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Önkormányzati hírek

Nemzeti Konzultációs busz Izsákon Templomfelújítás

LABDARÚGÁS

Szezonzárás

A Balaton északi partján jártunk

A Fidesz, Nemzeti Konzultáció
elnevezésû programja keretében
kéri a polgárokat, hogy mondják
el, milyen jövõt képzelnek el ma-
guknak, családjuknak, lakóhelyük-
nek, hazájuknak. E párbeszéd egyik
eszköze az a kérdõív, amelyet so-
kan megtalálhatták már postaládá-

jukban, a másik pedig a személyes
találkozás. Utóbbinak több formá-
ja is van, egyebek mellett a telepü-
léseket járó Nemzeti Konzultációs
busz, melynek “utasai” párbeszéd-
re várják a felkeresett települések
lakót. Izsákon július 9-én találkoz-
hattak a járattal az érdeklõdõk.

A képviselõ-testület legutóbbi ülését 2005. június 28-án tartotta, me-
lyen a 2005. évi útfelújítási program végrehajtásához benyújtandó pályá-
zatokról született döntés. Kilenc különálló pályázat került benyújtásra, a
már korábban meghatározott utcák felújítását illetõen. (Bottyán, Bocsányi-
Katona József, Batthyány, Bihari, Tompa, Tél-Mezõ, Kölcsey, Katona Jó-
zsef, Mátyási József.)

A képviselõ-testület a Mûvelõdési Ház tulajdonjogának rendezése
ügyében is határozott.

Izsák Város Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési terve kiegészítés-
re került a hulladékgyûjtõ és szállító jármû vásárlására - DARFT pályázat
alapján, melynek eljárási módja: meghívásos közbeszerzési eljárás lesz.

Dr. Hauzmann János címzetes fõjegyzõ

Az izsáki “Mamarett” csoport meg-
hívást kapott “tengerünk” északi partjára,
a Balatonalmádiban július 1-3 között meg-
rendezésre került V. Országos Fúvósze-
nekari és Mazsorett találkozóra.

Nagy kihívás volt számunkra a mint-
egy 280-300 fiatal mazsorettel felváltva
szerepelni. Õk fiatalok csinosak és gyö-
nyörûek, emellett csodálatosan táncolnak.
Mi tudtuk mit vállalunk, sõt örömmel tet-
tünk eleget e meghívásnak. Az elsõ na-
pon zuhogó esõben tettük meg az utat, de
egy órával a felvonulás elõtt az égiek ránk
tekintettek, és az esõ elállt. Az egyórányi
felvonuló út egy-egy koreográfia bemu-
tatását is lehetõvé tette. A menetet végig-
kísérte a nézõközönség tapsa. Megérkez-
ve a színpadhoz minden szereplõ kapott
egy-egy lufit, melyek a szélben táncolva
izgatottan várták kiszabadulásukat. Az
ünnepi köszöntõ elhangzása után a har-
madik osztályos Szegedi Benjamin trom-
bitájából Verdi, Aida címû operájának be-
vonulási indulója harsant fel. Erre a jelre a
több száz lufi a magasba emelkedve vitte
fel kérésünket, hogy e csodálatosnak ígér-
kezõ rendezvényt ne zavarja meg az esõ.
A lufik valószínûleg megérkeztek a cím-
zetthez, mert a következõ 48 óra remek

napsütésben telt el.
Fergeteges este volt. Mi kaptuk a

mûsor záró számát. Ekkor óriási megle-
petés ért bennünket. A közönség köze-
lebb nyomult a színpadhoz és tombolva,
tapsolva, ujjongva ismétlést követelt. A
zeneszámainkat énekelték, majd elkezd-
tek a színpad körül vonatozni. A német
testvérvárosból, Eggenfeldbõl érkezett
vendégek tiszteletére német nyelvû dalra
táncoltunk, melyet õk is énekeltek mellet-
tünk. Másnap este folytatódott ez a han-
gulat. Remek és csodálatos élménnyel tér-
tünk haza.

Minden nyugdíjas társunknak kí-
vánjuk, hogy mindenki keresse és találja
meg magának azt a lehetõséget, amiben
örömet és boldogságot talál. Nagyon sok
munka, kitartás kell ehhez amit mi vállal-
tunk, de megéri, mert sokkal több az öröm
benne, mint a fáradság, és elmondhatjuk,
hogy mi boldog nyugdíjasok vagyunk.
Boldogságunkhoz hozzájárultak a bala-
tonalmádiak azzal, hogy meghívtak min-
ket erre a találkozóra. Köszönjük nekik.

Külön köszönetünket fejezzük ki
Kastély Ritának hogy, olyan kitartóan és
lelkesen foglalkozik velünk.

Izsáki Mamarett Csoport

A külsõ munkák befejeztével megkezdõdött a katolikus templom belsõ felújítása, melynek elsõ lépése-
ként felszedték a régi padozatot, s 2 méteres magasságik leverték a vizesedõ, salétromos vakolatot.

Befejezõdött a 2004-2005.
évi megyei labdarúgó bajnokság.
Az utolsó fordulóban Akasztóra
látogattunk. Az elsõ percekben
sikerült a vezetést megszerezni,
amit az elsõ félidõben büntetõbõl
tovább növeltünk. Több helyze-
tünk is volt, s még egy tizenegyest
is sikerült kihagynunk. A máso-
dik félidõben már kényelmesre
vettük a játékot, és ez majdnem
megbosszulta magát, ugyanis szé-
pítettek a hazaiak és nagy hely-
zeteik is voltak. Szerencsére több-
ször nem találtak a kapunkba, sõt
az egyik nagyszerû ellentámadás-
ból mi növeltük az elõnyünket,
amit aztán a mérkõzés végéig meg
is õriztünk. Ez a gyõzelem már
sajnos nem változtatott a helye-
zésünkön, maradtunk a második
helyen, és még a száz gólhoz is
három gól hiányzott. Ez az ered-
mény azért nagyszerû, mert még
egyik bajnokságban sem értünk
el 80 pontot, s 97 gólt sem rúg-
tunk soha.

Az ifjúsági csapat is remekül
zárta az idényt, és összességében
az ötödik helyet szerezték meg a
fiatalok. Ebben az évben látszott
igazán, hogy mennyire összeért ez
a csapat. Sajnos a következõ
idényre többen is kiöregednek
ebbõl a korosztályból, és Ungor
Pálnak ismét egy új csapatot kell
építenie. Már ebben az évben is
több serdülõkorú játékos játszott,
ezzel talán egy kicsit
zökkenõmentesebben sikerül ezt
az idõszakot átvészelni. Elmond-
hatjuk, hogy a Sárfehér SE mind-
két csapata nagyszerû idényt tud-
hat maga mögött. A nézõk bízhat-
nak a további jó folytatásban.

A Kolon FC-nek viszont na-
gyon rosszul sikerült ez az év, csak
a Fülöpjakab együttesét sikerült
megelõzniük. Még nem tudni mi
lesz a sorsa a csapatnak, de egy-
elõre csak bízhatunk benne, hogy
ha indulnak a következõ bajnok-

ságban, ennél jobb teljesít-
ménnyel rukkolnak elõ.

Az utolsó mérkõzés után két
órával már az éremosztó vacsorán
találkoztak a bajnoki második he-
lyen álló Sárfehér SE felnõtt csa-
pat tagjai. Elõször Mondok József
a Sportegyesület elnöke köszön-
tötte a csapatot: “Nem vagyok
olyan könnyû helyzetben, mint
egy évvel ezelõtt. Tavaly csak az
elismerés hangján beszéltünk min-
den momentumról, ami az elõzõ
éves bajnokságot jellemezte. Eb-
ben az évben én úgy gondolom,
hogy többnyire hasonlókról tu-
dunk szólni, de szakmai szempont-
ból majd Gréczi Gábor fogja érté-
kelni a 2004-2005-ös évadot. Ez a
bajnokság is nagyon közel állt
hozzánk, komoly sanszunk volt,
hogy ismét megnyerjük. Az ezüst-
érem is szépen csillog, én a ma-
gam részérõl elégedett vagyok. Ha
a csapat összeszedettsége a tavasz
kezdetén is olyan jó lett volna,
mint amilyen az idény második fe-
lében volt, akkor biztos vagyok
benne, hogy most nem ezüstérmet
osztunk, és a megye labdarúgó
vezetõi itt vannak velünk és nem
Hartán ünnepelnek, de ilyen a
sport, ez is benne van. Nagyon szé-
pen megoldottátok az elõbb emlí-
tett problémát. Ha valaki elemzi a
megyei I. osztály labdarúgását,
akkor láthatja, hogy Harta és Izsák
csapata nagyon elhúzott a többi-
ektõl. Ez a két csapat évek óta ki-
magaslik a mezõnybõl. Én nagyon
szeretném megköszönni a támoga-
tást azoknak az embereknek és
azon kedves kollégáimnak, mun-
katársaimnak, akik sokat tettek
azért, hogy ez az eredmény meg
tudjon születni. Gondolok itt
Gréczi Gáborra, Mózes Lászlóra,
Ungor Pálra és Vancsura Istvánra.
Más csapatoknál nagyobb kollek-
tíva irányítja az egyesületeket. Izsá-
kon az vált szokássá, hogy kisebb
team irányításával mûködik a ve-

zetés. Az utóbbi 6-8 év eredmé-
nyei, azt bizonyítják, hogy ez he-
lyes elképzelés. Nagyon szeret-
ném, ha ez a csapat a jövõben
ugyanígy tudna mûködni. A város
életében, úgy gondolom, megha-
tározó a Sárfehér Sportegyesület
mûködése, elért eredménye. Az
egyesület elnöksége mindent
megtesz azért, hogy labdarúgá-
sunk továbbra is ugyanilyen szín-
vonalú legyen, és továbbra is sze-
retném, ha megtartanánk a megyé-
ben meghatározó szerepünket.”

Ezek után Gréczi Gábor a csa-
pat játékosedzõje értékelõje kö-
vetkezett: “Tudjátok, hogy milyen
változáson ment át csapatunk a
bajnoki rajt elõtt. Meghatározó
játékosok távoztak tõlünk és ve-
lük együtt több, mint 40 gól. Ab-
ban a reményben igazoltunk fiatal
és tehetséges játékosokat, hogy a
távozókat megfelelõ módon tud-
ják pótolni. Úgy gondolom, hogy
velük kapcsolatosan nem tettünk
rossz lóra, de azért az is borítékol-
ható volt, hogy az õ csapatba épí-
tésük nem fog egyik pillanatról a
másikra menni. Ennek azért ellent-
mond az, hogy az õszi szezont vá-
rakozáson felül teljesítette a csa-
pat, és ha a pontszámokat nézzük,
akkor az egész bajnokságban vá-
rakozás felett teljesítettünk. Az idei
bajnokságban több pontot szerez-
tünk, mint tavaly, és kíváncsi le-
szek arra is, hogy a többi megyé-
ben mennyi bajnok szerez több
pontot, mint mi. Az a tény, hogy
harminc mérkõzésbõl huszonhatot
megnyertünk, s két döntetlen mel-
lett csak két vereséget szenved-
tünk, azért elismerésre méltó. Sa-
játos helyzet volt, hogy ez a baj-
nokság két csapatról szólt, de sze-
rintem nem leszünk kevesebbek és
gyengébbek, ha kicsit önkritiku-
san elismerjük, hogy a hartai csa-
pat ebben az évben egy árnyalat-
nyival kiegyensúlyozottabb telje-
sítményt nyújtott. (Folyt. a 2. old.)
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Ennek köszönhetõ, hogy most
negyven kilométerre tõlünk oszt-
ják az aranyérmeket. Én úgy gon-
dolom, hogy erre a második hely-
re is büszkék lehetünk. Persze iga-
zán akkor lesz értékes ez a helye-
zés, ha tudjuk azt, hogy hol hi-
báztunk, mert azért voltak hibá-
ink, melyeket menetközben már
megtárgyaltunk. Nem akarok a
csapatból külön kiemelni senkit,
mert mindenki megtette a magá-
ét. Tudjuk, sok gond és probléma
sújtott bennünket. Itt elsõsorban
a sérülésekre gondolok, de vissza-
térõ problémánk az edzések láto-
gatottsága is. Összességében el-
mondható, hogy az évad és az
eredmény tanulsága az, hogy len-
ne még tennivalónk. Vannak hi-
bák, melyeket közösen ki tudunk
küszöbölni. Ez a játékos keret al-
kalmas erre. A jövõt illetõen, az
elnökségnek az az elképzelése,
hogy ez a gárda együtt maradjon.
Ahhoz, hogy egy csapat jól sze-
repeljen -én úgy gondolom-, kel-
lenek a külsõ segítõk is. Ne le-
gyen rossz a szánk íze, de szerin-
tem ez a csapat is van olyan jó,
mint a Harta. Lehet, hogy többen
ezt megkérdõjelezik, sõt a
hartaiak biztos nem osztják ezt a
véleményemet, de tavasszal, mi-
után kikerültünk a hullámvölgy-
bõl, már nem botlottunk és na-
gyon kiegyensúlyozott, helyen-
ként már tetszetõs és közönség-
szórakoztató játékot is produkál-
tunk. Õsszel megvoltak az ered-
mények, de a játékkal sokszor
adósak maradtunk. Tavasszal vi-
szont már ezen is sikerült javíta-
nunk. A Magyar Kupában is tel-
jesítettük azt az elvárást, hogy a
következõ évben az országos táb-

Szezonzárás
lán folytathassuk a küzdelmeket.
Összességében azt mondhatom,
azzal együtt, hogy sok új játékos
került hozzánk, mindenképpen
biztató lehet a mostani eredmény
a jövõre nézve. Szokás szerint egy
hónappal a bajnoki rajt elõtt kez-
denénk a felkészülést. Egy jó erõs
alapozásra számíthattok, hiszen ez
döntõ lehet a következõ bajnok-
ságra nézve. Valószínû, hogy erõ-
sebb bajnoksággal kell szembe-
néznünk, és új kihívások várnak
ránk. Erre próbálunk meg felké-
szülni. Ehhez kívánok mindenki-
nek erõt és egészséget, a nyári
szünetre jó pihenést.

Ezek után nézzük az idény-
ben pályára lépõ játékosok név-
sorát (zárójelben a szerzett gólja-
ik számát): Házi Imre, Nemes Ro-
land (kapusok), Bonea
Constantin, Gréczi Gábor(2),
Hleba Szergej(5), Horváth
Jenõ(2), Hugyecz Attila(22),
Jávorka András(1), Juhász
György(24), Márton Attila(1),
Megyes Mihály(2), Pap Sza-
bolcs(18), Parti Gábor(15), Szalai
Boldizsár(1), Tóth Csaba, Török
Bálint(3), Vincze Zsolt, Virágh
József(1).

Az utolsó forduló
eredményei:

Akasztó - Sárfehér SE 1 - 3 (0
- 2) Góllövõink: Hugyecz, Pap,
Parti.

Ifjúsági eredmény: 2 - 3 Gól-
lövõink: Vincze (2), Csorba.

Hetényegyháza - Kolon FC 7
- 0.

Most egy kis szünet követ-
kezik, de augusztusban ismét le-
het majd hallani, hogy

HAJRÁ IZSÁK!
Izsák László

Köszönet!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Szent Mihály Alapít-

ványnak és Podmaniczki Imre esperesplébános atyának, az anyagi és
szervezési segítségért, mellyel támogatták és lehetõvé tették az idei
hittanos tábor létrejöttét, mely alkalomból Andocson tölthettünk négy
felejthetetlen napot. Köszönjük a szülõk anyagi és természetbeni tá-
mogatását, s köszönjük a ránk felügyelõ felnõtteknek is ezt a nagyon
szép hetet!

Elsõszombat Csoport

Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója

“a gyengék erõssége az egység”

Termésbecslési tapasztalatok:
Ahol a növényvédelemnél igénybe
vették az elõrejelzési tanácsot, és asze-
rint védekeztek, egészségesek és az
egyes fajták kötõdési gondjai ellenére
az elmúlt évi átlag 55-60%-a várható.

Kérjük azon tagjainkat, akik 2005
õszén a szõlõt szüretelõgéppel szeret-
nék  betakaríttatni, jelezzék a szövet-
kezeti irodán. A betakarítás szervezé-
séhez szövetkezeti és bérelt kombáj-
nok állnak tagjaink rendelkezésére.
Mint ismeretes, a tavalyi szüretkor két
betakarítógép dolgozott a körzetben és
összesen 67 hektár szõlõt így takarí-
tottak be tagjaink. A szövetkezet izsáki
pincéjénél a gépi szüretelésû szõlõ át-
vételének feltételeit biztosítjuk.

Tagjaink által betárolt és feldol-
gozott szõlõbõl készült borok értéke-
sítése után járó összegek kifizetése il-
letve számlára utalása a szövetkezeti
irodán folyamatos. Kérjük, jelezzék,
ha számlájukra az összeg átutalása bár-
milyen okból még nem történt meg.

Az Izsáki Sárfehér pince 15 éves
bérletbevételének szerzõdése az érin-
tett tulajdonosi körrel aláírásra került.
Az épület legfontosabb állagmegóvá-
si munkái és az elavult technikai esz-
közök lecserélése elkezdõdött. Meg-
érkezett az egyik újonnan vásárolt
zúzó-bogyózó gép. Befejezõdtek a te-
tõszerkezet legfontosabb állagmegóvá-
si munkálatai, megszüntetve ezzel az

eddig már komoly gondot okozó be-
ázások problémáját. Megkezdõdött a
csempehiányos cementtartályok felújí-
tása. Ezzel párhuzamosan végzik a fel-
dolgozó felkészítését az idei szüretre.

Az elmúlt hónap végén vizsgá-
zott a keceli szakmunkásképzõ inté-
zettel közösen szervezett szõlõterme-
lõ szaktanfolyam elsõ 30 fõs csoport-
ja. A hallgatók közül mindenki ered-
ményes vizsgát tett, akiknek ezúton is
külön gratulálunk.

Elõre szeretnénk tagjaink figyel-
mét felhívni, hogy augusztus 23-ra
(kedd, 18 h.), /Izsák, Sportcsarnok,/
tervezett rendkívüli közgyûlésre, aho-
vá a felvásárlókat is szándékunkban
áll meghívni. A pontos tájékozódás,
és a nagyon fontos határozatok hoza-
tala miatt tagjaink megjelenésére fel-
tétlen számítunk. Indokolt esetben elõ-
fordulhat külön értesítéssel, hogy ko-
rábbi idõpontban tartjuk a közgyûlé-
sünket.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel az
ismert számokon hívhatják szövetke-
zetünket, vagy személyesen a szövet-
kezeti irodán adunk információt.

Elérhetõségünk változatlan: 6070
Izsák, Dózsa tér 3, T/Fx: 76/374-036,
Mobil: 20/5693-783, 20/2362558, E-
mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www.aranysarfeher.hu

Vezetõség

Kedvcsináló a fenti pályázathoz

Pályázat
Az Izsáki Hírek szerkesztõsége novellapályázatot hirdet, szabad témaválasztással.

Három korosztályban várjuk az elkészült pályamûveket:
9-14 éves korig, 15-18 éves korig és 19  éves kortól.

Terjedelem: maximum 5 gépelt oldal.
A készülõ mûveket a szerkesztõségbe várjuk (Izsák, Szabadság tér 1.), vagy postán az, Izsák Pf.10,

6070 címre. A leadás határideje: 2005. szeptember 13.
A legjobbnak ítélt mûveket leközöljük az újságban, valamint 5 és 10.000 Ft. értékû könyvutal-

ványban részesülnek alkotóik.
-szd-

Kedves Olvasó!
Kérem, tartson velem! S ne gerjesszen aggodalma-

kat nemes lelkében; ha túl közel kerülnénk egymáshoz
e tiszavirág életû kapcsolatban, még kiszállhat minden
felelõsség nélkül. De ha tisztában van a kockázatok-
kal, és beszélõ viszonyban van a kezelõorvosával, úgy
nyugodt szívvel tartson velem! Jól ül? Azonban fenn-
tartom a jogot, hogy megszabjam mai légyottunk té-
máját! Tehát én nem tanácsokat osztok a “modern víz-
kõoldás otthon”-kérdésben háziasszonyoknak, csupán
csak munkára (ah, mindig a munka) indukálnám be-
cses agysejtjeit így a garfieldizmus jegyében eltelt hét-
fõi napon... helyezze lábára tradicionális mamuszát,
vesse magát egy kényelmes fotel kipárnázott nyugal-
mába, s engedje, hogy együtt sodródjunk a gondola-
tok tengerén... persze mentõmellénnyel...

Kisgyermekként, mikor az etetõszék biztonságos-
nak vélt karjaiban törekedtem az éppen terítéken lévõ,
pépesített eledel legnagyobb fokú falra, s más, kényes
drapériákra való helyezésére, fõ célom mellett azért más
teendõkre is tudtam szertelen figyelmemet összponto-
sítani... testvéreim egyaránt a szocializmusban felcse-
peredett fiatalok népes táborának résztvevõi voltak...
nekem ez a “buli” kimaradt az életembõl, mert éppen
1989. október 23-án láttam meg a napvilágot, mely
nevezetesen a köztársaság kikiáltásának naptárban be-
azonosítható helye tulajdonképpen... nem csak az idõ,
s nem is az óceán szab választóvonalat köztünk, hanem
egész egyszerûen más rendszer tényezõi határozzák
meg politikai, erkölcsi vagy vallási nézeteinket,
levespor-készítési eljárásainkat, ha éppenséggel úgy
tetszik...

Az ember sajátossága, hogy sosem az a megfelelõ,
ami éppen kijut neki osztályrészül... vagy a múlt ked-
vessé bevált történéseit, vagy a jövõ titokzatos zenéjé-
nek dallamait fürkészi szakadatlanul... Nálam a “múlt
felé fordul, háttal megy a jövõbe” ember magatartásá-
nak jellemzõ fajismertetõ jelei mutatkoznak meg rend-
szerességgel. Bevallom, engem a politika, s más ked-
ves foglalatosságok jóformán hidegen hagynak... tehát
én csak azt áhíthatom, amit láttam...

“Régen”még nem volt olyan fejlett a telekommu-
nikáció, meg az infrastruktúra úgy globális szinten is,
hogy ha egy argentin elböffenti magát, akkor az egy
lappot fejbe vág Skandináviában... Nem volt a csalá-
doknál minden egyes lépcsõfordulóban egy sík-kép-
csöves tv, s nem szakított félbe minden egyes magasz-
tos ünneplést a már önállóan elmosogatni képes mobil-
telefonok rezgõ, világító, akár Trabant-pöfögést szimu-
láló zenélõ hada...

Elképzelhetõ, hogy a könyvek a polcon nem csak
a magas intelligenciánkat volt hivatott a házba érkezõ
vendégek elõtt beharangozni; megjegyzem, amelyek
igazából csak azért lehetnek ott, mert az olcsón, len-
gyel piacon beszerezhetõ kínai szekrénysor gyártáshi-
bás szépségfoltjait eltakarják...

Amikor az akkori fiatalságot (amely már anno is a
“mai fiatalság” volt) a “ki nem állhatom az élettársam,
de közösen szerepel a nevünk a postaládán” rovatba
kevesebb emeltdíjas üzenet elküldésére ösztönözte

valamely kibeszélõ-show... inkább az akkori színjátszó
körök foglalkozásain tengették életük tetemes idejét, s
nem hambi centerekben, melyeknek társadalmát alkot-
ják a fizika törvényszerûségeit felrúgva, eszméletlenül
testre simuló ruhákban feszítõ leányzók, s a télen is
napszemüvegben tetszelgõ, zselés képû machok...

Úgy gondolom, hogy régen a kedvenc szappan-
operáik mellett az embereknek volt idejük papírra vet-
ni, amit gondolnak a nagyvilágról, vagy akár csak a
tejfölárakról... s nem beszélve azokról, akiknek a véré-
ben csörgedezik az írás képessége, vagy az anyatejjel
bekerülve épültek be molekuláikba...

