsik-
kal találkoztunk, sőt segíthettük 
munkájukat. Mivel sok ember 
nem köti be a biztonsági övét 
vagy lejárt jogosítvánnyal vezet, 
az „Alma-citrom” akció tökéletes 
megoldás. Ugye az alma édes, a 
citrom savanyú, ezért akinél va-
lamilyen szabálytalanságot észlelt 
az igazoltató rendőr, az a vezető 
citromot kapott. Akinél minden 
rendben volt, ő almát és egy rajzot 
vihetett magával. 
Mikor az édes és savanyún túl 

voltunk, egy „szülinapos” buszra 
szállhattunk fel. Ezt úgy kell érte-
ni, hogy a busz belseje különböző 
színű lufikkal volt díszítve. Első 
látásra meglepőnek találtuk, de 
hamarosan megtudtuk, hogy 
minden szín mást jelent. A jelszó 
nem alma, nem citrom, hanem 
„Mozgásban, de biztonságban.” 

Megtanulhattuk, hogyan kell 
jegyet kezelni (lyukasztani), hol 
kell kapaszkodni, leszállást jelez-
ni, szabályosan ülni, vészjelzőt 
használni. Megtudtuk azt is, 
hogy táskával a hátunkon aligha 
tudunk le-és felszállni.

Érdekes tanítási óránk volt. 
Máskor is szívesen gyakoroljuk a 
biztonságos utazást.

Frankó Johanna 3.b

Alma, citrom akció
Március 22-én az iskola előtt 

megrendezésre került a rendőrök 
segítségével az alma-citrom akció. 
Az alsó tagozatos gyerekek így a 
mi osztályunk is részt vett az akci-
óban. Ez volt a napunk fénye.
Láthatósági mellények felöltése 

után indult az akció. Két rendőr 
segítségével ellenőriztük az is-
kola előtt az autósokat. Miután 
a rendőr leállította az autóst, 
mi megköszöntük, hogy vigyáz 
a gyerekekre, hogy bekapcsolja 
a biztonsági övet. A rendőr bácsi 
ellenőrizte az autós iratait. Ha 
mindent rendben talált, akkor 
egy alma volt a jutalom. Mi egy-
egy rajzzal is kedveskedtünk az 
erre járó autósoknak. Citromot 
akkor adtunk volna, ha valami 
szabálytalanságot fedeznek fel. 
Szerencsére senki sem kapott 
citromot.
Remek volt ez a nap és számunk-

ra emlékezetes marad.
4.a osztály tanulói

Közlekedésbiztonsági nap
Március 22-én délelőtt rajzórára 

készültünk. Meglepődtünk, ami-
kor a tanító néni közölte, hogy 
helyette egy közlekedésbiztonsági 
bemutató foglalkozáson veszünk 
részt.
Kíváncsian mentünk le az iskola 

parkolójába, ahol egy autóbusz, 
és öt felnőtt várt minket. Fel-
szálltunk és már indultunk is az 
ismeretlen úticél felé. Izgatottan 
figyeltünk, mert előttünk egy 
rendőrautó haladt; mutatta az 
utat. Útközben megismertük a 
jármű belsejében lévő eszközök 
használatát, valamint egy meg-
állóban az autóbuszra való fel-és 
leszállás biztonságos menetét. 
Tetszett nekünk ez a jármű, mert 
olyan „retro” volt.
Egyszer csak megérkeztünk a 

régi vasútállomás elé, ahol azt 
gyakoroltuk; hogyan kell várni a 
buszra. Aztán meg kellett tippelni, 
vajon melyik bójánál áll meg a 
buszunk, ha hirtelen fékez? Ezt a 
versenyt Lili nyerte.
Megnéztük azt is, ki tud össze-

nyomni egy vízzel teli palackot. 
Erre senki nem volt képes. De 
amikor a földre téve a jármű át-
hajtott rajta, kirobbantotta belőle 
a vizet, és palacsintaként hevert 
a földön az általunk „összenyom-
hatatlan” palack. Ez a kísérlet 
tetszett a legjobban!
A rendőr nénik nagyon ked-

vesek voltak. Elbúcsúztunk és 
visszaszálltunk az autóbuszra. 
Útközben még kaptunk egy-egy 
matricát. Észre sem vettük, úgy 
elrepült az idő. 
Máskor is nagyon szívesen részt 

vennénk ilyen érdekes, tapaszta-
latokat bővítő programon.

4.b osztály tanulói

Környezetvédelmi nap az 
alsó tagozaton
2018. május 14-én környezetvé-

delmi napon vehettek részt az alsó 
tagozatos tanulók. A programokat 
az új iskola sportcsarnokában 
tartottuk meg az időjárás miatt, 
de ennek ellenére a gyerekek 
lelkesen teljesítették az egyes 
állomások feladatait. Az osztá-
lyok különböző képességeiket 

bontakoztathatták ki. Erejüket, 
kitartásukat, leleményességüket, 
találékonyságukat mérhették össze 
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egymással. A nap végén bicik-
lis tudásukat is bemutathatták. 
Élményekkel, tapasztalatokkal, 
jutalommal gazdagodva zártuk ezt 
a napot. 

