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Hirdessen
az Izsáki
Hírekben

és az Izsáki 
Televízióban

Horváthné Rádóczi Judit
Meghatottságot és 
örömöt érzek ezek-
ben a pillanatokban. 
Bizony alaposan fel 
kellett készülni, hogy 
bizonyítani tudjunk. 
Én egyébként már 

korábban elkezdtem az iskolát, de 
ki kellett hagynom néhány évet, ám 
most nem bánom, hogy újra neki-
vágtam. Nehéz volt, de megérte. Az 
osztályközösségünk is kiváló volt, 
szép időt töltöttünk együtt. Nagyon 
fog hiányozni a társaság!

Horváth Elvira
Én mindenkit arra 
biztatok, hogy mer-
jen belevágni. Meg 
lehet csinálni, csak 
akarni kell, és per-
sze tanulni.  Igye-

keztem úgy felkészülni a vizsgára, 
hogy ne csupán a szerencsén 
múljon a dolog, legyen egy biztos 
tudásom. Most már elmondha-
tom, hogy sikerült. Nagyon örülök 
ennek!       

-tetézi-

tak itt azok közül is, akik több 
éve visszajárnak. Izsákon mindig 
szívélyes vendéglátásban van 
részünk, nyugodt, zavartalan 
munkára van lehetőségünk. Talán 
egyetlen hiányosságként a műte-
rem hiányát említhetem, amely 
sajnos, itt Izsákon nem megoldott. 
Ez rossz időben érezteti hatást, de 
reméljük a jövőben ez is megol-
dódik egy osztályteremmel, vagy 
hasonlóval. 

A tájegység, amelyben, s 
amelyből dolgozunk, nemcsak 
Izsákból, hanem a környező te-
lepülésekből áll. Külön vonzereje 
ennek a térségnek, hogy az igazi, 
hamisítatlan alföldi atmoszféra 
érhető itt tetten. A végtelenség 
érzése ragadja meg az embert. 
Mindenképpen meg kell még 
említenem az igazán változatos 
anyaghasználatot, amely ezt a 
mostani tábort különösen jel-
lemezte; tempera, akril, olaj, 
akvarell. Az elmúlt egy hétben 
14 alkotó dolgozott, s fejenként 
8-10 munkát készítettek. De nem 
is a darabszám a fontos, hanem a 
minőség. Mint a tábor szakmai 
vezetője elmondhatom, hogy a 
minőségi mutatók jók, és ez vo-
natkozik minden alkotóra. 

Menyhei Szabolcs hajósi 
festő hét éve 
visszatérő ven-
dége az izsáki 
tábornak. Őt ar-
ról kérdeztük, 
mi változott ez 
idő alatt?

- A hét év 
alatt sok minden megváltozott, 
különösen a tábor összetétele. 
Amikor először voltam itt, talán 
ketten hárman aludtunk kinn. 
Most viszont egész népes csoport, 
ami nagyban hozzájárult, hogy 
igazi alkotóközösséggé lettünk. 
Nagyon sok fiatal jött most Izsákra, 
főiskolások egyetemisták, akik iga-
zán komolyan veszik a művészetet 
és élvezettel dolgoznak itt. Mindig 
nagy hatással van rám az itteni táj, 
s az itt dolgozó emberek, ezért is 
vagyok visszatérő vendég.

Balogh Orsolya, Jánoshidáról 
érkezett, ő először járt nálunk.

- Nagyon 
izgalmas volt 
ez a tábor. An-
nál is inkább, 
mivel nekem 
ez volt első al-
kotótáborozá-
som. Nagyon 
sokat tanultam itt. Egy hét alatt 
többet, mint az iskolában egy 
hónap alatt. Az lepett meg a leg-
jobban, hogy mennyire sokféle ez 
a tájék, festészeti szempontból. 
Alföldi tájként, nagy sík terekre 
számítottam, de sokkal izgal-
masabb ennél az itteni valóság. 
Nagyon jó közösség alakult ki 
a tábor folyamán, amit főleg az 
esti beszélgetések és a munka-
közbeni szakmai eszmecserék 
erősítettek.

-tetézi-

Csendes jubileumot ünnepelt 
július első hetében, az 1998-ban 
létrehozott Izsáki Képzőművész 
Alkotótábor. 10 éves lett. Tíz 
esztendővel ezelőtt néhány helyi 
festő és Briglovicsné Janovics 
Éva rajztanárnő kereste meg, 
egy izsáki alkotótábor létrehozá-
sának ötletével Ázsóth Tamást, 
az önkormányzat kulturális bi-
zottságának akkori elnökét. A jó 
ötletet az önkormányzat azonnal 
felkarolta, s néhány helyi vállal-
kozó is támogatásra érdemesnek 
találta, így meglett az anyagi alap, 
elindulhatott a program. Az első 
esztendőben csak helyi alkotók 
vettek részt a táborban, majd a kö-
vetkező évtől a megyéből, később 
távolabbról is érkezetek művé-
szek. Az első négy tábor szerve-
zője Ázsóth Tamás volt. Halála 
után Balogh József –aki feleségével 
Zsuzsával, már az első alkalmakon 
is segítette a működést- vette át 
a szervezőmunkát, s végzi azóta 
is kitartó lelkesedéssel. Kell is 
úgy a kitartás, mint a lelkesedés, 
hiszen a művészek körében mind 
nagyobb érdeklődésnek örvendő 
tábor mind több gonddal és ki-
adással is jár. Utóbbi előteremtése 
–noha az önkormányzat és néhány 
vállalkozó továbbra is támogatja 
a működést- egyre nehezebb fel-
adat, hiszen nő a létszám, nőnek 
az árak, s mindezekkel természe-
tesen a költségek is. E gondok 
részbeni megoldására az alkotók 
képeket ajánlottak fel, melyeket a 
télen, árverésen kívántak a szerve-
zők értékesíteni, ám a próbálkozás 
nem járt sikerrel. Ennek ellenére 
idén is lezajlott a tábor. A 10. 
évforduló kapcsán ünneplés nem 
volt. Volt viszont rekordszámú 
résztvevő és születtek igen értékes 

munkák. Balogh 
Józsefet most is 
a szervezésről 
kérdeztük.

- Általában 
anyagi gondok-
kal küzdünk. Az 
önkormányzat 

hol több, hol kevesebb pénzzel tud 
hozzájárulni a költségekhez, az 
Izsákért Közalapítvány is. A megyei 
önkormányzathoz szintén szoktunk 
pályázni több, kevesebb sikerrel. A 
költségek nagy részét vállalkozók 
adják össze. Ettől az évtől kezdve a 
komoly támogatók részére képeket 
ajánlanak fel a művészek. Ezzel 
köszönve meg segítségüket. 

Szappanos István művészeti 
vezetőt a tábor színvonaláról kér-

deztük.
-  A z 

ide i  t ábor 
kicsit  más 
vol t ,  mint 
az eddigiek. 
Újszerűsége 
abban  á l l , 
hogy renge-

teg fiatal csatlakozott most a telep 
munkájához. A lelkes főiskolai 
hallgatók, ígéretes munkákat 
produkáltak. Természetesen vol-

Németországi utazás X. Izsáki Festőtábor

Érettségi 2008

Testvértelepülésünk Strullen-
dorf meghívására 2008. július 3-8. 
között Izsákról 43 fős delegáció 
utazott Németországba – a polgár-

mester vezetésével. 
Az odautazás zavartalanul 

zajlott és a küldöttség 19 órakor 
szerencsésen megérkezett Stul-
lendorfba. A vendéglátók Andreas 
Schwarz polgármester és Horst 
Tuffner kulturális tanácsos veze-
tésével szívélyes fogadtatásban 
részesítettek bennünket. 

Július 4-én a küldöttség Kulm-
bachba utazott, ahol megtekintettük 
Bajorország legnagyobb sörmúzeu-
mát. A sörgyártás titkain túl termé-
szetesen sörkóstolás is szerepelt a 
programban, figyelemmel arra, hogy 
itt gyártják a legjobb bajor sört. A 

sörkóstoló és a rendkívül ízletes 
ebéd után ugyanebben a városban 
meglátogattuk a fellegvárat, amely 
kiváló állapotban várja a turistákat. 

A várban megtekintettük a 
ritka kiállítást, amely az ón-
figurákat mutatta be. A több 
mint háromszázezer darabos 
kiállítás végigvezet a történel-
mi korokon és a különböző 
csatajelenetekben – terep-
asztalon – lát-
hattuk a mini-
atűr figurákat, 
melyek teljesen 
élethűek.

Július 5-én 
a magyar csoport ré-
szére bevásárlási le-
hetőséget teremtettek 
a vendéglátók Bam-
bergben. Délután volt 
a Templomünnep ün-
nepi felvonulása, me-
lyen a magyar csoport 
mellett további 44 
egyesület vett részt. A 
felvonulás az ünnepi fa állításával 
és sörcsapolással zárult. 

Július 6-án volt a Szent Pál 
templomban az ünnepi istentisz-
telet. Az istentisztelet után az egy-
házközség vezetése adott fogadást 
az izsáki vendégek és a helyi hívek 

részére a templomkertben. 
Délután szabadprogramok 
voltak a családok szerve-
zésében. Az izsákiak több-
sége Bambergbe látogatott, 
ahol nyári fesztiválon vett 
részt az AWO (szociális 
otthon) épületében és kert-
jében. 

Július 7-én a csoport 
kirándult Pommersfeldbe, 
ahol egy gyönyörű magán-

tulajdonban lévő kastélyt 

tekintettünk meg. A kiváló álla-
potban lévő épületben gyönyörű 
termekben, képtárban és korabeli 
berendezésekben gyönyörködhet-
tünk. A délutáni programban a Fel-
sőfrank-vidék építészeti emlékeit 
nézhettük meg egy skanzenben. 
Este a német vendéglátó családok-
kal, és a Képviselő-testülettel kö-
zös búcsúvacsorán vettünk részt. 

A települések vezetői úgy érté-

kelték az eltelt napok eseményeit, 
hogy azok remek képet adtak a 
speciális frank vidék életéről, szo-
kásairól és sörkultúrájáról. A strul-
lendorfi vendéglátókat meghívtuk 
a jövő évi Sárfehér Napokra. 

Július 8-án reggel a delegáció 
elbúcsúzott a vendéglátóktól és 
kellemes utazás után este nyolc 
órakor megérkezett Izsákra.

A delegáció tagjai között egy-
hangúlag az volt a vélemény, hogy 
német vendéglátóink minden 
elkövettek annak érdekében, hogy 
remek programokkal és kiváló ellá-
tással mutassák meg barátságukat 
és vendégszeretetüket. Ilyen mó-
don kívánjuk a jövő évben német 
barátainkat viszont fogadni.
Mondok József polgármester

Június 20-án, immár az ötödik 
végzős évfolyam tagjai vehették át 
érettségi bizonyítványukat a Kun 
László Gimnázium és Szakközép-
iskola Izsáki Tagintézményének 
maturandusaiként. Antal Ferencné 
tagintézmény-vezetőt kérdeztük.

- Hányan végeztek ebben a tan-
évben, s közülük hányan izsákiak?

- Huszonhat érettségizőnk volt, 
s örömmel mondhatom, hogy mind-
egyikük sikerrel vette az akadályt. 
Sajnos az már kevésbé örömteli, 
hogy az izsákiak számaránya évről 
évre csökken. A most végzetteknek 
fele volt helyi, e mellet a legtöbben 
Orgoványról és Ágasegyházáról 
jöttek, de volt köztük kiskőrösi, 
csengődi és akasztói tanuló is.

- Ősszel indul-e újabb kezdő 
évfolyam? Hány fő kell egy osztály 
elindításához, s vannak-e már je-
lentkezők?

- Harmincöt fő kell egy évfolyam 
indításához. Vannak már jelentke-
zők, ám még kevesen az induláshoz. 
Sajnos az eddig jelentkezettek között 
egy izsáki sincs. Augusztus 5-én 
lesz az első beiratkozási nap. Bízom 

benne, hogy összejön a létszám, s 
abban is, hogy izsákiak is jelentkez-
nek. Talán nem érdektelen felhívni 
a figyelmet arra, hogy a 2008/09-es 
tanév végi érettségi lesz az utolsó, 
amikor még nem kell nyelvvizsgát 
tenni. Ezért érdemes mindazoknak 
megfontolni az érettségi letételét, 
akiknek már csak a 12. osztály, vagy 
a záróvizsgájuk hiányzik, hiszen ezt 
követően már csak komoly plusz-
munkával tehetik meg ugyanezt.

- A Kun László Középiskola 
nem csupán érettségit ad, hanem 
szakképzést is nyújt a már érettsé-
gizetteknek. Ezekre a kurzusokra 
van-e, volt-e már jelentkező?

- Valóban, kellő számú jelentke-
ző esetén gazdasági és informatikai 
képzést is nyújt intézményünk a 
végzetteknek. Pontosabban nyújta-
na, ha lenne érdeklődő. Sajnos, eddig 
ilyen nem volt Izsákon.

A június 19-20-ai szóbeli érett-
ségi, s az azt követő bizonyítvány-
osztás után, a láthatóan boldog 
végzősök közül kettőt kérdeztem 
arról, mi jutott eszükbe azokban a 
felszabadult pillanatokban? 

Tárgyalnak a polgármesterek.

 Az izsáki csoport Kulmbach főterén.

A weissensteini kastély.
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J u h á s z 
A t t i la  eb-
tenyésztő és 
Májki nevű 
kutyája har-
madik helyet 
szerzett egy 

rangos szlovákiai munkakutya-
versenyen. Ebből az alkalomból 
kérdeztük Juhász Attilát.

- Mióta fogalakozik kutyate-
nyésztéssel és miért éppen azt a 
fajtát választotta?