Bármilyen korszakot is élünk, mindig lesznek em-
berek, akik virtuóz módon fognak bánni a szavakkal,
csak az általuk ihletett mesehõs néha Odüsszeusz, hol
Napóleon lesz, máskor Micimackó, hébe-hóba Sher-
lock Holmes... innentõl már rajtunk múlik az, hogy a
tehetségek csak a hûtõre ragasztható, “brokkoliért men-
tem, mosogass el” üzenetekig korlátozódnak, vagy mi-
nimum a válaszlevelekben bontakoznak ki a különféle
hivatalok részére, akik ráérnek állandóan szerelmes le-
veleket küldeni a becsületes havi költõ fogyasztónak...
nem csak a “régi” fiatalok, de mi, macskaevõ olaszok
módján pizza zabálókká vált elkényeztetett kölykök is
talán képesek vagyunk két csavargás között valami
hasznos dolog alkotására a magas mobiltelefon-szám-
lák mellett...

Miért is fontos egy olyan kezdeményezés, misze-
rint egy pályázat alkalmasnak bizonyulhat arra, hogy
megmozgassunk embereket? Mert az emberek szeretik
a “mesét”. Ha a választások elõtti kampányokat vesszük
figyelembe, vagy az “örökké szeretni foglak, soha nem
láttam még hasonló lányt” vallomásokat, vagy “kép-
zeld anyu, csak én kaptam négyest, a többiek bukásra
állnak” elismerést bezsebelõ dialógok sorait vesszük
figyelembe... szeretünk így élni... ideális világ, a maga
tökéletes illúzióval... Biztonságot ad, nemde? Jobb
olyan tudatban élni, hogy nem kell 40 éves fejjel a
társkeresõ lapokat bújnom, s a gyerekembõl majd csak
lesz egy épkézláb ember... önhitegetés lenne? Inkább
remény... ha olvasunk egy történetet, melynek a “happy
end”-je az, hogy meggyógyul egy sok éve beteg em-
ber, akkor talán máshogy állunk ahhoz is, hogy például
a beteg édesapánk valaha is lábra álljon...

Az ember kedvenc témája saját maga... Egy ilyen
próbálkozás azért az emberi lét természetes vágyából,
az exhibicionizmusból is táplálkozna, s mert ha már
adott e tulajdonság, akkor merítsük ki: ha valaki tud
valamit, mutassa is meg, hogy nem csak SMS írásra
képes! Bizonyos fóruma lehetne olyan eszméknek, s
gondolatoknak, melyeknek képkockái leperegnek elõt-
tünk elalvás elõtt, s másokéi, amelyek talán még sosem
gyújtottak a fejünkben kis villanykörtét... olyan törté-
netek, melyek elhangzanak a tanórákon a vasszigor-
ban, vagy a buszon hazafelé menet...Bizonyos “csere-
kereskedelem” is kialakulhatna, hiszen marketing-pro-
filú világban élünk...

Ha tehát legközelebb gondolatok lepnek el két fû-
nyírás között, kedves Olvasó, ne szégyellj tollat ragad-
ni, s tiszteleted tenni e pályázaton...!!         Szabó Dóra

Kollégánk kitüntetése
Az egészségügyi dolgozók ün-

nepe, a Semmelweis Nap alkalmá-
ból “Kórházért” elismerõ oklevelet
kapott a napokban Bálint Vilmos
fotós kollégánk, a Megyei Kórház
fényképésze. Magunk és az Olva-
sók nevében õszinte örömmel gra-
tulálunk a szép elismeréshez!

Szerkesztõség
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8. a osztály
Osztályfõnök:

Hinterstein Ferencné

Balog Zsuzsanna
Bobek Enikõ
Erdélyi Tamás
Farkas Renáta
Fekete Milán
Ficsor Adrienn
Fodor Éva Judit
Forgács Ádám
Gubacsi Zsuzsanna
Gyarmati Szabina
Hordós Julianna
Illés Ferenc
Jakus László
Koncsik Imre
Kutas Eszter
Molnár Mátyás
Nédó Adrián
Nédó András
Schäffer Éva
Sponga Vivien
Subicz József
Tóth Dorina
Varga Éva
Viczián Gábor
Vida Gergõ
Vörös Angéla

8. b osztály
Osztályfõnök:

Dr. Turainé Lakatos Edit

Baksa Dóra
Bátri Tibor
Bozóki Ferenc
Bozsik Zoltán
Csernák Tibor
Dunai Anikó Anna
Farkas József
Farkas Tímea
Járvás Tamás
Katzenbach Klaudia
Kisbácskai Tamás
Kondász Szabina
Kudász József
Lestár József
Mihály Andrea
Muráncsik Norbert
Rádóczi András
Rendek Lilla
Sami János
Skultéti József
Szepesi Tamás
Szénási Anett

Szénási Nikolett Dóra
Szûcs Andrea
Tóth Anett
Tóth Anita
Törteli Milán
Varga Lajos
Vida Lilla
Czellár Balázs magántanuló

8. c osztály
Osztályfõnök:
Ázsóth Ilona

Ambrus Petra
Barta Gábor
Bartuszek Noémi Mária
Bárdi Imre
Beszedics Ferenc
Damásdi Anna
Geiszt Regina
Gyurik Richárd
Kakulya Ramóna
Kiss Béla
Kovács Edina
Kovács Márta
Kovács Regina
Molnár Erika
Orbán Gábor
Petrányi Csaba
Sándor Judit Brigitta
Sörös Szilvia
Szabó Adrián
Szabó Csaba
Szabó Gábor István
Szijjártó Anita
Tamók Ilona Krisztina

Sajátos nevelési igényû
tanulók 7-8. osztály

Osztályfõnök:
Szabó Katalin

Cseh-Szakál Bettina
Cserna Katalin
Horváth Sándor
Hucsi Ágnes Magdolna
Jakab Alexandra
Jéga-Kovács Zsanett
Mozsár Attila
Németh László
Polgár András Ferenc
Radics Lívia
Sztakó Zoltán
Tercsi Imre
Tuba Mátyás
Patai Lajos

Igazgató: Hambalkó Ferenc
Igazgatóhelyettesek:

Frankó Jánosné, Gera Árpádné, Prikidánovics Lukács
Iskolánk tanulói és osztályfõnökeik:

Ballagás 2005.
Kedves Szülõk, Nagyszülõk,

Vendégeink, Tanulóink!
Kedves Ballagóink!

Ezek az órák, ezek a percek
rendkívüliek. Az ünnep, az ünne-
pi öltözet, a könnyes, de egyben
mosolygós tekintetek a gyönyö-
rû virágcsokrok jelzik valaminek
a végét, melyet egy mondatban
így fogalmazhatunk meg: az itt
töltött 8 év elszállt, befejezõdött.
Mától a ma valósága a múltba
kúszik át, és kinek-kinek érdemei
szerint, emlékképekként él to-
vább.

Az iskola, az öreg falak, a tan-
termek, a szemléltetõ eszközök, a
tantestület 8 éven keresztült szol-
gáltak titeket.

Nevelõink szeretetével, oda-
figyelésével, buzdításával, ellen-
õrzésével nap mint nap találkoz-
hattatok. Volt, amikor ez jól esett,
de volt olykor-olykor, amikor ez
egyáltalán nem tetszett. Pedig
ahhoz, hogy a követelményeknek
meg tudjatok felelni, szorgos ta-
nulással eltöltött napok, hóna-
pok, évek kellettek. És mégis,
ugye jó volna egy pillanatra meg-
állítani az idõt, jó volna még egy
kicsit diáknak maradni, nyugod-
tan vagy unatkozva, ásítozva
vagy izgatottan újra a padokban
ülni, és végtelen megkönnyebbü-
léssel hallani újra a kicsengetést,
örülni egy váratlanul elmaradt
órának? De ezeknek immár vége,
ballagni, menni kell.

Végh György errõl így ír:
„Elmúlt mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
Mert szívek õrzik, nem szavak.”

Az általános iskola 8 éve fej-
lõdésetek nagy ívét fedte le. Aki
az elsõ osztályt kezdte még kis-
gyermek volt és akit ma itt ün-
neplünk, már a felnõttkor küszö-
bén áll.

Kedves Ballagónk!
Ma Te már tudásban, gondol-

kodásban, eligazodási képesség-
ben megfelelsz életkorodnak,
megfelelsz a kor kihívásainak. A
megtett út bizonyítja rátermettsé-
gedet, az ismeretekben való jár-

tasságodat, bizonyít igen nagy
mennyiségû információt, amire
lehet és kell építened ahhoz, hogy
tovább tudj lépni.

Mi érdemeid elismeréséül ezt
nyújtjuk neked, biztosítjuk az
egyénenkénti továbblépés lehe-
tõségét. Hidd el, most ez a leg-
fontosabb számodra!

Tóth Árpád gyönyörû gondo-
lata jellemez téged is, mely így
szól:

”Fény vagy Te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ,
Te veled is ékes.”
Az ember, ha egy szakaszt le-

zár az életében, számadást végez,
visszatekint, leltározza emlékeit.

Néhány percet szánjunk
ezekre az emlékképekre.

Hogyan is kezdõdött? Felde-
reng elõttünk egy csöppnyi em-
berke, aki még óvodás, és anyu-
val jött abba az igen nagy épület-
be, az iskolába beiratkozni. Mi-
lyen nagy élmény volt az akkor,
minden kérdésre tudtál válaszol-
ni, bátran mondtad a neved, a lak-
címedet, anyu nevét.

Az oviba visszamenve büsz-
kén újságoltad a kisebb csopor-
tosoknak, hogy te már iskolás
vagy. Az ovisból valóban iskolás
lett; az írás, az olvasás, a számo-
lás rejtelmeibe kedves tanítóitok
nem kis fáradsággal, de sikeresen
bevezettek. Jusson eszedbe a szü-
lõk, vagy a nagyszülõk odaadó
segítsége, akik nélkül az akadá-
lyok leküzdhetetlennek bizo-
nyultak. Naponta tanultál, szor-
galmas voltál, és egyik év jött a
másik után. A négy év gyorsan
elszaladt, felsõ tagozatos lettél. Új
tantárgyak, új nevelõk, új bará-
tok, - szinte szédítõnek tûnt ez a
sok változás.

A szokatlan lassan hétközna-
pivá vált, beilleszkedtél, folyama-
tosan okosodtál, okosodtál, és
közben felcseperedtél.

E néhány emlékkép 8 évet
takar, ami az iskolafokok közül
benned a legnagyobb változást
hozta. Ehhez a töretlen fejlõdés-

hez alapvetõen kellett a család, a
szülõi ház melege, a gyermekéért
aggódó, a gyermekét segítõ anya,
apa szeretete, szeretõ szigora.

Kedves Ballagó Nyolcadikosa-
ink!

Mindannyiótok nevében
megköszönöm szüleitek gyer-
meknevelõ munkáját, serkentõ,
buzdító szavaikat, melyekkel
hozzájárultak ahhoz, hogy közö-
sen, velünk pedagógusokkal be-
csületes emberekké formálhat-
tunk benneteket. Higgyétek el,
szüleitek önfeláldozása, segítõ
szeretete a ti sikereitek záloga
volt a múltban és lesz a jövõben
is!

Kedves Szülõk!
Köszönöm az Önök és a pe-

dagógus társaim között kialakult
partneri viszonyt, amivel jelentõ-
sen segítették munkánkat. Véd-
jék, óvják gyermeküket, akik szü-
letésük pillanata óta jogosan az
önök szemük fénye! Kívánom,
hogy szeretetük kísérje ballagó
fiainkat, lányainkat, az önök szü-
lõi felelõssége a jövõben se apad-
jon el!

Kedves Ballagóink!
A várva várt nap, a várva várt

perc elérkezett. Itt az idõ, búcsúz-
zunk! Ballag már a véndiák to-
vább, tovább…. így szólt az ének.
Most végleg elballagtok, menje-
tek! Merítsetek erõt az itt töltött
évekbõl! Ne feledjétek, iskolánk
kapui nyitva állnak elõtettek a
jövõben is! Jó tanáccsal, segítõ
szándékkal a továbbiakban is ál-
lunk rendelkezésetekre.

Kedves Ballagónk!
Nagy László szavai kísérje-

nek utadon:
„Töröld le könnyedet,
Kisírt szemedben mosoly legyen és derû,
Minden nap kezdõdik valami,
Valami nagyszerû, valami gyönyörû.”

Hambalkó Ferenc
igazgató

Tanévzáró 2005.
Kedves Tanulóink, kedves Szülõk, kedves Pedagógus társaim!

Tanévünknek több jeles
napja van, de nyugodtan meg-
állapodhatunk abban, hogy a
mai mindannyiónk számára a
legjelesebb. Június 15-e - ez az
a nap, melyet oly régen vár-
tunk. A jó, vagy kevésbé jó
munka jutalma, a számszerû
értékelés, melyet hamarosan a

kiosztásra kerülõ bizonyítvány
tartalmaz, kézzelfogható kö-
zelségbe került. Tíz hónap,
181 tanítási nap gondját, ba-
ját, fáradtságát, örömét, lelke-
sedését takarja e könyvecske.

Kedves Tanulónk!
A bizonyítványban talál-

ható tantárgyak, a tantárgyak
után sorakozó jegyek árulkod-
nak rólad. Ha akarod, ha nem,
ezek tények, ezek megmásítha-
tatlanok, ezek hozzád tartoz-
nak, és mától fogva kíséreted-
hez szegõdnek. A 2004/2005-
ös tanévrõl tanúskodnak.

Ha a tanévnyitón elhang-
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zott gondolataimat és tanáraid
ösztönzõ szavait elfogadtad,
megfogadtad, akkor ma öröm-
re lelsz, de ha a segítõ szándék
csak ritkán vagy egyáltalán
nem ért el, és tanácsaink csak
a porba hulltak, az örömbe ma
üröm is kerül.

Ahhoz,  hogy az  ember
megfelelõen fejlõdjön, a szer-
vezetének táplálék kell. A táp-
lálékot két részre bontom, tes-
ti táplálékra és szellemire. Aki
megfele lõ  arányban és
mennyiségben mindkettõvel
rendelkezik, az ma továbblép,
és a jó munka jutalma nem
marad el.

Szeretnék azokhoz szólni,
akiknek nem úgy sikerült ez az
évük, mint ahogy szerették
volna, vagy mint amire képe-
sek lennének. Biztatlak benne-
teket. Fel a fejjel, a hiányokat
pótoljátok be, tanuljatok a sa-
ját hibáitokból! A nyári szü-
netben szorgalmasan tanulja-
tok! Készüljetek fel a pótvizs-
gára! Mindent jóvá lehet ten-
ni, csak akarni kell! Nem csüg-
gedni, akarni, újra mondom,
tanulni, mert ez a munkátok, és
a rendszeres munkához hozzá
kell szoknotok.

S most lássuk, hogy kik
lettek az idén kitûnõek! Nin-
csenek kevesen, ebbõl látszik,
hogy nem lehetetlen az a kö-
vetelmény, melyet egy-egy
osztályfok képvisel.

Szeretettel köszöntöm
iskolánk kitûnõ tanulóit!
(Aki a nevét hallja, jöjjön

ki!)
2.a Bárdi Nóra, Digner József,
Rõfi Renáta
2.c Nagy Adrienn
3.a Garai Anna, Csernus Elvi-
ra, Kelemen Kitti, Szelei Csil-
la
3.b Bálint Anna, Bozóky And-
rás, Kurucz Bencze, Peregi Pet-
ra, Fejszés Nóra
3.c Bajusz Vivien, Csavajda
Evelyn, Cseh Barbara, Fejszés
Dorina, Horák Izabella, Hor-
váth Virág, Józsa Gyöngyi,
Molnár Klaudia
4.a Németh Nikolett, Pallagi
Fanni, Tóth Renáta, Bognár
Nóra
4.b Gál Bence
4.c Horváth Hanna, Németh Ti-
bor, Szabó Gábor
5.a Ádám Edina, Bálint Brigit-
ta
5.b Apró Bernadett
5.c Vida Salome, Lakos Kitti,
Kutas Áron
6.a Csavajda Ádám, Fejszés
Andrea, Peregi Barna, Végh Ta-
más
6.b Fodor József, Józsa Tímea,
Mészáros Laura
6.c Molnár Eszter, Sponga Di-
ána, Szûcs Andrea, Vida Dáni-
e l
7.a Bognár Lilla, Czira Lilla,
Nagy Bettina
7.c Sárga Ádám
8.a Ficsor Adrienn, Fodor Éva
Sajátos nev. ig. 5. oszt. Tuba
Renáta

Kedves Szülõk!

Köszönöm a segítõ együtt-
mûködést. Köszönöm az ér-
deklõdést, az aggódást, a törõ-
dést, a hozzáállást, amivel a
pedagógustársaim munkáját
segítették. A mi Pedagógiai
Programunkban nemcsak leír-
va van a nyitottság, a gyermek-
központúság, mi ezt valljuk, és
e szerint cselekszünk.

Higgyék el, csak közösen
érhettük, és érhetjük el kitû-
zött céljainkat! Ehhez kellet-
tek a szülõi értekezletek, a fo-
gadóórák, a családlátogatások,
a közvetlen beszélgetések, az
õszinte megnyilvánulások.

Akik Önök közül a fenti-
ekben partnerként voltak jelen,
eredményes évzárás tanúi le-
hetnek.

Kérem, hogy a fárasztó
éves munkát jutalmazzák, le-
gyenek biztos támaszai gyer-
meküknek.

Legyen a család a bizton-
ság szigete! Érjék el,  hogy
gyermekük gondjaival, prob-
lémáival, örömével õszintén
merjen közeledni Önökhöz,
mert kitõl várja a gyerek mind-
ezt, ha nem a családtól?

Kedves Pedagógus Társaim!
A mi munkánk, minden ve-

lünk kapcsolatban lévõ család-
ban valamilyen szinten vissza-
köszön.

A pedagógus valóban
egész évben a tudást, a szépet,
a jót plántálja a rábízott gye-
rekekbe.

Ez fegyelmet, figyelmet,
fáradtságot nem tûrõ magatar-
tást, napi megújulást, és szét-
áradó szerete te t  követe l
mindannyiónktól.

Az évközi szünetek egy-
egy szusszanásnyi idõt adtak
a feltöltõdésre, a tanév sikeres
végig vitelére. Most számotok-
ra is elérkezett az aktív kikap-
csolódás, a pihenés ideje. Él-
jetek vele!

Munkátokat köszönöm.

Kedves Tanulóink!
A vakáció már itt kopog a

falakon kívül. Engedjük be!
Tárjuk ki a kapukat! Hasson át
mindannyiónkat  a  fárasztó
éves munkánk jutalma, a gond-
talan vakáció, az értelmes sza-
badidõ-eltöltés ezernyi lehetõ-
ségének gondolata!

De mindenképpen, e fel-
emelõ érzések között is, felhí-
vom figyelmeteket az isko-
lánkhoz méltó magatartásra, a
szülõk, a felnõttek tiszteleté-
re, a balesetmentes nyári idõ-
töltésre. Az értelmes szabad-
idõ-eltöltés nem lustaságot,
tunyaságot  takar,  legyetek
hasznos tagjai családotoknak.

A 2004-2005-ös tanévet
bezárom. A bizonyítványosztás
következik.

Izsák, 2005. június 15.

Hambalkó Ferenc
 igazgató

1.a osztály
Osztályfõnök:

Reznerné Viczián Erzsébet

Baglyas Ádám Ferenc
Bartek László
Borsodi Fanni Annamária
Bóbis Zoltán
Debreceni Nándor
Fodor Evelin
Gombár Patrik Csaba
Jurászik Edina
Kiss Norbert
Langó Zoltán
Mata Vivien
Nagy Dávid Mihály
Patai Ottó Béla
Rédei Anna
Szalma Botond
Tóth Klaudia
Tóth Patricia
Turcsán Petra

1.b osztály
Osztályfõnök:

Molnárné Tóth Edit

Bakonyi Bettina Dorina
Bimbó László István
Cseh Ádám
Dóczi Nikolett
Eszik Zsuzsanna
Farkas Olivia
Gyurkó Alexandra Erzsébet
Jurászik Sándor László
Kordás Zoltán
Kotlárik Norbert Sándor
Kovács Ferenc
Mislei Enikõ Nóra
Patai József
Radics Attila
Rácz Cintia
Rádóczi Bence
Szénási Ferenc
Tatár Alexandra
Válik Antal

1.c osztály
Osztályfõnök:

Penczné Oláh Ibolya

Andrási Viktória
Ádám Csaba
Bobek Zsolt
Damásdi Dóra
Farkas Diána
Gugi József Krisztián
Hajnal Katalin
Igács Ferenc
Józsa László
Kiss Krisztofer
Kovács Réka
Marozsi Kitti
Németh Martin
Pogány Viktória
Pogány Zoltán
Radics Sándor
Sörös Norbert
Szakál Virág
Turi Imre
Ungor Izabella
Virág Lola

2.a osztály
Osztályfõnök:

Fodorné Bálint Éva

Balázs Fanni
Bárdi Nóra
Csizmadia Renáta
Digner József
Dudás Anna
Fekete Martin
Garai Gergõ
Hajma Lajos
Horváth Alexandra Marianna
Kovács Márk
László Kamilla Anna
Orbán Evelin
Rácz Brigitta
Rõfi Renáta
Sami Máté
K. Szabó Árpád
Szabó Fanni
Vida Nóra
Virág Noémi
Vlaszák Ferenc

2. b osztály
Osztályfõnök:

Mayer Mihályné

Árvai Zsanett
Béres Barbara
Bõtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti
Ferencz Botond
Hajma Gábor
Kovács Anett
Nagy Márk
Nagy Orsolya
Rendek Attila
Riczu Andrea
Szabó Erika
Szombati Boglárka
Törteli Laura
Ungor Jennifer Anita
Végh Attila

2. c osztály
Osztályfõnök:

Vargáné Nagy Katalin

Béres Zoltán
Bíró János
Dunai Rudolf István
Gréczi Lilla
Grijnovitz Szandra
Hajma Tamás
Horváth Kitti
Laczi Bence
Lakos Bettina
Miklovics Márta Paulina
Nagy Adrienn
Németh Ramóna
Patai Edina
Pogány Nikolett
Rézmûves Árpád
Rozenthál Zoltán
Szabó Gergõ
Tóth Cintia Eszter
Tóth Dávid Benjamin
Virág Dávid

3. a osztály
Osztályfõnök:

Jávorkáné Trepák Anita

Bognár Patrik

Bozóki Krisztina Melinda

Csernus Elvira

Dudás Melinda

Garai Anna

Hordós Zoltán Károly

Kelemen Adrienn

Kelemen Nikolett Kitti

Kúti Klaudia

Mészáros Erika

Orbán Norbert

Papp Alex

Radics Nancy

Rádóczi Máté József

Simon Mariann

Subicz Katalin

Szabó Attila Sándor

Szelei Csilla

Tóth Fanni

Vörös Béla Dániel

3. b osztály
Osztályfõnök:

Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó

Albert Szilvia

Ádám Dóra

Bálint Anna

Berger Milán

Bozóky András

Cserna Zoltán

Csontos Mátyás

Csuri Ferenc

Farkas Alexandra

Fejszés Nóra

Kazinczki Krisztián

Kotlárik Mónika Klaudia

Kovács Ágnes

Kurucz Bence Attila

László Gergõ

Lehotai Tamás

Pacher Máté

Peregi Petra

Seres Ágnes

3. c osztály
Osztályfõnök:

Balogh Zsuzsanna

Bajusz Vivien

Csavajda Evelyn

Cseh Barbara

Czirkos Gergõ

Farkas Evelin

Fejszés Dorina

Horák Izabella

Horváth Hédi

Horváth Virág

Huszta Denisz

Izsák Zsolt

Józsa Gyöngyi

Juhász Csenge

Langó Dávid

Mankovics Barna

Mécs Viktória

Mihály Dávid

Mislei Bence Zoltán

Molnár Klaudia

Petrányi Gábor

Tóth Ferenc

Zsákai Esztella Edit

Iskolánk tanulói és
osztályfõnökeik
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4. a osztály