Környezetvédelmi csoport

A fővárosban
Május 31-én az osztállyal Buda-

pestre kirándultunk. 7.30-kor az 
iskola parkolójában gyülekeztünk, 
majd 8 órakor buszra szálltunk. Az 
utunk nagyon szórakoztató volt. 
Inárcson megálltunk, pihentünk, 
ettünk egy kicsit, és újra útnak 
indultunk. 
Amikor megérkeztünk a múzeum-

ba, az egészséges életmóddal kap-
csolatos előadáson vettünk részt. 
Ezután elmentünk egy elegáns 
étterembe. A pincér nagyon kedves 
volt velünk, mindent megtett, hogy 
jól érezzük magunkat.
Az étterem után elsétáltunk egy 

játszótérre, ahol minden eszközt ki-
próbálhattunk. A játék után a fogas-
kerekűt vettük célba. Izgalmas volt, 
mert sokan még nem ültek ilyenen. 
A fogaskerekűvel elvonatoztunk a 
gyermekvasúthoz. Meglepő módon 
gyerekek szolgáltak ki bennünket. 
A gyermekvasúttal felmentünk a 
János-hegyre. A János-hegy legte-
tején megpihentünk és utána jött a 
kirándulás legizgalmasabb része: a 
hegytetőről libegővel jöttünk le! On-
nan fentről rá lehetett látni az egész 
városra. Amikor mindenki leért, 
elsétáltunk a buszhoz. A visszaút 
is izgalmas volt, sok történetet és 
viccet meséltünk.
Nagyon tetszett a kirándulás, soha 

nem fogom elfelejteni, hogy felülről 
láttam Budapestet.

Czompa Zsombor és 
Tóth Marcell 5.b

Határtalanul
Iskolánk 7. évfolyamának ta-

nulói a Határtalanul! - pályázat 
keretében háromnapos szlovákiai 

kiránduláson vettek részt. /HAT-
17-01-2017-00777/
Túrázás, íjászverseny, kéz-

művesség Gömörben, kassai 
városnézéssel, Rákóczi szülő-
kastélyával Borsiban
2018. május 16-18-ig Szlovákiában 

kirándult az izsáki 7. évfolyam. A 
Határtalanul pályázat segítségével 
az első napunkon Borsiba látogat-
tunk, ahol megnéztük II. Rákóczi 
Ferenc szülőházát (itt hozta világra 
Zrínyi Ilona II. Rákóczi Ferencet). 
Egy kedves bácsi fogadott minket, 
aki játékosan elmondta, hogy mi is 
volt pontosan abban a kastélyban. 
A bácsinak és még pár embernek 
köszönhetjük azt, hogy ez a csodás 
kastély még most is áll.

Szakadó esőben érkeztünk Kas-
sára. Ott meglátogattuk a Szent 
Erzsébet Székesegyházat, ahol II. 
Rákóczi Ferenc, a magyar történe-
lem egyik kiemelkedő vezére van el-
temetve. A hős sírját, Vida Jonatán 
és Kovács Eliz 7.b osztályos tanulók 
koszorúzták meg. 

Kassán még volt egy kis szabad 
időnk, amit mindenki örömmel 
kihasznált. Ekkor már nagyon izga-
tottak voltunk, hogy vajon milyen 
is lesz a szállásunk. Fél órán belül 
meg is érkeztünk Szádalmásra, 
ahol a szállásunk volt. 
Miután elfoglaltuk a szobánkat, 

lementünk vacsorázni. A vacsora 
vidáman és boldogan telt. Mindenki 
meg volt elégedve a szobákkal és 
az ottaniak kedvességével. Este 
gömöri táncokat és énekeket sajá-
títhattunk el.  Meglepődve láttuk, 
hogy néhány lépést, koreográfiát mi 
is ismertünk. 
Csütörtökön már izgatottan vár-

tuk a találkozást a Rozsnyói Re-
formátus Iskola diákjaival. Mikor 
megérkeztünk a helyszínre citera-
szóval, énekkel, tánccal fogadtak 
és az igazgatónő elmesélte diákjai 
sikereit. Tóth Rebeka, Szabó Enikő 
és Kovács Eliz is bemutatták isko-
lánkat, településünket. Az udvaron 
fociztunk, énekeltünk, játszottunk 
és némelyek szlovákul is tanultak. 
A rozsnyói iskola diákjai és a mi 
iskolánk diákjai között barátságok 
alakultak ki, melyek még most 
is tartanak. Pár órával később 
Rozsnyó város nevezetességeit 
csodálhattuk meg. 

Számomra a legszembetűnőbb a 
nagy Református Templom volt a 
tér közepén. A Bányászati Múzeum 
is tartogatott meglepetéseket szá-
munkra. Rájöttem, hogy valójában 
az ottani magyarok mennyire őrzik 
a hagyományainkat. Megismertük 
Krasznahorkaváralját, mint a 
„gömöri Ravennát”. A Szádelői-
völgyben 8,5 km-es túrát tettünk 
egy egész karrmezőn át. Én úgy 
gondolom, hogy a kirándulásunk 
alatt ez fog minden gyermeknek és 
tanárnőnek a legszebb élmény ma-
radni. Mindenkinek elállt a léleg-
zete, mikor felértünk és lenéztünk 
a völgyre. Csodálatos volt. A szállá-
sunkra érve íjászkodni tanítottak 
bennünket a helyi hagyományőrző 
íjászok. Az utolsó nap reggelén 
búcsút vettünk szállásunktól és 
elindultunk a Gombaszögi-csepp-
kőbarlangba. 

A barlang nevezetessége a szalma-
cseppkő volt, ami spagetti tésztához 
hasonló. Rimaszombatban a Gö-
mör-Kishont Múzeum tárgyi em-
lékeinek megtekintésével idéztük 
fel a történelmi Gömör és Kishont 
régiókat. Ez a múzeumlátogatás ne-
kem fontos volt, hiszen itt már azt 
éreztem, hogy én is elsajátítottam a 
palóc nyelv alapjait. Kirándulásunk 
utolsó helyeként a füleki várat lá-
togattuk meg. A várból gyönyörű 
panoráma kilátás nézett Fülek vá-
rosára. Fáradtan, de élményekben 
gazdagon értünk haza. Köszönjük 
ezt a felejthetetlen élményt!