- 2004 óta foglalkozom a Jack 
russel fajta tenyésztésével. Ez 
egy kotorékeb, amely földalatti, 
földfölötti és vízi munkára is 
alkalmas, tehát egy sokoldalúan 
használható kutya. A tényleges 
alkalmasságukat versenyeken 
is mérik. Ahhoz, hogy egy ilyen 
versenyre nevezhessünk sok fel-
tételnek kell megfelelni, például 
alkalmas életkor, törzskönyv és 
munkavizsga megléte.

- Hogyan, s milyen kategóriá-
ban zajlott a mostani verseny?

- Ez földalatti verseny volt, 
amely egy műkotorékban zajlott, 
ahol benn van egy róka, ezt az 
állatot kell a kutyának megfognia. 
Itt a versenyző kutya idejét mérik, 
valamint a fogás minőségét az az, 
hogy mennyire pontos a szorítása. 
Természetesen nem ölheti meg 
az állatot, csak foghatja. Nálunk, 
idén úgy változtak a szabályok, 
hogy nem használhatnak élő rókát, 
Szlovákiában viszont még a régi 
előírások élnek. A verseny Nyitra 
mellett zajlott, két napon át. Itt 
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Trend-Fix Kft. I z s á k

É r t e s í t é s 
A Magyar Honvédség Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj

kijelölt alegysége
2008. június 23-tól – 2008. augusztus 9-ig

a Honvédségi robbantó téren
megsemmisítési feladatokat hajt végre a Ternd-Fix-kft. megbí-

zásából munkanapokon  7 órától 19 óráig.
Kalmár Ferenc sk. telepvezető

Árverési hirdetmény
Izsák város Önkormányzata árverést hirdet az Izsák,

Dózsa tér 15. szám alatti földszinti lakás értékesítésére.
Árverés ideje, helye: 2008. július 21-én (hétfő) 8 óra

Polgármesteri Hivatal, jegyzői iroda.
Árverési induló ár: 5.000.000.-Ft

Az árveréssel kapcsolatosan a jegyzőtől lehet
felvilágosítást kérni.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

„Virágos Izsákért” mozgalom beindítása

Felhívás az állattartókhoz
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a lakosságtól az állattartással kapcsolatban, mivel a nagy meleg 

miatt a helytelen állattartás miatt elszaporodtak a legyek, illetve a szaghatás is erősödött. Ezúton is szeretnénk 
tájékoztatni az állattartókat, annak érdekében, hogy a szabályok betartásáról gondoskodjanak.

Az önkormányzat ugyan nem rendelkezik állattartási helyi rendelettel, azonban az építésügyi és közegész-
ségügyi szabályok részletesen rendelkeznek arról, hogy milyen módon lehet állatot tartani. Az állatokat az e célra 
engedéllyel létesített épületben lehet csak tartani. Szükséges tudni, hogy az állatok részére megfelelő négyzet-
méternek kell rendelkezésre állnia. Az állattartással keletkezett trágyát csak zárt trágyatárolóban lehet tárolni, 
melyet szükség szerint üríteni kell. Ugyanez vonatkozik a híg trágyalére is. Amennyiben szükséges, úgy a nyári 
időszakban a legyek miatt vegyszeres védekezést kell elvégezni. 

Ha az állattartás ezen feltételeknek nem felel meg, úgy az állattartást az ingatlanon meg kell szüntetni.
Felhívjuk a figyelmet a szabályok betartására, hogy az állattartók elkerüljék a közelben élő szomszédok 

panaszait. A közeljövőben az állattartás módját ellenőrizni fogjuk és a feltételek elmulasztása esetén határozott 
fellépést fogunk tanúsítani.

Az esetleges büntetések kiszabása mellett az állattartás megszüntetésére is kötelezni fogjuk az állatok tulaj-
donosait, ha a tartás nem felel meg a szabályoknak.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

A Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

              „a gyengék erőssége az egység”
Az ültetvények első szemlézését elvégeztük és az 

alábbi tapasztalatok vonható le. Jó kötődés után, nagy 
termések várhatók, amit a jelentős kórtani problémák 
/peronoszpóra, lisztharmat, botritisz/ módosíthatnak. 
Az eredetvédett termesztésre bejelentett Arany sárfehér 
ültetvények túlterheltek, 130 q/ha fölötti termések vára-
tók. A rendelet szerint ezért nagyon kevés ültetvény lesz 
eredetvédettként minősíthető. Sok helyen a nagy hoza-
mok mellett a másod, harmad terméseket is meghagyták. 
Mind ez a minőség rovására megy, és értékesítési gon-
dokhoz vezethet. Ezért is javasoljuk, hogy aki minőségi 
termést akar előállítani, a szükséges korrekciókat még 
időben végezze el. Növénykondicionálókkal az ígéretes 
nagy terméseket is jobb minőségben lehet előállítani. 
Ebben sokat segíthet még a szükséges zöldmunkák 
elvégzése, a másod, harmad termések eltávolítása.   

 Az elmúlt szüretben a Cserszegi fűszeres szőlő 
felvásárlási hirdetményében szerepelt, hogy az alapáron 
felül a borértékesítés után további felárban részesülnek a 
termelők. A kifizetés határideje augusztus hónap. A felár 
mértéke az alapár 6%-a, bruttó 4,80 Ft/kg. 

Az MVH újra megnyitotta a szőlőültetvények 
szerkezetátalakítási támogatási keretét, mivel az ez évi 
keret nem került teljes mértékig kihasználásra. Egészen 
pontosan a viszonylag kevés elfogadható támrendszer 
felújítási kérelmek miatt nem jött ki az átlag támoga-
tási összeg. Ezért a termelők figyelmét arra szeretnénk 
felhívni, hogy elsősorban támrendszer-korszerűsítésre 
adhatnak be még kérelmet a fennmaradó keretre. A 
kérelmek beadására 2008. július 31-ig van lehetőség. 
A fennmaradó keretre történő kérelem benyújtásról 
szóló közlemény (86/2008 MVH közlemény), illetve 
a kérelem formanyomtatványai a www.mvh.gov.hu 
oldalról tölthetők le. 

Végre a Környezetvédelmi Minisztériumban is 
belátták, milyen mérhetetlen károkat tud okozni a sző-
lőültetvényekben a seregély. Ez okból kerülhetett be a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 18/2008-as 
rendeletébe a következő bekezdés: „A seregély (Sturnus 
vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön 
jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegy-
község területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri 
szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlőültetvények-
ben, azok termésének megóvása, illetve az azokban kelet-
kező károk mérséklése érdekében”. A rendelet szerint a 
gyérítés augusztus 1. és október 31. között engedélyezett. 
Az engedély feltétele a terület használójával, tulajdonosá-
val kötött megállapodás. Ennek részleteiről a hegyközségi 
irodán érdeklődhetnek. A szövetkezet, erejéhez mérten, 
lőszer vásárlásával támogatja a tagok szőlőterületeinek 
védelmét. 

A 9. VinAgora Nemzetközi Borversenyen a Szövet-
kezeti Pincészet Bio Chardonnay pezsgője aranyérmet 
nyert. A Biokontroll Hungária Kht által folyamatosan 
ellenőrzött, csak bio alapanyagból előállított termékünk 
értékét mi sem fejezheti ki jobban, minthogy pezsgők 
közül kizárólag ezt a terméket jutalmazta a zsűri arany-
éremmel. Ugyanezen a megmérettetésen az eredetvédett 
borból készült Arany sárfehér pezsgő is jól szerepelt, 
ezüstérmet nyert.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy ez évben is tervezünk 
kétnapos szakmai utat augusztus 15-16.-án. Ez évben 
Szerbiába látogatunk, szövetkezeti borászatokat néznénk 
meg, és iktatnánk be kultúrprogramot, Szabadka belvá-
rosának megtekintését.  A részletekről és a részvételi 
lehetőségről érdeklődjenek a szövetkezeti irodán.

Értesítjük tagjainkat, hogy ismét lehetőség van ked-
vezményes áron műanyag törzskötözőt vásárolni a Szövet-
kezeti irodán, 400 m-es tekercsekben. A bolti 1000 Ft/db 
árral szemben egy tekercs ára változatlanul 400 Ft.

Elérhetőségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa tér 3, 
Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/2362-
558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu, Internet: www.
aranysarfeher.hu                                           Vezetőség

lett az én kutyám, a hetvennégy 
indulóból, a harmadik. A részideje 
alapján első is lehetett volna, csak 
a fogásértékelésnél vesztett pon-
tokat. De szerintem ez is nagyon 
szép eredmény ettől a kutyától, 
mivel egy terrier öt-hat évesen 
érik be, ez a kutya pedig csupán 
négyéves. A törzskönyvi neve 
Loczi Bárdi Atom, de mi Májkinak 
hívjuk. Ez a fajta az utóbbi időben 
divatkutya lett, például rengeteg 
reklámban is láthatók.

- Tenyésztés szempontjából 
mi kell ahhoz, hogy egy kutya 
hozza mindazt, ami fajtája alapján 
elvárható tőle?

- Az igazság az, hogy külalakra 
könnyebb a kutyákat tenyészteni, 
mint temperamentumra, visel-
kedésre. Ez a nehezebb része a 
dolognak. Nekem szerencsém 
van Májkival, mivel erős benne 
a vadászösztön. „Csupán” egy 
hasonló mentalitású párt kell 
hozzá találnom, hogy jó képessé-
gű kutyákat tudjak tenyészteni. 
Egyébként itt Izsákon, ahol sok az 
apróvad, nagy haszna lehet ennek 
a fajtának, a dúvadállomány szin-
ten tartásában.

Tetézi Attila

A város képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén szabályzatot 
fogadott el a „Virágos Izsákért” 
mozgalom beindításáról. Ennek 
keretében az önkormányzat dí-
jazni kívánja a versenyben részt 
vevő ingatlanokat, illetve azok 
tulajdonosait. Első alkalommal az 

idei Sárfehér Napok megnyitóján 
kerül sor a díjazottak részére 
oklevél átadására. Az oklevél el-
nevezése: Izsák legszebb virágos 
háza. A versenyre nevezési lappal 
lehet benevezni, amely a Hivatal 
Titkárságán, illetőleg az Izsáki Hí-
rek Szerkesztőségében szerezhető 

be. A nevezéseket augusztus 21-ig 
lehet leadni. Kérjük, hogy minél 
többen nevezzenek a versenyre. 
A verseny részletes szabályzatát 
lapunk következő számában közzé 
tesszük.

Mondok József
polgármester

BAlogH BÁlInt,
a Közép-Magyarországi Pincegazdaság Izsáki Pincé-

szete volt vezetője, 
életének 84. évében a Mennyei Hazába költözött.

Köszönjük mindazoknak, akik búcsúztatásán részt vet-
tek, és jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik
gellért györgy

búcsúztatásán megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek mély 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

KöSZönetnyIlVÁnÍtÁSKöSZönetnyIlVÁnÍtÁS KöSZönetnyIlVÁnÍtÁS

KöSZönetnyIlVÁnÍtÁS KöSZönetnyIlVÁnÍtÁS
emlékezés
B SZABó 
SÁnDor
halálának

Köszönetet mondok mindazoknak a roko-
noknak, iskolatársaknak és ismerősöknek, 
akik IlDIKó KoHl FArAgó búcsúztatá-
sán megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, együttérzésüket levélben vagy 

táviratban kifejezték.
graeser Vilmosné

Faragó emese  

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

id. PAPP lUKÁCSné MeZeI KrISZtInA 
temetésén megjelentek, mély fájdal-

munkban velünk együtt éreztek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

BenKóné BArtA eSZter
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Májki

MegeMléKeZéS

6. évfordulójára
Szerető családjai
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Évkönyv helyettÉvkönyv helyett
táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon

Igazgató: Hambalkó Ferenc
Igazgatóhelyettes: Frankó Jánosné, gera Árpádné, Szabó József

Végzõs osztályaink

8. a osztály
Osztályfőnök: 

Csontosné Csősz Erzsébet

Ádám Edina
Bálint Brigitta
Bene Ferenc

Borbély Flórián Gábor
Cseh Roland
Csősz Tímea

Farkas Dorina
Farkas István

Gyarmati Dezső
Horváth Brigitta Judit

Hörcsög Nikolett Tünde
Jéga-Kovács Alexandra

Kovács Anna
Kovács Tímea
Makkos Dóra
Molnár László

Nagy Ildikó
Péter Roxána Ágnes

Virág Tamás

8. b osztály
Osztályfőnök:
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
Szűcs Renáta

Terecskei Zsolt
Vadászi József
Virág László

8. c osztály
Osztályfőnök:  

Kapás Zoltánné

Bimbó Laura
Csanda József

Csanda Zsuzsanna
Deák Márk

Geosics Noémi
Horváth Anett

Juhász Ábel
Juhász Zoltán 

Kovács Krisztián Pál 
Kovács Lajos
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

8. d osztály
Osztályfőnök: 

Geigerné Kovács Viktória

Balogh Mónika
Bálint Attila

Horváth Krisztián
Juhász Nikoletta

Lantos Csaba
Látó Zsolt

Orbán György
Patai Alex

Patai Kálmán
Patai Márk

Sárközi Ernő 
Tuba Renáta



IZSÁKI Hírek  2008. július 16.�. oldal

BALLAGÁS  2008.
Kedves Szülők, kedves Hozzátartozók!

Kedves Ballagóink! 

Ma reggel a 9 órakor megszólaló fanfár valaminek a kezdetét jelentette, illetve 
valaminek a végét szimbolizálta. Kezdetét vette a ballagás, amely egyben, mint 
egy zeneműben a záró akkord, végét veti az itt töltött 8 évnek.

„Ah, vége, vége! - vagy ki tudja?”-teszi fel a kérdést Reviczky Gyula ismert idé-
zetében, és a fenti mondatban minden benne van.

Benne van a jól végzett munka öröme, a fáradsággal, gyakran lemondással, eset-
leges kudarcokkal tarkított mindennapok láncolata. Ti vagytok, illetve most már 
nyugodtan mondhatom, Ti voltatok az egyéni megoldások kulcsai. 