Osztályfõnök:
Molnárné Tóth Ibolya

Ambrus Bence
Ambrus Gergõ
Baracskai Zoltán
Bognár Nóra
Botka-Vincze Henrietta
Csernák Judit
Duráncsik Zsolt
Horváth Klaudia
Lehotai József
Molnár József
Nédó Ivett
Németh Nikolett
Orbán Tibor
Pallagi Fanni
Papp Nikolett
Polgári János
Seres Henrik
Sponga Ferenc Gergõ
Szabó Péter
Szombati László
Tóth Renáta

4. b osztály
Osztályfõnök:

Erõsné Solti Gizella

Bognár Zsolt
Farkas János
Farkas Márk
Fekete Mónika
Gál Bence
Geiger Csaba
Gréczi István
Horváth Viktória
Kett Tamás
Kovács András
Kugelman Nikolett
Muráncsik Dávid
Papp Ferenc
Rádóczi Márk
Sponga Edina
Szabó Zsolt
Szarka Bernadett
Terecskei Tünde

4. c osztály
Osztályfõnök:

Kállainé Varga Erzsébet

Csendõr József
Cséplõ Dávid
Fekete Rebeka
Gyõrfi Krisztofer
Gyurik Gergõ
Halek László
Horváth Hanna
Kis Ádám
Kiss Dávid
Kocsó Anikó
Kovács Gergely
Kovács Kitti
Krémer Gábor
Langó Nikolett
Lestár Krisztián
Marton Alex
Mécs Gábor
Molnár Ildikó
Németh Tibor Noel
Petró Máté Márk
Szabó Gábor
Vida Máté

5. a osztály
Osztályfõnök:

Csontosné
Csõsz Erzsébet

Ádám Edina
Bálint Brigitta
Bene Ferenc
Borbély Flórián Gábor
Cseh Roland
Csõsz Tímea
Dekkert Péter

Farkas Dorina
Farkas István
Gyarmati Dezsõ
Horváth Brigitta Judit
Hörcsög Nikolett Tünde
Jéga Kovács Alexandra
Kovács Anna
Makkos Dóra
Molnár László
Nagy Ildikó
Nyerlucz Norbert
Pápai Petra
Radics Péter
Ungor István Arnold
Virág Tamás

5. b osztály
Osztályfõnök:
Szabó József

Apró Bernadett
Deák Ferenc
Digner Anna
Fejszés Márta
Flaisz Alexandra
Fodor Fruzsina Bianka
Juhász Kevin
Kiss Gabriella
Kozma Péter
Marton Barna Boldizsár
Megyesi Szilvia
Pap Krisztián
Péli Kitti
Prikkel Csilla
Rezner Barna
Sörös Gitta
Sponga Zoltán
Székely László
Szûcs Renáta
Terecskei Zsolt
Tuba Richard Milán
Vadászi József
Virág László

5. c osztály
Osztályfõnök:

Kapás Zoltánné

Bimbó Laura
Csanda József
Csanda Zsuzsanna
Deák Márk
Geosics Noémi
Horváth Anett
Juhász Ábel
Juhász Zoltán
Kovács Krisztián Pál
Kovács Lajos
Krémer József
Kutas Áron
Lakos Kitti
Pálinkás-Tóth Anita
Rácz Imre Gyula
Sárga Martin
Sörös Laura
Sörös Mónika
Szalai Adrienn Éva
Tóth Krisztián
Újszászi Roland
Vida Salome
Zeleni Viktor László

6. a osztály
Osztályfõnök:

Szabóné Pápa Edit

Aczél Gyöngyi
Boudry César
Bõtös Barnabás
Csavajda Ádám János
Cseh Zsuzsanna
Ecsedi Richárd Arnold
Fejszés Andrea
Felföldi Zsófia
Forgács László
Földvári Tamás
Gémesi László
Izsák László

Kiss Máté István
Kocsó János
Kovács László
Lente Bettina
Peregi Barna
Salacz Ivett
Sebõk Olivér Marcell
Szentmiklósi Norbert Sándor
Szénási Anita
Vancsura Fanni
Végh Tamás

6. b osztály
Osztályfõnök:

Eszik Judit

Bajusz Evelin
Berkes Hajnalka
Csontos József
Fodor József Felicián
Holló Antal István
Józsa Tímea
Kett József Dániel
Kovács Vivien
Látó Rita
Mészáros Laura
Nagy Alexandra
Németh Dávid
Orbán Norbert
Petrányi Zsolt
Potoczki István
Radics József
Rákóczi Tamás
Salacz János
Sami Richárd
Schäffer Gábor
Soltész Bálint
Sörös Csaba

6. c osztály
Osztályfõnök:

Hambalkó Ferencné

Cseh Nikolett
Csizmadia Ádám
Digner Dávid
Digner István
Fekete Roland
Gellér Judit Bettina
Gréczi Gábor
Horváth Dávid
Kamasz Krisztina
Kazinczki Edvin
Kovács Máté
Kovács Norbert
Kutas Kinga
Mátyási Gábor
Mihály Marietta
Molnár Eszter
Papp Máté
Sponga Diána
Szalai István
Sztakó Márta
Szûcs Andrea
Varga Regina Katalin
Vida Dániel

7. a osztály
Osztályfõnök:
Fekete Irma

Bognár Lilla
Czira Lilla
Csõsz Anna
Dunai Arnold
Farkas László
Földvári Dániel
Geosics János
Hegedûs Mária Viktória
Horváth Szabina
Horváth Tibor Zsolt
Kovács Vivien
Molnár Anna
Nagy Bettina
Nyerlucz János
Szabó Ádám Sándor
Szõke Mónika
Tercsi Dominika Ildikó

Tompos Tímea Edit
Viczián Krisztián
Viszkók Viktória

7. b osztály
Osztályfõnök:
Balogh Rita

Almási Lilla
Bálint Zsuzsanna
Benyovszki Fanni
Borka Márk
Damásdi Attila
Debreceni Zoltán
Édes László
Farkas Dániel
Gellér Alíz
Hirt Tünde
Lévai Adrienn Eszter
Orbán László Barnabás
Popa Viktória
Rézmûves Mihály
Subicz Anna
Szabadszállási Dorina
Szabó Zsolt
Szalai Tibor
Varga Gyula
Vörös Alexandra

7. c osztály
Osztályfõnök:
Bíró Jánosné

Bényi Tünde
Boudry Mathilde
Csernák László
Csépe Dorina
Cséplõ Nikolett
Csonka János
Csonka Vivien Mónika
Geiger Zoltán
Hegedûs Beáta
Hörcsög Barnabás
Jakus Aliz
Kotán Dorina
Kovács Bettina
Marozsi Ádám
Molnár Dániel
Orbán László
Sárga Ádám Gábor
Szabó Norbert
Szekeres Gergõ
Sztázics Tamás
Takács Anikó
Takács Gyula
Tatár Anikó
Varga Ramóna Viola
Vida Evelin

Sajátos nevelési igényû
tanulók:

1-2. osztály
Osztályfõnök:

Dókáné Tóth Margit

Balog Annamária
Sárközi Márk
Acsai Dávid József
Hucsi Evelin
Kozma Aranka
Látó Renáta Vivien
Radics Jenifer
Rácz József János

3-4. osztály
Osztályfõnök:

Terecskei Zsoltné

Farkas Enikõ
Farkas Imre
Nagy István
Rácz Gyula Richárd
Sárközi Erik
Slezák Márta
Csernus Szilvia
Jakab Rómeó Alex

Németh Dorina Mária
Radics Georgina Szabina
Sim Mónika

5. osztály
Osztályfõnök:

Geigerné Kovács Viktória

Balogh Mónika
Bálint Attila
Horváth Krisztián
Juhász Nikoletta
Lantos Csaba
Látó Zsolt
Orbán György
Patai Alex
Patai Kálmán
Sárközi Ernõ
Tuba Renáta

6. osztály
Osztályfõnök:
Gila Erzsébet

Acsai Orsolya
Baiczer Judit
Dobronyi István
Farkas Diána
Gulyás Tünde
Hábenczius Ágnes Hajnalka
Hucsi Katalin
Jakab László
Patai Márk
Polgár Roland
Radics Zsanett
Szenti Kitti
Tari Mihály
Tompos Krisztián

Nem osztályfõnökök:

Antal Ferencné, Balogh
Józsefné,  Balogh József ,
Balogné Magó Judit, Bartisné
Felméray Zsuzsanna,
Benyovszki Márta, Beszedics
Ferencné,  Br iglovicsné
Janovics Éva, Duráncsik Éva
Györgyi, Gréczi Gábor, Gilyán
Margit Mária, Katzenbachné
Csengõdi Edit, Kotán Béláné,
Mezeiné Fejszés Zsuzsanna,
Muzslai Irén Katalin, Némedi
Jánosné, Némedi János, Papp
Zol tánné Bencze Éva,
Prikidánovics Lukácsné, Sza-
bó Krisztina, Szalai Krisztina,
Varga Lászlóné,  Vizi
Mátyásné, Zeke Károlyné.

A zeneiskola dolgozói:

Farkas Orsolya, Földvári
Józsefné, Goncsarova Natalja
Nyikolajevna, Honti György,
Homoki Zsolt, Haránt Károly,
Kónya Péter, Lovászné Gajdos
Éva Mária, Lukácsné Haránt
Eszter, Lukács László, Seres
József, Szõke Péter, Stenczelné
Babenyecz Erika, Szûcsné Sá-
torhegyi Erzsébet.

Iskolatitkár:
Kis Istvánné

Adminisztrátor:
Kalmár Ferencné

Technikai dolgozók:

Bálint Béláné, Chovanecz
Ferencné, Deák Lászlóné, Kiss
Lászlóné, Nagy Józsefné, Nagy
Lászlóné,  Sáfár  Ferencné,
Szijjártó Jánosné, Tóth Tibor.
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Iskolánk felnõtt és ifjúsági
díjazottjai

Kincskeresõ
Díj

4. c osztályos tanulót

a kiemelkedõ tanulmányi munkájáért,

az aktív közösségi tevékenységéért

az Iskolaszék e díjjal tünteti ki.

a kiemelkedõ tanulmányi munkájáért,

az aktív közösségi tevékenységéért

az Iskolaszék e díjjal tünteti ki.

Némedi JánosNémedi János
társelnök

K. Szabó JózsefK. Szabó József
elnökelnök

a 2003/2004. tanévbena 2003/2004. tanévben

Izsák, 2004. június 12.Izsák, 2004. június 12.

Táncsics
Mihály-

Díj

az oktató-nevelõ munkában,

a tantestületi, tanulói közösségi élet

szervezésében, nyújtott

kimagasló teljesítménye elismeréséül

az Iskolaszék e díjjal tünteti ki.

az oktató-nevelõ munkában,

a tantestületi, tanulói közösségi élet

szervezésében, nyújtott

kimagasló teljesítménye elismeréséül

az Iskolaszék e díjjal tünteti ki.

Némedi JánosNémedi János
társelnök

K. Szabó JózsefK. Szabó József
elnök

Izsák, 2004. június 12.Izsák, 2004. június 12.

Az iskolaszék által
adományozott felnõtt és

ifjúsági díjak

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
Prikidánovics Lukácsné tanító
Geigerné Kovács Viktória tanár

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
 Ifjúsági fokozat

Fodor Éva 8. a
Ficsor Adrienn 8. a
Tóth Anett 8. b
Katzenbach Klaudia 8. b
Szabó Gábor 8. c
Szénási Nikolett 8. b
Kondász Szabina 8. b

„KINCSKERESÕ-díj”
Tóth Renáta 4. a
Bognár Nóra 4. a
Gál Bence 4. b
Szabó Gábor 4. c
Horváth Hanna 4. c

„SZILY KÁLMÁN-díj”
Balogh Józsefné tanár „Életmû-díj”

Tóth Istvánné szülõ

„SZÁZSZORSZÉP-díj”
Polgár András 8. osztály

Kovács Gyula Kimûvelt
Emberfõk Alapítvány

2004/2005.

 Kitüntetésben részesült alsó
és felsõ tagozatos tanulók:

Langó Zoltán 1. a
Digner József 2. a
Fejszés Nóra 3. b
Németh Nikolett4. a
Kutas Áron 5. c
Józsa Tímea 6. b
Nagy Bettina 7. a
Dunai Anikó 8. b

Hitoktatók által
javasolt tanulók:

Lakos Kitti 5. c
Sörös Szilvia 8. c

Múzeum
Gréczi Lilla 2. c
Tuba Renáta 5. b

Pénzbeli támogatás odaítélése
Tercsi Imre spec. 8. osztály

Felnõtt:
Gila Erzsébet tanár
Varga Lászlóné tanító

AZ ISKOLA ÁLTAL KITÜNTETETT
8. OSZTÁLYOS TANULÓINK

8 éven át kitûnõ tanuló volt:
Fodor Éva

Futballban nyújott kimagasló
eredményért:

1. Beszedics Ferenc
2. Gyurik Richárd
3. Orbán Gábor
4. Petrányi Csaba
5. Szabó Csaba
6. Skultéti József
7. Barta Gábor

Kiváló fiú tornászaink:
1. Bárdi Imre
2. Csernák Tibor
3. Rákóczi András

Kiváló lány röplabdásaink:
1. Tóth Anett
2. Szénási Anett
3. Kondász Szabina
4. Rendek Lilla

Az aerobik-csoport
nyolcadikos tagjai:

1. Rendek Lilla
2. Tóth Anita

Atlétikában nyújtott kiváló
teljesítményt:

1. Tamók Ilona
2. Tuba Mátyás
3. Sztakó Zoltán

A mazsorett-csoport búcsúztat
öt nyolcadikos tanulót:
1. Farkas Tímeát
2. Mihály Andreát
3. Sponga Vivient
4. Szûcs Andreát
5. Gyarmati Szabinát

A néptánc csoportban nyújtott
kiváló eredményt:

1. Kovács Edina
2. Kovács Regina
3. Sándor Judit
4. Tóth Anett
5. Tóth Anita
6. Fodor Éva

Hat évig tartó zeneiskolai
munkáért:

1. Farkas Renáta
2. Kondász Szabina
3. Tamók Ilona

Alsó tagozat
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az
idén is igyekeztünk minél több
versenyzési lehetõséget biztosíta-
ni tanulóinknak.

Október hónapban került sor
a házi versmondó versenyre.

Eredmények:
1-2. évf. I. Andrási Viktória 1.c

II. Digner József 2.a
III. Németh Ramóna 2.c

3-4. évf. I. Farkas Evelin 3.c
II. Gál Bence 4.b
III. Huszta Denisz 3.c

Fülöpszálláson és az izsáki Szûcs
József szavalóversenyen Farkas
Evelin képviselte iskolánk alsó
tagozatát, mindkét alkalommal II.
helyezést ért el.

Januárban rendeztük meg
mesemondó versenyünket.

Itt a következõ
eredmények születtek:

1-2. évf. I. Bárdi Nóra 2.a
II. Nagy Orsolya 2.b
III. Józsa László 1.c

3-4.évf. I.Tóth Renáta 4.a
Farkas Evelin 3.c
II. Gál Bence 4.b

Bárdi Nóra Felsõlajoson a körze-
ti mesemondó versenyen a II. he-
lyezés mellé a Közönségdíjat is
megszerezte.

Februárban került sor
a házi matematika versenyre.

Eredmények:
2. évf. I. Bõtös Bettina 2.b

II. Digner József 2.a
III. Tóth Cintia 2.c
IV. Gréczi Lilla 2.c
V. Bíró János 2.c

3. évf. I. Bálint Anna 3.b
II. Fejszés Nóra 3.b
III. Peregi Petra 3.b
IV. Tóth Fanni 3.a
V. Izsák Zsolt 3.c

4. évf. I. Szabó Gábor 4.c
II.Terecskei Tünde 4.b
III. Horváth Hanna
Langó Nikolett 4.c
IV. Szombati László 4.a

A 3-4. évfolyam legjobbjai
Orgoványon, a körzeti versenyen
képviselték iskolánkat. Fejszés
Nóra I., Horváth Hanna VI., Sza-
bó Gábor a VII. helyen végzett.
10 tanulónk vett részt a kecske-
méti Zrínyi Ilona matematika ver-
senyen.

Márciusban bonyolítottuk le
anyanyelvi versenyünket.

Az eredmények a következõk:
2.évf. I. Digner József 2.a

Dudás Anna 2.a
II. Gréczi Lilla 2.c
Nagy Adrienn 2.c
III. Bõtös Bettina 2.b

3.évf. I. Fejszés Nóra 3.b
II.Horváth Virág 3.c
III. Fejszés Dorina 3.c

4. évf. I. Horváth Hanna 4.c
II. Fekete Rebeka 4.c
III. Sponga Edina 4.b

A jakabszállási körzeti versenyen
Digner József I., Horváth Hanna
VI., helyen végzett. A 2. évf. csa-
patban II., a 4. évf. III., összesítés-
ben Izsák a III. lett.

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia Nyelvész Versenyén
Horváth Hanna 4.c- s tanuló a
megyei döntõbe jutott, ahol a VI.
helyet szerezte meg.

Fejszés Dorina részt vett a Bányai
Júlia Gimnázium Komplex anya-
nyelvi versenyén.

Áprilisban rendeztük meg
a házi olvasás versenyünket.

Eredmények:
2.évf. I. Digner József 2.a

II. Árvai Zsanett 2.b
Nagy Orsolya 2.b
III. Lakos Bettina 2.c

3. évf. I Fejszés Nóra 3.b
II. Józsa Gyöngyi 3.c
III. Huszta Denisz 3.c

4. évf. I. Bognár Nóra 4.a
II. Horváth Hanna 4.c
III. Tóth Renáta 4.a
Farkas Márk 4.b

Sajnos egyre kevesebb tanulónk
jelentkezik (a részvételi díjas) le-
velezõ feladatmegoldó versenyek-
re. 5 tanuló indult a Bendegúz
Akadémia versenyein, közülük
Fejszés Nóra és Szabó Gergõ arany
fokozatot, Bíró János, Dunai Ru-
dolf és Miklovics Paulina bronz
fokozatot ért el. 11 diák pedig a
Suli-Hód levelezõ versenyén vett
részt több tantárgyból. Fejszés
Dorina 3.c-s tanuló I. lett az orszá-
gos megmérettetésen irodalomból,
VI. környezetismeretbõl. Ugyan-
csak VI. lett Mankovics Barna 3. c
környezetismeretbõl, Vida Máté
4.c matematikából. VII. helyen
végzett Izsák Zsolt 3.c matemati-
kából., VIII. helyen Horváth Virág
3.c környezetismeretbõl.

Tanulmányi
versenyek

és eredmények

MAGYAR-TÖRTÉNELEM

Iskolai szintû versenyek:

„Szép Magyar Beszéd”
Kazinczy-verseny:

7-8. oszt. kategória:
Szénási Nikolett 8. b. 1. helyezett
5-6. oszt. kategória:
Csavajda Ádám 6. a. 1. helyezett

„Nyelvünkben élünk” magyar
nyelvi kommunikációs

verseny:
8. évfolyam
1. helyezett:
Katzenbach Klaudia 8. b.
7. évfolyam
1. helyezett: Bognár Lilla 7. a.

„Simonyi Zsigmond
Helyesírási verseny”:

5. évfolyam
1. helyezett:
Vida Salome 5. c.

6. évfolyam
1. helyezett: Fejszés Andrea 6. a.
2. helyezett: Mészáros Laura 6. b.
7. évfolyam
1. helyezett: Bognár Lilla 7. a.
8. évfolyam
1. helyezett: Fodor Éva 8. a.

Szavalóverseny:
7-8. évfolyam:
1. Szénási Nikolett 8. b.
2. Fodor Éva 8. a.
3. Tóth Anett 8. b.
4. Jakus Alíz 7. c.
5-6. évfolyam:
1. Csavajda Ádám 6. a.
2. Vida Salome 5. c.
3. Fodor József 6. b.
4. Józsa Tímea 6. b.

Bendegúz-anyanyelvi
verseny gyõztesei:

Fejszés Andrea 6. a.
Bognár Lilla 7. a.
Mészáros Laura 6. b.

Területi versenyek
résztvevõi, eredményeik:

Szûcs József szavalóverseny
Izsák:

1. helyezett: Csavajda Ádám 6. a.

„Ranga Tanárnõre
Emlékezünk”

Szavalóverseny
Fülöpszállás:

3. helyezett: Józsa Tímea 6. b.

Vörösmarty-szavalóverseny
Kerekegyháza:

1. helyezett: Csavajda Ádám 6. a.

„Nyelvünkben élünk”
anyanyelvi verseny

Kecskemét:
1. helyezett:
Katzenbach Klaudia 8. b.
5. helyezett: Bognár Lilla 7. a.

Megyei versenyek résztvevõi:
„Szép Magyar Beszéd”

Kazinczy-verseny:
Szénási Nikolett 8. b.
Csavajda Ádám 6. a.

„Nyelvünkben élünk”
anyanyelvi verseny:

Katzenbach Klaudia 8. b.
Bognár Lilla 7. a.

„Bendegúz” anyanyelvi
verseny:

 Fejszés Andrea 6. a. 6. helyezett
Bognár Lilla 7. a. 8. helyezett
Mészáros Laura 6. b. 18. helye-
zett

„Szûcs József Megyei
Szavalóverseny”

Kiskunhalas:
Csavajda Ádám 6. a.

Országos verseny:
Szivárvány: Kis Nyelvész Vida
Salome 5. c. 24. helyezett

József Attila Emlékév
Tehetséggondozó

és Képességfejlesztõ Országos
Tanulmányi Verseny

történelem
Járvás Tamás 8. b 11. helyezés

  Fekete Irma
 munkaközösség vezetõ
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József Attila
100. születésnapját ünnepeltük

Április 11-én iskolánk tanulói összegyûltek, hogy megemlékez-
zenek József Attila 100. születésnapjáról.

A diákok lázasan keresték József Attila versei közül a számukra
kedveset, amit a megemlékezés során felolvastak vagy elmondtak. A
tanárok finom süteményekkel, teával, valamint virágokkal tették ott-
honossá a kávéháznak berendezett rajztermet, amelyben a sok izgatott
diák összegyûlt.

A programot a költõ életrajzának levetítésével kezdtük, majd meg-
hallgattuk a mai költõk beszámolóit és versmondásait. A tanárok, sõt
még az igazgató úr is készült egy-egy szép verssel. Érdekes volt halla-
ni, hogy melyek a tanárok kedvenc versei. A versek között mindenki
megtalálta a kedvére valót. A délután folyamán a diákok is szépen
teljesítették feladatukat. A kisebbek, mint mindig, most is aktívabbak
voltak, és annyian megjelentek, hogy alig fértünk be a terembe. A
felolvasások közötti szünetekben meghallgattuk a költõ néhány meg-
zenésített versét. A hosszú délután befejezéseként a „kávéházban” ki-
sorsoltak a résztvevõk között két verseskönyvet és csokoládét. Persze,
aki nem nyert semmit, az is kapott egy emléklapot, amit könyvjelzõ-
ként is lehet használni.

A megemlékezés végén volt egy kiállítás is, melyen József Attila
családi képeit, portréit, sõt még lakóházát is bemutatták.

Végtére is örülünk, hogy sikerült megemlékezni József Attiláról,
és reméljük, még sok ilyen eseménynek leszünk részesei, mert ezáltal
a költészet helyet kap a gyerekek szívében.

Írta: Bobek Enikõ 8.a
Fodor Éva 8.a

Ficsor Adrienn 8.a

(felsõ tagozat)

Széchenyi István Matematika-
verseny, Ágasegyháza

2005. január 14. (évfolyamon-
ként 8 versenyzõ volt)

 Kutas Áron 5. c 5. helyezett
 Fodor József 6. b 4. helyezett
 Bognár Lilla 7. a 2. helyezett
 Fodor Éva 8. a 2. helyezett

Csapatunk a 2. helyet szerezte
meg.