Kovács Eliz 7. b

Kirándulás Kiskőrösre
Május 22-én osztályunk, az 5.b 

a másik két ötödikes osztállyal 
elutazott Petőfi szülővárosába. 
Az első állomás Petőfi Sándor 
szülőháza volt. Sok érdekes dol-
got láttunk és hallottunk, sok 

termet végigjártunk, így részesei 
lehettünk a költő életének és 
műveinek.

Ezután utunk a János Vitéz Lá-
togatóközpontba vezetett. Először 
az emeleten érdekes játékokkal 
ismerkedtünk meg, majd János 
vitéz helyébe képzelhettük ma-
gunkat. Ez azt jelenti, hogy terem-
ről teremre járva részt vehettünk 
kalandjaiban, átélhettük megpró-
báltatásait, küzdelmeit.
Ezután a Szlovák Tájház követ-

kezett, ahol pünkösdi játékokat 
tanítottak nekünk. Innen elsétál-
tunk a Közlekedési Múzeumba. 
Ott kipróbálhattunk mindenféle 
járművet.
Miután az osztály kellőképpen 

elfáradt, élményekkel gazdagon 
térhettünk haza.

Czick Vivien és 
Fodor Mirella 5.b

Erdei iskola Parádon
Gyönyörű hegyi környezetben, 

tágas külső térben tölthettük el 
ebben az évben is azt az öt erdei 
iskolai napot, melyet a szülők, 
nevelők, egyéni támogatók és az 
ottani szakemberek összefogásá-
val valósíthattunk meg. 
Alföldön élő gyermekeink számá-

ra nagy élmény volt hegyvidéken 
élni néhány napig. A túrákon kö-
zelről ismerhették meg a hegyvidé-
ki erdők, patakok életközösségét, 
vadgazdálkodását. A közvetlen 
tapasztalat, a gyermekcentrikus 
szakembergárda biztosította az 
oldott légkört, a hatékony megis-
merési folyamatot, az ismeretek 
rendszerezését. 
Izgalommal, érdeklődéssel for-

dultak tanulóink a kézműves 
foglalkozások felé, örömmel pró-
bálták ki a természet adta anya-
gokból a régi, számukra viszont új 
mesterségeket, sportokat. 
Szinte egész nap a szabadban 

tartózkodtunk, az időjárás is 

„velünk volt”. Rákényszerültek 
gyermekeink a nehézségek leküz-
désére és önmaguk legyőzésére. 
Együtt lakva még jobban megis-
merhették egymást, megtapasz-
talhatták az egymásra utaltságot. 
Közös élményeink kapcsolataikat 
erősíthették, a közösségek pozití-
van formálódhattak. Nyilvánva-
lóbbá vált az is számukra, hogy 
az ember is a természet része, 
miért fontos annak megismerése, 

megbecsülése, védelme. 
Sok élménnyel, ismerettel felvér-

tezve, saját készítésű ajándékok-
kal, érzelmekben gazdagabban 
térhettünk haza. 
Köszönjük mindenkinek, aki 

segített bennünket!
Erdei iskolai szótárunk

helyszín=Mátra
domborzat=hegyvidék
erdő=túrák
állatkert=Jászberény
Kékes=az ország tetején
kendő=batikolás
vajákolás=talpunk alatt patika
patakvízvizsgálat=kötelező pan-
csolás
bányászkodás=timsókeresés
Parád=Czifra-istálló, pénztárcakö-
nnyítés
szanatórium=timsós medence
barlang=kövek tapogatása a sö-
tétben
Ilona-vízesés=örömujjongás
az élet vize=csevice-kút
malac=esti szalonnasütés 
gyapjú=nemezrózsa
kemence=kenyérlángos készítése 
közösen
prémek, trófeák=Vuk
vessző=kosárfonás
őseink=íjászat, tűzrakás technikája 
lidércfény=éjszakai bátorságpróba
gubancoló=erdei játszótér
Gyöngyös=Mátra Múzeum
ébresztőzene=fültépés
reggeli torna=támolygás
szobaszemle=kapkodás, keresgélés
ebédlő=finomságok
csendespihenő=suttogás
fürdés=viháncolás
takarodó=kullancsvadászat

Kovács Edina 3.a, Fodorné 
Bálint Éva 3.b, Erősné Solti 

Gizella 3.c osztályok 
osztályfőnökei

Osztálykirándulás Bikalon
Június 7-én korán reggel elindult 

a hatodik évfolyam kirándulni a 
Mecsekbe.
Első állomásunk Pécs mellett az 

Árpád-tető volt, ahol egy fantasztikus 
bobozásnak lehettünk részesei. Ezután 
Bikalra utaztunk, ahol kisebb csopor-
tokban fedeztük fel a középkori birto-
kot, falut és várost. Itt megismerhettük 
a középkori mesterek, parasztok életét, 
láthattuk mindennapjaik jellegzetes 
tárgyait. Később egy lovagi tornán 
vettünk részt, ahol betekintést nyer-

hettünk a középkori lovagok életébe. 
A lovagi torna után hazafelé vettük 
az irányt. Útközben Dunaföldváron 
megálltunk fagyizni is.
Köszönjük minden kísérő tanárnak 

ezt az élményekkel teli napot.
Balogh Babett Anna és Szabó 

Milán 6.c

Csodálatos Zoli Robot 
Szülőként fontosnak tartjuk, hogy 

gyermekünk olyan jogtudatosítással 
találkozzon nevelése, oktatása során, 
amely kiterjed élete mozzanataira, 
távolabbi útmutatást adva nehézsége-
ire. A MONDO kártyajátékra építve a 
TASZ ötletéből a CuLTR Productions 
csapata álmodta meg az interaktív, 
kétirányú kommunikációra épülő 
gyerekeknek való stand up showt. 
A darab rendezője Végh Zsolt (Arany-