Matematikai kifejezéssel élve a nyolc évet átölelő egyenletek megoldódtak, me-
lyek eredményeit a ma reggel átvett bizonyítványaitok pontosan tükrözik.

Kedves Ballagónk!  Légy büszke eredményeidre, és szánj egy percet az emlé-
kekre, a rajttól a célig vezető nyolc évre. Az olvasás, az írás örömére, a matematika 
rejtelmeire, a fizika, a kémia összefüggéseire, a földrajz, a biológia szépségeire, a 
technika, a testnevelés pihentető, felüdítő perceire, és végül talán a legfontosabb-
ra, anyanyelvünk elsajátítására, benne íróink, költőink csodálatos nyelvezetére, 
idézeteire. Fantáziát, képzeletet fejlesztettek ezek az órák, csodálatos tájakon 
utazhattatok a tájleíró költemények segítségével költőink szemével, láthattátok 
az addig fel nem fedezett, de bennünket, körülvevő világot.

Összefoglalva: az apró ékszerekből egy kincsestár tulajdonosa lettél. Ezt a kincset 
kell tovább formálnod, gyarapítanod, felhasználnod ahhoz, hogy boldog, elégedett 
felnőtt váljék belőled.

Mert,
„Diák marad az ember, amíg csak él.

Leckéjét a sírig tanulja.
Újat, nehezebbet a réginél.”

Kedves Diákjaink! Jó volt veletek együtt dolgozni, mert ti vevői voltatok annak 
a rengeteg hasznos információnak, amit tanártársaim szeretettel közvetítettek, de 
megfelelő szigorral képviseltek. 

Fülembe cseng az alábbi idézet:
„Nem azok a fontos emberek, 

akiknek a jelenlétét észrevesszük,
hanem akiknek a hiányát 
nagyon is megérezzük!”

Igen, hiányozni fognak a jól ismert arcok, az önfeledt nevetések, a humor, a bizakodó 
tekintet, amit ti képviseltek!

Kedves Szülők, kedves együttműködő Partnereink!

Az önök gyermeke volt a mi gyermekünk is nyolc éven keresztül. A megszeppent 
kis elsős csemetékből okos, fess ifjak, gyönyörű hajadonok váltak, akikre mindannyian 
büszkék lehetünk! Íme, munkánk eredménye! 

Jelenlétünkkel, mosolygós bátorító tekintetünkkel erősítsük Őket, hogy ezek az 
emelkedett pillanatok örök emlékként rögzüljenek tudatukban, és érezzék szerete-
tünk folytonosságát! 

Kedves ballagó vén Diákunk, 
külön - külön személyre szabottan!

Most azt mondom, menj, az idő nem áll meg, a nyolc év elszállt, hát menni kell!  
Végezd lelkiismeretesen azt a munkát, amit a sorsod szab ki rád! 
Mi, nevelők most búcsúzunk tőled.
Ezek a szavak, a pillantások, a jelképes, vagy valós kézfogások, a jelenből a múltba 

vándorolnak, ami természetes, ez így van rendjén. 
Az egyik szemünk sír, a másik meg nevet. A legördülő könny az emléké, a nevetés 

a bizalomé, a jövőbe vetett hité! 
Ezt sugározza feléd száz meg száz arc, nézz körül, vedd észre, és hasznosítsd e feléd 

áradó csodálatos energiát! 
Menj hát, vidd magaddal az itt eltöltött 8 év tudásanyagát, emlékeit, szerete-

tünket!
Vörösmarty Mihály gondolataival búcsúzom tőled:

„Ha romba dőlnek legszebb álmaid,
Reményeid el ne hagyjanak!

Ne csüggedj, mert csüggedni nem szabad!
Hisz nem egyszer az összedőlt rom felett,

A legszebb virág fakad!”

Tanévzáró 2008.
Kedves Szülők, kedves Hozzátartozók! Kedves gyerekek!

Jelen tanévünket szeptember 3-án nyitottam meg, azóta 181 tanítási napon vagyunk 
túl. 181 dolgos hétköznap! Még kimondani is sok, most mondogatják magukban 
néhányan, nemhogy végigtanulni, aktívan közreműködni az egyes órákon. Pedig a 
jó munkához idő kell, és aki pedig úgy gondolkozott, hogy a lassú és rendszertelen 

tanuláshoz is elegendő ennyi idő, tévedett, mert hiányait csak a nyári szüneti tanu-
lással vagy évismétléssel pótolhatja.

Ma ünnepváró hangulatban vagyunk mindannyian. Szerencsére többször van lehe-
tőségünk az év során ünnepeket várni, illetve ünnepelni, gondoljunk csak a mikulásra, 
a karácsonyra, a húsvétra. 

Az ünnep, a szünettel együtt jár, így szoktuk meg.
 Ilyenkor kikapcsolódunk, regenerálódunk, majd jöhet a szorgos kitartó lelkiisme-

retes ismeretbővítés, a tanulás. 
De ha jön a május, a június mindannyian a nyári szünetre koncentrálunk, annak 

ellenére, hogy ilyenkor van az év végi hajrá!
A 30 C°-os melegben, a forró tantermekben mindannyian kifáradtunk.
Megérdemeljük a pihenést! Megérdemeljük az ünneplést,

mert a jó munkánk jutalma
a tudás hatalma!
Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondhatjuk, hogy ez 

a nagy többségnek sikerült is. 
Köszönöm mindenkinek a helytállást, és külön azon tanulók szorgalmát és odaadó 

munkáját, akik az idei tanévben valamilyen tanulmányi versenyen részt vettek, és 
elismerésre méltó eredményeket értek el, öregbítve ezzel iskolánk jó hírét! 

A kiemelkedő teljesítmények sorát vezeti a tornasportban elért országos ötödik 
helyezett eredményünk, melyhez szívből gratulálok!

 Fontosnak tartjuk a sport szeretetére nevelést, hiszen testi és lelki egészségünk 
megőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze. 

Szeretném megköszönni azoknak a tanulóknak is a munkáját, akik iskolánk közös-
ségi életéért tettek valamilyen szinten. Hiszen egy iskola nem csupán tudásgyár, hanem 
közösség is egyben, ahol éppen azért jó lenni, mert úgy érezzük, tartozunk valahová.  
Az idei tanévben sem szenvedtünk hiányt jó hangulatú programokban sem.  

Gratulálok a diákönkormányzat tevékenységéhez! 
Most jöjjenek a legsikeresebb tanulóink!
8 éven át kitűnő tanuló volt: Tuba Renáta 8.d
Kitűnő tanulóink évfolyamok szerint: - ünnepeljük együtt őket!
Kérem, aki a nevét hallja, álljon fel! 
A végén fogunk tapsolni.

1. a Csősz Ivett, Dóczi Dávid, Kocsis Dominika, Kocsis Patrícia, Koncsik Tamás, Tóth 
Nóra, Varga József, Varga László
1. b Csúri Viktória, Daróczi Tamara, Fekete Kitti, File Nelli, Fodor Kitti, Nagy Bíborka, 
K. Szabó Márta Inez
2. a Árvai Krisztofer, Simon Bence
2. b Deák Sándor, Eszik Imre
2. c Andrási Brigitta, Bíró Zoltán, Deák Dominik, Faragó Fanni, Geiger Nikolett, 
Laczi Vivien, Lakos Lilla, Mankovics Mihály, Oláh Nándor, Páli Marcell, Páli Richárd, 
Újszászi Márton, Varga Dorina, Varga István
3. a Antal Bettina
3. c Benyovszki Dóra, Hajma Ágnes, Kovács Fanni
4. a Jurászik Edina, Rácz Cintia
5. a Rőfi Renáta
5. c Lakos Bettina, Nagy Adrienn
6. b Bálint Anna, Fejszés Nóra, Peregi Petra
6. c Csavajda Evelyn, Fejszés Dorina, Józsa Gyöngyi
6. d Farkas Imre
7. c Szabó Gábor 
8. a Ádám Edina, Bálint Brigitta
8. dTuba Renáta

Kedves Szülők!

Amennyire elfoglaltságuk engedi, legyenek minél többet együtt gyermekükkel, 
mert a meghitt beszélgetések, a családi programok, alapvetően befolyásolják a szülő 
és a gyermek kapcsolatát. Ahhoz, hogy őszinte légkör legyen a családban, minden 
adandó alkalmat ki kell használni! Éljenek a szünet adta lehetőségekkel! 

Kedves tanártársaim! 

Egy pedagógusnak mindennap kipihenten kell a tanulók előtt megjelenni, amikor 
az osztályterembe belép, a 45 perc a tanulóké, minden 

információnak a helyén kell lenni, illetve minden információt a helyére kell tenni! 
Ez igen nagy felelősség és igen fárasztó! 

Köszönöm a lelkiismeretes oktató nevelőmunkát!
 Köszönöm az önként, és ingyenesen vállalt felzárkóztató és tehetséggondozó fog-

lalkozásokat, melyet becsülettel elvégeztetek, iskolánk megszokott színvonalához 
pluszként nyújtottatok!

Kedves Mindannyian! Pihenésre, kikapcsolódásra, nyári kalandokra, ellazulásra 
mindenkinek szüksége van. 

Göncz Árpád köztársasági elnök mondta egyik beszédében, hogy: „Aki nem tud 
ellazulni, az megfeszülni sem tud.”  

Tehát rajta! Most a lazuláson a sor!
Szép nyarat, jó pihenést, tartalmas szünidőt kívánok mindenkinek!
A 2007-2008-as tanévet bezárom!

                                                                                 Hambalkó Ferenc 
                                                                                       igazgató
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 1. a osztály
Osztályfőnök: 

Vargáné Nagy Katalin
Bárány Gábor
Béres Bettina 
Bognár Viktor

Csizovszki István
Csontos Viktória Henriett

Csősz Ivett Bernadett
Dóczi Dávid

Faragó Katalin
Faragó László

Juhász Erzsébet
Kiss Nadin 

Kocsis Dominika Lola
Kocsis Patrícia Lilla

Koncsik Tamás
Márkus László
Marton Bettina
Patai Alexandra

Radics Dezideráta
Tatár Imre
Tóth Nóra

Varga József
Varga László

1. b osztály
Osztályfőnök: Fodorné Bálint Éva

Antal Mihály Viktor
Bálint Adrián 

Bránya Nikolett
Csizmadia Nikolett

Csuri Viktória
Daróczi Tamara
Dubecz Márk
Farkas Bence
Fekete Kitti

File Nelli
Fodor Kitti

Gréczi Márton Péter
Haász Márkó

Hajdú Patrik György
Izsák Kitti

Kovács Balázs
Kovács Brenda

Nagy Bíborka Sarolta
Prikidánovics Márk

Rőfi Melinda
Seres Viktor
Sörös Viktor

K. Szabó Márta Inez
Szalai Zalán

Termul Klaudia
Tuba Erik

2. a osztály
Osztályfőnök: 

Balogh Zsuzsanna Nelli
Aczél Viktória

Árvai Krisztofer
Bakonyi Dániel Ádám

Bálint János
Béres László 

Bisziók Mariann
Borbély Ferenc Tibor

Csernák Máté
Fejes Zsolt Roland 

Kett Anikó
Lakatos Arnold

Mislei Enikő Nóra
Pető Mátyás Milán
Simon Jenő Bence

Szűcs Ferenc
Tompai Zoltán
Valach Katerina

Varga Eszter Magdolna

2. b osztály
Osztályfőnök: Tumbász Mariann

Bárány Zoltán
Bárdi Márk 

Bóbis Kitti Csilla
Deák Sándor
Eszik Imre

Gyallai Anita
Hajma Katalin

Konkoly Imre Dominik
Kovács Márton
Kovács Milán

Kozári Valentin
Lakatos Erika

Magyar Kálmán
Magyar Mária
Nagy Bence
Papp Vivien
Tóth Márkó

2. c osztály
Osztályfőnök: 

Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó

Andrási Brigitta
Bárdi Bence

Bíró Zoltán Bence
Deák Dominik
Faragó Fanni

Geiger Nikolett
Laczi Vivien
Lakos Lilla

Mankovics Mihály
Oláh Nándor
Páli Marcell
Páli Richárd

Radics Attila Tibor
Szűcs Máté

Újszászi Márton
Varga Dorina
Varga István

Vékony Patricia
Vida Izsák

3. a osztály
Osztályfőnök: 

Kállainé Varga Erzsébet

Ádám Edit
Antal Bettina Éva

Bárány Andrea
Berkes Ervin
Borka Máté

Czirjék Tibor
Csizmadia Dorina

Dóra Dániel
Dóra Markó Ferenc

Farkas Olivia
Gecse Gyula

Gellér Blanka Eszter
Gyallai Fanni
Hirt Klaudia

Horváth Soma
Kutas Domonkos

Tóth Fanni
Trepák Alexandra

Virág Norbert

3. b osztály
Osztályfőnök: Molnárné 

Tóth Ibolya
Béres Vivien

Duráncsik Bence
Hajnal Katalin

Jurászik Sándor
Kiss Vivien

Kovács Kornél
Kovács Kristóf
Kovács Viktor

Makádi Izabella
Makádi Lajos
Mécs Tamás
Nagy Dávid

Orbán Gergő
Patai Ottó Béla

Pájer István
Polgár Mónika

Popovics Tamara
Szalai Judit
Tóth Attila
Válik Antal

3. c osztály
Osztályfőnök: 