Matematika versenyek

Levelezõs matematikaverseny, Petõfi Sándor
Gimnázium, Kiskõrös

5 forduló – 2004. októbertõl 2005. márciusig

2005. március 10-én díjkiosztó ünnepség keretében vehették át az
alábbi tanulók a pénzjutalmat és az emléklapot a gimnáziumban:

 Vida Dániel 6.c 2. helyezett 112 versenyzõbõl
 Kutas Kinga 6.c 5. helyezett 112 versenyzõbõl
 Fodor Éva 8.a 6. helyezett 55 versenyzõbõl

További résztvevõk:
 Sponga Diána 6.c 15. hely 112 versenyzõbõl
 Fejszés Andrea 6.a 29. hely 112 versenyzõbõl
 Szûcs Andrea 6.c 32. hely 112 versenyzõbõl
 Fodor József 6.b 85. hely 112 versenyzõbõl
 Bognár Lilla 7.a 17. hely   83 versenyzõbõl
 Ficsor Adrienn 8.a 13.hely   55 versenyzõbõl

Antal Ferencné
munkaközösség vezetõ

Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny, Kecskemét

2005. február 25.

Bognár Lilla 7.a osztályos tanuló
díjazott lett a megyei fordulón!

Résztvevõ tanulók:
 Csõsz Tímea 5.a
 Pap Krisztián 5.b
 Kutas Áron 5.c
 Vida Salome 5.c
 Kutas Kinga 6.c
 Vida Dániel 6.c
 Geiger Zoltán 7.c
 Balog Zsuzsanna 8.a
 Ficsor Adrienn 8.a
 Fodor Éva 8.a
 Kondász Szabina 8.b

Iskolánk 14 tanulója 2005. május 29-június 5-
ig egy felejthetetlen hetet töltött a testvérvárosunk-
ban, Strullendorfban. Élményeiket szeretnék az ol-
vasókkal is megosztani.

2005.május 29. vasárnap
Reggel 7 órakor indultunk Izsákról

Strullendorfba. Nehéz szívvel búcsúztunk a csalá-
dunktól, hiszen sokan közülünk még nem vettek
részt ilyen hosszú úton.

Az út nagyon szép volt. A hegyek gyönyörû
zöldek és magasak voltak, erdõk borították õket.
Sok helyen megálltunk, hogy megmozgassuk el-
gémberedett végtagjainkat. Volt, aki aludt az uta-
zás alatt, volt, aki zenét hallgatott.

Ausztriában sok szélerõmûvet láttunk, egész er-
dõt alkottak. A határnál meg sem kellett állnunk.
Sokat nevettünk, szójátékot játszottunk. Utunk vé-
géhez közeledve egyre izgatottabbak lettünk.

Este fél 8-kor érkeztünk meg Strullendorfba, a
Festplatzra. Mindenki megtalálta a párját és azok
szüleit. Az igazgató úr köszöntött minket, majd ha-
zamentünk.

Beszedics Ferenc, 8.c
Geiger Zoltán, 7.c.

2005. május 30. hétfõ
Reggel nehezen ébredtünk, mert este az izga-

lomtól nem tudtunk elaludni. Fél 8-kor az iskolá-
ban kellett gyülekezni. Akkor az igazgató úr és a
gyerekek nagy-nagy szeretettel fogadtak bennün-
ket. Megnéztük az iskolát, majd Hirschaidba men-
tünk fürödni. Strullendorfba visszaérve egy kelle-
mes sétára indultunk a víziõrség épületéhez. Ott a
szülõk finom ebéddel vártak. A grillezett hússzele-
tek és kolbászok mindenkinek ízlettek. A kellemes
környezetben a fiúk fociztak, a lányok sétálni in-
dultak. A napot az iskolai bisztróban fejeztük be,
ahol még egy órát töltöttünk együtt.

Varga Regina, 6.c.
Berkes Hajnalka, 6.b.

2005. május 31. kedd
Ezen a napon Münchenbe vezetett az utunk.
Elõször azonban Dachauban álltunk meg, ahol

a koncentrációs tábort néztük meg. Levetítettek egy
filmet a tábor életérõl. Borzalmas volt látni, aho-
gyan az akkori németek bántak a zsidókkal. Ké-
sõbb egy idegenvezetõvel körbesétáltunk a tábor-
ban.

A délutánt vidámabb dolgokkal töltöttük. Mün-
chenben másfél óra állt rendelkezésünkre, hogy ebé-
deljünk és ismerkedjünk a várossal. Ezután közö-
sen megnéztük a Frauenkirche-t, sõt, a toronyba is
felmentünk. Nagyon szép volt onnan a kilátás. Ha-
zafelé menet még láttuk a hatalmas bajor parlamen-
tet és a színarany békeangyalt is.

A visszaúton sokat nevettünk a buszon. Élmé-
nyekkel telve tértünk vissza a vendéglátóinkhoz.

Bognár Lilla, 7.a.
Cseh Zsuzsanna, 6. a.

2005. június 1. szerda
Reggel fél 8-kor találkoztunk az iskolánál,

majd az iskolabusszal Bambergbe utaztunk. Itt egy
Walt Disney – kiállítást néztünk meg. Hatalmas Miki
egér- és Donald kacsa-figurákat, eredeti képregé-
nyeket láttunk, rajzfilmet néztünk. Ezután kaptunk
egy kis idõt, hogy ismerkedjünk a várossal. Már dél
volt, amikor visszatértünk Strullendorfba, az isko-
lába, ahol a diákok spagettit fõztek nekünk. Még a
szalvéták is magyar színekben pompáztak!

Délután Pottensteinba utaztunk egy iskolai tá-
borba. Ez nagyon szép és tiszta volt. Berendezked-
tünk, kicsit kifújtuk magunkat, majd megvacsoráz-
tunk. Este az igazgató bácsi – Herr Müller – érdekes
ismerkedési játékokat talált ki nekünk. Jól elfárad-
tunk, de azért még sokáig fennmaradtunk.

Katzenbach Klaudia, 8.b.
Kondász Szabina, 8.b.

2005. június 2. csütörtök
Ezen a napon elsõ utunk a pottensteini strandra

vezetett, ahol jót játszottunk, és ezáltal német ven-
déglátóinkat is jobban megismertük. Miután kipan-
csoltuk magunkat, a bobpályához gyalogoltunk. Ott
mindenki kapott egy ingyenjegyet, de természete-
sen sokkal többször boboztunk. Két pálya közül is
választhattunk, amelyek virágokkal borított hegy-
oldalon haladtak végig. Innen élményekkel telve
indultunk a közeli tóhoz vízibiciklizni. Fél órát töl-
töttünk a vízen. Gyönyörû volt a tavat körülvevõ
fenyõk látványa.

Következõ állomásunk a Teufelshöhle, vagyis
az Ördögbarlang volt. Ott csodálatos és különleges
látványban volt részünk, de mindezért 408 lépcsõt
kellett megmásznunk.

Az izgalmas programok után visszasétáltunk a
szállásunkra, ahol két program közül lehetett vá-
lasztani. Volt aki gipszmaszkot készített, és akadt
aki az árnyjáték mellett döntött. Mindkettõ nagyon
jól sikerült.

Hirt Tünde, 7.b.
Bálint Zsuzsi, 7.b.

Diákcsere 2005.

2005.június 3. péntek
Pottensteini kirándulásunk utolsó napjára éb-

redtünk. Gyönyörûen sütött a nap, meleg volt már
reggel is. Ismét két program közül választhattunk:
lehetett csendéletet festeni vagy kosárlabdázni. A
festésben Frau Sebõk, a rajztanárnõ volt segítsé-
günkre. Sokat dolgoztunk a mûvön, meg is dicsért
bennünket.

Szerettünk volna még maradni, mert nagyon
szép a táj és maga a diáküdülõ is, de ebéd után vissza
kellett indulnunk Strullendorfba. Az út nem volt
hosszú, de annál szebb, mivel mindenhol hegyek,
erdõk vettek körül bennünket.

Az estét mindenki a vendéglátó családjával töl-
tötte.

Lévai Adrienn, 7.b.
Subicz Anna, 7.b.

2005. június 4. szombat
Ezen a napon Bambergbe látogattunk el. A vá-

ros 7 dombra épült. Elõször a Michaelsberget mász-
tuk meg, ahol egy templom és a hozzá tartozó ko-
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Idegen nyelvi
versenyek

Angol versenyek
Mészáros Laura (6.b) Literatum levelezõ verseny
Kett Dániel (6.b) London Bridge nyelvi verseny
Fejszés Andrea (6.a) Bendegúz levelezõ versenyen
arany helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Csontosné Csõsz Erzsébet

Jonatán Országos Könyvmolyképzõ versenyen Fo-
dor Éva (8.a) 8. és Ficsor Adrienn (8.a) 9. helyezést
ért el.
TITOK levelezõ versenyen Sándor Judit (8.c),
17. helyezést ért el: Fodor Éva (8.a), Kovács Edina
(8.c), Tóth Anett (8.b), Geiszt Regina (8.c),
53. helyezést ért el: Molnár Erika (8.c), Damásdi
Anna (8.c), Szénási Anett (8.b)
49. helyezést ért el: Tóth Dorina (8.a)
Felkészítõ tanár: Szabó Krisztina

lostor mellett vezetett el az utunk. Hamarosan a kö-
vetkezõ dombra, a Dombergre jutottunk. Itt meg-
néztük a dómot, ahol éppen orgonakoncert volt. A
templomban található Szent István lovasszobra is.
Ezután az Alte Residenzet, majd a Rosengartent te-
kintettük meg. Csodás kép tárult elénk, amikor be-
léptünk ide. Szebbnél szebb rózsákat láttunk a szob-
rok körül. A kert másik oldalára sétálva gyönyörû
panoráma tárult a csoport elé. Késõbb megnéztük a
Kisvelencét, ahol 600-700 éves halászházak állnak
közvetlenül a folyó partján. Ezután a Rathaust te-
kintettük meg. Ez az épület azért különleges, mert
vízre épült.

A délutánt a családdal töltöttük, vendéglátó-
ink izgalmas programokat szerveztek nekünk.

Fodor József, 6.b.
Gréczi Gábor, 6.c.

2005. június 5. vasárnap
Fél 8-kor indultunk haza. A búcsú nehéz volt,

hiszen az együtt töltött hét alatt nagyon közel ke-

rültünk egymáshoz. Sokan könnyekkel a szemük-
ben köszöntek el vendéglátóiktól.

Hazafelé ugyanazon az útvonalon haladtunk,
mint odafelé. Útközben már azt tervezgettük, mikor
és hogyan mehetnénk vissza, de azért mindenki
örömmel ölelte meg rég nem látott szeretteit.

Beszedics Ferenc, 8.c.
Geiger Zoltán, 7.c.

Az iskolák közötti testvérkapcsolat már nyolc
éve áll fenn. Ez idõ alatt négy alkalommal fogadtuk
német vendégeinket Izsákon és négy alkalommal
utazhattak tanulóink Németországba. Ez a kapcso-
lat csupa szép és hasznos dolgot eredményezett :
gyermekeink önállóbbak lettek, új ismeretre tettek
szert, és nem utolsósorban eredeti környezetben
gyakorolhatták a német nyelvet. Az õ nevükben is
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármilyen formában hozzájárultak az utazás sikeré-
hez.

Katzenbachné Csengõdi Edit

Német versenyek
Házi verseny – részt vett 14 tanuló
Bendegúz – részt vett 9 tanuló az I. félévben
3 tanuló a II. félévben
Digner Anna (5.b) arany fokozatot ért el.
TITOK – részt vett minden tanuló, a II. fordulóba
bejutott 3 tanuló
Felkészítõ tanár: Katzenbachné Csengõdi Edit

TITOK levelezõ versenyen Katzenbach Klaudia
(8.b) és Kondász Szabina (8.b) 97,6% - os teljesít-
ménnyel 8. helyezést ért el.
A Bendegúz levelezõ versenyen Katzenbach Klau-
dia (8.b) és Bognár Lilla (7.a) arany fokozatot ért el.
Tatár Anikó (7.c) és Jakus Alíz (7.c) ezüst fokozatot
ért el. Geiger Zoltán (7.c), Takács Anikó (7.c) és
Kondász Szabina (8.b) bronz fokozatot ért el.

Felkészítõ tanár: Zeke Károlyné

Néhány szó a sajátos nevelési igényû tanulók
2004/ 2005 tanévben végzett munkájáról

Tagozatunkon ebben a tanév-
ben 58 gyermek tanult, 5 csoport-
ban. Közülük 13 a nyolcadikosok
száma, egy kivételével vala-
mennyien továbbtanulnak. Ha-
gyományainkhoz híven az idei
évben is sok érdekes rendezvé-
nyen, versenyen vettünk részt. A
teljesség igénye nélkül néhány
szép élményünket szeretnénk fel-
idézni:

* IX. Százszorszép fesztivál
Zánka - nemzetközi kulturális ta-
lálkozó. A már hagyományossá
vált fesztiválon az izsáki gyere-
kek mindig kiemelt figyelmet
kapnak. Az idei évben az Almásy-
polka dallamaira mutattak be egy

vidám táncot. A jelmezeket mint
minden évben, Dókáné Tóth Mar-
git készítette, a koreográfiát pe-
dig Némedi Jánosné.

* Õszi megyei atlétika ver-
seny – Baja: felkészítõ nevelõ:
Szabóné Pápa Edit

Eredmények:
 kislabdadobás II hely Hucsi Ka-
talin 6.o
 100 m futás III. hely Hucsi Kata-
lin 6 o.
 távolugrás III. hely Hucsi Kata-
lin 6.o.

* Õszi megyei foci bajnok-
ság – Kiskunfélegyháza: VI. hely

Felkészítõ nevelõ: Gréczi
Gábor

* Találkozó Oláh Ibolyával,
Budapest Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium

Az énekesnõ az elmaradt
zánkai koncert kárpótlásaképpen
hívta meg a fesztivál szereplõinek
képviselõit. Így jutott el tõlünk
is két tanuló erre a rendezvényre,
ahol kötetlen beszélgetésre került
sor, és ajándék CD-t is kapott a
tagozat a mûvésznõ dedikálásá-
val.

* Lovagi torna – rendhagyó
történelem óra

A 6. osztályosok a lovagkor-
ról tanultakat humoros jelenetben
mutatták be a tagozat többi osz-
tályának és a nevelõknek. A jel-
mezeket maguk készítették és a
„forgatókönyvet” is közösen al-
kottuk meg. Mindannyian na-
gyon élveztük az elõkészületek
izgalmait, a próbákat, végül az
elõadást. A szerzett ismereteiket
a késõbbiekben is jól hasznosí-
tották a történelem órákon.

Felkészítõ nevelõ: Némedi
Jánosné

* Teremfoci megyei bajnok-
ság – Izsák VII. hely
Felkészítõ nevelõ: Gréczi Gábor

* „Felfénylõ szavak” megyei
szavalóverseny – Dunavecse
Felkészítõ nevelõk: alsóban –
Terecskei Zsoltné
 felsõben – Gila Erzsébet, Szabó
Katalin
Eredmények:
 alsóban elismerõ oklevél: Radics
Georgina 3.o.
 felsõben elismerõ oklevél: Far-
kas Diána 6. o

* „ Kapkodd a lábad” alsós
megyei torna – Dunavecse

Felkészítõ nevelõk: Dókáné
Tóth Margit, Terecskei Zsoltné

Eredmények: III.hely

* Alsós terematlétika
Tiszakécske:
kislabdadobás IV.hely Radics Ge-
orgina 3. o.
 kislabdadobás IV. hely Nagy István
3. o.
 futás IV. hely Nagy István 3. o.
 távolugrás III. hely Rácz József 2.o.
 kislabdadobás III. hely Rácz József
2. o.

* Farsangi bál
Már második éve szervezünk

a diákotthonos tanulókkal közös
saját farsangi bált.

* Húsvéti népi kézmûvesség
az Izsáki Sportcsarnokban.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a Gyermekjóléti
Szolgálat dolgozóinak és Bérces
Lajos bácsinak, akik lehetõvé tet-
ték számunkra, hogy részt vehes-
sünk ezen a sok élményt adó fog-
lalkozáson. Budai Ági néninek
pedig szeretnénk megköszönni,
hogy sok érdekes dolgot tanított
meg a gyerekeknek, így maguk
készítette ajándékokkal lephették
meg szüleiket a húsvéti ünnepen.

* Komplex tanulmányi ver-
seny – Baja 6. osztály
(Jakab László, Hucsi Katalin 8.
hely)
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(Szenti Kitti, Radics Zsanett,
Dobronyi István, Polgár Roland
10. hely)
Felkészítõ nevelõ: Gila Erzsébet

* Tavaszi megyei atlétika
verseny – Kecskemét
Felkészítõ nevelõ: Szabóné Pápa
Edit
Eredmények: Hucsi Katalin
kislabdadobás I. hely /ezzel be-
került az országos versenybe/

 Sztakó Zoltán 300 m futás III.
hely.

* Tavaszi megyei foci baj-
nokság – Kiskunhalas IX: hely
Felkészítõ nevelõ: Gréczi Gábor

* Az õszi és tavaszi kirándu-
lásokon sok érdekes helyet bejár-
tunk, az egyik legnagyobb élmé-
nyünk az ópusztaszeri látogatás
volt.

ISK csoportjaink, eredményeik
felsorolása

Csengõd I. hely
Vakáció Kupa Jakabszállás III. hely

Leány IV. K.cs.
Suli-Kupa Dunaújváros III. hely

Fiú III. K.cs.
Csibe-Kupa Lajosmizse V. hely
Sárfehér-Kupa Izsák IV. hely
Déli Apró Kupa Szeged II. hely

Fiú II. K.cs
Mikulás Kupa Akasztó III. hely
Sárfehér Kupa Izsák II. hely
Falu Kupa Kunadacs III. hely

Fiú I. K.cs
Húsos Kupa Jakabszállás III. hely

ALAPFOKÚ
VERSENYEK

Fiú III. K.cs.
IZSÁK
Selejtezõ csoport II. hely

Fiú IV. K:cs.
IZSÁK
Selejtezõ csoport II. hely

Leány IV. K.cs.
KECSKEMÉT
Selejtezõ csoport IV. hely

DIÁKOLIMPIAI VERSENYEK

Fiú I. K.cs.
IZSÁK
Selejtezõ csoport II. hely

Fiú II. K.cs.
KECSKEMÉT
Selejtezõ csoport II. hely

Fiú II. K.cs.
KECSKEMÉT
Selejtezõ csoport II. hely

Fiú IV. K.cs.
4. kieséses forduló után:
Városi Döntõ KECSKEMÉT II.
hely
Észak-Területi Döntõ Kiskunfél-
egyháza II.hely
Bács-Kiskun Megyei Döntõ
Sükösd III.hely

Leány V. K.cs.
HETÉNYEGYHÁZA
Selejtezõ csoport III. hely
I.K.cs.
Bíró János
Virágh Dávid
Dunai Rudolf
Szabó Gergõ
Laczi Bence
Rézmûves Árpád
Hajma Lajos
Hajma Tamás
Rácz József
Garai Gergõ

II.K.cs.
Szabó Gábor
Gyurik Gergõ
Gál Bence
Vida Máté
Izsák Zsolt
Csendõr József
Mihály Dávid
Terecskei Tünde
Gyõrfi Krisztófer
Langó Dávid
Vlaszák Ferenc

III.K.cs.
Papp Máté
Vida Dániel
Deák Márk
Tóth Krisztián
Csizmadia Ádám
Peregi Barna
Kovács Norbert
Digner Dávid
Lente Vilmos
Csanda József
Rácz Imre
Juhász Ábel
Mécs Gábor
Gréczi Gábor

IV.K.cs
Gyurik Richárd
Barta Gábor
Perányi Csaba
Szabó Csaba
Csernák Tibor
Skultéti József
Farkas László
Beszedics Ferenc
Édes László
Orbán Gábor
Játszott még:
Papp Máté
Digner Dávid
Kovács Norbert
Tóth Krisztián
Deák Márk
Gréczi Gábor

Fiú IV.K.cs. alapfokú
bajnokság csapata:
Polgár András
Sztakó Zoltán
Illés Ferenc
Mozsár Attila
Nádó András
Nádó Adrián
Jakus László
Molnár Mátyás
Fekete Milán

III. K.cs. alapfokú csapat
Nyerlucz Norbert
Farkas István
Vida Dániel
Molnár László
Peregi Barna
Csanda József
Polgár Roland
Rácz Imre

IV.K.cs. Leány csapata
Varga Ramóna
Cséplõ Nikolett
Takács Anikó
Jakus Alíz
Csépe Dorina
Kamasz Krisztina
Molnár Eszter
Sörös Szilvia
Tamok Ilona

Röplabda
/Prikidánovics Lukács/:

Eléggé meggyengült játé-
kos-anyaggal kezdtük el  a
2004-2005. évi felkészülésün-
ket. Sok kezdõ kapcsolódott be
a szakkör munkájába. Szeren-
csére a tanulók munkához való
hozzáállása igen pozitív volt.
A szakköri foglalkozásokon lel-
kesen végezték el a munkát, így
a versenyidõszakra egészen jó
kis csapat alakult ki. Az idei
évben szép eredményeket ér-
tünk el.

Alapfokú diákversenyek:
- városi I. hely
- megyei I. hely

Diákolimpia:
- városi I. hely
- megyei II. hely / Ezzel jogot sze-
reztünk az országos selejtezõn
való részvételre. Nem tudtunk
elmenni, mert kirándultak a csa-
pat zömét alkotó nyolcadikosok.
Nagy esélyünk lett volna a to-
vábbjutásra./

Kupák:
- Sárfehér Kupa VI. hely
Mikulás Kupa, /Kunszentmiklós/
I. hely
- Bem Kupa, /Nyíregyháza/ V.
hely

Csapattagok:
Tóth Anett, Szénási Anett,

Kondász Szabina, Rendek Lilla,
Kotán Dorina, Kovács Betina,
Lévai Adrienn, Boudry Mathilde,
P. Tóth Anita, Tóth Dorina.

Sporttánc
/Szabóné Pápa Edit/:

Talán a táncosabb elemek
miatt lett egyre népszerûbb a
sporttánc a felsõs lányok között.
A zene és a tánc miatt szívesen
jönnek az edzésekre. A különbö-
zõ rendezvényeken való szerep-
lés nagyon motiválja a gyereke-
ket. Ebben a tanévben sikerült
önerõbõl egységes fellépõ ruhát
vásárolnunk, így a bemutatókon
jóval esztétikusabb volt a csoport
összképe, nagy örömünkre.

Fellépéseink:
- Sárfehér Napok
- Sport bál /Kerekegyháza/
- Show-tánc Fesztivál /Kecs-

kemét/

Csoporttagok: Rendek Tí-
mea, Tóth Ildikó, Rendek Lilla,
Tóth Anita, Aczél Gyöngyi, Fel-
földi Zsófia, Lente Bettina, Mé-
száros Laura, Nagy Alexandra,
Berkes Hajnalka, Molnár Eszter,
Sponga Diána, Varga Diána, Apró
Bernadett, Digner Anna, Kiss
Gabriella, Bimbó Laura, Lakos
Kitti, Csanda Zsuzsanna, Sörös
Laura, Szalai Adrienn, P. Tóth
Anita, Szenti Kitti, Baitzer Judit,
Hucsi Katalin, Farkas Diána,
Radics Zsanett.

Torna /Szabó József/:

A 2004-2005. évi tanévben
nõtt az érdeklõdés a gyerekek
körében a torna iránt. Az aktív
tornászok eredményei ösztönzõ-
leg hatnak a többiek számára is.
Remélem, hogy a kezdõk is ha-
sonló kitartással próbálnak majd
egyre eredményesebben szerepel-
ni.

Versenyeink, eredményeink:

Alapfokú diákversenyek:
- Alapfokú diákversenyek megyei
döntõ /Kecskemét/: alsósok- fel-
sõsök I. hely

Diákolimpia:
- városi döntõ /Kecskemét/: alsó-
felsõ I. hely,

Atlétika /Szabóné Pápa Edit/:

Atlétáink terematlétikai ver-
senyen, játékos váltóversenyen,
mezei futóversenyen és tavasszal
csapatbajnokságon vettek részt.