élet 2), a főszereplője Kálmánchelyi 
Zoltán, a CuLTR Productions csapat 
harmadik tagja Gosztonyi Csaba (Ol-
tári csajok, Holnap tali, Válótársak) és 
Katona Éva projektvezető hozta el az 
SNI 3-4-5.d és a 3.b osztályos tanulók-
nak a gyerekszíndarabot, hogy játszva 
tanuljanak a saját és egymás jogairól, 
az elfogadásról és az empátiáról. Mint 
gyermekeink, Zoli Robot is csodálatos. 
Egy „hibája” van: a beszédchipje nem 
működik rendesen. Ez nem tette 
zökkenőmentessé diák éveit. Zoli élete 
tele volt és van viszontagságokkal, jó 
és rossz, szép és nehéz helyzetekkel, 
de végül megtalálja barátait, társát 
és helyét a világban. Bemutatta és el-
mesélte élettörténetét a gyerekeknek, 
megoldásokat felvillantva életvezeté-
sükre. A résztvevőkben tudatosult, ké-
pesek megvédeni magukat, miközben 
remekül szórakoztak a shown. 

Minden gyereknek - legyen egész-
séges vagy fogyatékkal élő – tudnia 
kell, nem lehet őt bántani, viszont 
ha ez mégis megtörténne, joga van 
segítséget kérni.  Iskolai életünkben 
fontos szerepet játszik a tanulók 
aktuális problémáinak felismerése, 
segítségnyújtás megoldásukban. A 
láthatatlan sértések jelei a játékos 
foglalkozások közben felszínre ke-
rülnek, így feloldásuk több szinten 
elkezdődhet rögtön.
Közlemény a 2018/19-es tanév 

tankönyvellátásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, 

hogy a hatályos jogszabályok 
szerint, a 2018/19-es tanévben ta-
nulóink térítésmentesen kapják a 
tankönyveket, melyeket iskolánk 
rendel meg. A kiosztott tanköny-
vek az iskolai könyvtár tulajdo-
nába kerülnek, ezért tanév végén 
a munkatankönyvek és mun-
kafüzetek kivételével, - állaguk 
megőrzése mellett -, vissza kell 
adni. Az 1. és 2. évfolyam tanulói 
megtarthatják tankönyveiket. 
A tankönyvek megvásárlására 
iskolánkon keresztül nincs lehe-
tőség, azt a szülők egyénileg, egy 
online felületen keresztül tehetik 
meg. Az évfolyamok számára 
összeállított tankönyvlistákról 
és a tankönyvosztás időpontjáról 
- mely várhatóan augusztus vé-
gén lesz-, az iskola főbejáratanál 
elhelyezett kifüggesztésekből 
tájékozódhatnak.                    

Igazgatóság
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok, akik
CSŐSZ ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek.

Gyászoló család

Köszönet az Erszébet-
táborért!

A nyári szünetet épp 
amennyire várják a gye-
rekek, pont annyira meg-
terhelő a szülők számára, 
hiszen sokszor gondot 
jelent, hogy hová tegyük 
a gyereket. tizenegy hét, 
azért tizenegy hét és en-
nyi szabi senkinek sem 
jár! Az alsósok szüleinek 
főhet a fejük, ha nincs 
nagymama, aki kéthó-
napos wellnesst tudna 
biztosítani az unokák-
nak. Hatalmas lehetőség 
adódott idén Izsákon, há-
rom hét, szinte ingyenes 
táborozási lehetőséget 
biztosítottak az izsáki 
alsós gyerekeknek, az 
Erzsébet-tábor nem is 
akármilyen lehetőség 
volt, megállta a helyét 
a legdrágább táborozási 
ajánlatok között is!
A résztvevő gyerekek 

szüleinek nevében kö-
szönjük a változatos 
programokat és a kedves 
tanári hozzáállást. Kö-
szönjük az önkormány-
zatnak az első hét foci-
pályán történő lebonyo-
lításának lehetőségét és 
az iskola vezetőségének a 
második és harmadik hé-
ten az iskola aulájának, 
udvarának, konyhájának 
használatát. Köszönjük 
a lelkes pedagógusoknak 
Gréczi Gábor, Kovács 
Edina, Kovács Mónika, 
Langó Nikolett, Muzslai 
Katalin, Pálinkás-Tóth 

Edina, Szabadszállási 
Dorina, Tercsiné Hetényi 
Viktória, és a tanítóknak, 
hogy megszervezték, le-
bonyolították ezt a há-
rom hetet gyermekeink 
számára, amivel nagyon 
sok élményben része-
sítették csemetéinket. 
Örültünk annak, hogy 
végre újra volt lehetőség 
nekünk, dolgozó szülők-
nek, napközis táborban, 
biztonságban tudni a 
nyári szünet egy része 
alatt gyermekeinket.
Néhány vélemény a 

résztvevőktől: „Nagyon jó 
volt a két táborozós hét, 
tanulás nélkül tölthettem 
együtt az időt és játsz-
hattam a barátaimmal. 
A tanító nénik szuper 
programokat találtak ki, 
a focizás és a strand volt a 
kedvencem.” Balázs 3.c.
„Nagyon klassz volt ez a 

két hét a barátokkal, kü-
lönösen jó volt a buborék 
foci, a mozi és a kosárfo-
nás. Köszönjük szépen!” 
Zsolti �.a.
 „Mindkét táborban 

jól éreztem magam. A 
sporttáborban az úszás 
és a buborékfoci tetszett 
a legjobban, a kézműves 
táborban pedig a mozi. Jó 
volt táska nélkül iskolába 
menni.”  Zsombi 3.c.
„Nagyon jól éreztem ma-