Erősné Solti Gizella
Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien

Grijnovitz Sándor
Hajma Ágnes
Huszta Vivien 
Kovács Fanni

Madzsó Martin Gábor
Megyesi Áron

Molnár Márk Béla
Keserű Tamás

Ö Kovács Krisztián Tibor
Patai József

Patai Klaudia Borbála
Prikidánovics András

Rádóczi Bence
Rőfi Dániel

Szabó Andor
Tuba Klaudia
Viczián Viktor
4.a osztály 

Osztályfőnök: Reznerné 
Viczián Erzsébet

Baglyas Ádám Ferenc
Bartek László

Borsodi Fanni Annamária
Bóbis Zoltán
Cseh Ádám

Debreceni Nándor
Dóka Nikolett

Eszik Zsuzsanna
Fodor Evelin

Gombár Patrik Csaba
Jurászik Edina
Keserű Kornél
Kiss Norbert

Kordás Zoltán
Kotlárik Norbert Sándor

Langó Zoltán
Lovas Alexandra Andrea

Mata Vivien
Orbán Norbert

Rácz Cintia
Rédei Anna

Szalma Botond
Szénási Ferenc
Tóth Klaudia
Tóth Patricia
Turcsán Petra

4 .c osztály 
Osztályfőnök:

 Penczné Oláh Ibolya
Andrási Viktória

Ádám Csaba
Bakonyi Bettina Dorina

Bobek Zsolt
Damásdi Dóra
Dóczi Nikolett
Farkas Diána

Gugi József Krisztián
Gyurkó Alexandra Erzsébet

Igács Ferenc
Józsa László

Kiss Mátyás Krisztofer
Kovács Ferenc
Kovács Réka
Marozsi Kitti

Németh Martin
Pogány Viktória

Pogány Zoltán Antal
Rendek Attila
Sörös Norbert
Szakál Virág

Tatár Alexandra
Turi Imre

Ungor Izabella
Virág Lola

5 .a osztály
Osztályfőnök: Fekete Irma

Balázs Fanni
Bárdi Nóra

Csizmadia Renáta
Digner József
Dudás Anna

Fekete Martin
Garai Gergő
Hajma Lajos

Horváth Alexandra Marianna
Kovács Márk

László Kamilla Anna
Orbán Evelin
Rácz Brigitta
Rőfi Renáta
Sami Máté

K. Szabó Árpád Benedek
Szabó Fanni
Vida Nóra

Virág Noémi
Vlaszák Ferenc

5. b  osztály
Osztályfőnök: 

Szabóné Pápa Edit
Árvai Zsanett
Béres Barbara

Bőtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti

Farkas Zsófia
Fekete Mónika
Ferenc Botond
Hajma Gábor
Jakab Vivien
Kovács Anett

Lakatos Hajnalka
Lehotai Tamás

Nagy Márk
Polgári János

Riczu Andrea
Szabó Erika

Szombati Boglárka
Törteli Laura
Végh Attila

5. c osztály
Osztályfőnök: Eszik Judit

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
Rézműves Árpád
Rozenthál Zoltán

Szabó Gergő
Tóth Cintia Eszter

Tóth Dávid Benjamin
Virág Dávid

6. a osztály
Osztályfőnök: Bíró Jánosné

Bognár Patrik
Csernus Elvira
Dudás Melinda

Garai Anna
Hordós Zoltán Károly
Kelemen Nikolett Kitti

Kúti Klaudia
Mészáros Erika

Papp Alex
Radics Nancy

Rádóczi Máté József
Simon Mariann
Subicz Katalin

Szabó Attila Sándor
Szelei Csilla
Tóth Fanni

Vörös Béla Dániel 

6. b osztály
Osztályfőnök: Briglovicsné 

Janovics Éva
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
Kovács Róbert
Krémer Gábor

Kurucz Bence Attila
Nédó Ivett

Peregi Petra
Seres Ágnes

6. c osztály
Osztályfőnök: Balogh Rita

Bajusz Vivien
Czirkos Gergő

Csavajda Evelyn
Cseh Barbara
Farkas Evelin

Fejszés Dorina
Horák Izabella
Horváth Hédi
Horváth Virág
Huszta Denisz

Izsák Zsolt
Józsa Gyöngyi
Juhász Csenge
Langó Dávid
László Gergő

Mankovics Barna
Mécs Viktória
Mihály Dávid

Mislei Bence Zoltán
Molnár Klaudia

Petrányi Gábor Barnabás
Tóth Ferenc

Zsákai Esztella Edit

7. a osztály
Osztályfőnök: Ázsóth Ilona

Ambrus Bence
Ambrus Gergő

Baracskai Zoltán
Bárány Ildikó
Bognár Nóra

Botka-Vincze Henrietta
Csernák Judit
Dekkert Péter

Duráncsik Zsolt
Lehotai József
Makádi Arnold

Németh Nikolett
Orbán Tibor
Pallagi Fanni
Papp Nikolett
Radics József
Seres Henrik

Sponga Ferenc Gergő
Szabó Péter

Szombati László
Tóth Renáta

7. b osztály
Osztályfőnök: Zeke Károlyné

Antalovics Zsuzsanna
Bognár Zsolt
Farkas János
Farkas Márk
Gál Bence

Geiger Csaba 
Gréczi István

Hegedűs Tímea
Horváth Viktória

Kett Tamás
Kovács András

Kugelman Nikolett
Lakatos Szabina

Látó Rita
Muráncsik Dávid

Papp Ferenc
Rádóczi Márk
Sponga Edina

Szarka Bernadett
Székely László

Terecskei Tünde
Vincze Ottó

7. c osztály
Osztályfőnök:  

Dr. Turainé Lakatos Edit

Csendőr József
Cséplő Dávid

Fekete Rebeka Fanni
Győrfi Krisztofer

Gyurik Gergő
Halek László

Horváth Gyula
Horváth Hanna
Horváth Tímea
Jávorka Csaba

Kis Ádám
Kovács Gergely

Kovács Kitti
Langó Nikolett
Lestár Krisztián

Marton Alex
Mécs Gábor 

Molnár Ildikó
Németh Tibor Noel

Petró Máté Márk
Szabó Gábor
Vida Máté

Sajátos nevelési igényű 
tanulók

1-3. osztály
Osztályfőnök: Dókáné Tóth 

Margit

Almási Dávid László
Almási István József
Patai Dániel Nándor

Patai Róbert
Radics Mária
Polgár József
Varga István

Bíró Viktor   3. d

Iskolánk tanulói és osztályfőnökeik
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2-4. osztály
Osztályfőnök:  Némedi Jánosné

Kálóczi Ferenc
Kálóczi Petra 

Kis Dorina Anita
Látó Dávid

Patai Andrea
Patai Dávid Jenő

Polgári József
Radics Richárd Dávid

Balogh Annamária   4. d
Dobosi Dániel

Dudás Alexandra
Kálóczi Julianna

Sárközi Márk

5-7. osztály
Osztályfőnök: Gila Erzsébet

Acsai Dávid
Bisziók Lajos
Farkas Róbert
Hucsi Evelin

Kozma Aranka
Látó Renáta

Radics Jennifer
Rácz József

Seres Róbert
Csernus Szilvia  7. d

Németh Dorina
Sim Mónika

Radics Georgina
Merucza Judit Henrietta

6. osztály
Osztályfőnök: Terecskei 

Zsoltné
Bozóki Krisztina Melinda

Farkas Imre
Nagy István

Ónodi Sándor
Rácz Gyula Richárd

Sárközi Erik
Slezák Márta

Jakab Rómeó Alex

nem osztályfőnökök

Antal Ferencné, Balogné Magó 
Judit, Bartisné Felméray Zsuzsanna, 
Benyovszki Márta, Beszedics Ferenc-
né, Gréczi Gábor, Gilyán Margit Má-
ria, Hambalkó Ferencné, Jávorkáné 
Trepák Anita, Katzenbachné Csen-
gődi Edit, Kotán Béláné, Kovács 
Edina Eszter, Lakos Imre, Lévay-
Szabó Krisztina, Mezeiné Fejszés 
Zsuzsanna,  Muzslai Irén Katalin, 
Papp Zoltánné Bencze Éva,  Tomek 
Mária, Szalai Krisztina, Vargáné 
Kovács Ildikó, Vizi Mátyásné

A művészeti iskola dolgozói

Farkas Orsolya,  Honti György, 
Lovászné Gajdos Éva Mária, Lu-
kács László, Seres József,  Stenczel 
Ferencné,  Szűcsné Sátorhegyi 
Erzsébet, Takács Gábor.

Iskolatitkár  
     Kis Istvánné - Józsa Lászlóné 

        
Adminisztrátor 
Kalmár Ferencné

Technikai dolgozók

Bálint Béláné, Berkesné Gyurik 
Gizella,  Deák Lászlóné, Kiss Lász-
lóné, Molnár József, Nagy László-
né, Nagy Árpádné, Sáfár Ferencné, 
Szijjártó Jánosné, Szijjártó Teréz, 
Tóth Tibor.

ISKolÁnK FelnŐtt éS 
IFJÚSÁgI DÍJAZottJAI

Az iskolaszék által adományo-
zott felnőtt és ifjúsági díjak:

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”

Frankó Jánosné igazgatóhelyettes
Geigerné Kovács Viktória  tanárnő

3. Megyesi Szilvia

Társastánc
Bálint Brigitta

Alsó tagozat
Hagyományaink szerint ebben 

a tanévben is megrendeztük házi 
versenyeinket. 

Október hónap a versmondó-
ké volt. Eredményeink

1-2.évf. I. Bárdi Márk  2.b
 II. Andrási Brigitta  2.c  
 III. Prikidánovics Márk1.b
 Tóth Nóra 1.a                     
3-4. évf. I. Kovács Fanni  3.c
 II. Hajma Ágnes  3.c
           

Kovács Fanni az év folyamán 
több versenyen képviselte isko-
lánkat. Decemberben az országos 
versmondó versenyen II. helyet ért 
el. Márciusban a „Balogh Józsefnére 
Emlékezünk” területi versmondó 
versenyen I., áprilisban a kiskunha-
lasi Szűcs József megyei szavalóver-
senyen III. helyen végzett. 

Januárban a mesemondók 
mérhették össze tudásukat 
a következő eredménnyel

1-2.évf. I.Bárdi Márk 2.b               
3-4. évf. I. Kovács Fanni  3.c
 II. Antal Bettina  3.a 

További helyezések nem kerül-
tek kiosztásra.   

Előző évi eredménye alapján 
Prikidánovics András képviselte 
iskolánkat novemberben a Kis-
kőrösön megrendezett megyei 
mesemondó versenyen. Kovács 
Fanni pedig a májusban sorra ke-
rülő Tanítók Egyesülete országos 
mesemondó versenyen. 

       
Februárban bonyolítottuk 

le a matematika háziversenyt. 
Eredmények:

2. évf. I. Páli Richárd  2.c
 II. Páli Marcell  2.c
 III. Deák Sándor  2.b        
3. évf.  I. Hajma Ágnes  3.c
 II. Horváth Soma  3.a
 III. Kutas Domonkos  3.a
4. évf.  I. Kiss Norbert  4.a
 II. Langó Zoltán  4.a
 III. Jurászik Edina  4.a

Az áprilisban Orgoványon meg-
rendezett területi versenyen Ági 
II., Soma és Zoli V., Domonkos 
VI. helyen végzett. Ági a Zrínyi 
Ilona matematikaversenyen is 
eredményesen szerepelt, ott a 26 
helyet szerezte meg.

Márciusban került sor az anya-
nyelvi versenyre. Itt a következő 
eredmények születtek:

2.évf.  I. Laczi Vivien  2.c 
 II. Újszászi Márton  2.c
 III. Faragó Fanni  2.c        
3.évf.  I. Kovács Fanni  3.c         
 II. Csajbók Vivien  3.c              
 III. Hajma Ágnes  3.c 
4.évf.  I. Bóbis Zoltán  4.a
 II. Jurászik Edina  4.a
 III. Tóth Klaudia  4.a

Jurászik Edina 4.a Bárdi Márk 2.b Kovács Fanni 3.c Hajma Ágnes 3.c

Akikre büszkék vagyunk

„SZILY KÁLMÁN-díj”

Kuti Jánosné nyugalmazott ta-
nítónő
Sörösné Boldoczki Tímea szülő

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
Ifjúsági fokozat

Ádám Edina   8. a
Bálint Brigitta   8. a
Makkos Dóra  8. a
Digner Anna  8. b
Kutas Áron   8. c
Rácz Imre   8. c
Vida salome   8. c

„SZÁZSZORSZÉP-díj”

Tuba Renáta   8. d

„KINCSKERESŐ –díj”

Bakonyi Bettina   4. c
Dóczi Nikolett   4. c
Jurászik Edina   4. a
Langó Zoltán   4. a
Rácz Cintia   4. a

KOVÁCS GYULA KIMŰVELT 
EMBERFŐK ALAPÍTVÁNY

Kitüntetésben részesülő alsó 
és felső tagozatos tanulóink:

Csuri Viktória   1. b
Faragó Fanni   2. c
Hajma Ágnes   3. c
Tatár Alexandra   4. c
Nagy Adrienn   5. c
Langó Dávid   6. c
Szabó Péter   7. a
Sörös Laura   8. c

Hitoktatók által javasolt tanulók:

Református hittan: 
Terecskei Zsolt   8. b
Katolikus hittan: 
Juhász Nikolett   8. d

Múzeum szakkör

Damásdi Dóra   4. c
Béres Vivien   3. b

Pénzbeli támogatás

Tuba Renáta   8. d
Felnőtt díjazottak

Hambalkó Ferenc igazgató
Molnárné Tóth Ibolya tanitónő

AZ ISKOLA ÁLTAL KITÜN-
TETETT  8. OSZTÁLYOS 

TANULÓINK

8 éven keresztül kitűnő tanuló:
Tuba Renáta

Labdarúgás
1. Csanda Józser
2. Deák Márk
3. Juhász Ábel
4. Rácz Imre
5. Tóth Krisztián

Mazsorett
Csősz Tímea

Néptánc
1. Bálint Brigitta
2. Sörös Mónika

A Jakabszálláson megrendezett 
körzeti helyesírási versenyen Ko-
vács Fanni évfolyamán a 6., Jurá-
szik Edina a 7. helyet érte el. 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsá-
gi Akadémia „nyelvÉSZ” verseny 
iskolai fordulóján Kovács Fanni 
a 10. helyen, a megyei fordulón 
pedig a 15. helyen végzett.