Nehézséget jelent, hogy a
gyerekek egyre kényelmesebbek,
egyre nehezebb rávenni õket a
mozgásra, fõleg a futásra. Tovább-
ra is megnehezíti a felkészülést az
atlétikai pálya hiánya.

Eredmények:
- Mezei futóverseny /városi/

III. korcsoport: Sztakó Márta V.
hely

- Sajátos nevelési igényû ta-
nulók megyei atlétikai versenye:
IV. kcs. Sztakó Zoltán III. hely,
Hucsi Katalin III. kcs. I. hely
kislabahajításban.

Csapattagok: Zeleni Viktor,
Csanda József, Gréczi Gábor, Ko-
vács Norbert, Papp Máté, Sztakó
Márta, Cseh Nikolett, Gellér Ju-
dit, Kamasz Krisztina, Mihály
Marietta, Szenti Kitti, Radics Zsa-
nett, Farkas Diána, Dobronyi Ist-
ván, Tuba Mátyás, Jakab László,
Hucsi Katalin, Sztakó Zoltán.

Labdarúgás /Gréczi Gábor/:

Sajnos az már visszatérõ prob-

lémánk, hogy az egyes korcso-
portokban a kialakult 10-12 fõs
„törzsgárda” mellett elég nagy a
rotáció. Az év eleji szakköri be-
iratkozásnál még mindig nem tu-
datosodott, hogy ez a egész évre
szóló kötelezõ részvétellel járó
foglalatosság. Rövid távon öröm-
teli a lányok pozitív hozzáállása.
Egy-két lány eddig is szerepelt a
fiukkal együtt, de az alkalomsze-
rûen összeállt lánycsapat igyeke-
zete példaértékû a fiúk elõtt is! A
következõ tanévben – igény sze-
rint – rendszeressé lehetne tenni
a lányok foglalkozásait is.

Külön említést érdemel a IV.
korosztályos fiú csapatunk mene-
telése a Diákolimpián, melynek
végén a megyei döntõben 3. he-
lyezést szereztek. (Az általuk le-
gyõzött, de ennek ellenére to-
vábbjutó, Kalocsa már az orszá-
gos 8 csapatos döntõbe került egy
újabb forduló után).

Nekik és az összes többi kis
focistának is hozott szép sikere-
ket ez a tanév, és ebben bízunk a
jövõben is.

Eredmények:
MEGHÍVÁSOS VERSENYEK

Fiú IV. K.cs.
Csibe-Kupa Lajosmizse V. hely
Balaton József Emlékverseny
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- megyei döntõ /Kecskemét/: al-
sósok II. hely, felsõsök I. hely
- országos elõdöntõ /Kecskemét/
: mindkét csapat III. helyezett lett
- országos döntõ /Pécs/: felsõsök
VI. hely

Meghívásos versenyek:
- Medve László emlékverseny,/
Nagykõrös/: alsósok IV., felsõsök
VI. hely
- Rákoskerti Kupa,/ Budapest/:
alsósok és a felsõsök egyaránt VI.
helyezést értek el.
- Öcsi-Bácsi Kupa,/ Kalocsa/ al-

Iskolánk 2004/2005. tanévi mûvészeti tevékenysége
Sárfehér Néptáncegyüttes

1999. áprilisában alakultunk
meg. Hivatalosan 2000-ben már
két csoportunk mûködött, Szõlõ-
fürt és Mazsola csoport néven. Ma
már három csoportunk van, 86
taggal. Mivel a középiskolások is
visszajárnak az együttesbe, így
hétfõn, szerdán, pénteken és

szombaton is tartunk próbákat.
A legkisebbek, a Szõlõmagok

csoportja óvodás- és alsó tagoza-
tos gyerekekbõl tevõdik össze.
Már önálló koreográfiát is bemu-
tattak az izsáki fogathajtás díjki-
osztó ünnepén. Célunk ebben a
csoportban, hogy megszeressék a

néptáncot.
A Szõlõszem és Szõlõfürt cso-

port már komoly néptáncos múlt-
tal rendelkezik.

Az idei tanévben az országos
versenyeken való részvételt he-
lyeztük elõtérbe.

IX. alkalommal rendezték
meg a Gyermek Nép-
táncosok Országos Szó-
lótánc Fesztiválját,
Szarvason. A szekszár-
di elõdöntõbe tizen-
négy versenyzõt készí-
tettek fel a mûvészeti
vezetõk. Hat gyereket
indítottak a versenyen.
Ezen a fesztiválon kö-
zel 670 versenyzõ in-
dult, az ország külön-

bözõ tájairól. A nyolc izsáki ver-
senyzõbõl négy gyerek bejutott
a legjobb nyolcvan közé. Bács-
Kiskun megyébõl ez egyedülálló
teljesítmény, rajtuk kívül csak Ka-
locsáról jutott be egy szólista fiú,
illetve Kecskemétrõl egy szólista
pár, de õk arányaiban több ver-

senyzõt indítottak. A versenyen
indítottak: Aczél Gyöngyi, Fodor
József. Bejutottak és különdíjat
kaptak: Tóth Anett, Hajma Zsolt
Fodor Éva, Tóth Tamás

A kecskeméti II. Megyei és
Ifjúsági Néptánc Gálán, Tavasz-
köszöntõ címmel megrendezett
rendezvénysorozaton is szerepel-
tünk. Ennek a programnak az elõ-
selejtezõje Kiskunmajsán volt. Az
Örökség Gyermek Népmûvészeti
Egyesület országos fesztiválon a
Szõlõszem és Szõlõfürt csoportot
is indítottuk.

 A Szarvason megrendezésre
kerülõ Szólótánc Fesztivál dön-
tõjére június elején kerül sor.

Rendszeres résztvevõi va-
gyunk a Kecskeméti Tavaszi Fesz-
tiválnak, a Hírös Napoknak és a
környezõ települések rendezvé-
nyeinek.

A legbüszkébbek arra va-
gyunk, hogy 2002-ben eljutot-
tunk Bécsbe, a

IV. Bécsi Magyar
Táncháztalálkozóra, ahol a Bécsi
Magyar Kultúrintézetben sikerrel
szerepeltünk. Ez volt az elsõ kül-
földi bemutatkozásunk.

Megalakulásunk óta egyik
legsikeresebb fellépésünk a buda-
pesti Nemzeti Színházban volt,
ahol a Szõlõszem csoport mutat-
kozott be, képviselve Bács-Kis-
kun megye gyermek néptánc
együtteseit. A Nemzeti Színház
Két folyó között címû folklór
mûsorában adtuk elõ az egyik
legsikeresebb koreográfiát, „Egy
csutri bál elõtt” címmel.

Rendszeresen rendezünk
táncházakat, ahova nemcsak nép-
táncos gyerekek járnak.

A néptánc a gyerekek és fel-
nõttek körében elismert, szeretett
„ mûfaj „ lett. Közvetíti azokat az
értékeket, amelyek nélkül a ma-
gyar kultúra elképzelhetetlen.

Csak úgy lehetnek európai
uniós polgárok, ha ezt a kultúrát
ápolják, a magyar zenében, a ma-
gyar táncban örömüket lelik.

Sárfehér Néptáncegyüttes
Vezetõsége

Lukács László Lukácsné Haránt
Eszter Molnárné Tóth Ibolya

sósok A csapata I. hely , B csapa-
ta II. hely. A felsõsöknél az A és a
B csapat holtversenyben I. helye-
zett lett.
- Bocskai-Vénkert Kupa,/ Debre-
cen/: alsó IV., felsõ VI: helyezés.
- Sárfehér Kupa: alsósok-felsõsök
IV. hely
- Szársomlyó Kupa, /Villány/ :
alsósok és a felsõsök egyaránt IV.
hely
- Arany Kupa, / Szeged/: alsósok
III. hely
- Fazekas Kupa, /Kiskunhalas/:
alsósok II., felsõsök I. hely

Az egyéni összetett verse-
nyekben is sokszor álltak izsáki
tornászok a dobogón.

Csapattagok:
-Alsósok: Csendõr József,

Cséplõ Dávid, Lestár Krisztián,
Németh Tibor, Szabó Gábor, Vida
Máté, Bíró János

-Felsõsök: Bárdi Imre,
Csernák László, Csernák Tibor,
Marozsi Ádám, Maton Alex, Sár-
ga Ádám, Hörcsög Barnabás.

Szabó József
munkaközösség vezetõ

Létszám:
* Bóbiták: 15 fõ
* Kolibrik: 13 fõ
* Sindyk: 11 fõ
* Tinik: 15 fõ
Az összes létszám 54 fõ.
Tanulóink a nyáron hangula-

tos mazsorett táborban vettek
részt. Az alsósok Bugacpusztán és
Kiskunmajsán, a felsõsök pedig
Balatonalmádiban.

Fellépéseink:
* Szept. 1-7-ig Törökországban
vendégszerepeltek.
* Október 2-án kápolnaavató ün-
nepségen vettek részt Kisizsákon.
* Szeptember 26-án színvonalas
mûsort adtak a Sárfehér napok
keretében.
* November 14-én minõsítõ fesz-
tiválon vettek részt Kiskõrösön,
ahol a Kolibri csoport bronz, a
Tinik pedig ezüstminõsítést kap-
tak.
* December 18-án a mazsorett
csoport is bemutatkozott az isko-
lai karácsonyi ünnepségen.
* Január 8-án, Újévi Koncerten
szerepeltek Mezõhegyesen.
* Február 9-én Kiskunfélegyhá-
zán egy szalagavató ünnepségen.
* Március 19-én
* Balatonfüreden az ifjúsági fesz-
tiválon a Kolibrik bronz, a Tinik
ezüst minõsítést szereztek.
* Április 30-án Fülöpszálláson

egy országos scander bajnoksá-
gon szerepeltünk.
* Legnagyobb eseményünk má-
jus 28-án a Sportcsarnokban
megrendezett VI. Országos Fú-
vószenekari és Mazsorett Feszti-
vál volt. Nem csupán azért, mert
nagyon sok színvonalas
vendégegyüttes szerepelt ezen a
találkozón, hanem a szervezés
során városunk egésze kivette ré-

szét a munkából.
Köszönetemet fejezem ki a

szülõk odaadó segítségéért, a
mazsorettes lányok nagyszerû tel-
jesítményéért, a közönségnek aki
évek óta tapsol nekünk, és min-
denkinek, aki bármivel is segítet-
te a fesztivál létrejöttét.

Terveink: június 27-tõl alsós
mazsorett tábort szervezünk Bu-
gacon a Táltos panzióban, július
15-tõl tíz napra olaszországi ven-
dégszereplésre indulunk a Tinik-
kel, kísérnek a csongrádi fúvósok.

Szeptember elején új kiscso-
portot szeretnék beindítani a fel-
jövõ új elsõsök és a nagycsopor-
tos óvodások korosztályából.

A nyárra mindenkinek jó pi-
henést és kikapcsolódást kívá-
nok!

Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó
mazsorett csoportvezetõ

Izsák Város
Mazsorett Csoportja

Zeneiskola
A tanév elejéhez viszonyítva

a gyereklétszámban változás nem
történt. Prózsa Ágnes tanárnõ ta-
nulóit a tanárnõ távozása miatt
Seres József tanár úr vette át.

Honti György tanár úr Vida
Máté 4.c osztályos tanulót vitte
megyei trombita versenyre Kiskõ-
rösre, ahol 4. helyezést ért el.

A furulyát és trombitát tanu-
ló gyerekek között létrejöttek ki-
sebb kamaraegyüttesek. Munká-

jukhoz sok sikert és kitartást kí-
vánok!

A zeneiskolás gyerekek be-
mutatkoztak áprilisban, a sport-
csarnokban az iskolai mûvészeti
csoportok bemutatóján. A citera-
zenekar tagjai ( Subicz Anna, Sár-
ga Ádám, Molnár Dániel, Szeke-
res Gergõ ) szintén a sportcsar-
nokban megrendezett borverse-
nyen emelték a hangulatot.

A zeneiskolás gyerekek ké-
szülnek a június 8-án tartandó
záróvizsgára. Elköszönünk azok-
tól a 8.osztályosoktól, akik 6
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éven keresztül kitartottak a zene-
iskola mellett ( Kondász Szabina,
Farkas Renáta, Tamók Ilona ).

Az énekkar egész évben ál-
landó létszámmal mûködött.
Részt vettünk minden iskolai ren-
dezvényen, bemutatón, ünnepsé-
gen. A gyerekek lelkesen jártak
egész évben, sajnos sok a búcsú-
zó 8. osztályos tanuló. Köszönöm
4 éves állhatatos munkájukat!

Bíró Jánosné
munkaközösség vezetõ

Társastánc
A délutáni mûvészeti foglal-

kozásaink úgymond színesebbek
a korosztálybeli különbségek
miatt. A gyerekek számára nagyon
fontos, hogy mindig aktív és vál-
tozatos legyen az óra. A vasárna-
pi foglalkozásokon ezért a kitar-
tóbb, szorgalmasabb gyerekek
jelennek meg. Nagyon pozitívan
hat rájuk a nagy párosok példája.

Igaz, nagy lemorzsolódás
mellett, de megindult egy egész-
séges, természetes kiválasztódás
egy magasabb és minõségibb
szint felé. Ebbõl a rétegbõl rövid
idõ múlva többen válhatnak
majd az iskola és Izsák város büsz-
keségeivé, és a többiek elõtt is
példaértékûvé az eredményeik
alapján. A rendezvények alkalmá-
val színesíthetik majd a város éle-
tét.

A nyárra tervezett edzõtábor-
ba, -ahol nagyszerû táncoktatók,
köztük a tíztánc sokszoros ma-
gyar bajnokai oktatják majd õket
–, minél nagyobb létszámmal vár-
juk a jelentkezõket.

Stenczelné Babenyecz Erika és
Kónya Péter táncoktatók

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Diákönkormányzatunk mindig fontos feladatának tartotta, hogy a

diákok érdekének képviselete mellett tevékenységei között helyet kap-
jon a közéletiségre nevelés, a szabadidõ kulturált eltöltésére szoktatás.
Ennek szellemében szerveztük programjainkat.

Az év során folytattuk az osztályok közötti pontversenyünket, két-
havonta megjelentettük az iskolaújságot, szépítettük faliújságjainkat,
szerveztük kosár-, foci- és zsinórlabda bajnokságot. Az év folyamán
többször ( õsszel, télen és tavasszal) csábítottuk a szabadba az osztályo-
kat. A havonta megtartott diáktanácsülésen beszéltük meg a felmerült
problémákat, feladatokat. Itt került sor az iskolai dokumentumok ( Há-
zirend, SZMSZ) véleményezésére, elfogadására is.

Az õszi hónapokban kisállatok bemutatóját bonyolítottuk le. A te-
lepülésünkrõl készített rajzokból kiállítást rendeztünk.

A karácsony közeledtével ismét megrendeztük a már hagyományos-
nak mondható jótékonysági ruha- és játékgyûjtést. A decemberben meg-
hirdetett meseíró pályázatunkra sok szép mese érkezett. A téli hónapok
programjaihoz tartozott az egyre népszerûbb „ Tamba „ bajnokság is. A
könyvtárhasználati vetélkedõn iskolai könyvtárosunk által összeállí-
tott feladatokkal birkózhattak meg az osztályok képviselõi. Síbörze szer-
vezésével szerettünk volna segíteni a sítáborba indulóknak, sajnos nem
sok sikerrel. A farsangi bált a már megszokott érdeklõdés övezte, a gye-
rekek lelkesen készültek a jelmezes felvonulásra és a tátikára. Iskolánk
címerének megtervezésére is vállalkozhattak a kreatív gyerekek.

Tavasszal a bolhapiac, a hulladékgyûjtés a lelkes tanulókat és a
szülõket egyaránt megmozgatta. Reméljük egyre elterjedtebb lesz az
újságok szelektív gyûjtése ( fekete-fehér, színes), hiszen így „többet
érnek”. A bemutatkozó Gálaestünkön megcsodálhattuk iskolánk aktív
és tehetséges gyermekeinek sokszínû mûsorát, ahol a sportolók mellett
a mesemondó és szavalóverseny gyõztesei is bemutatkozhattak. A csil-
lagászati vetélkedõn a felsõs tanulók mérhették össze tudásukat. Az
évet a DÖK-nappal zártuk, ahol az év értékelésére, a jutalmak kiosztásá-
ra került sor. A délelõttöt játékos versenyekkel folytattuk.

Reméljük a tanév folyamán minden diákunk talált olyan progra-
mot, amely maradandó élményt nyújtott számára.

Szabóné Pápa Edit, Molnárné Tóth Ibolya

Sítábor 2005.Rajz
A tanév során igyekeztünk

minél több témában megmutatni az
órán és szakkörön készült munká-
kat, kiállítva ezeket a zsibongóban.
Ez esetben fõ törekvés volt, hogy
azok képei is láthatók legyenek,
akik talán szerényebb tehetséggel,
de nagy igyekezettel, szorgalom-
mal dolgoztak az adott feladaton.

A valóban elhivatott átlagon
felül tehetséges, szorgalmas 8. osz-
tályos tanulók továbbtanulási fel-
készülése sikeres volt, eredménye-
sen felvételiztek a Kandó Kálmán
Szakközépiskola mûvészeti osztá-
lyába. (Hordós Julianna, Sponga
Vivien, Dunai Anikó)

Örömmel tapasztaltam, hogy
az egy-egy tanuló éves anyagát
bemutató „zsibongó tárlat” elisme-
rést váltott ki. Ezek a kiállítások
nemcsak esztétikai élményt kíván-
nak nyújtani, de fontos céljuk az
is, hogy kultúrált tárlat, kiállítás
látogatásra neveljenek. Remélem
idõvel ezt is el fogjuk érni.

Két nyolcadik osztályos tanu-
ló munkájából anyák napján kiál-
lítást rendeztünk a Katolikus Egy-
ház közösségi házában. (Hordós
Julianna, Dunai Anikó)

A Kiskunsági Nemzeti Park
igazgatósásának rajzpályázatára 10
képet küldtünk be, melyekbõl ki-
lencet tartottak arra érdemesnek,
hogy kiállítsák, s ebbõl kettõt dí-
jaztak is.

A rajzteremben lévõ videó ké-
szüléknek köszönhetõen változa-
tosabbá, szemléletesebbé vált egy-
egy mûvészettörténet óra a videó
filmek vetítésének lehetõségével.

Briglovicsné Janovics Éva

 Ebben a tanévben tizenne-
gyedik alkalommal szervezte meg
Frankó Jánosné a – most már ha-
gyományosnak mondható –
sítábort a szlovákiai Vysne
Ruzbachyban. A február 19-26-ig
tartó nyolc napos táborban a ne-
gyedikes sportosztály csaknem
teljes létszámban részt vett. A
költségek fedezésére a szülõk há-
rom és fél évig elõtakarékoskod-
tak, valamint anyagi támogatást
kaptunk városunk önkormányza-
tától, az iskola Szülõi Munkakö-

zösségétõl és Közalkalmazotti Ta-
nácsától is. Ezúton szeretném a
segítségüket megköszönni!

 A gyerekek nagy izgalom-
mal várták, hogy végre kipróbál-
hassák a síelést. A rendszeres síe-
lõk szerint a lehetõ legideálisabb
minõségû pályák vártak minket.
Boldóczkyné Ági néni, Krasznai
Lajos, Szabóné Pápa Edit, dr.
Sõreghiné Muladi Ildikó oktatók
nagy türelemmel és lelkiismere-
tességgel végezték a tanítást. A
kezdõk kitartásuknak, fegyel-

A sítábor gyermekszemmel

 Elérkezett a várva-várt nap,
amikor elindultunk Szlovákiába
sítáborozni.

 Nyolc óra alatt értünk oda a
Kráter szállóba. Kipakoltunk a
buszból és bevittük a csomago-
kat a szobákba. Az esti sétán na-
gyon tetszett minden, fõ-
leg a felvonó, amit rög-
tön ki szerettem volna
próbálni. Persze az idõ-
zítés nem volt alkalmas.
Visszamentünk a szálló-
ba, ahol elmondták a fel-
nõttek a következõ napi
programot. Az elsõ éjsza-
ka jó nagyot pihentünk,
és megújult erõvel indul-
hattunk másnap síelni.
Alig vártam, hogy a sílé-
cet a lábamra tehessem és
kipróbálhassam a síelést.
Kissé nehezebb sport,
mint gondoltam.

 Másnapra lázas let-
tem, ezért nem mehettem
síelni. Négy nap betegen
telt el: aludtam, ettem, it-
tam, zenét hallgattam, ki-
pihentem magam. Mivel

többen voltunk betegek, gyógy-
ulásunk közben ping-
pongoztunk is egy kicsit. Pénte-
ken újra síelhettem, és ha hiszi-
tek, ha nem, nagyon jól ment, an-
nak ellenére, hogy alig gyakorol-
tam. Lajos bácsi lett az oktatóm,

müknek és szorgalmuknak kö-
szönhetõen már az elsõ nap le tud-
tak csúszni a kisebb lejtõkön. Ez
is mutatja, hogy minél fiatalab-
ban tanulja valaki a síelést, annál
könnyebben sajátítja el.

 Sajnos egy kis árnyék is ve-
tõdött a táborra tõlünk független
okok miatt. A második és harma-
dik napon többen belázasodtak
és lebetegedtek. Ez az a körül-
mény, ami mindig benne van a
„pakliban”, és elõre nem látható.
A beteg gyerekek orvosi ellátás-
ban részesültek, a szállóban ápol-
tuk õket, gondoskodtunk a rend-
szeres gyógyszerszedésrõl és láz-
csillapításról. 2-3-4 nap kihagyás-
sal folytatódott az õ oktatásuk is.
A tábor végére, még így is, min-
den kezdõ megtanult síelni, sõt a
felvonót is tudta használni.

 A nehézségek ellenére sok-
sok élménnyel tértünk haza. So-
kan szeretnének újra kiutazni,
hogy még jobban megtanulhas-
sák azt, amibe most belekóstol-
hattak.

Kállainé Varga Erzsébet a 4.c
osztályfõnöke

aki elmagyarázta az alapokat.
Megtanultam, hogyan kell tarta-
ni a térdem stb. A végén még szla-
lomozni is tudtam.

 Szombaton, reggeli után in-
dultunk haza. Alig vártam, hogy
megérkezzünk, mert mindenütt
jó, de legjobb otthon.

 Vida Máté 4.c

Szombaton kora reggel
busszal indultunk Izsákról Szlo-
vákia felé. A buszon tévét néz-
tünk, beszélgettünk és nézelõd-
tünk. Ahogy haladtunk az úti cé-
lunk felé, egyre havasabb lett a
táj, és egyre több hegyet láttunk.

 Végre megérkeztünk a szál-
láshelyünkre, egy szép kisváros-
ba a Tátrában. Kipakoltunk és
szétnéztünk a szállóban.

 Az elsõ napot egyszerû gya-
korlatokkal és az alapok elsajátí-
tásával kezdtük. Másnapra sokan
lebetegedtek, köztük én is, így a

következõ napokban ke-
vesebben mehettek ki a
pályára. Szerencsére elég
gyorsan jobban lettem,
így csütörtökön már újra
síelhettem. A síelés na-
gyon izgalmas sport, de
nagyon sok nehézséggel
kell szembenéznie annak,
aki tökéletesen szeretné
megtanulni. Délutánra
mindig kellemesen elfá-
radtunk. A vacsora után
mindig megbeszéltük az
aznapi történéseket.

 Sajnos a betegség
megrövidítette a síelésre
szánt idõnket, de azért így
is jól éreztük magunkat.
Ha lehetõség lesz rá, jövõ-
re is szeretnék eljutni erre
a szép helyre.

 Németh Tibor 4.c



IZSÁKI Hírek 2005. július 15.12. oldal

Erdei iskola 2005.
Elérkezett 2005. május 30-a,

az erdei iskolába utazás napja.
Három éve vártam ezt a napot,
azóta, amikor a testvérem hazaér-
kezett Királyrétrõl, az akkori er-
dei iskola színhelyérõl. Napokig
csak mesélte az élményeit. Irigy-
kedve hallgattam az élménybe-

számolót, és arra gondoltam, ezt
nekem is ki kell próbálnom.