gam a táborban, mert az 
összes barátnőm ott volt 
és mindig klassz dolgokat 

csináltunk együtt, nyári 
szünetben is jó együtt 
lenni a barátnőkkel.”Zsófi 
2.a.
 „Az volt a legjobb, hogy 

végre volt elég idő az 
iskolában a játékra a ba-
rátaimmal. Nagyon jól 
éreztem magam, sokat 
játszottunk és nevet-
tünk.” Bálint 1.b.
„Remekül indult a nyár, 

a barátaimmal együtt 
lehettem az izgalmas 
táborban. Varázslatos 
volt!” Zsuzsi 4.a.
Érdekes dolgokkal is-

merkedtünk meg, sokat 
kézművesedtünk. Na-
gyon tetszett.” Emma 
2.b.
„Nekem a legjobban a 

strandolás, a buborékfoci 
és a lovaskocsikázás tet-
szett. Főleg, hogy előre is 
ülhettem!” Zéti 1.b.
„Nekem tetszett a sok 

lovaskocsikázás, a bubo-
rékfoci, a szabad játékok. 
Nagyon jó volt a kirán-
dulás, még nem voltam 
a Magyarkertben. Vicces 
volt, ahogy kerestük a 
betűket, amiből a Balaton 
szó jött ki, amit meg is 
kaptunk csokiban. Klas-
sz volt a biciklis túra is, 
amikor kimentünk Kisi-
zsákra. Örülök, hogy ott 
lehettem a táborban, rám 
jövőre is számíthatnak, 
ha lesz újra!” Etus 3.b.

Makai Marianna

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Tegyünk Izsákért Egyesület és Izsák Város Önkormányzata
szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
2018. augusztus 20-án 11 órakor

a Művelődési Ház előtti téren rendezendő ünnepségre.

A kenyérszentelés után mindenki megkóstolhatja az újkenyeret, 
egy pohár frissítő bor kíséretében.

Grosics Kupa 
Labdarúgó Torna 

A győztesek: Édes Barnabás, Bárdi Áron, 
Budai Áron, Perjés Bendegúz, Geiger Dávid, 

Cseh-Szakáll Milán, Balogh Zsolt

Május 16.-17.-én, La-
kiteleken hatodik alka-
lommal rendezték meg a 
Népfőiskola Alapítvány 
elnöke, Lezsák Sándor 
kezdeményezésével életre 
hívott Grosics Kupát. Az 
Aranycsapat legendás ka-
pusáról elnevezett tornán 
az észak- megyei városok 
általános iskoláinak alsó 
és felső tagozatos tanulói 
mérik össze erejüket. Is-
kolánk diákjai rendszeres 
szereplői a kétnapos ver-
senynek. Felsős csapatunk 
a rengeteg élmény mellett 
idén aranyéremmel is gaz-
dagodott, Kiskőrös, Lajos-
mizse, Kecskemét, Kis-
kunfélegyháza csapatait 
megelőzve az első helyen 
végzett! Felkészítő Gréczi 
Gábor. A torna legjobb 
mezőnyjátékosa Bárdi 

Áron lett. A csapat utazást 
Izsák Város Önkormány-

zata támogatta, köszönet 
érte!                             -G-
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Tizedik izsáki református 
alkotótábor

90 esztendő

Kabrió-találkozó Izsákon

Új műszaki ügyintéző 
a városházánKülterületi útépítés 

Immáron tizedik éve, hogy az 
izsáki református gyülekezet 
július első hetében rendezi 
meg a RINYA-t, a Református 
Ifjúsági és gyermek NYári Al-
kotó táborát. Az egyházközség 
gyülekezeti házában 9 órától 12 
óráig tartó programokon, fele-
kezeti hovatartozástól függetle-
nül, ingyenesen vehettek részt 
az 5-12 év között gyerekek.
Deákné Fejszés Ildikó óvónő 

vezetésével kialakított idei 
tábor címe és kerete „a hegy-
mászás” volt. A gyerekekkel 
minden napon „megmásztak” 
egy-egy bibliai történet hely-
színéül szolgáló hegyet, mint 
pl. Sínai, Mórija, Golgota. 
Az Ószövetségi és Újszövet-
ségi történetek főszereplői 

élettörténetén keresztül ke-
resték, mit üzen Isten 2018-
ban nekünk. A mindenna-
pos kézművességek mindig a 
napi történethez kapcsolódó 
kiábrázolások voltak, így 
készítettek szivárványszínű 
pom-pomot, üzenő táblát, 
spatulákból hálaoltárt.
Mindezek mellett fontosnak 

tartották a közösségépítést, 
ezért a délelőtt nagy részét a 
közösen végzett tevékenysé-
gekre fordították: élményszer-
ző szabályjátékok, versenyjá-
tékok, kézművességek, táblás 
játékok, éneklések – amelyek 
minden alkalommal fület és 
szívet is gyönyörködtetően 
csendülnek fel a 70-80 fős 
csoport torkából.

A táborozókat a gyülekezet 
tízóraival látta vendégül, 
így a lélek mellett, a test is 
táplálva volt. A programok 
lebonyolításában szülők és a 
gyülekezet fiataljai segédkez-
tek, az együtt megélt közös 
élmények mindegyiküket lelki 
gazdagsággal gyarapította.
A tábor végső zárásaként 

a gyermekek egy csoportja, 
és a táborozásban egész hé-
ten segédkezők, a vasárna-
pi Istentisztelet alkalmával 
lelkesen énekelték a tanult 
dalokat, közösen mondták el 
az aranymondásokat, ezzel is 
megköszönve a gyülekezetnek 
a mindennapi tízóraiként fel-
szolgált finomságokat.