Április hónapban az olva-
sásversenyre került sor. Itt a 

sorrend a következő
2.évf. I. Faragó Fanni  2.c
 II. Andrási Brigitta  2.c
 III. Lakos Lilla  2.c 
 Simon Bence  2.a             
3.évf.  I. Kovács Fanni  3.c          
 II. Hajma Ágnes         3.c                   
 III. Benyovszky Dóra 3.c            
 Kutas Domonkos  3.a
4.évf.  I. Jurászik Edina  4.a
 II. Rácz Cintia  4.a
 III. Igács Ferenc  4.c

Levelező feladatmegoldó ver-
senyeink

A Jonatán Országos Könyvmoly-
képző versenyén  a Könyvmolyok 
kiváló mesterévé fogadták Tóth 
Klaudia  4. a, Bóbis Zoltán 4. a, Virág 
Norbert 3. a osztályos tanulókat.

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia levelező versenyén anya-
nyelv tantárgyból Kovács Fanni 3. 
c osztályos tanuló arany fokozatot 
ért el.

A Suli-Hód levelező versenyén 
Langó Zoltán 4. a osztályos tanuló 
matematikából a 10. helyen végzett.

A magyar-történelem munkakö-
zösség által szervezett tanulmá-

nyi versenyek eredményei
              

Szűcs József megyei szavaló-
verseny 

Baloghné Zsuzsikáról elneve-
zett iskolai fordulója

7-8. osztályos korúak:   
1. Fekete Rebeka  7.c
2. Vida Salome  8.c
3. Hörcsög Nikolett  8.a

5-6.osztályos korúak: 
1. Csavajda  Evelyn  6.c
2.  Dudás Anna  5.a 
3.  Farkas Evelin  6.c

A verseny területi /Izsákon 
rendezett/ fordulóján  Csavajda 
Evelyn  1. helyezést ért el,  ő 
képviselte iskolánkat a megyei 
versenyen Kiskunhalason.

Kecskemét megyei szavalóverseny    
Dudás Anna 5.a 2. helyezett lett.

Táncsics Mihály helyesírási 
verseny nyertesei

    
5.osztály: 1. Balázs Fanni     5.a
 Digner József    5.a
 2. Farkas Zsófia    5.b
6.osztály: 1. Fejszés Dorina  6.c
 Horváth Hédi    6.c
 Mankovics Barna  6.c
 2. Fejszés Nóra  6.b
7.osztály: 1. Fekete Rebeka  7.c
 Gál Bence  7.b

 Horváth Hanna  7.c
8.osztály: 1. Ádám Edina  8.a
 Farkas Dorina  8.a 
   Makkos Dóra  8.a
 2. Nagy Ildikó  8.a

       
Szövegértési verseny

5. osztály: 1. Lakos Bettina  5.c
 Rőfi Renáta  5.a
 2. Nagy Adrienn  5.c
 3. Balázs Fanni  5.a
6.osztály: 1. Huszta  Denisz   6.c
 2. Bozóky András  6.b
 3. Fejszés Nóra  6.b 
7.osztály:  1. Horváth Hanna  7.c
 2. Gál Bence  7.b
 Pallagi Fanni  7.a
 3. Bognár Nóra  7.a
 Farkas Márk  7.b
                 Fekete Rebeka  7.c
8.osztály: 1. Hörcsög  Nikolett  8.a
  Juhász Ábel  8.c
 2. Ádám Edina  8.a
 Farkas Dorina  8.a
 Péli Kitti  8.c
                3. Kutas Áron  8.c

 Kötelező olvasmányok ismerete

5. osztály: 1. Bíró János 
 Hajma Tamás 
 Laczi Bence  5.c
   2. Bárdi Nóra
 Orbán Evelin 
 Rőfi Reáta  5.a
 3. Digner József  5.a
6. osztály: 1. Bálint Anna 
 Fejszés Nóra 
 Peregi Petra  6.b
     Mankovics Barna 
 Petrányi Gábor  6.c
         2.  Langó Dávid  6.c 
       3. Fejszés Dorina 
 Zsákai Esztella  6.c
7.osztály: 1.Terecskei Tünde  7.b 
 2.Kovács Viktória  7.b    
8. osztály: 1. Bene Ferenc 
 Borbély Flórián  8.a

      2. Hörcsög Nikolett 
 Nagy Ildikó  8.a

Bendegúz anyanyelvi verseny 
megyei fordulóján 9. helyezést ért 
el Fejszés Nóra 6.b.
 Könyvtárhasználati vetélkedő

5-6. évfolyam
1. 6.b Farkas Alexandra, Fejszés Nóra
2. 6.c Józsa Gyöngyi, Czirkos 
Gergő, Langó Dávid
3. 6.a Csernus Elvira, Szelei Csilla, 
Tóth Fanni
�. 5.a Bárdi Nóra, Orbán Evelin, 
Rőfi Renáta
5. 5.c Gréczi Lilla, Nagy Adrienn, 
Tóth Cintia
6. 5.b Farkas Zsófia, Szombati 
Boglárka, Polgári János

7-8. évfolyam 
1. 8.a Ádám Edina, Hörcsög Ni-
kolett, Nagy Ildikó
2. 7.a Bognár Nóra, Duráncsik 
Zsolt, Seres Henrik
3. 8.b Apró Bernadett, Flaisz Ale-
xandra, Prikkel Csilla
�. 8.c Csanda Zsuzsanna, Lakos 
Kitti, Sörös Laura
5. 7.b Kovács András, Terecskei 
Tünde, Vincze Ottó
6. 7.c Győrfi Krisztofer, Kovács 
Gergely, Petró Máté
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rendhagyó irodalomóra a költészet napján                                                                  
Április elején a magyartanárunk egy vékonyka verseskötettel je-

lent meg az irodalom órán. A címlapján óvodás gyerekek, a címe is 
a régen olvasott mesékre emlékeztetett: Csillagszedő Márió. Kicsit 
fanyalogva kezdtünk a versek olvasásához, aztán a harmadik – ne-
gyedik után hirtelen tetszeni kezdett az egész. Nagyon is rólunk, 
nekünk szóló gondolatok voltak a versekben megfogalmazva, s naiv, 
őszinte hangú gyerekek szájába adva. 

Ezután már vártuk a találkozót a költővel, Kiss Ottóval. 
Április 11-én, a költészet napján sokan vettek részt a kecske-

méti kórustalálkozón, ezért az író- olvasó találkozót a hét végére 
halasztottuk. 

Pénteken délután két órára az elhanyagolt, barátságtalan művelő-
dési házat kitakarítottuk, a színpadot feldíszítettük, ahol egy kosár 
alma várta a költőt.

Szerencsére olyan sokan eljöttek, hogy a rengeteg gyerektől nem 
látszottak a hámló falak, a recsegő padok, ütött-kopott székek nyi-
korgását gyerekzsivaj nyomta el. 

Megérkezett Kiss Ottó, a költő. Az ötödikes gyerekek meglepetés-
ként a saját verseivel köszöntötték. Örült a nagyszámú közönség-
nek, majd az életéről mesélt, a verseiből olvasott fel. A versek után 
kérdéseket tett fel a gyerekeknek, s a jó választ almával jutalmazta, 
az Emese almája című könyvének címére utalva. 

Gyorsan fogyott az alma, telt az idő, s a háromszáz főnyi közönség 
nagyon élvezte a közvetlen találkozást az irodalommal. 

A találkozó után a Kölyök TV nevében interjút készítettem a 
költővel, melyet azok is megnézhettek, akik más elfoglaltságuk 
miatt nem jöhettek el. 

A rendhagyó irodalom óra költségét az Izsákért Közalapítvány 
fedezte, szeretnék köszönetet mondani a Kuratóriumnak, akik le-
hetővé tették számunkra, hogy ebben a tanévben is méltó módon 
emlékezhessünk meg a költészet napjáról.
           Fekete rebeka  7.c

táncsics Mihály helyesírási verseny
Iskolánkban megrendezték az első Táncsics Mihály helyesírási 

versenyt. A felső tagozatosok iskolánk névadójáról szóló tollba-
mondásban mérhették össze tudásukat.

Megtudhattuk Táncsicsról, hogy húsz éves koráig élte a falusi 
fiúk életét. Szülőfalujában segédtanítóként dolgozott, majd Pesten 
tanítói oklevelet szerzett, két évig Izsákon is tanított. Az irodalom, 
majd később a politika is érdekelte őt. 1848. március 15-én a budai 
várbörtönből szabadították ki a márciusi ifjak, mert azt hirdette: A 
föld azé, aki megműveli.

A hibátlanul dolgozók könyvjutalomban részesültek, melynek 
átadására Táncsics 209. születésnapja alkalmából, az április 21-én 
megrendezett emlékünnepségen került sor. 

Ez a verseny arra is jó volt, hogy megtudhattuk, ki milyen jó he-
lyesíró az iskolában, és értékes könyveket is kaphattunk. Tanáraink 
sok időt fordítottak arra, hogy ez a verseny jól sikerüljön. 

Nagy örömmel tudtuk meg, hogy jövőre is megrendezik a versenyt, 
így akinek most nem sikerült, még próbálkozhat. 
        Peregi Petra és Fejszés nóra 6. b

MAteMAtIKA VerSenyeK
(felső tagozat)

4 fordulós levelezős matematikaverseny a kiskőrösi 
Petőfi Sándor Gimnázium szervezésében:

(2007. október – 2008. március)
Résztvevők:
Bálint Anna  6.b Gál Bence  7.b
Bozóky András  6.b Cséplő Dávid  7.c
Fejszés Nóra  6.b Horváth Hanna  7.c
Peregi Petra  6.b Langó Nikolett  7.c
Bognár Nóra  7.a Petró Máté  7.c
Bárány Ildikó  7.a Szabó Gábor  7.c
Seres Henrik  7.a Ádám Edina  8.a
  Virág László  8.b

Széchenyi István Matematikaverseny – Ágasegyháza
(2008. január 11.)

8 iskola versenyzői közül évfolyamonkénti helyezés:

VII. Szabó Gergő  5.c
 VI.  Józsa Gyöngyi  6.c
 II.  Gál Bence  7.b
 II.  Kutas Áron 8.c

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – Kecskemét
( 2008. február 22. )

Résztvevők:
Tóth Cintia  5.c
Bíró János  5.c
Fejszés Nóra  6.b 54.hely 542 versenyzőből
Bálint Anna  6.b
Csuri Ferenc  6.b
Seres Henrik  7.a
Kutas Áron  8.c 71.hely 417 versenyzőből
Csapatverseny:  6.osztály 52.hely 128 iskolából

Diákcsere -Testvérvárosi kapcsolat
Május 3–10. között iskolánk fogadhatta német 

testvériskolánk 11 tanulóját 2 nevelő kíséretében. 
A találkozást késő ősztől folyamatos levelezés előz-
te meg. A tervezett programok megvalósultak. A 
fogadó tanulók kis létszáma miatt az egyénenkénti 
költségek magasabbak voltak, mint korábban, 
ebben az évben ez 29.500 Ft-ot jelentett. 

Horák Izabella, Molnár Klaudia, Józsa Gyöngyi, 
Horváth Virág, Farkas Evelin, Huszta Denisz, 
Kovács András, Geiger Csaba, Bognár Nóra, 
Fodor Fruzsina, Farkas Dorina fogadták a német 
diákokat. 

Most pedig a magyar diákok élménybeszámolója 
olvasható napi bontásban:

Szombat, a németek 
diákok  érkezése

Múltak a na-
pok, és végre 
elérkezett  a 
szombat, me-
lyet már min-
den diákcserés 
izgatottan várt. 
Jól figyeljetek, 
mert most el-
mesélem, hogy 
hogyan készül-
tünk a német 

kislány fogadására! 
Korán reggel felébredtünk, és elmentünk a bolt-

ba bevásárolni. Otthon segítettem anyának sütit 
sütni. Ebéd után kitakarítottuk a csincsilla és a 
hörcsögünk helyét. Anya felmosott, én pedig ös-
szeporszívóztam. Amikor mindennel elkészültünk, 
alig vártam, hogy Gyöngyi telefonáljon. Végre ez 
a pillanat is elérkezett. Beültünk a kocsiba, és 
elindultunk az iskolához. Út közben megálltunk 
a Tulipánban pizzát venni, aztán igyekeztünk, 
nehogy elkéssünk. Nem sokkal azután, hogy 
mindenki megjött, egy fehér busz kanyarodott 
be. Mikor a németek leszálltak, megtudtuk, hogy 
ki kihez tartozik. Mikor hazaértünk, vendégünk 
kipakolt, aztán vacsoráztunk. Vacsora után sokan 
sétálni mentek. Mi nem, inkább bemutattam őket 
Kittiéknek. Hosszas beszélgetés után bementünk. 
Tíz óráig rajzoltunk. Elmondtam neki, hogy hol-
nap mit fogunk csinálni, hogy annak megfelelően 
pakoljon be a táskájába. Ezután fogat mosott és 
lefeküdt aludni. 

Tehát az én szombati napomon ez történt, de 
hogy a többieké milyen volt, azt nem tudom, azt 
ne kérdezzétek.