Reggel 8 órakor indultunk el
Izsákról, a szülõk és persze mi is
könnyes szemmel búcsúztunk.
Hosszú volt az út, de akkor még
nem is sejtettük, bizony megéri.

Parád volt az úti cél. A szál-
lás modern és hangulatos volt.
Örömmel foglaltuk el saját kis
részlegünket a szobánkban. Kis
pihenés után elindultunk túrázni.
Patakon, tisztáson, hegyre fel-
hegyrõl le. Kristályos köveket
gyûjtöttünk magunknak és szeret-
teink számára. A jól megérdemelt
vacsora után tábortüzet készítet-
tünk. A tábortûz mellett énekel-
tünk, beszélgettünk, megismer-
kedtünk 4 túravezetõnkkel.

Másnap a reggeli és a szoba-
szemle után az Ilona-vízeséshez
és az Ördög-gáthoz kirándultunk.
Gyönyörû idõben, gyönyörû ter-
mészeti jelenségeket láttunk. Jól
elfáradtunk az egész napos jövés-
menésben. Este fáradtan hajtot-
tunk fejünket párnáinkra. Derült
égbõl villámcsapás: indul az éj-
szakai túra.

Erdõben, barlangban, ösvé-

nyeken mentünk. Hallgattuk a
madarak csicsergését. Voltak akik
nehezen bírták a megpróbáltatást,
de a többség örömmel élte át ezt
az igazán ritka élményt.

Harmadik nap következett a
nyomkeresés: vaddisznónyomok
sokaságát találtuk meg. Délután

a csapatok azt a feladatot kapták,
hogy terményképet alkossanak.
Szebbnél szebb alkotások szület-
tek.

Csütörtökön a kirándulás
fénypontja következett: Eger.
Elsõ állomásunk a siroki vár volt.
Sok érdekességet megtudtunk a
boszorkányokról. Majd az egri
Minaretet látogattuk meg, ami
hajdan a törökök imádkozó he-
lye volt. Az egri várban egy néni
elõadását is meghallgattuk, aki
sok érdekes történelmi esemény-

rõl számolt be
nekünk. Lát-
tuk Gárdonyi
Géza sírját is.
Számomra a
l e g é r d e k e -
sebb a Panop-
tikum volt, itt
l á t h a t t u k
Vicuska, Ger-
gõ, Török Bá-
lint és más
f o n t o s a b b
szereplõk má-
sait az Egri

csillagokból. Ezek a nevek nem
csengtek ismeretlenül számomra,
hiszen a bátyám, aki hatodikos,
kötelezõ olvasmányként olvasta
ebben a tanévben, és sokat me-
sélt nekem a kedvenc részeirõl.
Sajnos, a rossz idõ miatt nem tud-
tuk az egri strandot kipróbálni,
mindannyiunk bánatára.

Este fergeteges bulit csap-
tunk. A bátrabbak fel is léptek egy-
egy mûsorszámmal. Volt ének, tár-
sastánc, Vuk és versmondás is.
Mindenki önfeledten táncolt,
szórakozott.

Pénteken a buli után nehezen
ébredt a társaság. Reggeli után
következett a csapatok közötti
versenyek eredményhirdetése.
Mindenki kapott ajándékot.
Összepakoltunk, és fájó szívvel
hagytuk el a szállást.

Hazafelé megálltunk a jász-
berényi vadaskertnél. Láttunk
tigrist, oroszlánt, medvét, nyuszit,
kengurut, majmot és még sok

kedves állatot.
Este hét órára megérkeztünk

Izsákra. A szülõk már nagyon vár-
tak minket.

Mindenki örült a viszontlá-
tásnak, de az egyik szemünk sírt
a másik nevetett. Jó volt viszont
látni szüleinket, testvéreinket, de
a szívünk másik fele visszahúzott
Parádra, ahol az elmúlt öt nap él-
ményekkel gazdag napjait tölt-
hettük. Köszönet érte a szülõk-
nek, a tanároknak és mindenki-
nek, aki a jótékonysági bálhoz
hozzájárult akár adománnyal,
akár részvétellel, hiszen így segí-
tettek minden harmadik osztályos
tanulót ahhoz, hogy életük egyik
legszebb nyaralását eltölthesse
Parádon. Boldogok vagyunk,
hogy nekünk, izsáki gyerekeknek
ez megadatott.

KÖSZÖNJÜK !!!
 Peregi Petra

 3.b

Erdei iskola
A hosszú, meleg utazás után megérkeztünk Parádra. Mindenki nagyon izgult az utazás közben,

milyen lesz a táborhelyünk; szüleinket otthon hagyva hogyan fogjuk az öt napot eltölteni.
Parád nagyon szép hely. A faház, amelyben laktunk közel volt az erdõhöz, ami jó érzés volt. A

szobatársaimmal sokat játszottunk, nevettünk. Rengeteget túráztunk az erdõben, hegyekben, vízesések-
nél. Izgalmas éjjeli túrán is részt vettünk. A reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora nagyon ízlett. Egerbe is elutaz-
tunk. Eger izgalmas meglepetéssel várt minket. Megnéztük az egri várat, ahol rengeteg érdekes, meglepõ
dolgot láttunk.

Parádtól nehéz volt elbúcsúzni. Az emlékeit fejemben, szívemben õrzöm.
 Zsákai Esztella 3. c

A munkára nevelés a napkö-
zi otthonban dolgozó tanító rend-
kívül fontos feladata, hiszen a
napközi otthon életének minden
mozzanatát áthatja. Olyan fizikai
és szellemi tulajdonságok fejlesz-
tését kívánja, amelyek alkotó,
eredményes munkára teszik ké-
pessé a tanulókat, és elõkészíti
õket a felnõttkori tevékenységre.
A munka sok tanulással, az értel-
mi erõk állandó fejlesztésével jár,
manuális készséget kíván, és az
akarat nevelésében is óriási a sze-
repe. A tanulóktól állandó figyel-
met, rendszerességet, gyakorlást
követel. A munkavégzés során
alakul ki bennük a fizikai és szel-
lemi munka megbecsülése, a kö-
telességtudás.

A munkára nevelés már a csa-
ládban és az óvodában megkez-
dõdik. Az óvodában a játék „jó
ízû” munkával párosulva közpon-
ti helyen áll, s az itt szerzett élmé-
nyek segítségével vezetjük át a
valódi munka világába a gyere-
keket az iskolában.

Az 1. osztályban ez új terü-
lettel, a rendszeres tanulással bõ-
vül.

Az önkiszolgálás, a közössé-
gért végzett munka az iskolai élet-
ben folytatódik, de nagyobb el-
várásokkal. Észrevetetjük a gye-
rekekkel a játék és a munka kö-
zötti különbséget, erõsítjük, fej-
lesztjük a munkának a játéktól el-
térõ vonásait. Tudatosítjuk ben-
nük, hogy a munkát akkor is el
kell végezniük, ha máshoz volna
kedvük, ha már megunták a tevé-
kenységet. Ezzel együtt lehetõ-
ség nyílik a munkához kapcsoló-
dó erkölcsi jellemvonások formá-
lására (kitartás, akarat, felelõsség,
becsület, fegyelmezettség stb.)

A napközi otthonban a
munkára nevelésre sok lehetõség
kínálkozik. Napról napra saját
személyükkel kapcsolatos mun-
kát kell elvégezniük, ki kell szol-
gálniuk önmagukat. Már a tanév
elsõ napjaiban tapasztalják a gye-
rekek, hogy minden nap többféle
munkát kell elvégezniük a mos-
dóban, az ebédlõben, tanterem-
ben. Szabad idõben a választott
különféle tevékenységhez sokfé-
le anyagot, eszközt, játékot kell
elõkészíteni, és utána rendet te-
remteni.

Az 1-2. osztályos gyerekek
érdeklõdése változó, kitartásuk
rövidtávú, de tudnak elmélyülten
is dolgozni. A munkamûveletek
nehézségét mindig teljesítõképes-
ségükhöz mérjük. Õszi sétáinkon
leveleket, terméseket gyûjtünk, ez
mindig emlékezetes marad. A
megfelelõ levél kiválasztása nagy
figyelmet, tudatosságot, a nyomat
elkészítése kézügyességet igé-
nyel. Igyekszünk a munkának
mindig vonzó célt adni. Télen
örömmel etetik a madarakat, ag-
gódnak, mert tudják, milyen nagy
szükségünk van rájuk a vetemé-
nyeskertekben, a gyümölcsösben.
Ugyanilyen felelõséget éreznek a

virágok ápolásában is. Tavasszal
a bab fejlõdésének a megfigyelé-
se, télen a búzacsiráztatás bizo-
nyítja elõttünk a természet foly-
tonos változását, fejlõdését, és azt,
hogy munkájukkal ez utóbbit be-
folyásolhatják.

Azon vagyunk, hogy a
munka kellemes elfoglaltságot is
jelentsen nekik. Tavasszal, ami-
kor már kint lehetünk a szabad-
ban, nagy az öröm, ha repülõt,
pillangót, békát, szöcskét vagy
forgót készítünk. Ezek az egysze-
rû kis játékok versengésre, közös
játékra alkalmasak, s a tanulók
így kétszeresen is örülnek mun-
kájuk eredményének. Kedvenc
pálcikabábjaikkal – melyeket
nagy gonddal készítenek – ver-
seket, történeteket adnak elõ nap-
köziseim. A nyelvtani gyakorló-
kártyák, a számkártyák az iskolai
ismeretek gyakorlását elmélyítik,
segítik. A karácsonyi, húsvéti,
anyák napi üdvözlõkártyák az
örömszerzés forrásai a családban.
A gyerekeket nagyobb munka-
kedvre, gondosabb munkára ösz-
tönzi az, ha megmutatják, mire
képesek, s a család elismerését is
elnyerik. A sikeres munkavégzés
hozzájárul személyiségük harmo-
nikus fejlõdéséhez, s a pályaori-
entációt is segíti.

A munkára elõkészítésnél két
tényezõ alapozását tartjuk elsõ-
rendûen fontosnak: a kötelesség-
tudat és a szabálytudat formálá-
sát. Az önkiszolgálás formái le-
hetõséget adnak a kötelességek
tudomásulvételére és gyakorlásá-
ra.

A gyerekek kötelessége a
szükséges eszközök kiosztása, a
foglalkozás utáni összeszedése és
elhelyezése a szokott helyre. A
szabálytudat alakulását szolgál-
ja az iskolarend formaságai: a so-
rakozás, a bevonulás; a foglalko-
zás kezdetét és befejezését jelen-
tõ tennivalók: a jelentés, a köszö-
nés szabályos formái; a közös já-
tékok kötelezõ szabályai stb. A
napi munka során meggyõzõdnek
a munka szükségszerûségérõl.
Azonnal észreveszik, ha egy tás-
kát nem a tartóra helyezett a gaz-
dája, ha egy tornazsák nem az
akasztóján függ, ha szemét van a
pad alatt, ha rendetlen a könyves-
polc, stb. Tudják, hogy tiszta te-
remben kellemesebb tartózkodni,
s ennek megteremtése is konkrét
munkájuk eredménye.

 Néhány év óta elsõs, az idén
második osztályos tanulókból
alakult napközis csoportom volt.
Már év elején, a szoktatás kezde-
tén sok kis felelõst választottam,
hogy mindannyian érezzék, mun-
kájukra szükségem van. Ebben az
idõben a követelményeket a gye-
rekek életkori sajátosságaihoz
szabom, például: a tanulókat csak
kisebb feladatokkal bízom meg.
Rövid idõn belül elválik, kik
azok a gyerekek, akikre mindig
számíthatok, s kik azok, akik fel-
adatukat csak rövid ideig képe-

Munkára nevelés
a napközi otthonban
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Tíz tanévvel ezelõtt hirdet-
tem meg iskolánkban a kézmûves
szakkört. Azóta minden évben

40- 50 fõ lelkes látogatója
van a foglalkozásoknak. Kívá-
nom magunknak, hogy a követ-
kezõ tíz esztendõ is ilyen vidám
hangulatú, sikerélményekkel teli
szakköri foglalkozásokkal gazda-
gítsa a résztvevõket.

Talán nem kell hangsúlyoz-
nom, hogy a játék mennyire fon-
tos a gyermekek életében. Nem
mindegy azonban, mit játszik,
mivel játszik .

Sokkal nagyobb szerepet
kellene kapnia a kreativitást se-
gítõ játékoknak, szemben a ma
készen vásárolt drága játékokkal.
Véleményem szerint a sokféle
barkácsoló játékok vezethetnek el
végül is az alkotni szeretõ, felnõtt
emberhez.

Ebben a tanévben kirándu-
lást is szerveztünk Kecskemétre,
ahol az Ifjúsági Otthon szervezé-
sében agyagedényt készítettünk.
Itt megtekinthettük, hogyan és
hol égetik ki a kerámiatárgyakat.
Az ünnepeket megelõzõ készülõ-
dés mindig a népi hagyományok
felelevenítésének jegyében törté-
nik. Természetes anyagok felhasz-
nálásával készítünk karácsonyfa-
díszt, festünk tojást.

Igyekszem olyan játékokat,
dísztárgyakat készíttetni a gyer-
mekekkel, melyekkel tovább le-
het játszani, „használati értékük”
van. Fontosnak tartom, hogy a
játékokat, tárgyakat lehetõleg szí-
vesen és pontosan készítsék a
szakkörösök, különben használat
közben hamar széthullanak. Arra
is törekszem, hogy ismerjenek
meg a játékkészítés során minél

több munkafolyamatot, így még
a tésztagyúrás, mézeskalácssütés
is lehet játék.

Évente visszatérõ probléma:
milyen anyagokból és mennyi
pénzbõl gazdálkodhatunk. A vá-
lasz egyértelmû, a legkevesebb
költséggel a legváltozatosabb
munkákat készítsük el. Megta-
nultuk tehát, hogy a nyersanyag-
tárat „gyûjtögetõ” életmóddal
kell beszerezni , s így már a be-
szerzés maga is a játék szerves ré-
sze. A gyermekek egyébként is
szenvedélyes gyûjtögetõk, táská-
juk, zsebeik állandóan tele van-
nak „kacatokkal”, melyeket fél-
tett kincsként õriznek. A közös
játékkészítés során aztán valóban
megtapasztaljuk, hogy mi minden
titok rejlik az anyagokban, ho-
gyan kél életre a rongy egy bábfi-
gurában, a papír egy origami fog-
lalkozás során, A csuhéból, szá-
raz terménybõl miként lehet egy
állatkertnyi állatsereget készíte-
ni, a fonalakból övet, könyvjel-
zõt, kulcstartót fonni, szõni, cso-
mózni stb. Ezúton mondok köszö-
netet minden szülõnek, kollé-
gámnak, akik a gyûjtögetésben
segítettek különbözõ anyagok
felajánlásával.

Azt kívánom a szakkörös ta-
nulóknak, hogy a vakáció ideje
alatt is játsszanak minél többet,
lássák meg környezetükben azo-
kat az apró tárgyakat, melyek
hasznos idõtöltésre, „bütykölés-
re” késztetik õket . Ugyanakkor
kérem a szülõket, hogy elismerés-
sel jutalmazzák a gyermekek pró-
bálkozásait, egyedi munkáit.

Fodorné Bálint Éva tanítónõ,
a Bütykölõ szakkör vezetõje

Fõ feladatunknak tekintet-
tük, - mint az elmúlt évben is - az
iskolában folyó színvonalas ok-
tató-, nevelõmunka eredményei-
nek, a gyermekek tanulmányi,
kulturális és sportversenyeken
nyújtott teljesítményeinek, az in-
tézményben zajló eseményeknek,
a tanórán kívüli tevékenységek-
nek a folyamatos bemutatását, a
szülõkkel, a várossal történõ mind
jobb megismertetését.

A Kölyök TV 2003 októbe-
rében az elõkészítõ, szervezõ
munkával indult és az elsõ adás-
sal 2004 januárjában jelentkezett,

sek ellátni. Ezeket gyakrabban
értékelem, hogy érezzék a közös-
ségben végzett munka fontossá-
gát! A sikerélmény ösztönzi õket
arra, hogy önként vállaljanak fe-
lelõsi megbízást.

 A tanév folyamán gyakran
látogattunk el az iskolai könyv-
tárba, hiszen munkára serkentõ
gondolatok gazdag forrásait talál-
juk a mesékben, történetekben,
késõbb az ifjúsági regényekben,
s ezért is kell megszerettetnünk

tanulóinkkal a könyveket. Már a
kicsik is azokat a mesehõsöket
kedvelik, akik szorgalmukkal,
segítõkészségükkel elnyerik a
jutalmukat.

 A munkára nevelés sokágú,
sokrétû feladatok megvalósítását
követeli meg tõlünk. Eredményei
még több, még körültekintõbb
munkára ösztönöznek bennünket,
napközis nevelõket is.

Muzslai I. Katalin
napközis csop. vezetõ

„Bütykölõ” szakkör

azóta folyamatosan mûködik.
2004 nyarán a Kölyök TV

stúdiójának technikai fejlesztésé-
re került sor, az iskola vezetés, a
város önkormányzata, az ITV, va-
lamint Szénási Sándor elektro-
technikai mûszerész támogatásá-
val. Így lehetõvé vált, hogy a Kö-
lyök TV mûsorait magunk készít-
hessük el. A technikai fejlesztés
lehetõvé tette azt is, hogy szak-
köri munkát végezve, a technikai
eszközöket is megismerjék a gye-
rekek és azokat használni is tud-
ják.

A média szakkör munkája

kapcsolódik a média ismeretek
tantárgy anyagához és lehetõsé-
get biztosít az ott szerzett elméle-
ti ismeretek gyakorlatban történõ
megismeréséhez.

A 2004/2005-ös tanévben, a
média szakkör keretében mûkö-
dött a Kölyök TV. Heti 2x1 óra
adásidõvel rendelkezünk, csütör-
tökönként új mûsorral, a szerdai
napokon pedig ismétléssel jelent-
kezünk.

Ebben a tanévben eddig 41
mûsort készítettünk, ami az ismét-
lésekkel együtt 6186 perc mûsor-
idõt tesz ki.

Sok érdekes riportot, interjút,
tudósítást készítettünk. A teljes-
ség igénye nélkül, csak néhányat
említek meg.

Elkísértük a mazsorett cso-
portokat (Kiskõrös, Balatonfüred,
Izsák) a néptáncosokat (Kiskun-
majsa, Szekszárd) különbözõ fesz-
tiválokra, a sportolóinkat terüle-
ti, megyei, országos versenyekre,
kupákra.

Bemutattuk a különbözõ
szakkörök tevékenységét.

Tudósítottunk a Kecskemé-
ten megrendezésre került Fogat-
hajtó VB-rõl, a Zánkán megtartott
nemzetközi Százszorszép Feszti-

válról, a XXI. Sárfehér Napokról,
a jótékonysági rendezvényrõl.

Riportot, interjút készítet-
tünk Gyurcsány Ferenc Ifjúsági és
Sport miniszterrel, Németh Imre
Földmûvelési és Vidékfejlesztési
miniszterrel, Göncz Kinga Esély-
egyenlõségi miniszterrel, Szaba-
dos Tamás az Oktatási Miniszté-
rium politikai államtitkárával, Dr.
Bábel Balázs Kalocs-Kecskeméti
érsekkel, Charli és Oláh Ibolya
énekesekkel, Bubik István , Sirkó
László színmûvészekkel.

Látogatást tettünk a Vidám
Színpadon.

Segítettük a pályaválasztást,
bemutatva a környezõ középis-
kolákat, és még hosszasan lehet-
ne folytatni a felsorolást.

Mûsorainkat igyekeztünk ér-
dekessé, változatossá tenni. A ka-
pott visszajelzések alapján meg-
állapítható, hogy magas a nézett-
ségünk.

 A lelkes csapatunkban 13 fõ
diák riporter, (Kondász Szabina,
Szénási Nikolett, Tóth Anett,
Szénási Anett, Geiszt Regina,
Szijjártó Anita, Felföldi Zsófia,
Molnár Eszter, Hucsi Katalin, Ko-
vács Bettina, Apró Bernadett,
Vida Salome,Fekete Rebeka) 3 fõ

Környezetvédelem az iskolában
2004-2005-ös tanév elején

környezetvédelmi bizottság ala-
kult iskolánkban. Feladatunk az,
hogy ráirányítsuk tanulóink és a
felnõttek figyelmét a környezet
tudatos védelmére. A gyerekek ér-
deklõdésére számítva, életkori sa-
játosságaiknak megfelelõ tevé-
kenységi formákat terveztünk.

 * Elkészült az un. zöld sa-
rok, ahol a környezetvédelem ese-
ményeit, témáit ismertetõ faliúj-
ság kapott helyet. A jól megvá-
lasztott szerkesztõbizottságnak, a
nevelõk pozitív hozzáállásának
és a tanulók lelkesedésének kö-
szönhetõen a faliújság „ fallá” szé-
lesedett.

* A madáretetõk elhelyezés.
A tanulók figyelmének ráirányí-
tása sok tanulót lelkesített ebben
a témában is. Sokan, különösen
az 5-6. osztály gondoskodott ma-
dáreledelrõl, mások rajzon örökí-
tették meg élményeiket. Sokáig
díszítette az aulát a rajzórán ké-
szített „élménybeszámolók” so-
kasága.

* A Kolon-tó látnivalóinak

megismerése a gyerekek körében
megtörtént, elsõsorban elõadás,
diavetítés formájában. A felnõttek
terepen történõ tájékoztatása a
megbeszélés ellenére elmaradt, át-
tevõdik a következõ tanévre.

* Több rajzpályázatra nevez-
tek be tanulóink, két tanulót dí-
jazott a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága.

* Elkezdtük az alumínium
dobozok gyûjtését. Ez a tevé-
kenység sok gyereket aktivizált.
A tanulók találékonysága nem is-
mer határt ezen a téren sem.

* Megemlékeztünk a környe-
zetvédelem nevezetes napjairól.

Február 02. Vizes élõhelyek
Világnapja.

Március 22. Víz Világnapja
Április 03. Csillagászati Vi-

lágnap
Az elsõ kettõrõl a faliújsá-

gon, a harmadikról vetélkedõn
emlékeztünk meg.

* Hagyományteremtés céljá-
ból a búcsúzó 8. osztályosok fát
fognak ültetni az iskola udvarán,
a kipusztult, kiöregedett fák he-
lyére.

középiskolás, (Felföldi Anna,
Tarjányi Anita, Rezner Réka) va-
lamint 1 fõ „fõtechnikus” (Geiger
Zoltán) tevékenykedik folyama-
tosan és aktívan.

Szeretném kiemelni, hogy a
negyedik osztályostól a középis-
kolásig jó hangulatban, eredmé-
nyesen, közösen végzik munká-
jukat.

Ez úton is szeretnék köszö-
netet mondani:

 Hambalkó Ferenc igazgató
úrnak, aki minden területen segí-
ti munkánkat,

 Tetézi Lajos és Tetézi Attila
uraknak, akik segítik és támogat-
ják képernyõn való megjelené-
sünket,

 Szénási Sándor elektrotech-
nikai mûszerésznek, önzetlen tá-
mogatásáért,

 és azoknak a diákoknak,
akik egy-egy alkalommal segítik
munkánkat.

Végül, de nem utolsó sorban
köszönetet mondok mindazok-
nak, akik vállalták a Kölyök TV-
ben való szereplést!

Némedi János
Kölyök TV vezetõje

BESZÁMOLÓ AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR
ÉVES MUNKÁJÁRÓL 2004/2005.

Nagy örömömmel számolha-
tok be róla, hogy egyre több osz-
tály veszi igénybe a könyvtár szol-
gáltatásait könyvtárhasználati óra
keretében, s azon kívül is. Az év-
ben 22 könyvtári óra volt, melyet
a könyvtáros tartott, s számos
olyan óra, melyet szaktanár a
könyvtár lehetõségeit kihasznál-
va.