-fg-

Május 22-én ünnepelte 90. 
születésnapját Urbán Já-
nosné Sándor Erzsébet, aki 
1928. május 22-én született 
Alettyánban. 1956-ban kötött 
házasságot az izsáki Urbán 
Jánossal, ez idő óta izsáki 
lakos. Dolgozott az állami gaz-
daságban, majd a téesz mel-
léküzemágaiban. Egy leányuk 
született, akit fájdalmasan ko-
rán elveszítettek. Vigasztalást 
leányunokájuk, Edit családja, 
s az ő három gyermekük, 
vagyis Erzsi néni dédunokái 
jelentenek számára és férje 
számára, aki szintén közel jár 
a 90-hez, ő jövő májusban tölti 
be e szép kort. Mindketten jól 

vannak úgy testi, mint szel-
lemi ételemben. Erzsi néni 
szívesen és sikeresen fejt rejt-
vényeket, oly annyira, hogy 
gyorsan egy egész füzetnyinek 
a végére jár.
A hagyományoknak megfe-

lelően a család mellett a tá-
gabb közösség is köszöntötte 
a kerek évfordulót ünneplő 
Urbán Jánosnét. Bak Nán-
dor aljegyző tolmácsolta az 
önkormányzat jó kívánságait, 
s adta át Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntő levelét, 
melynek „mellékleteként” 
már korábban megérkezett 
az évtizedenkénti tízezer fo-
rintos állami ajándék.

Július 1-től Digner Dávid 
látja el a műszaki ügyintézői 
feladatokat a városházán. A 
25 éves tősgyökeres izsáki 
fiatalember a kecskeméti 
Gáspár András Szakközépis-
kolában  szerzett magasépítő 
technikusi végzettséget. Ed-
digi munkahelyein – köztük 
egy évig Németországban 
– tervezői és kivitelezői gya-
korlatot is szerzett, melyet 
mostani munkakörében igen 
jól tud kamatoztatni. Építési 
engedélyek, használatba 
vételi engedélyek intézés-
ében, s egyéb építéshatósági 
ügyekben lehet hozzá for-
dulni. Munkába lépésével 
az önkormányzat szolgál-

tatásainak köre továbbra 
is biztosítja a helyben való 
építési ügyintézés lehetősé-
gét, amely igen nagy segítség 
az izsákiaknak, hiszen így 
nem kell vidékre utazni ilyen 
ügyintézésekre. 
Dávid tervezéseket is vállal, 

így ilyen ügyekben is megke-
reshető. Mint elmondta hos-
szú távra tervez a városházi 
munkában. Úgy gondolja, 
izsákiként és az építés, ter-
vezés iránt régen elkötele-
zettként, megtalálta helyét. 
Azt a számára is fontos he-
lyét, ahol jól tudja szolgálni 
szülővárosát és annak lakóit. 
Ezen lesz munkája során.

-te-

Mint arról már olvashattak 
lapunkban is, Agárdy-telepen 
közel három kilométernyi 
burkolt külterületi út épül pá-
lyázati pénzből. Az út egyenes 
vonalvezetése, s a korábban 
tévesen meghúzott mezsgyék 
miatt néhol területkorrekció-
ra lesz szükség. Ez okoz némi 
kellemtelenséget az érintett 
gazdáknak, de azt gondolom, 
hogy az úttal kapott előnyök 
– a könnyebb közlekedés, a te-
rületek kényelmes megközelí-
tési lehetősége – bőven kárpó-
tol mindenkit. Ezért ezúton is 
kérem, egyben megköszönöm 
az érintett gazdálkodók segítő 
hozzáállását!

Mondok József
polgármester

Június 30-án szervezte meg Fertig József 
– bevallottan hagyományteremtő szándékkel 
- az első kabrió-találkozót Izsákon. A nyitott 
autók kedvelői és tulajdonosai egy hangulatos 
napot töltöttek együtt Izsákon. A programban 
azon túl, hogy megismerhették egymás „cso-
dáit” különböző játékos feladatok is vártak 
a vállalkozó szellemű résztvevőkre. Egyebek 
mellett a támogató szponzorok székhelyét kel-
lett felderíteni a kabriókkal, autógumit guríta-
ni, kabriót húzni, lendkereket és felnit (minél 
tovább) megtartani, valamint megmérték az 
autók kipufogójának és zenei felszerelésének 
hangnyomását is. Része volt a programnak 
egy utcai felvonulás, ahol a járókelők is lát-

hatták a találkozóra érkezett autókat. Végül 
off-road élményautózás zárta az egész napos 
programot.

-te-
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H Á B O R Ú Tisztelt Izsákiak!

Tisztújítás a Tegyünk Izsákért 
Egyesületben

Nagyon felkavaró témákkal 
is kell foglalkozni városunk 
lapjában. Az egyik ilyen a 
háború és háborúság. A cím 
után lehetne pontot tenni, 
ami azt jelentené, hogy van 
ilyen gondja földrészünknek 
– szakértők megállapítása 
szerint, - de lehetne felki-
áltó jelet is tenni, veszélyre 
felhívás céljával, valamint 
kérdőjel is szerepelhetne a 
szó mögött, hogy ugyan mit 
is jelenthet a mindennapi 
élet veszélyeztetőjeként a 
rombolás minden eszközét 
felhasználó gyűlölködés. 
Végül kettőspont az, ami 
megköveteli az egyéni ta-
pasztalatokból merített, 
hiteles, személyes beszámo-
lót. Mindegyik lehetőséget 
felhasználva adom elő mon-
danivalómat. 
Mintegy kijelentő módban 