       Horváth Virág 6. c

Vasárnap
       
A Bandi és az én családom megbeszélte, hogy mi 

a családi napkor Kiskunmajsára megyünk el fürödni. 
Amikor már ott voltunk, találkoztunk még néhány 
olyan gyerekkel, aki fogadott német vendéget. A né-
met gyerekek nagyon szerettek csúszdázni. Néhány 
szót itt is megtanultak magyarul, például: csúszni, 
piros, sárga, kék. De a csúszda vize nagyon hideg volt, 
ezért utána egyből mindig menni akartak a meleg víz-
be. De nemcsak fürödtünk, hanem pizzát is ettünk. 
Nagyon ízlett a vendégeknek. De sajnos menni kel-
lett haza, mert már zárás volt. Hazafelé bementünk 
egy fagyizóba, ahol nagyon finom fagyit árultak, 
csak hosszú volt a sor, de nem baj, mert mi közben 
leültünk beszélgetni,  a fagyi pedig nagyon finom 
volt.  Ez nem nagyon rontotta el a hangulatunkat, 
mert utána kitaláltuk a Bandival, hogy elmegyünk a 
Deniszék házához, mert ő is fogadott német diákot. 
Már 7 óra volt, mondtuk a németeknek a Bandival, 
hogy nagyon messze laknak, de ők el akartak menni, 
ezért el is mentünk. Mire odaértünk, már 8 óra volt, 
emiatt nem is sokáig maradtunk, mert 9-re otthon 
akartunk lenni. De mielőtt elindultunk volna haza, 
beszélgettünk még 15 percet. Mire hazaértünk, már 9 

óra volt, ezért elköszöntünk egymástól, és mentünk 
haza. Otthon először felköszöntöttük a vendégünket 
születésnapja alkalmából, mert pont vasárnap volt, 
ezért vettünk neki tortát is, utána játszottunk egymás 
ellen a számítógépen, nagyon jól szórakoztunk, és 
tetszett neki a vasárnapi nap. Ez volt tehát a vasár-
napi napunk.

         geiger Csaba 7. b

Hétfő
A vasárnapi családi nap után hétfőn nyolc órára 

mentünk az iskolába.
Miután megmutattuk az iskolát, a Sportcsarnok-

hoz sétáltunk, ahol végigvezettük német vendége-
inket, és egy testnevelési órát is megnézhettünk. 
Majd visszaindultunk az iskolába, ahol csoportkép-
készítés után két részre osztották a csoportot. Az 
egyik fele számítástechnika órán vehetett részt. Az 
idő alatt a csoport másik fele egy izgalmas rajz órán 
volt. A következő órában megcserélték a csoporto-
kat. Amikor vége volt ennek a programnak, akkor 
a Helytörténeti és Pálinka Múzeumba látogattunk 
el. A Helytörténeti Múzeumban a régi eszközöket 
néztük meg. Azt is megtudtuk, hogy melyik eszköz 
mire szolgált. A Pálinka Múzeumban megmutatták 
nekünk a pálinkakészítés eszközeit. Aki akart, pá-
linkát is vásárolhatott. Ezután az izgalmas program 
után az iskola menzáján ebédeltünk. Ebéd után négy 
fős csoportokat alkotva kellet járnunk a várost, hogy 
megoldhassuk a kapott feladatokat. Az iskolába vis-
szatérve újabb játékos feladatok vártak még ránk. A 
feladatok befejezése után a Városházára mentünk, 
ahol a város fõjegyzője köszöntötte német vendége-
inket egy kis megvendégelés keretében. 

Mikor az összes programnak vége volt, boldogan 
mentünk haza, mert egy nagyon szép nap állt mö-
göttünk.

Bognár nóra 7. a
        

Kedd
A keddi napunk is úgy kezdődött, hogy reggel az 

iskolánál találkoztunk.
Azután busszal Kecskemétre utaztunk, ahol elő-

ször a Nulla-kilométerkövet néztük meg. Elmentünk 
a Városházához, ott meghallgattuk a harangjátékot. 
Megnéztük a Leskowsky hangszergyűjteményt, ami 
nagyon érdekes volt. Ott hallottunk citerát, gitárt, 
dobot, bendzsót. Szabad időnk volt a Malomban, ahol 
vásárolni lehetett. Délben a Református Gimnázium 
éttermében ettünk. Délután pedig irány az uszoda! 
Mindenki a kinti részben fürdött, ahol volt meleg 
és jó hideg víz is. Mi magyar fiúk a német fiúkkal 
ugráltunk a hideg vizű medencébe, nagyszerűen 
éreztük magunkat. 

Este hazautaztunk Izsákra és elmentünk közösen 
pizzázni.

Kovács András   7. b

Szerda

Ezen a napon vette kezdetét a kétnapos kirán-
dulás. 

Nyolc órakor indultunk, és meg sem álltunk 
Veszprémig. Ott Edit néni tartott egy rövid elő-
adást a városról és kaptunk egy óra szabadidőt a 
sétáló utcában. Délben egy menzán ebédeltünk, 
majd megnéztük a várat. Ezek után felszálltunk a 
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buszra. Elgurultunk Herendre 
a pocelángyárba. Ott először 
megnéztünk egy nyolc perces 
filmet a porcelángyártásról, 
amit később élőben a saját sze-
münkkel is láttunk. Részletesen 
elmagyarázták a készítést, és 
mutattak pár nagyon értékes 
darabot. Ezután elmentünk 
a szállásunkra, Révfülöpre. 
Mindenkinek nagyon tetszett. 
Kaptunk vacsorát, ami után el-
mentünk kirándulni. Megnéztük 
a Balatont és megmásztunk egy 
hegyet. 

Amikor visszaértünk min-
denki tisztálkodott, jót beszél-
gettünk és a takarodó után 
lefeküdtünk.

Huszta Denis 6.

Csütörtök

A révfülöpi szállásunkon éb-
redtünk. Még reggeli előtt ös-
szecsomagoltunk mindent, majd 
pedig elindultunk Hegyestűre. 

Az út nem volt hosszú és 
nagyon jó volt az idő. Mikor 
megérkeztünk, megláttunk egy 
hatalmas hegyet, amire később 
fel is mentünk, és a tetejéről cso-
dálatos kilátás nyílt a Balatonra. 
Ezután a kőkiállítás következett, 
ahol sok szép követ láttunk. 
Visszamentük a buszhoz, és 
elindultunk Tihanyra. Itt ismét 
egy gyalogtúra következett a 
parttól a hegytetőre. Megebé-
deltünk egy magyaros étterem-
ben, az étel nagyon finom volt, 
szerintem mindenkinek ízlett. 
Ebéd után kaptunk egy óra 
szabadidőt, amikor mindenki 
vehetett ajándékokat, fagyiz-
hatott, vagy amihez kedve volt. 
Később megnéztük a Tihanyi 
Apátságot, ami nagyon szép 
volt. A templomlátogatás után 
elindultunk haza. 

Az út hosszú volt, és kicsit 
mindenki kifáradt, de összes-
ségében megérte elmenni és jól 
éreztük magunkat.

Farkas evelin  6. c 
Farkas Dorina   8. a

Az indulás reggel nyolc óra-
kor volt. Mikor megérkez-
tünk, Edit néni bemutatta a 
várost német vendégeinknek. 
Ezután egy órás szabad prog-
ram következett. A pihenő 
után elmentünk a Paprika 
Múzeumba. Mindenki nagyon 
érdekesnek találta. Követke-
zett a visszaút. A buszban 
nagyon kellemes hangulat 
volt, énekeltünk is. A men-
zán ebédeltünk, majd pedig 
kimentünk a Kolon-tóhoz. 
Dudás Laci bácsi bemutatott 
sok élőlényt. Este az egész 
csapat elment pizzázni. Kilenc 
órakor mindenki indult haza 
bepakolni, a németek másna-
pi hazaindulása miatt.

Nagyon örülök, hogy részt 
vehettem a diákcserében, és 
nagyon jól éreztem magam.

Józsa gyöngyi 6. c

tanulmányi versenyek idegen nyelvből
Horváth Hanna 7.c Lakitelki angol verseny  
 1. helyezés    Csontosné Csősz Erzsébet

Digner Anna 8.b Német házi szövegértő verseny 
 1.  helyezés    Zeke Károlyné

Farkas Márk 7.b Német házi szövegértő verseny 
 1.  helyezés    Katzenbachné Csengődi Edit

Józsa Gyöngyi 6.c Német házi szövegértő verseny 
 1.  helyezés    Katzenbachné Csengődi Edit

Farkas Zsófia 5.b Német házi szövegértő verseny 
 1.  helyezés    Zeke Károlyné

Vida Saloma 8.c Bolyai J. Gimn. német versenye 
 11.  helyezés  Katzenbachné Csengődi Edit

Józsa Gyöngyi  6.c  Lakiteleki német csapatverseny
Horák Izabella 6.c             
Digner József 5.a
 3.  helyezés    Katzenbachné Csengődi Edit, 
              Zeke Károlyné

A sajátos nevelési igényű tanulók életéből
inak önzetlen segítségét. Megtartottuk 
hagyományos szavalóversenyünket is, sok 
szép tavaszi vers megismerésével lettünk 
gazdagabbak. A területi komplex tanulmá-
nyi versenyen negyedik helyezést értünk 
el, ami nagyon szép teljesítmény, mivel 
rajtunk kívül nem volt más tagozat, csak 
nagy önálló iskolák. Csapatunkat két 6. és 
két  7. osztályos tanuló képviselte. Az őszi 
kiránduláson osztályaink Izsák környékét 
barangolták be. Tavaszi kirándulásunkon 
Szegeden jártunk. Nagy élmény volt tanu-
lóink számára. Ezt a lehetőséget elsősorban 

ISK csoportjaink, eredményeik
Aerobic (Szabóné Pápa Edit):

Hetente egy alkalommal voltak edzések külön alsó- és felső tagozatosok számára. A gyerekek nagy lelkesedéssel jártak a zenés foglal-
kozásra. Felléptünk az Izsáki Sárfehér Napokon, az iskolai farsangi bálon és a városi aerobic bemutatón.

 
Atlétika (Szabóné Pápa Edit):

Hetente egy alkalommal, egy csoportban mozogtak az alsósok és a felsősök. A gyerekek képességei miatt a foglalkozások tömegsport 
jellegűek voltak.

 
Labdarúgás (Gréczi Gábor):

Hetente egy-egy alkalommal, alsós és felsős csoportra bontva, focizhattak diákjaink. Sikerült egy lelkes lány csoportot is bevonni a 
labdarúgók táborába. A csoportonkénti heti egy alkalom mellett a Sárfehér Sportegyesület edzésein is részt vettek a gyerekek. Több lab-
darúgó tornán mérették meg magukat, mind az iskola, mind az egyesület színeiben indulva.

Eredményeink: 
Meghívásos versenyek: Télapó Kupa Akasztó I. kcs.  III. hely 
 Luca Kupa Izsák III. kcs. I. hely (SNI tagozat)
  Húsos Kupa            Jakabszállás I. kcs. I. hely
 Téli Kupa                Fülöpszállás    III. kcs.      III. hely
 Tanévzáró Kupa      Jakabszállás    III. kcs.      III.hely
 Teremtorna              Bugac             III. kcs.      V.hely (leány)
 Teremtorna              Bugac              IV: kcs.      V.hely (leány)
Tanulóink ezeken a versenyeken több különdíjat is nyertek!

Alapfokú versenyek:  III. kcs. körzeti  II. hely
 IV. kcs. körzeti  II. hely
Mindkét verseny Izsákon került megrendezésre!

Diákolimpiai versenyek: I. kcs. körzeti  I. hely 
 városi döntő  III. hely
 II. kcs. körzeti  II. hely
 III. kcs. körzeti  III. hely
 IV. kcs. kieséses rendszerben a legjobb 8 közé kerülés

Versenytorna (Szabó József)
Hetente két alkalommal edzettek a versenycsapatok tagjai. A felsősök minden versenyen 

szépen szerepeltek. Megyebajnokként zárták az Alapfokú Diákversenyeket és a Diákolimpiát 
is. A Diákolimpia területi döntőjét is megnyerve 
jutottak be az országos döntőbe, ahol az ötödik 
helyet szerezték meg. Az alsósok többségének ez 
volt az első versenyéve. Eredményesen tornázva a területi döntőig jutott el a csapat. 

Az Alapfokú Diákversenyek és a Diákolimpia fordulóira való eredményesebb felkészülés 
miatt, több meghívásos versenyen tornáztak versenyzőink: Medve László Kupa, Nagykőrös; 
Eperföldi Öcsi-Bácsi Kupa, Kalocsa; XVI. Bocskai-Vénkert Kupa, Debrecen; VI. Sárfehér Kupa, 
Izsák; Szársomlyó Kupa, Villány; Fazekas Kupa, Kiskunhalas; Arany Kupa, Szeged. 

Heti egy alkalommal az 1-2. évfolyamosok részére is volt edzés. Remélhetőleg közülük is több 
ügyes kis tornász kerül majd a csapatba a mostani versenyzők utánpótlásaként.

Csapattagok:
- III-IV. korcsoport: Cséplő Dávid, Langó Dávid, Lestár Krisztián, Marton Alex, Szabó Gábor, 

Vida Máté. Néhány versenyen: Bíró János, Dunai Rudolf, Hajma Tamás és Szabó Gergő.
- I-II. korcsoport: Bárdi Márk, Józsa László, Konkoly Dominik, Kovács Milán, Langó Zoltán, 

Madzsó Martin és Vida Izsák.

az Izsákért Közalapítványnak szeretnénk 
megköszönni, mivel úti költségünk je-
lentős részét kaptuk tőlük. Köszönettel 
tartozunk a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzatnak is, akik szintén hozzájárultak a 
kirándulás költségeihez. Tanulóink maguk 
is igyekeztek, egész évben gyűjtöttük a 
kupakokat, az ebből befolyt összeget is a 
kirándulásra fordítottuk. Végezetül néhány 
kép bemutatásával szeretnénk lezárni az 
idei tanévet.

Némedi Jánosné 
munkaközösség-vezető

Az országos döntõben 5. helyezett 
felsõs csapat

Az országos döntõben 3. helyezett alsós 
csapat

              

Péntek
A diákcserében részt vevők 

ellátogattak ezen a napon Kalo-
csára és a Kolon-tóhoz.

Szombat
A diákcserének a legutolsó 

napja 2008. május 10-én volt, 
szombaton. Ekkor utaztak haza a 
vendégeink Németországba. 