Nemcsak kötelezõ órákon lá-

togatják a diákok a könyvtárat,
hanem azon kívül is. Folyamatos
a beiratkozás. A rendszeres dél-
utáni könyvtárlátogatást segítik
a napközis és a diákotthonos ne-
velõk is.

A könyvtár hagyományos
szolgáltatásain túl (már-már ha-
gyományossá válik év végére az
ingyenes számítógép és Internet
használat), ebben az évben is igye-

kezett egyéb foglalkozásokkal
csalogatni a gyerekeket. Ilyen jel-
legû rendezvény, pl. az 5-6. és a
7-8. évfolyamoknak rendezett
könyvtárhasználati vetélkedõ.

Idén érdekessé teszi a könyv-
tári életet az országos Nagy
Könyv program, melynek célja
kiválasztani Magyarország két
legolvasottabb regényét. Jelenleg
a második forduló zajlik. Elmond-

* Felhívtuk a tanulók figyel-
mét olyan környezeti ártalomra,
mint a pollenveszély. A kirándu-
lások megkezdése elõtt „ Amit a
túrázóknak tudni kell” címmel, jó
tanácsokkal láttuk el õket.

* Rendszeresen jelentek meg
környezetvédelmi témájú cikke-
ink az Izsáki Hírekben.

* Környezetvédelmi tábort
szervezünk 2005.július 4-9-ig
Izsákon. Célunk a város feltérké-
pezése környezetvédelmi szem-
pontból. Tapasztalatainkat meg-
osztjuk az iskolavezetéssel és az
Izsák Város Önkormányzata ve-
zetõivel. Tervünket ismerik, vé-
leményünkre számítanak, anyagi-
lag támogatnak.

Végül köszönetet szeretnénk
mondani mindazoknak a kollé-
gáknak, akik munkánkat segítet-
ték. Nagyon sokan vannak.

Köszönöm a környezetvédel-
mi bizottság munkáját.

Hinterstein Ferencné
a Környezetvédelmi

Bizottság vezetõjeMédia szakkör, Kölyök Tv
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Kedves Olvasó!
Gyermekeink, pedagógusaink az iskola összes dolgozója nevé-

ben köszönöm hogy idõt szánt rá, és végigolvasta cikkeinket, bemu-
tatkozásainkat, amelyekkel az volt a célunk, hogy Ön is bepillantást
nyerjen éves munkánkba, s egyben megosztottuk Önnel sikereinket
is.

Ahhoz, hogy ennyi szép eredménnyel büszkélkedhessünk, a sze-
mélyi feltételek mellett alapvetõen befolyásoló tényezõként szerepel-
tek a tárgyi feltételeink biztosítására tett fenntartói intézkedések. Mind-
annyiunk nevében megköszönöm az Önkormányzat, az összes velünk
kapcsolatban álló partnerünk segítõ, odafigyelõ, jobbító szándékú tá-
mogatását.

Minden kedves olvasónak, minden izsákinak vidám nyarat kívá-
nunk!

Az összeállítást szerkesztette:
Frankó Jánosné igazgatóhelyettes

ható, hogy a gyerekek szívesen
vesznek részt a szavazáson, s így
az érdeklõdésük is nõ az iroda-
lom, az olvasás iránt.

A tavasz folyamán olvasást nép-
szerûsítõ kivételes rendezvénynek
adott otthont szerény könyvtárunk.
Az intézmények közötti kitûnõ kap-
csolatnak köszönhetõen a Szily
Kálmán Városi Könyvtárral együtt-
mûködve május 20-án író-olvasó ta-
lálkozót rendeztünk. A vendég Bö-
szörményi Gyula író volt. A szûk és
szerény körülmények ellenére kö-
zel 50 gyerek vett részt a lebilincse-
lõ rendezvényen. A gyerekek meg-
nyíltak, beszélgettek. A találó meg-
jegyzések, ügyesen megfogalmazott
kérdések mind arról adnak tanúbi-
zonyságot, hogy többször kellene
lehetõséget adnunk a kultúrálódás
ilyen formájának.

A Bács-Kiskun Megye Közok-
tatásért Közalapítvány idén is írt ki

pályázatot iskolai könyvtárak fej-
lesztésére. A pályázatot beadjuk, s
remélhetõleg legalább olyan sike-
res lesz, mint a tavalyi (számítógé-
pet tudtunk vásárolni).

A tanévet egy kis vetélkedõvel
zártuk a DÖK nap alkalmából. Az
alsó tagozatos gyerekek játékának
egyik állomása a könyvtár volt, ahol
az életkoruknak megfelelõ, játékos
feladatok formájában bizonyíthat-
ták, hogy mennyire jártasak a szólá-
sok, közmondások, mesék és a he-
lyi mondák világában.

Köszönetet szeretnék monda-
ni annak a házaspárnak, akik a
tanév elején, a már felnõtt gyere-
kük még használható, jó állapot-
ban lévõ ifjúsági könyveit az is-
kolai könyvtárnak ajándékozták.
Köszönjük!

Papp Zoltánné Bencze Éva
könyvtáros

Író-olvasó találkozó
a könyvtárban

Derûs nap köszöntött be iskolánkba, 2005. május 20-án eljött
Böszörményi Gyula író.

Könyvei közül néhányat már láttunk a könyvtárban, néhányan
olvasták is õket.

A várakozás izgalmát fokozta, hogy tudtuk: mozgássérült, csak
tolókocsival tud közlekedni.

Böszörményi Gyula „Gergõ és az álomketrec” címû könyve be-
került a 100 legjobb könyv közé.

A találkozó elején errõl a könyvérõl mesélt, majd az álmainkról
faggatott bennünket. Az iskolai könyvtár zsúfolásig megtelt érdek-
lõdõ gyerekekkel, akik egymás után mesélték el legtitkosabb álma-
ikat, félelmeiket. Az írónak mindenkihez volt néhány kedves szava,
jó tanácsa a rémálmok és félelmek legyõzéséhez.

Szinte hihetetlen, hogy egy mozgássérült ember a fantáziája
segítségével milyen csodálatos tereket képes bejárni! Regényének
hõsei álmaikban a világfa gyökér-, törzs-, lombszintjét keresik fel,
ott találkoznak a magyar mitológia hõseivel, a csodaszarvassal,
Hunorral, Magyarral, ketrecbe zárt rémálmokkal, jó és rossz manók-
kal, táltosokkal, boszorkányokkal. Könyvei tele vannak humoros
eseményekkel, de az íróból is árad a derû, a jóindulat. Érdekes be-
szélgetéssel töltöttünk el két órát, majd az író dedikálta könyveit,
mindenkinek ajándékozott egy aláírással ellátott fényképet magá-
ról.

Böszörményi Gyula egy fontos dologra tanított meg minket:
„Soha nem szabad feladni!”. Elmondta magáról, hogy másfél éve-
sen bénult meg a lába. Tíz éves volt, amikor rájött, hogy a könyvek
segítségével, a képzeletét használva járhatja be a világot. A tolóko-
csiban ülve nem az foglalkoztatta: „Miért velem történt ez ?”, ha-
nem a kesergésen túllépve megtalálta az élet értelmét: Elõbb sokat
olvasni, tanulni, majd könyveket írni - ez az õ mottója.

Valamennyiünk számára példa lehet az õ élete és mûvészi tevé-
kenysége.

Írta: Józsa Tímea 6. b

Búza és konkoly
Szorgos, de bizonytalan-

sággal teli nyári vasárnapra esik
Jézus Urunk tanítása a búza és
a konkoly viszonyáról. Széltõl,
víztõl letört, esõtõl rehûlt, ga-
zak által elnyomott búzatáblák
sodródnak szemünk elé. Gond
az aratás, gond az eladás, sok-
szor még a raktározás is; pedig
a központban az Élet áll, a dús
kalász, a mindennapi kenyér.
Fontos hát a tanítás, így gon-
dolja ezt a Megváltó Jézus.

Mi hát a búza és a konkoly?
Elõször is: mi magunk, emberi
személyiségünk, mely hordozza
az istengyermeki életet, a kegye-
lem mûveit. De ott van bennünk
a hiány és hiábavalóság lehetõ-
sége, - ó, ha csak a lehetõsége
volna! Mert szent értékeinket
annyiszor beszennyezi a rossz
hivalkodó valósága: a búza he-
lyére lépõ konkoly. Igaz, hogy
a búza, búza marad, a konkoly
ellenére is, de olyan szép lenne
tiszta álmainkat valóra váltani:
egészen csak Istennek élni, csak
a tiszta szeretetet élni, csak jó

VILÁG  VILÁGOSSÁGA

V A L L Á S

Egyházközségi hírek
- A templom belsõ felújítása idején vasárnap és nagy ünnepeken a Mûvelõdési Házban tartjuk a

szentmiséket, az egyébként szokásos idõpontokban. A hétköznapi és szombat esti szentmiséket a Kö-
zösségi Házban /Napközi Otthon/ végezzük.

- Július 26-a szent Joákim és szent Anna, a Boldogságos szûz szüleinek, Jézus Urunk nagyszüleinek
emléknapja. Szeretettel köszöntjük a nagypapákat és nagymamákat!

- Az ünnepélyes egyházmegyei Eucharisztikus napra már jelentkezni lehet. Szeretnénk autóbusszal
menni a közös ünnepre.

- Augusztus l5-én, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi szentmise rendet tartunk!

- Kérjük testvéreink adományait, felajánlásait a templom teljes felújításához! Adományainkat a
Takarékszövetkezetben a Szent Mihály alapítvány számlájára is befizethetjük!

gyümölcsöt teremni! Fáj, hogy
az Isten búzája mellett ott van a
Rossz konkolya.

Mi legyen hát a konkoly-ir-
tással? Nyilván nem az, hogy
valami élettelen érzéketlenség-
gel belenyugodjunk. Az sem,
amit az Ószövetség tett: Kitép-
ni a konkolyt. Mert sok búza
ment veszendõbe, s a konkolyt
is befogadó ember búzája is oda-
veszett a konkolytépés folytán.

Jézus Urunk konkolyirtást
végez, de a búzát meghagyja.
Elveszi bûneinket, s bûneink
miatt nem veszít el minket. “Én
sem ítéllek el, - menj, de többé
ne vétkezzél!” Elveszi a kon-
kolyt, s esélyt ad az emberi lé-
leknek, hogy most már csak a
jót válassza, teremje a bûnbá-
nat méltó gyümölcsét.

Istenem, mennyi lélek állt
már talpra Jézusunk tisztító,
gyógyító szeretetébõl! S há-
nyan tudtak új, sõt szent életet
kezdeni! Hála neked, Urunk,
szelíd és megértõ konkoly-
talanításodért.

De van egy végsõ alkalom
is: az aratás, az isteni igazság-

tétel napja. Mert a búza is, a
konkoly is belül hordja lénye-
gét. Az ember gyomlálna, de azt
sem tudja biztosan, melyik a
búza, melyik a konkoly. Isten,
Aki mindent tud, s Aki nem lát-
szatra ítél,  Õ válogatja szét,
hogy eleméssze a tûz a
gonoszat, s csûrébe gyûjtse drá-
ga termését, a jókat. Egyik lel-
ki író mondta: Mennyire meg-
lepõdünk majd az í téletkor,
amikor tiszteletreméltó embere-
ket látunk a pokolban, s meg-
vetett emberekkel találkozunk
a mennyországban!

Aratás van, jó és rossz szét-
választásának ideje van. Töre-
kednünk kell hát Megváltónk
segítségével, hogy kimaradjon
egyre inkább életünkbõl a
rossz, s helyét az igazi jóság,
irgalom és szeretet vegye át.
Mert kenyérré kell lennünk, s
abba nem való más. Add, Urunk,
hogy egyre t isztuló életünk
Neked dicsõségedre, testvére-
inknek pedig örömére és javára
váljék!

Podmaniczki Imre
plébános

Gyülekezeti hírek

- Kisizsákon istentisztelet: július 31-én (vasárnap), 14.30-tól
- Július 18-22. között minden reggel 8.00-tól 16.00 óráig kézmûves foglalkozások gyermekeknek

a református gyülekezeti házban.
- nyári hittan tábor Fertõszentmiklóson augusztus 8-13. között; még várunk néhány jelentkezést;

érdeklõdni a Lelkész Hivatalban
- látogasson el honlapunkra: www. sv-net.hu/izsakirefegyhaz
- A pihenni, nyaralni indulóknak, áldott, tartalmas töltekezést és szerencsés hazatérést kívánunk!

Magas állványon nyitott Biblia -
Mögötte szikár gyertyaláng lobog.
Ember sehol.
Ez az Ige -
Akit talán mindenki elhagyott.
Ketten vannak csak: a Könyv és a Fény. -
Ez az Ige -
Világ végén talán,
Vagy kezdetén.
Úgy érzem most:
Világ végén talán.
Ez az Ige:
Társtalan Fölség, fölséges Magány.
Ki bírja ki?
Ember sem bírja ki.
Poéta ki nem bírja
Ezt a magányt. - -
Csak a Világ Költõje,
Ki verseit a végtelenbe írja.

Ez az Ige.
Nem a megszokott kép.
Nincsen gyülekezet.
A családi kör nem üli körül.
Nézd, be szikáran lángol,
Félelmesen világol.
Önmagának örül.
Világok tornyosodtak fel Ölébõl
S vissza világok hullanak Ölébe.
S nézd, mily magára van:
Még egy szerzetes sem hajol fölébe.
Költõ, - ha egyszer minden elhagyott,
S nyitott lelkeddel magadra maradsz,
Magadra, mint a nyitott Biblia,
Magas polcon és olvasatlanul:
Szövétnek légy, ki ég, Önmagának elég -
S egyedül lenni Istentõl tanul.

(Reményik Sándor)



2005. július 15. 15. oldalIZSÁKI Hírek

Változások a fogászati körzetekben - változások a fogászati ellátásban

Néhány megjegyzés
Dr. Horváth Csaba fogorvos ismételten felveti mindazokat a kérdéseket,

amelyeket újságunkban évek óta rendszeresen megjelentet. Éppen ezért az ügy
elõzményeire nem kívánok visszanyúlni, hiszen azokra az újságban rendszere-
sen megválaszoltunk. Mindenesetre nem lehet szó nélkül elmenni a levél né-
hány kitétele mellett. Ezekkel kapcsolatosan az alábbi a véleményem: Az írás
hangneme, stílusa minõsíti íróját. Olyan dolgokat próbál a volt polgármester, a
jelenlegi polgármester, Fillér doktornõ, és jómagam nyakába varrni, amik nem
helytállóak. Az egészségügyi ellátásért, annak finanszírozásáért, jogi szabályo-
zottságáért nem a helyi önkormányzat és annak vezetése a felelõs. Jobban tenné
Horváth doktor, ha az immár csaknem nyolc éve kormányon lévõ pártja felé
tenné meg észrevételeit, hiszen a választási kampány ígéretein túl semmit sem
tettek a magyar egészségügy megreformálásáért.

Megjegyezni kívánom, hogy a korábbi években nem volt semmi problé-
ma Izsákon a fogászati ellátással, sõt álláspontom szerint ma sincs. Horváth
doktor részérõl sem merült fel addig probléma, amíg az önkormányzattól min-
den olyan feltételt és lehetõséget megkapott, amit kívánt. Így került hozzá
többek között a praxis, a vadonatúj fogászati kezelõegység több millió forint
értékben. Így jutott hozzá a két helyi praxis olyan megosztásához, ami számára
kedvezõbb volt.

Ezeket persze elfelejti megemlíteni levelében. Az önkormányzat döntése
értelmében Izsákon két közel egyforma fogászati praxisnak kell lennie. Ez
természetesen most a levélíró részére hátrányosabb, mivel ugyan a kenyere
megmaradt, de a vaj kevesebb lett rajta. Ez természetesen sérelmezhetõ, de a
hosszú idõn keresztül élvezett elõny ezt mindenképpen kompenzálja. Ez a
döntés korábban a képviselõ-testület, - majd most a bizottság részérõl- megszü-
letett, éppen Horváth doktor javaslatára. Ezért is érthetetlen számunkra, hogy
az õ javaslatának elfogadása esetén is kifogásolja a döntés formáját és tartalmát.

Természetesen, ha törvényességi problémája van, úgy a Közigazgatási
Hivatalhoz fordulhat.

A magunk részérõl a fogászati ellátás kérdését megoldottnak és rendezett-
nek tartjuk. Attól, hogy az sérti valamelyik fogorvos érdekeit az még törvényes
és jogszerû. Ezt a levélírónak is meg kell emésztenie.

Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Május 13-án kaptam az OEP-tõl (Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár) egy új
fogászati praxis-szerzõdést, ami Izsák jegy-
zõje által 2005. márciusban leadott adatok
alapján készült. Ezek az elõzõ évekhez
képest módosított adatok megváltoztatják
a fogászati körzethatárokat. Errõl a márci-
usi határozatról, döntésrõl nem tudott az
egészségügyi bizottság, nem tudtam én sem,
az egyik érdekelt fogorvos. Errõl a márci-
usi döntésrõl csak Izsák legszûkebb veze-
tése, jegyzõje és Fillér doktornõ tudhatott.
E módosítás önökre is kihatással lesz, ezért
részletesen elmondom a fogászatban ki-
alakult helyzetet és a jövõt. Mivel a fogá-
szat finanszírozásáról és a rendelõk önfenn-
tartásáról lesz szó, nem lehet kikerülni az
anyagiakat. Ezért elõre elnézést kérek. A
kilencvenes években az egészségügy fi-
nanszírozását az önkormányzatoktól az
OEP vette át. A feladat, a szervezés maradt
az önkormányzatnál csak a finanszírozás
került az OEP-hez. A körzeti orvosi rend-
szert háziorvosi rendszer váltotta fel. A pa-
ciens a betegkártyáját és ezáltal a fejkvótá-
ját bármelyik háziorvosnak leadhatja, eset-
leg átviheti. A háziorvosokat a náluk lévõ
betegkártyák számától függõen finanszí-
rozza az OEP. Tehát, kimondhatjuk, hogy
háziorvosi téren megvalósult a feltételnél-
küli szabad orvosválasztás. A fogászati vál-
tozásokról nagyon részletes tájékoztatást
tartottak.  Minden polgármestert és fogor-
vost meghívtak. A fogászatban több éves
kísérletezés után ’95-96-ra a következõ
helyzet alakult ki. Kiszámították, hogy egy
közepes munkabírású fogorvos minimum
3600 lélekszámú körzetet tud ellátni. Eh-
hez heti 30 óra munkaidõt rendeltek. Tehát
egy teljes fogászati praxis, ha azt akarjuk,
hogy önfenntartó legyen, és ne szoruljon
önkormányzati támogatásra: minimum
3600 paciens és heti 30 óra munkaidõ. Fi-
nanszírozás: fejkvóta + teljesítményfinan-
szírozás. Fejkvóta: átlagosan számolva 50
Ft/fõ/hó. Ez egy fix összeg: a körzetben
lakó, állandó bejelentéssel rendelkezõ la-
kosok száma szorozva 50 Ft-tal.

Ezért a havi fix összegért a fogorvos
a körzetéhez tartozó lakosoknak, pacien-
seknek köteles minden nekik járó kedvez-
ményt megadni. Köteles elvégezni azokat
a fogászati beavatkozásokat, amelyek a tel-
jesítményfinanszírozásban csak 50%-ig
vannak kiegyenlítve, vagy esetleg 0 fo-
rinttal vannak dotálva. Ilyen kedvezmény
pl. a foghúzás. A foghúzás teljes mérték-
ben a fejkvótába van beépítve. Teljesítmény
értéke 0 Ft. A Kecskeméti Rendelõ Intézet
2004-es kimutatása szerint egy foghúzás
önköltsége 1500 Ft. Ha a paciens nem a
saját körzeti fogorvosához megy foghú-
zásra, ezért fizetni kell, mert a másik fogor-
vosnak a foghúzásra csak kiadása van, OEP
bevétele nincs. Az OEP a foghúzás árát
már elõre odaadta a paciens saját körzeti
fogorvosának a fejkvótájában. Pl. ezért kell
fizetni a foghúzásért az izsákiaknak a kecs-
keméti ügyeleten.

Teljesítményfinanszírozás: Ez  az el-
végzett és bejelentett munka mennyiségé-
tõl függ. Az elvégzett munka mennyisége
a körzethez tartozó paciensek számától
függ. Kisebb körzet, kisebb teljesítmény,
nagyobb körzet, nagyobb teljesítmény le-
hetséges. Ezért kell törekedni a minimum
3600 fõs körzetekre. Egy közepes munka-
kedvû és közepes munkabírású fogorvos,
aki nem faragja le a munkaidejét, hanem
normálisan kidolgozza kb. 200 Ft/fõ/hó
finanszírozást tud elérni (fejkvóta + telje-
sítményfinanszírozás együtt). Ha egy ön-
kormányzat biztosítja a minimum 3600 fõ
lélekszámú körzetet, akkor megkövetelheti
a fogorvostól az önfenntartást, megtagad-
hatja a fogorvosi praxis anyagi támogatá-
sát. Csonka körzet esetén nem! A fogászati
alapellátás önkormányzati feladat! Az ér-
tekezleten a polgármestereknek megmond-
ták, hogy egy feladatunk van: a teljes mi-
nimum, 3600 fõs körzetek biztosítása, ki-
alakítása. A kistelepülések, ahol nincs ele-
gendõ lakos, fogjanak össze, hozzanak lét-
re önkormányzati társulásokat a fogászati
ellátásra. Ahol ezt nem csinálják meg, ott
csonka praxisok alakulnak ki. Csonka pra-
xis esetén a fogorvos nem tudja kitermelni
a rendelõ fenntartásához szükséges OEP
finanszírozást, a hiányt az önkormányzat-
oknak kell pótolni, vagy a pácienseknek
kell fizetni. Ugyanakkor megmondták a
fogorvosoknak is, hogy segítsék a polgár-
mestereket a teljes praxis kialakításában,
mert csonka praxis esetén a saját állásuk
foroghat veszélyben. 1995-96-ben Izsá-

kon kb. 6550 lakos volt. Hiányzott több
mint 600 paciens. Ez középértéken szá-
molva havi 120.000 Ft forráshiányt jelen-
tett. De Páhi (1400 lakos) Dr. Molnár Judit
külföldre távozása után kb. másfél évig üres
volt. Ágasegyháza (2014 lakos) körzetileg
Kecskeméthez tartozott (Dr. Mezõs Ottó
fõorvos úr körzete volt). K. Szabó József,
Izsák akkori polgármestere, sem Páhi sem
Ágasegyháza beszervezésére nem tett egy
lépést sem. Azt sem tudta, hogy mi a fel-
adata. Honnan is tudta volna, hiszen az ér-
tekezletre sem jött el (Rigóné Katikát küld-
te be), tõlem tanácsot nem fogadott el. Így
megpróbálkoztam én. Összeegyeztettem a
fogorvosi és az önkormányzati gondolko-
dási módot. Elképzelésem (több is volt) a
következõ volt: hozzunk létre Izsák és
Ágasegyháza között önkormányzati társu-
lást. Így együtt 8600 lakos esik 2 fogászati
praxisra. Izsák is jól jár, mert hosszú idõre
megoldódik a pacienslétszám, teljes praxi-
sok alakulnak ki, így az önkormányzatnak
a fogászatok fenntartása nem kerül egy fil-
lérbe sem és a pacienseknek is így a legol-
csóbb. Ágasegyháza is jól jár: nem kell Kecs-
kemétre járni fogászatra, hanem a sokkal
közelebbi Izsákra, az ágasi önkormány-
zatnak sem kerül semmibe a fogászat fenn-
tartása, az ágasi pacienseknek is minden
kedvezmény jár, sõt idõvel kihelyezett ren-
delést is be lehet indítani. Ezt a tervet fúrta
meg Fillér doktornõ. Õ Ágasegyházán
önálló, Izsáktól független finanszírozású
fogászatot akart. Ágasegyháza vezetése
Fillér doktornõ verzióját fogadta el. Leg-
nagyobb megdöbbenésemre K. Szabó Jó-
zsef is! Az õ feladata az lett volna: ha
Ágasegyháza nem csatlakozik, hagyja a
fenébe, Fillér doktornõvel együtt, csinálja-
nak azt amit akarnak, ha önálló fogászatot
akarnak semmi közünk egymáshoz. For-
duljunk Páhi felé! De Izsák polgármestere
Fillér doktornõ privát ágasegyházi üzletét
támogatta. Ki merem jelenteni mindenki
elõtt, hogy Fillér doktornõ, K. Szabó Jó-
zsef és az akkori EÜ bizottság Izsák érdeke
ellen, az izsáki fogászat jövõje ellen dolgo-
zott. Sajnos ma, 2005-ben beigazolódik,
hogy igazam volt.