beszélnek a biztonságpoliti-
kusok arról, hogy Európában 
háború van. Ők látják azt, - 
és helyesen értékelik, - amit 
a békéhez szokott lakosság 
nem érzékel. Kontinensünk-
re százezrével özönlő fiatal, 
férficsoportok, / akiknek 
nagy része közel-keleti had-
színtéren is megfordult!/ 
elárasztották az őket szíve-
sen fogadó országokat, és 
azokban megbújva, - nem 
is titkoltan, - várják, mikor 
vehetik át a hatalmat. Az 
Afrikából napjainkban özön-
lők már nyíltan kimondják: 
Európa a mienk! Ennek a 
veszélye fenyeget minket, 
és azért nem értelmezzük 
helyesen a körülményeket, 
mert azt hisszük, hogy a 
háború csak úgy értékelhe-
tő annak, ha két hadsereg 
szemben áll egymással, hogy 
megküzdjenek. A mi mostani 
helyzetünk egészen más, de 
még veszélyesebb, mint a 
„klasszikus” háborúskodás! 
Az orosz miniszterelnök is 
figyelmeztette már többször 
Európa vezetőit, hogy a ne-
heze még ezután jön, amikor 
ezt a migráns „hadsereget” 
vissza akarjuk küldeni oda, 
ahonnan jöttek.
A kijelentő módos közlés 

után jöjjön a felkiáltójeles! 
Legyünk készen! Legyünk 
felkészültek! A 17. századi 
angol hadvezér, Cromwell 
mondása ma is érvényes 
legyen: „Bízzál Istenben, és 
tartsad szárazon a puska-

port!” Rendőrségünk, kato-
naságunk, határvédelmünk 
azért kényszerül fejlesztés-
re, mert – hisztériakeltés 
szándéka nélkül, - ezáltal a 
készenlét állapotába kerül. 
- De az egyéni felkészülés 
is szükséges a rendszeres 
és naprakész tájékozódás-
ra törekvéssel. Ebben az 
állapotban azonban sem a 
felelőtlen könnyelműség, 
sem az egymás iránti bizal-
matlankodás nem helyes 
magatartás, csak egyedül a 
józan, - sok háborúskodá-
sunkból szerzett tapaszta-
latunk alapján , - a precíz 
felkészültség ajánlott.
Kérdőjelesen is gondolkod-

junk el a háborúról. A béké-
ben maradás egyik feltétele 
a figyelmes vigyázás. Amikor 
észleljük, hogy a másik úgy 
„les ránk”, mint kihaszná-
landóra, vagy áldozatára, ri-
asztanunk kell. – Példaként 
állhat előttünk a 907-ben 
megvívott pozsonyi csata, 
aminek számunkra győzel-
met hozó vége nem csak Ár-
pád vezérnek köszönhető, de 
a véres kard körbehurcolása 
komolyan vételének is. Né-
met hadak ellen felkészült 
és tömegében is összeková-
csolódott magyar had állt 
ki. Békénket, életünket, 
családunkat és értékeinket 
féltve óvó egészséges termé-
szetünkből fakadó érzésünk 
nem más, mint a háborútól 
való félelem. A belső, szemé-
lyes lelki „háborúk” és az 
egymás közt kialakult békét-
lenségek is károsan hatnak. 
Nem csak az éber vigyázást 
akadályozzák, de az erőn-
lét gyengítését is okozzák. 
Akarjunk békétlenségben 
és háborúskodásban élni? 
Teljes pusztuláshoz vezet.
Végül személyes megta-

paszta lásom szeretném 
megosztani, nem dicsekvés-
képpen, de ez által is érzé-
keltetve: nem „filmvetítés” 
volt az első öt évem, ami 
egybe esett a II. világhábo-
rú végével. Minden ember 
életének kis mozzanatai 
is örök emlékként marad 
meg, ha leírja. /Különben, 
csak annyi marad, amit 
a Kossuth Rádióban „Így 
harcolt a magyar katona a 
nagy háborúban” című napi 
programjában közre adnak 
az I. világháborúról. /Gyor-

san múlnak az évtizedek, 
és ma már nagyon kevesen 
élnek, akik a második nagy 
pusztulás katonái voltak. 
Szinte nincs már senki, aki 
beszámolót tarthatna, de 
magam gyermekemlékeim 
közül néhányat közre adok 
most.
Kedves nagybátyám vá-

sárolta meg nekem a há-
romkerekű gyerekbiciklit, 
aminek nagyon örültem. Ő 
vasutas iskolában volt tanár 
fővárosunkban. Az egyik 
légitámadásban iskolájuk is 
találatot kapott. Diákjaival 
együtt haltak meg a romok 
alatt. Szétlapított testét 
rakták koporsóba. Egyetlen 
ajándékát sokáig megőriz-
tük… Falunk határában, 
a csatorna partján katonai 
repülőtér volt. A front köze-
ledtével egyre nagyobb lett 
itt is a „forgalom”. Egyszer 
házunk közelében csapódott 
be egy bomba, ami olyan erős 
légnyomást keltett, hogy az 
óvóhelyre készülő családunk 
minden tagját földhöz vágta. 
/A repülőtér a háború után 
is sok veszélyt jelentett, 
mert az ott maradt roncsok 
és nem kevés lőszer is a la-
kosság, valamint az ifjúság 
kezébe kerültek, amiket 
őrizgettek évekig. Volt osz-
tálytársam, aki kézigránát 
felrobbanása miatt vesztette 
el egyik lábát./ Szüleim har-
madik gyermeküket várták, 
amikor apám a keleti frontra 
irányító behívót kapott… 
Gyermekfejjel is furcsa volt, 
amikor a front közeledtével 
szinte hetente váltották 
egymást falunk területén az 
ellenséges hadak. Egyszer 
az egyik pakolt sürgősen, a 
másik meg teret foglalt, és 
fordítva. Megsínylette ezt 
elmondhatatlanul az egész 
lakosság. Ez a szűkös emlé-
kezeti leltár nem adja vissza 
azt amit a felnőttek és az 
ország felelősei éltek át. Így, 
utólag elképzelni is nehéz a 
teljes valóságot.
Változnak idővel a hadvise-

lés módjai és eszközei, de egy 
a lényeges tanulság: ha csak 
lehet, éljünk békességben 
önmagunkban, egymással, 
és a világban, ha pedig nem, 
legyünk felkészültek.
Izsák, 2018. 07. 10.