Reggel fél kilenckor indult a 
buszuk az iskola elől Budapestre, 
ahonnan tovább vonattal utaztak. 
Az iskolánál a német diákok apró 
ajándékot adtak annak a család-
nak, akiknél egy hétig laktak. Ez 
az apró ajándék egy szív volt. 
Mindenki búcsúzkodott, néhá-
nyan sírtak is. Elindult a busz, 
mindenki lelkesen integetett. 
Nagyon sajnáltuk, hogy elmen-
nek. Sok német barátot szerez-
tünk. Sokat tanultunk és sok 
szépet láttunk ezen a héten.

Ez a hét nagyon jó volt, de ha-
mar elmúlt. Jövőre mi megyünk 
Németországba, már várjuk.

Molnár Klaudia 6. c

Az idei tanévben 55 gyermek tanult 5 
csoportban a tagozatunkon. Közülük 12-en 
ballagtak el. Egy kivétellel mindannyian 
tovább tanulnak. Kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el Tuba Renáta aki nyolc éven 
keresztül volt kitűnő tanuló. Az idei évben 
is részt vettünk a számunkra meghirdetett  
sportversenyeken. Számos éremmel let-
tünk gazdagabbak. Az ide farsangi bálunk 
nagyon hangulatos volt, sok segítséget is 
kaptunk hozzá. Itt szeretném megköszönni 
a Holsza, Laguna, Csomi és a Wolf üzletek, 
valamint a Friss-Hasáb Kft. tulajdonosa-
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Művészeti csoportjaink
Zeneiskola

A 2007/2008-as tanévben a zeneiskola 
létszáma 74 fő volt, az iskolai énekkar 
létszáma 20fő. Hangszeres és énekkaros 
gyerekeink tevékeny részt vállaltak az 
iskola életében. Szinesebbé tették az 
iskolai ünnepségeket, eljutottak Kecske-
métre a Lánchíd Utcai Általános Iskolába 
kórustalálkozóra, Orgoványra zeneiskolai 
találkozóra is. Nagy sikere volt iskolánk 
furulya-és citerazenekarának és az egyé-
nileg fellépő hangszeres gyerekeiknek is. 
A kecskeméti kórustalálkozón, mely a 
reneszánsz év jegyében zajlott, különle-
gesnek számított, hogy a kórusműveket 
és népdalcsokrot furulya-és citera zene-
kari kísérettel énekeltük. Orgoványon 
szólót énekeltek: Garai Anna és Gellér 
Alíz. Hangszeres szólistáink pedig Bálint 
Brigitta, Csavajda Ádám, Rácz Imre és 
Rácz Cintia voltak. Tavasszal Kiskőrösön 
megrendezett trombitaversenyen Langó 
Zoltán első osztályos hangszeres tanu-
lónk dicséretben részesült. Április végén 
szerveztük meg a házi népdaléneklési 
versenyt, ahol az első három helyezést a 
következő tanulók kapták: Kovács Anna 
8.a, Huszta Denisz 6.c, Kotlárik Mónika 
6.b.

Zeneiskolánk életében nagy előrelépés, 
hogy megkaptuk a „Kiválóra Minősített” 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
címet. Ez sok előnnyel jár, többek között 
megigényelhetjük a művészetoktatásra 
szánt állami támogatás teljes normatíváját 
és részt vehetünk különböző pályáza-
tokon is. Így májusban két pályázatot 
is beadtunk, melyet eszközfejlesztésre 
szeretnénk felhasználni. Szeretném meg-
köszönni minden zenét oktató kollégám-

nak a lelkiismeretes munkáját, Muzslai 
Irén Katalin és Briglovicsné Janovics Éva 
tanárnőknek díszítő tevékenységét, mel-
lyel rendezvényeinket szebbé tették! Az 
Izsákért Közalapítványnak pedig az anyagi 
támogatást! Véleményem szerint eredmé-
nyesés sikeres tanévet zártunk! 
   Bíró Jánosné 

munkaközösség-vezető

A Sárfehér táncegyüttes 
munkájáról

          1999-ben alakultunk meg, ebben 
az évben két csoportunk működött, Szőlő-
fürt és Szőlőszem csoport néven 40 taggal. 
Mivel a középiskolások is visszajárnak az 
együttesbe, így hétfőn és szombaton is 
tartottunk próbákat.

Az együttes művészeti vezetői: 
Lukácsné Haránt Eszter

Lukács László

Magas szintű szakmai munkájuk nagy-
ban hozzájárul az együttes sikereihez.

 A legkisebbek, a Szőlőmagok csoportja 
óvodás gyerekekből tevődik össze. A Sző-
lőszem csoportba alsós és felsős tanulók 
járnak. Már országos hírnévre tettek szert. 
Egyik legsikeresebb koreográfia a „ Jaj, 
anyám a kanász „című, amit a Szegedi  
Nemzeti Színházban is bemutattak, vala-
mint itt Izsákon, a Sárfehér Napokon. A 
Szőlőfürt csoport már komoly néptáncos 
múlttal rendelkezik, elvitték hírünket a 
határon túlra is. Tagjai vagyunk az orszá-
gos „Örökség” Gyermek Népművészeti 
Egyesületnek megalakulásunk óta, bár 
anyagiak hiányában versenyekre idén nem 

neveztünk be. 
    Elmaradhatatlan szereplői vagyunk az 

izsáki Sárfehér Napoknak, a Kecskeméti 
Tavaszi Fesztivál és a Hírös Hét rendez-
vényeinek. Az általuk szervezett fesztivá-
lokon és programokon rendszeresen részt 
veszünk. 2004 márciusában Budapesten, 
az Országos Táncháztalálkozó és Kirako-
dóvásáron „Tíz éves az Aprók bálja” című 
ünnepi gálaműsorban léptünk fel.

 2005-ben IX. alkalommal rendezték 
meg a Gyermek Néptáncosok Országos 
Szólótánc Fesztiválját Szarvason, ahol két 
táncos párunk különdíjat kapott.  

A kecskeméti II. Megyei és Ifjúsági 
Néptánc Gála, Tavaszköszöntő címmel 
megrendezett rendezvénysorozatán meg-
alakulásunk óta minden évben részt vet-
tünk. Az Örökség Gyermek Népművészeti 
Egyesület szekszárdi országos fesztiválján 
csoportjaink sikeresen szerepeltek.

Büszkék vagyunk arra, hogy 2003-ban 
eljutottunk Bécsbe a IV. Bécsi Magyar 
Táncháztalálkozóra, ahol a Bécsi Magyar 
Kultúrintézetben sikerrel léptünk fel.  
2004-ben felléptünk a budapesti Nemzeti 
Színházban, ahol egyedüli gyermekcso-
portként mi képviseltük Bács-Kiskun 
megye gyermek néptáncegyütteseit. A 
Nemzeti Színház „Két folyó közt” című 
folklórműsorában adtuk elő egyik legsi-
keresebb koreográfiánkat, „Egy csutri bál 
előtt” címmel.

2006-ban Szegeden került megrendezésre 
a XVII. Országos Gyermek és Ifjúsági Nép-
táncfesztivál, így lehetőségünk volt a Szege-
di Nemzeti Színházban is bemutatkozni.

Rendszeresen rendezünk táncházakat, 
ahova nemcsak néptáncos gyerekek 
járnak.

A néptánc a gyerekek és felnőttek köré-
be elismert, szeretett „műfaj” lett. Közve-
títi azokat az értékeket, amelyek nélkül a 
magyar kultúra elképzelhetetlen. 

Csak úgy lehetnek európai uniós polgá-
rok, ha ezt a kultúrát ápolják, a magyar ze-
nében, a magyar táncban örömüket lelik.

 Célunk, hogy a gyerekek megszeressék 
a néptáncot, és őrizzék, ápolják a magyar 
kultúrát. Ez évi táncanyagot sikerrel 
elsajátították. Kiskunsági, erdélyi páros 
táncokat, valamint a fiúkkal a legényest 
tanultuk meg.

Jövőre szeretnénk, megalakulásunk 
10. évfordulóját méltóképpen megün-
nepelni. 

Sárfehér Napok keretében szüreti tánc-
házat rendeztünk, ahova nemcsak nép-
táncos gyerekek jöttek el, hanem minden 
érdeklődő. Jó hangulatú, hagyományokat 
felelevenítő és hagyományteremtő ren-
dezvényt minden évben szeretnénk meg-
szervezni, mert nagy sikere volt. 

A néptánc a gyerekek és felnőttek 
körében elismert lett. Közvetíti azokat az 
értékeket, amelyek nélkül a magyar kul-
túra elképzelhetetlen. Izsák hírnevét a 9 
év alatt sok helyre elvittük, a határainkon 
túlra is. Fontosnak éreztük, hogy a helyi 
érdekeltségű vállalkozók és önkormány-
zat által szervezett rendezvénysorozaton 
is részt vegyünk. 

  Május 25-én Gála műsort szer-
vezett a szabadszállási Egres Kis Lajos 
Néptácegyüttes.  A gyermeknap alkal-
mából ezen a kistérségi találkozón mu-
tatkozhattak be a környék településeinek 
néptáncos gyerekei.    

Molnárné tóth Ibolya
                                 együttesvezető

A társastánc oktatásról Classic Alapfokú 
Művészeti Iskola

A 2007-2008-as tanévben a Classic Alapfokú Művészeti Iskola keretén belül is 
tartottunk táncoktatást, kezdő és haladó csoportban. A kezdő táncosok kedden, a 
haladó csoport szombaton vett részt az órákon.

A kezdő csoport elsajátította a Standard és a Latin-amerikai táncok alapjait. Az is-
kola által szervezett bemutató műsor alkalmával 4 páros ezekből a táncokból ízelítőt 
tudott nyújtani.

A haladó csoportból már versenyzők is kinőttek, akik országos versenyeken döntős 
és első helyezéseket is elértek.

A kihívás és az egészséges versenyszellem miatt nagyon jók ezek a találkozók. 
Az összejöveteleknek nagy közösségteremtő szerepe van és a tánc a maga szép-

ségében szórakoztatást is nyújt.

A 7-8. osztályos táncoktatásról

A 2007-2008-as tanévben, három hetedik, illetve három nyolcadik osztályban volt 
táncoktatás heti 1 óra keretén belül. A hetedik osztályos tanulók elsajátították a 
Standard és a Latin-amerikai táncok alapjait. Standard táncok: Angol keringő, Foxt-
rott. Latin-amerikai táncok: Cha-cha-cha, Samba, Rumba, Jive. A fiatalabb korosztály 
elsajátította a megfelelő tartás, az állóképesség és az alapvető illem szabályait. Ezek 
elengedhetetlenek egy táncpartnerrel szemben. A nyolcadik osztályos tanítványok az 
előző évek alapjait tudták bővíteni, illetve új táncot, Slorrfox-ot elsajátítani.

A tanítványokra pozitívan hat a zene-tánc összhatása. Megtanulták helyesen hasz-
nálni a gesztusaikat, mozdulataikat, ami egy adott környezetben megfelelő normát 
biztosít számukra.

Stenczelné Babenyecz erika
 együttesvezető

egy feledhetetlen hét  az  erdei Iskolában

    Hétfőn valamennyien fájó szívvel indultunk el Izsákról Magyarkútra az erdei 
iskolába,  mert a családot itt kellett hagyni.

    Első megállónknál, a Veresegyházi Medvemenhelynél már igencsak megfe-
ledkeztünk a családról, annyira belefeledkeztünk a medvék és farkasok játékainak 
figyelésébe. Ezután a Vácrátóti Arborétumba látogattunk el, ahol az osztály többségét 
a mocsári ciprus bűvölte el ciprusbabáival. Gyönyörű hely ez az arborétum, rengeteg 
érdekes és szép növénnyel, patakkal, kis zuhogókkal!

A tábor felé tartva nem győztük csodálni a hegyeket! Délután értünk a Magyar-
kúti Fogadóhoz, új otthonunkhoz. Bevackoltunk a faházakba, nevet adtunk nekik. A 
miénket Mókusodúnak neveztük el. Később elindultunk az Irma-forráshoz feltankolni 
flakonjainkat. Egy kicsit játszottunk az udvari játszótéren, s a gyülekező zenére minden 
osztály sorban elment vacsorázni. Nehezen aludtunk el, sokáig cseverésztünk.

    Másnap ébresztő zenére keltünk. A finom reggeli után besétáltunk Verőcére a 
Dunához. Rengeteg érdekes követ és kagylót találtunk. Hazafelé útba ejtettünk egy 
fagyizót. Finom ebéddel várt bennünket Zsuzsa néni, János bácsi és Adri. Ekkorra 
már  két meggyógyult osztálytársunkat is üdvözölhettük a táborban, akiket utánunk 
hoztak Izsákról. Délután a terepnaplóba rajzoltunk egy kicsit eddigi élményeinkről. 
Igazi meglepetés volt a kisállat-bemutató. Volt ott egér, patkány, görény, nyest, róka 
és Csiperke, Gábor bácsi akrobata kutyusa, barátja. Beszélgettünk az életükről, a 
világ és hazánk védett állatairól. Nagyon élveztük, hogy ilyen közelről figyelhettük 
meg viselkedésüket.

    Megköszöntük a bemutatót és felvettük gumicsizmáinkat a vízvizsgálathoz. Most 
vettük észre, hogy millió pici élőlény él a vízben. Nem is gondoltuk volna. Találtunk 
egy víziskorpiót, azt bevittük  megmutatni, utána visszaengedtük a patakba.

    Este éjszakai túrára mentünk, de lámpa nélkül ám! Próbáltuk kihallani a zajokból, 
neszekből, milyen állat lehet a közelben. Egy szakaszon bátorságpróbát is tehetett, aki 
akart. A mi osztályunk fele vállalta. Volt, aki nagyon félt, de legyőzte magát. Kár, hogy 
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Karcsi bácsi nem vitt el bennünket megmutatni a lidércfényt. Azért 
még messzebbre is hajlandóak lettünk volna a sötétben túrázni.