Amíg a vita zajlott (több mint egy
évig) én megpályáztam és az önkormány-
zat meg is szavazta, hogy Izsákon én kap-
jam a lakosság 60%-át, heti 30 órás mun-
kaidõvel. Fillér doktornõ 40%-ot kapott
heti 20 órás munkaidõvel. Ezen megint
összevesztünk Fillér doktornõvel. A békes-
ség kedvéért felajánlottam, hogy legyen
minden (Izsák és Ágasegyháza is) fele-fele.
Ebbe Fillér doktornõ nem ment bele. Ez-
zel én lezártam a témát. Így alakult ki a
három fogorvosi praxis. Dr. Horváth Izsá-
kon 3900 fõ, 30 óra heti munkaidõ, Dr.
Fillér Izsákon 2700 fõ, 20 óra heti munka-
idõ, Dr. Fillér Ágasegyházán 2000 fõ, 15
óra heti munkaidõ. Fillér doktornõ megint
csinált egy huszárvágást. Közalkalmazott-
ként mûködtette a praxisokat, így nem egye-
sítette azokat. Két csonka praxist mûködte-
tett. Így egyikre sem vonatkozott a 3600
fõ fölött belépõ degresszió, és mindkét ön-
kormányzattól támogatást kért és kapott is,
vagyis mindkét önkormányzat tejelt. Õ ren-
delkezett az ország egyik legnagyobb be-
teglétszámú körzetével és mégis három
helyrõl kapott támogatást. Bohócot csinált
az OEP-bõl, Izsák és Ágasegyháza önkor-
mányzatából. Hogy négy év alatt mennyit
kaszált, azt nem tudom, de nem is érdekel.
2000. szeptemberében azonban Fillér dok-
tornõ és Ágasegyháza közös megegyezés-
sel szerzõdést bontott. Hogy miért kellett
eljönnie nem tudom, de ez sem érdekel.
Viszont nagyvonalúan otthagyott 2000
pacienst! Középértéken számolva havi
400.000 Ft bevételi lehetõséggel. Attól a
pillanattól kezdve napirenden van most
már, hogy Izsákon felezzünk. Fillér dok-
tornõ sohasem kért engem személyesen
arra, hogy változtassunk a körzeti elosztá-
son, mindig csak Izsák vezetõivel beszélt.
Nagyon jó társakra talált. Ugyanis 2000-
ben a hulladéklerakóval kapcsolatban
szembefordultam Mondok Józseffel, Izsák
új polgármesterével. 2001-ben meg is sza-
vazta a képviselõ-testület 8 tagja az 50-
50% körzetfelosztást. Ezt a támadást úgy
védtem ki, hogy nem írtam alá az új meg-
állapodást, így maradt a 60-40%-os felosz-
tás. Ugyanis a körzetek létszámváltoztatá-
sánál elõször egy megállapodásnak kell (kel-
lene!) készülnie az önkormányzat és a pra-
xis tulajdonosa között. A jegyzõk ezt a vál-
tozást jelentik be az OEP-nek. Az OEP en-
nek alapján módosíthatja a szerzõdést. Szó-

val 2001-ben nem írtam alá semmit, de
megfogadtam, ha még egyszer megpisz-
kálnak, pontot teszek a vita végére. Ez most
jött el 2005. május 13-án. Azonnal kértem
egy EÜ bizottsági ülést. Május 24-én meg-
történt. Szerintem minden egészségügyre
tartozó kérdést az EÜ bizottságnak kellene
tárgyalni, még ha Izsák vezetõi nem is így
gondolják, sõt márciusban is így kellett
volna! Dr. Hauzmann János címzetes fõ-
jegyzõ úr által márciusban leadott felosz-
tást nem fogadtam el. Az minden volt csak
korrekt nem! Minden korosztályt össze-
kutyult, természetesen Fillér doktornõ ja-
vára! Én beadtam egy korrekt 50-50%-os
felosztási javaslatot. Fillér doktornõ nem
vett részt az EÜ bizottság ülésén. Telefo-
non keresztül megbízta a fõjegyzõ urat az
érdekképviseletével. Így javaslatomat a
fõjegyzõ úr fogadta el Fillér doktornõ ne-
vében.

Javaslatom egyik pontja a körzetha-
tárok kijelölése. Dr. Fillér körzete, belterü-
let: Kinizsi utcától - Kölcsey utcától az állo-
más felé esõ terület. Külterület: Kisizsák,
Matyó, Uzovics, Vadas. Dr. Horváth kör-
zete, belterület: Kinizsi utcától - Kölcsey
utcától, Orgovány felé esõ terület.

Külterület: Szajor, Gedeon. 2005.
augusztus 1-tõl ezek a körzetek érvénye-
sek. Az EÜ bizottság ülésén két vitás kér-
dés merült fel.

1. Munkaidõ. 2. Szabad orvosválasz-
tás.

1. Munkaidõ
Két munkaidõ van. Az egyik az OEP-

szerzõdésben szerepel. Ez most már mind-
kettõnknek 26-26 óra, hetente. De minden
fogorvos, amikor megkéri az ANTSZ en-
gedélyét, bejelenti, hogy heti hány órát akar
dolgozni. Ez nem lehet kevesebb az OEP-
munkaidõnél, de több lehet. Dr. Fillér és az
én ANTSZ-engedélyem is heti 30 órára
szól. Ezt mi kértük szabad akaratunkból,
senki sem kötelezett rá. De ha egyszer meg-
kértük, akkor ezt kell betartani. Fõjegyzõ
úr rosszul tudta, Mezei Zsolt gyógyszerész
úr tudta jól. Tehát nem a 26 órát, hanem a
heti 30 órát kell kiírni és betartani. Sõt már
évek óta ezt kellett volna Fillér doktornõ-
nek is. Nem 16-ot, nem heti 20-at, nem 26-
ot hanem heti 30 órát! Én is szabálytalan-
kodtam. De én nem lefaragtam a munka-
idõbõl, hanem a jobb betegellátás érdeké-
ben többet írtam ki és tartottam be. Nem
30-at, hanem 34-et. Így Fillér doktornõ-
nek fel kell menni heti 30 órára, nekem
meg visszamenni heti 30 órára!

2. Szabad orvosválasztás. Az EÜ bi-
zottsági ülésen a fõjegyzõ úr kétszer ki-
hangsúlyozta, hogy Magyarországon sza-
bad orvosválasztás van. Igen, ez igaz a há-
ziorvosi hálózatra, mert ott mozgatható
kártyarendszer, mozgatható fejkvóta van.
A fogászatban azonban állandó lakhely
szerinti körzeti fogorvoshoz kötött fejkvó-
ta van. Ez a fejkvóta nem mozgatható, és
ez tartalmazza a kedvezményeket. A ked-
vezmények csak ott járnak, annál a fogor-
vosnál járnak, ahova a fejkvótát utalja az
OEP. Tehát a fogászatban is szabad orvos-
választás van, de kedvezmények átvitele
nélkül! Ezt is rosszul tudta a fõjegyzõ úr!
Izsák, Magyarországon egy kis sziget volt.
Itt eddig, 2005. augusztus 1-ig, tényleg sza-
bad orvosválasztás volt a fogászatban is.
Persze, hogy tudom, mert én vezettem be,
Fillér doktornõ többször kifejezett tiltako-
zása ellenére. Fillér doktornõ és Izsák ve-
zetése 1996-ban rengeteg hibát követett el
a fogászat szervezésében. Nem akartam,
hogy az önök szervezési hibái Izsák lakos-
ságán csattanjanak. Akkor megfogadtam,
hogy amíg én látom el Izsák 60 %-át, amíg
ezt nem bolygatják, amíg békén hagynak
dolgozni addig minden Izsákinak, minden
kedvezményt megadok. Annak a Matyói-
nak, Kisizsákinak, Felsõvárosinak stb. is,
aki sohasem tartozott hozzám, akiknek a
fejkvótáját mindig is Fillér doktornõ kap-
ta. Ezt erkölcsi kötelességemnek tartottam.
Fõjegyzõ úr! Izsák vezetése ezt most rúgta
fel! Ezen túl is lesz szabad orvosválasztás.
(Ez természetes). De az is természetes, hogy
kedvezmények nélkül. Ma, 2005-ben,
Izsák lakossága 6249 fõ. Így a megkívánt
7200-as minimumhoz képest a hiány 951
fõ. Ez a fogászati praxisok bevételénél kö-
zépértéken számolva havi 190.200 Ft hi-
ányt jelent. (951x200). Ez a forráshiány
évi 2.500.000 Ft. Tehát, Izsák vezetésének
(vagy fõjegyzõjének) márciusi manipulá-
ciója nemcsak havi 30.000 Ft fejkvóta át-
adását jelenti Fillér doktornõ számára, ha-
nem a teljes forráshiány felezését. Azt a

forráshiányt kell most felezni, amit Fillér
doktornõ, K. Szabó József és az EÜ bizott-
ság 1996-os tevékenysége okozott. Ezzel
nem oldottak meg semmit. Létrehoztak két
csonka praxist. Az évi 2.500.000 Ft bevé-
teli forráshiányt valahogy elõ kell teremte-
ni. Vagy az Önkormányzat fizet, vagy a
páciensek fizetnek. Ezt köszönheti Izsák
lakossága a fent említetteknek. A jövõ kilá-
tástalan. Körülöttünk minden kis település
fogászati szempontból foglalt. Így a lakos-
ság számának csökkenésével a bevételi for-
ráshiány évrõl-évre nõni fog. Még egy
dolgot tisztázni kell. Ez a törvényesség!
Törvényesen járt-e el Izsák vezetõsége és
címzetes fõjegyzõje 2005. márciusában?
Az OEP minden évben bekéri a jegyzõktõl
a települések lakosságszámának változá-
sát. (születés, elhalálozás, odakötözés, el-
költözés). A fõjegyzõ úr nem csak ezeket a
változásokat adta le 2005. márciusában,
hanem belenyúlt a praxisokba. A 60-40%-
os arányhoz képest minden korosztálynál
megváltoztatott adatot adott le. Ezek az
adatok az 50-50% aránynak sem felelnek
meg. S mindezt tudtom nélkül, új megálla-
podás nélkül. 2001-ben az Önkormányzat
50-50%-os elosztási határozata alapján fel-
szólítottak új megállapodás készítésére.
(nem egyeztem bele). 2005. márciusában
azonban a tudtomon kívül leadták az OEP-
nek a megváltoztatott adatokat, mintha már
új megállapodás készült volna. Ezzel elin-
dították a praxisom csonkítását. A praxis-
jogra törvény van. A praxis tulajdonjog,
eladható, vásárolható, örökölhetõ, a pra-
xisnak kiszámítható ára van. Amikor Szán-
tó doktornõ megvásárolta Olasz doktornõ
gyermekorvos-praxisát, fõjegyzõ úr az ön-
kormányzati ülésen kihangsúlyozta, hogy
az önkormányzatnak csak beleegyezési
(nem döntési) joga van. Az én praxisom-
nak is van ára, a 10%-nak is van ára. A
praxis ára a hozzátartozó páciensek számá-
tól és a havi bevételtõl függ. Fillér doktor-
nõ ezt tudja, azért nem tárgyal velem sze-
mélyesen. Sokkal kényelmesebb volt Önö-
ket (Önt) elõre tolni. Így Önök (Ön) elin-
dították a praxisom csonkítását a tudomá-
somon kívül. Ha ez törvényes volt 2005-
ben, akkor 2006-ban is az lehet. És ez már
veszélyes!

Polgármester úr! Ha egy izsáki egy-
let hoz egy határozatot, hogy Ön a benzin-
kútjának egy kútfejét ajándékozza el egy
rászorult benzinkutasnak, mit mond?! Azt,
hogy ez egy gittegyleti döntés, és jót nevet
rajta. 2001-ben én is így tettem. De ha az
ajándékozási eljárást már el is indítják a
háta mögött, s Ön már az elkészített aján-
dékozási szerzõdést aláírásra megkapja,
akkor már komolyan veszi. Ez történt az
én fogászati-praxisommal 2005. márciu-
sában. Amikor 2005. május 13-án meg-
kaptam az OEP-tõl az új szerzõdést, be-

mentem reklamálni. Mutatták a március-
ban kapott adatokat. El sem akarták hinni,
hogy én errõl nem tudtam! Fillér doktornõ
igényeit az én praxisom csonkításának el-
indításával próbálták kielégíteni. Az izsáki
önkormányzatnak felteszem a kérdést, s
kérem név szerint foglaljanak állást: törvé-
nyesnek tartják-e a praxisjog ismeretében,
hogy Izsák vezetõje (vagy fõjegyzõje)
2005. márciusban a tudtom nélkül elindí-
totta praxisom csonkítását? (ez a csonkítás
a 2001-es önkormányzati határozatnak
sem felel meg!). Ebben a kérdésben kérem
a közigazgatási hivatal állásfoglalását is. Ha
ez törvényes volt 2005-ben, akkor törvé-
nyes lesz 2006-ban is! Ha ez Izsákon tör-
vényes, akkor minden településen érvé-
nyes. Ha ez törvényes, akkor a települések
vezetõi bárhol, bármikor, bármelyik fogá-
szati praxissal azt csinálnak, amit akarnak.
2001-ben megfogadtam: ha még egyszer
a fogászati praxislétszám szóba kerül, pon-
tot teszek a vitára. Május 13-a után én ad-
tam be egy korrekt 50-50%-os javaslatot.
De tudja meg, Fillért doktornõ, és a páci-
ensek is, hogy nem csak a bevétel lesz fele-
fele, hanem a körzetlétszám is, a vele járó
munkaidõ is, és a munka is. Ezzel Izsákon
is megszûnt a feltétel nélküli szabad orvos-
választás. A bevételi forráshiányt is felez-
tük. Ezt a forráshiányt vagy az önkormány-
zat fizeti vagy a páciensek. Ha Izsák veze-
tõségének így a jó, akkor legyen így, to-
vább nem tiltakozom. Ha 1996-ban rám
hallgatnak, ma Izsákon teljes fogászati-pra-
xisok vannak, már régen üzemelne az in-
gyenes fogászati ügyelet. Én a fogászati
ellátásban és az ügyelet szervezésében ma-
ximálisan ki akartam használni az OEP-
támogatást. Azt akartam, hogy minél ke-
vesebb kiadás terhelje az Önkormányza-
tot, és a páciensek zsebét. Terveimet Izsák
vezetõi sohasem támogatták. Ha nekik így
jó, akkor már nekem is. Terveimet, fejlesz-
téseimet önállóan valósítottam meg. Ígér-
tem és be is állítottam a RTf-t. Most vásá-
roltam egy lézerberendezést. Augusztus1-
tõl beindítom a lézeres sebkezelést, a lézer-
terápiát. Az én körzetemben lakóknak ter-
mészetesen ingyenes lesz. Olyan fejleszté-
seket valósítottam meg minden segítség
nélkül (RTf, lézer) amivel kevés vidéki ren-
delõ rendelkezik. Vannak még további ter-
veim, idõvel azokat is valóra fogom válta-
ni.  A kialakult helyzetért Fillér doktornõ,
K. Szabó József, Izsák vezetése és az 1996-
os EÜ bizottság felelõs. A kecskeméti ügye-
leten az izsákiaknak több ezer forintot kell
fizetni a foghúzásért. Ezért mindenki csak
nekem panaszkodik, az újságba egy páci-
ens sem írt. Amennyiben az új helyzet nem
tetszik Izsák lakóinak, ne nekem panasz-
kodjanak, hanem forduljanak azokhoz,
akik ezt elõidézték.

Tisztelettel: Dr. Horváth Csaba
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Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
 egyéb építmények bõvítésénél

Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés

Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

  Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:

vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással

MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE  KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.

TEL: 374-441, 06-30-319-0025

Anyakönyvi HírekAnyakönyvi HírekAnyakönyvi HírekAnyakönyvi HírekAnyakönyvi Hírek

Önkormányzati lap
Kiadja: Izsák Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Mondok József

Szerkesztõség: Tetézi Lajos fõszerkesztõ,
Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, Tetézi Attila

Cím: 6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Telefon/fax: 76/375-900

Hirdetésfelvétel: Izsák Kht. Tel.: 76/568-076
Készítette: Kópia Kft. Kiskunhalas. Felelõs vezetõ: Lichtenberger Tibor

ISSN 1587-7418

AZ IZSÁKI ÁFÉSZ AJÁNLATA
Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokban!
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Ügyeletek

HÁZTARTÁSI BOLT
Székpárna 34x34x2 cm 199.- Ft
Viaszos vászon 100x140 599.- Ft
Befõzéshez üvegtetõ   20.- Ft
Szalmakalap 511.- Ft
Hûtõtáska 1.750.- Ft-tól
Esõkabát                                     694.- Ft-tól
Bozont függöny 6.640.- Ft
Savanyító edények                   318.- Ft-tól
Savanyító leszorító   85.- Ft
Tomi Kristály 6 kg-os+vödör 2.550.- Ft
Szúnyog- és kullancsriasztó 547.- Ft
Szúnyogriasztó spirál 365.- Ft
Kerti fáklya 255.- Ft
Faszén, faszéngyújtó olaj 593.- Ft
Grillezõ tálca 35.- Ft-tól
Növényvédõszerek: gombaölõk 73.- Ft-tól
 Rovarölõk 281.- Ft-tól,
Gyomirtók  593.- Ft-tól.

ÉLELMISZER BOLTOK JÚLIUS 15-28-IG
Domestos 750 ml 355.- /db
Clorox hypó 1/1 215.- Ft/db
Befõzési fólialap 17x17 50 db  55.- Ft/db
 Puszta háztartási törlõ 2 tek. 119.- Ft/db
Inci-Fincsi üdítõital 5/1 199.- Ft/db
Izsáki 8 t. tészta eperlevél, vékonycérna
200 gr     89.-Ft/cs
Maggi grízgaluskaleves 63 gr  159.- Ft/csg
 Danone K és F joghurt 150 gr  55.- Ft/db

Sole Farmer tejföl 20 % 375 gr   119.- Ft/db
IPARCIKK ÁRUHÁZ

Tovább tart az AKCIÓS VÁSÁR
A RUHÁZATI RÉSZEN!

30-40-50 % engedménnyel kaphatók gyermek-,
nõi-, férficipõk, szandálok, pólók, ingek,

rövidnadrágok
A MÛSZAKI RÉSZEN

Faliképek több méretben
                                  160.- Ft-tól 2.820.- Ft-ig
Falitükrök  650.- Ft-tól 1.250.- Ft-ig
0.7 l befõzõ üveg 61.- Ft + tetõ 19.- Ft
1 l befõzõ üveg 93.- Ft + tetõ 31.- Ft
l.7 l befõzõ üveg 125.- Ft+ tetõ 31.- Ft
4 l befõzõ ü 270.- Ft + tetõ 53.- Ft
28-as kerékpár köpeny normál

660.- Ft-tól 985.- Ft-ig,
26-os MTB köpeny 780.- Ft
20-as Camping köpeny 600.- Ft
3/4 kerti csap 64.- Ft, 1/2 BB golyós csap

   1.160.- Ft
Fúrógép 2.890.- Ft, Sarokcsiszoló 115" átm.

   2.890.- Ft
Dekopír fûrész    6.590.- Ft
Sarokcsiszoló 2000 W           8.690.- Ft
Asztali satu 120-as     5.000.- Ft
Asztali satu 100-as     4.460.- Ft

Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!

Születtek: Fülöp Attila an: Fülöp Bernadett, Börcsög Ferenc
an: Csavera Sarolta.

Házasságkötés:  Rehó János és Magyar Tímea, Hegedûs Csa-
ba és Cserna Henrietta.

Meghaltak: Szakál Ferencné sz: Csinos Julianna 77 éves, Má-
tyás kir. u. 1., Szabó Marianna 28 éves Gödör u. 18., Horváth Lász-
ló  83 éves  Orgoványi u. 42., Csontos István 83 éves Kisfaludy u.
6., Mendi Béla 63 éves Szigligeti u. 3., K. Szabó Jenõné sz: Szal-
ma Katalin 80 éves Kossuth L. u. 70., Körömi Miklósné sz: Vé-
kony Ilona 72 éves Andrássi u.7., Halek Gézáné sz: Kresák Julian-
na 8l éves Mezõ u. 36 ., Janovics István 73 éves Batthyány u. 5.,
Marton Imre 77 éves Mezõ u. 80., Jakab Mihályné sz: Palotás
Terézia 69 éves, Katona J. u. 29., Tóth István 80 éves, Fleming u.
5., Orbán Alfonz 66 éves bajai  lakos.

Orvosi ügyelet
Július 18-24: Dr. Rigó József Zsolt

Július 25-31: Dr. Pap Gyula
Augusztus 1-7: Dr. Nagy Imre

Augusztus 8-14: Dr. Rigó József Zsolt
Augusztus 15-21: Dr. Nagy Imre

A mindenkori ügyeletes orvos a 06-20-962-4594-es számon hívható!

Gyógyszertári ügyelet
Július 18-24: Izsák, T: 569-208

Július 25-31: Szabadszállás, T: 558-028
Augusztus 1-7: Izsák

Augusztus 8-14: Szabadszállás
Augusztus 15-21: Izsák

Rendõrségi ügyelet
06-30-546-7196

Polgárõrség
06-30-555-6654

Kábeltévé ügyelet
Július18-24: Farkas Zsolt, Garai tér 7. Telefon: 06-20/436-7400

Július 25-31: Izsák László, József A. u. 8. Telefon: 06-20/475-7966
Augusztus 1-7: Farkas Zsolt

Augusztus 8-14: Izsák László
Augusztus 15-21: Farkas Zsolt

Tisztelt Olvasóink!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a könyvtár 2005. augusztus 3-

tól 17-ig zárva lesz. Nyitás: augusztus 18. szerda.
Szíves megértésüket köszönjük!

Üzlethelyiségek
KIADÓK

az iskolával
szemben, a volt
“100 Forintos”
bolt épületében.

Érd:
HOLSZA TRAFIK

Izsák,
Szabadság tér 3-5.

Apróhirdetés
Az Orgoványi határnál
10 ha. földterület eladó.
Érd.: 375-506 (18 óra után)

FELHÍVÁS IZSÁK LAKOSSÁGÁHOZ

Tisztelt Izsákiak!
A növényi pollen okozta, allergiás megbetegedések szaporodása miatt az országgyûlés a közelmúlt-

ban szigorította a növényvédelemrõl szóló törvényt és kötelezte az ingatlanok tulajdonosait, ill. a
földhasználókat, a földek gyommentes állapotban tartására.

Kiemelt elbírálás alá esik a parlagfû, amelynek virágzását, a törvény szerint, a földhasználó minden
év június 30-ig köteles megakadályozni és ezt követõen a vegetációs idõszak végéig ezt az állapotot
fenntartani.

A fentiek elmulasztása esetére a törvénymódosítás úgy rendelkezik, hogy - minden elõzetes felhívás
nélkül - közérdekû védekezést kell végrehajtani, s ennek költségeit a földhasználóval megfizettetni, a
kiszabandó nagy összegû bírsággal együtt.

Az allergiától szenvedõ embertársainkkal együttérezve, és a mindannyiunknak kellemetlen szank-
ciók elkerülése érdekében is kérem, hogy minden ingatlantulajdonos szíveskedjen a gyomtalanítást
elvégezni.

Mondok József polgármester

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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