Bérces Lajos

A Tegyünk Izsákért Egyesü-
let július 2-án tartotta tiszt-
újító közgyűlését a Városháza 
nagytermében.
A tisztújítás oka, hogy Varga 

István, az egyesület alapító 

tagja és a megalakulástól el-
nöke, lemondott tisztségéről. 
Sok éves lelkiismeretes mun-
káját az egyesület tagsága és 
a város közössége ezúton is 
köszöni.

A közgyűlésen megjelent 
tagság az egyesület elnö-
kének Sörösné Boldoczki 
Tímeát, titkárának Kanizsai 
Ágnest egyhangúlag megvá-
lasztotta.

Itt a nyár, a kicsit lazább 
életviteli időszak. Azonban 
ez egyúttal nem jelentheti 
azt, hogy ne ügyeljünk az 
egymásmellet-élés alapvető 
szabályaira. Azért fontos ez, 
mert csak így maradhat váro-
sunk olyan jó hangulatú, kel-
lemes lakóhely, amilyennek 
megszoktuk. Mindez arról jut 
eszembe, hogy meg-megszó-
lítanak olyan problémákkal, 
miszerint vannak, akik itt-ott 
nappal és késő este is nagy 
hangerővel zenélnek, han-
goskodnak. Az is előfordul, 
hogy az állattartásra vonat-
kozó szabályokat is áthágják, 
mások szemetet égetnek, 
s előfordul városon belüli 

gyorshajtás is, ami komoly 
baj forrása lehet. Mindezek 
sokaknak okoznak kellemet-
lenséget még akkor is, ha nem 
sok ilyen esetről van szó. Ké-
rek mindenkit, hogy legyünk 
figyelemmel egymásra. Azt 
is kérem legyünk a normális 
határokon belül toleránsak 
egymással. Ha kölcsönösen 
tiszteljük egymást, akkor nem 
lehet gond. Ha a fiatalabbak 
figyelemmel vannak az idő-
sebbekre, az idősebbek pedig 
a fiatalokra, akkor meglelhető 
a közös nevező. Erre kérek 
mindenkit!

Mondok József  
polgármester

Megszólítás
Barangolok - Vándor - kis életteremen
utam, kis ösvény, rajt életszerelem.
Célirányom, előre tervezett,
Teremtőmtől - rég elrendeltetett.

Más vándorok jönnek, épp szembe velem,
közel-neszükre, a fejem emelem.
Mögöttem zsong még, amit elhagyok,
előttem arc, és két emberszem ragyog!

Mellettem, lenn, egy kék virágbokorba
mintha, bogárkák neszezése volna.
Bennem, kutatnak hasztalan kis jelek,
A magam titkát, örömöt keresek!

Mit? - Nem tudom - de keresgélek most még
arány - egy ponttól. távolság - messzeség
Belső késztetés? Távolságtartás?
Tudom! Egyetlen bűn van, a vakság!

Hát, felnyíl szemem, mert fényleni akar,
és, kristálytisztán felragyogott egy arc,
Ismeretlen, és mégis ismerős,
ismertem, még, születésem előtt.

Sejtés? Tudások? Bekódolt anyag?
Vonások kulcsával megszólítalak.
Ó! Minden arcvonások lényege
Szenvedő arcon, Krisztus két szeme

Mely, emberarcba ágyazva ott ragyog,
szenvedés, fenség, és véres állapot
Csak felismerni, s ujjongva örülni,
s vonzó, édes hatásba részesülni.

Kinyílni, mint a fagyba dermedt virágok,
Kik szórnak illatlelket, s boldogságot!

Magyar Gyuláné 2018. július 11.
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LEGYÉL HŐS! 
Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál 

Csatlakozz hozzánk, ha  
- 18-22 éves vagy, és 
- befejezted középiskolai tanulmányaidat és 
- nincs aktív tanuló/hallgatói jogviszonyod és  
- nincs munkaviszonyod.  

Mit kínálunk az önkéntes munka mellett?  
- gyakorló mentőápoló képzés (OKJ 54 723 01) 
- szakmaspecifikus nyelvi képzés  
- karrier tanácsadás 

Miért érdemes?  
- 6 hónapig önkéntese lehetsz az OMSZ-nak, eddig finanszírozzuk képzésed 

költségeit is 
- hordhatod a mentősök egyenruháját 
- együttműködsz a mentésben 
- motivációt kaphatsz pályaválasztásodhoz 
- részvételedet pénzbeli jutalommal 

honoráljuk.   

VÁRJUK JELENTKEZÉSED! 
 

További információk: http://toborzas.mentok.hu 
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Tájékoztatjuk Nézőinket, 
hogy a korábban jelzett mű-
szaki meghibásodás miatt 
elmaradt műsorokat folyama-
tosan pótoljuk. A megszokott 
napi lebontásban most sem 
közlünk műsort, továbbra is 
a képújságban lesz megtalál-
ható az aktuális heti kínálat. 
Elsőáldozás, híradó, tészta 
majális, főző majális – ezeket 
pótoljuk folyamatosan. Néző-
ink megértését kérjük!

Tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a vá-
rosháza felújításának 
idejére, a gyászjelentések 
kihelyezésére szolgáló 
tábla ideiglenesen a Hol-
sza trafik falán található 
meg. 