Szerdán Királyrétre indultunk. Gyalogosan végigmentünk a Csat-
togó-völgyön keresztül Verőcére a hegyi kisvasútig, onnan utaztunk 
Királyrétig a kisvonattal. Nagyon klassz volt. Sajnos alig indultunk fel 
a hegyoldalon, eleredt az eső. Kicsit félelmetes volt bent az erdőben 
a zuhogás. Majdnem visszaindultunk. Szerencsére elállt, megnézhet-
tük a kőfejtőt, a tavat. A tó partján rengeteg kisbékát láttunk, ahogy 
vándoroltak a vízbe. Alig tudtuk kerülgetni őket. Egy barlangot is 
láttunk, sajnos nem mentünk be. De előtte igazi hegyi patak csordo-
gált, hatalmas kövekkel, vízi élőlényekkel. Két foltos szalamandrát 
is meg tudtunk figyelni egészen közelről. Találtunk egy fából készült 
játszóteret, ott óriásit játszottunk és pacsáltunk a patakban. A vo-
nat indulása előtt kaptunk egy hamburgert, és megrohamoztuk az 
ajándékboltot. Verőcétől megint gyalogoltunk a völgyön keresztül. 
Fáradtak voltunk, de mindenki le tudta győzni a fáradtságát. Szinte 
rávetettük magunkat a finom vacsorára.

Este „Ki mit tud?” volt, meg disco. Ekkorra már beleájultunk az 
ágyikónkba.

Csütörtök délelőtt Tibi bácsi bemutatta nekünk a magyarok ősi 
fegyverét, az íjat. Méghozzá sokfélét.

Ki is próbálhattuk, mindenki lőhetett vele kettőt. Még a tanító né-
ninek is sikerült. Megdicsértek bennünket, mert sok mindent tudtunk 
honfoglaló őseinkről. A fiúk közül ezt aztán mindenki élvezte.

Ebéd előtt mindannyian kendőt batikoltunk kötözős batikolással. 
El sem tudtuk képzelni, melyikből milyen minta sül ki, de mindenkié 
nagyon érdekesre és szépre sikerült.

Ebéd után túrára mentünk egy tanösvényen. Karcsi bácsi sok ér-
dekességet mondott el az itt élő állatokról, fákról, néhány növényről. 
Mutatott vadváltót, állatok nyomait kerestük földön és fákon, bokro-
kon. A dagonyázó helyüket is megnéztük fent a hegyen, a nyalósót, 
vadlest, őz-és szarvasetetőt, ettünk néhányan madárcseresznyét.

Vacsora után volt még egy kis táncika, és el kellett kezdeni össze-
csomagolni az utazótáskánkba, ami nem is volt könnyű feladat.

Pénteken indultunk haza Izsákra Budapest felé. Budán megnéztük 
a Pálvölgyi-barlangot. Mesések a cseppkövek, nem is láttunk még 
ilyent. A Boszorkánykonyhánál mindenki bekiabálhatta kedvenc 
ételét. Volt, akit este azzal vártak haza. Izgalmas túra volt, barlangban 
sokan nem voltak még. 

Pesten a Természettudományi Múzeumban a Jégkorszak című 
kiállítást nézhettük meg. Nagyon érdekes volt, különböző érdekes 
játékok is kapcsolódtak a látnivalókhoz. Láttuk Gyimát, a jégbe fagyott 
kis mamutbébit is. 

Szüleink, testvéreink már nagyon vártak itthon bennünket. De 
igazán mesélni csak másnap tudtunk, annyi sok élményben volt 
részünk, hogy azt sem tudtuk, melyikkel kezdjük. 

Kovács Fanni, Hajma Ágnes, Benyovszki Dóra, 
3.c osztályos erdőlakók

toVÁBBtAnUlÁS
A 8. évfolyam létszáma: 74 fő
   8.a 19 fő
   8.b 21 fő
   8.c 22 fő
   Sni.8. 12 fő, ebből 1 tanuló nem tanul 
tovább ( betölti 18. életévét ) 

A tanév I. félévében több rendezvénnyel segítettük a tanulók és a 
szülők választását.

Diákjaink korlátlan számú jelentkezési lapot adhattak be 2008. 
február 15-ig.

Az osztályfőnökök idén előszőr elektronikus úton töltötték ki 
minden tanulóról a Tanulói adatlapot és a 207 db Jelentkezési lapot, 
amit 17 középiskolába küdtünk el.

1 középiskolát jelölt meg 14 fő
2 középiskolát jelölt meg 16 fő
3 középiskolát jelölt meg 21 fő
4 középiskolát jelölt meg 15 fő
5 középiskolát jelölt meg   4 fő
6 középiskolát jelölt meg   3 fő

A felvételi eljárás után, április végén kapták meg a tanulók az 
értesítést arról, hová vették fel őket.

  I. helyen megjelölt tagozatra felvettek 57 főt   (78 %)
 II. helyen megjelölt tagozatra felvettek 11 főt   (15 %)
III. helyen megjelölt tagozatra felvettek 4 főt   (6 %)
IV. helyen megjelölt tagozatra felvettek 1 főt   (1 %)

Szeptembertől az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmánya-
ikat diákjaink:

Gimnáziumban 11 fő   (15 %)
Szakközépiskolában 37 fő   (50 %)
Szakiskolában 25 fő   (34 %)
Nem tanul tovább 1 fő   (1 %)

A tanulók iskolák szerinti megoszlása:
Gáspár András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kecskemét 14 fő   (19%)
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás - 

Wattay Szakközépiskola és Szakiskola, Kiskőrös 13 fő   (18%)
Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola, Kecskemét 5 fő   (7%)
Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda, Kecskemét   5 fő   (7%)
ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Koll., Kecskemét   4 fő   (5,5%)
Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola, Kecskemét   4 fő   (5,5%)
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola, Kecskemét   4 fő   (5,5%)
Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás -
Petőfi Sándor Gimnázium, Kiskőrös  4 fő   (5,5%)
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Koll., Kiskunmajsa   3 fő   (4%)
Katedra Informatikai és Művészeti Szakközépiskola, Kecskemét 3 fő   (4%)
Kecskeméti Református Gimnázium, Kecskemét   3 fő   (4%)
Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakképző Iskola és
Kollégium, Kecskemét   3 fő   (4%)
Bolyai János Gimnázium, Kecskemét   2 fő   (3%)
Garbai Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Kiskunhalas   2 fő   (3%)
Euroszféra Magángimnázium és Szakközépiskola, Kiskunfélegyháza   1 fő   (1%)
Katona József Gimnázium, Kecskemét   1 fő   (1%)
Piarista Gimnázium, Kecskemét   1 fő   (1%)
Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium, Kiskunfélegyháza   1 fő   (1%) 

                                                                                                      Dr. turainé lakatos edit
                                                                                                        pályaválasztási felelős

 éljen a sítábor!
Már mindenki izgatottan várta a sítábort. Az egyet-

len rossz az volt az indulásban, hogy hajnalban kellett 
felkelni. De végre elindultunk. Az út nagyon hosszú 
volt. Mindenki várta a megérkezést. 

Mikor megérkeztünk, kis várakozás után megkaptuk 
a szobakulcsokat. Vacsora előtt elindultunk gyalog 
megnézni a sípályát. Ezután minden gyerek meg tudta, 
kinek a csoportjában fog síelni.

A két kezdőcsoportot Ági néni és  Ildi néni tanította. 
A haladókkal Edit néni foglalkozott. Végül elérkezett a 
nagy nap.  A kezdők a kis pályán kezdték a tanulást, a 
haladók a nagy pályán folytatták, amit tavaly abbahagy-
tak. Az első két nap remekül telt el. Igaz , hogy  nem volt 
olyan hatalmas a hó, de azért nagyon jól lehetett siklani. 

A haladók négy közös lesiklás után párosával önállóan 
síelhettek. A vacsora után a társalgóban gyülekeztünk, 
ahol minden oktató elmondta a saját véleményét a csa-
patáról. Utána mindenki a játékterembe indult játszani. 
Volt olyan is, aki bekente a kilincset fogkrémmel, de 
megjárta, mert pont Inci néni nyúlt bele. Ez azért némi 
megtorlást vont maga után. De azért ne gondoljátok,  
hogy olyan szigorúak a tanárok, mint az iskolában! 
Sokkal lazábbak ők is. Sokat hülyéskedtünk, de sajnos 
gyorsan eltelt ez az egy hét. Utolsó nap mindenki kapott 
diplomát, amin egy poénos név állt. 

Már alig várom a jövő évi sítábort! Remélem sokan 
eljöttök. Gyertek ti is sítáborba!
 Horváth Virág 6/c

élményeim a sítáborból !
Végre eljött a nap, amikor elindultunk a sí-

táborba. Elég sokat buszoztunk, mire elértük a 
szállodánkat, a Hotel Krátert.

Elfoglaltuk a szobáinkat, kipakoltunk és pihen-
tünk. Reggel végre irány a SÍPÁLYA ! Bemelegítés 
után megtanultuk hogyan kell esni és felkelni 
.Ezután jöhetett a hóeke. Lassan megtanultunk sí-
elni. A felvonóval, mi kezdők csak a harmadik nap 
mentünk. Sokat estünk, de nagyon jól szórakoz-
tunk. Mire hazaindultunk egészen jól belejöttünk 
a síelésbe. A szállodában este sokat nevettünk. 
Nem nagyon akartunk aludni.

Sajnos gyorsan vége lett a hétnek. Én nagyon jól éreztem magam. 
GYERTEK VELEM TI IS JÖVŐRE !                                                                          Horváth Soma 3/a

egy feledhetetlen hét  az  erdei Iskolában

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk mindig fontos feladatának tartotta, hogy a diákok érdekének képviselete mellett, 

tevékenységei között helyet kapjon a közéletiségre nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésére szoktatás. Ennek 
szellemében szerveztük programjainkat.

Az év során folytattuk az osztályok közötti pontversenyünket, szépítettük faliújságjainkat, szerveztük foci-, 
kosár-, zsinórlabda- és kiütőcske bajnokságunkat. Az év folyamán többször (ősszel, télen és tavasszal) csábítot-
tuk a szabadba az osztályokat. A havonta megtartott diáktanácsülésen beszéltük meg a felmerült problémákat, 
feladatokat. 

Az őszi hónapokban kisállatok bemutatkozóját bonyolítottuk le. A településünkről készített rajzokból kiállítást 
rendeztünk. A karácsony közeledtével ismét megrendeztük a már hagyományosnak mondható jótékonysági ruha- 
és játékgyűjtést. A fiatalabbak meseíró pályázatunkon mérhették össze tehetségüket a télen. Tavasszal a versíró 
pályázaton tehették próbára magukat. A téli hónapok programjaihoz tartozott az egyre népszerűbb „Tamba”  
bajnokság is. A könyvtárhasználati vetélkedőn iskolai könyvtárosunk által összeállított feladatokkal birkózhattak 
meg az osztályok képviselői.  A farsangi bált a már megszokott érdeklődés övezte, a gyerekek lelkesen készültek 
a jelmezes felvonulásra és a tátikára. 

Tavasszal a bolhapiacon és a plüssállat-kiállításon nyüzsöghettünk. A papírgyűjtés a lelkes tanulókat és a szü-
lőket egyaránt megmozgatta. A Föld Napja alkalmából szervezett szemétgyűjtési délutánon felnőttek segítségével 
megtisztítottuk városunk utcáit. Köszönjük a minket támogató felnőtteknek, hogy elkísértek bennünket! Hóna-
pokon keresztül készültek a gyerekek az áprilisi bemutatkozó műsorra, melyen idén a zenés mozgás dominált. A 
város lakossága megtekinthette a mazsorettesek, a néptáncosok, a társastáncosok, az aerobicosok és a tornászok 
bemutatkozó műsorát.  A DÖK-napon kirándulni mehettek az osztályok. Reméljük a tanév folyamán minden 
diákunk talált olyan programot, amely maradandó élményt nyújtott számára.

Molnárné tóth Ibolya és Szabóné Pápa edit
 diákönkormányzat vezetői 
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Barkácsolás és tárgyalkotás 
jeles napokra a napköziben

A hétköznapok egyhangúságából csak akkor emelkednek ki a számunkra valami-
lyen okból a jeles napok, ha ezeket nemcsak a naptár jelöli. Jelentőségük elmélyítése 
csak akkor várható, ha több oldalról is megerősítjük azt. Ennek egyik lehetősége 
a tárgykészítés. Manuális tevékenységre az általános iskolás gyerekeknek végtelen 
nagy szüksége van. A teremtés, az alkotás nagyszerű lehetőségei kínálkoznak általa. 
A kezek használata mellett alkotó gondolkodásra késztet, és problémamegoldásra 
sarkall. Megvalósíthatják elképzeléseiket, kipróbálhatják ötleteiket. Ez folyamatos, 
kitartó és tudatosan végzett cselekvéseket kíván. Végigkísérik a tárgy születésének 
folyamatát, közben  nagyon értékes tapasztalatokra tesznek szert. Részt vesznek az 
anyaggyűjtésben, a tervezésben, elkészítik a tárgyakat, s értékelik azt.

A következetes munkavégzés a személyiség formálója, hisz a cél érdekében le kell 
győzniük a fáradtságot, a nehézségeket. Az önálló alkotás és annak eredménye gyö-
nyörködtet és önbizalmat ad, mely az újabb próbálkozásokhoz biztosít erőt, hitet és 
biztonságot. A tárgyak készítése során olyan tanulók is sikerélményhez jutnak, akik 
a tanítási órán nem, vagy alig élik azt át.

A tárgyalkotás során a gyerekek megismerkednek a környezet által biztosított 
anyagokkal, azok tulajdonságaival, a szerszámokkal, azok használatával, a kézműves 
mesterségekkel, technikákkal, ami maga után vonja a népművészettel való kapcsola-
tot, a hagyományok felkutatását és megőrzését. Gyarapítják technikai ismereteiket, 
törekednek a gazdaságosságra. Miközben megtanulják tisztelni az  emberi kéz mun-
káját, megtanulják azt is, hogyan kell segíteni egymásnak .Igyekeztem a gyerekek 
érdeklődését felkelteni, tisztázva velük, hogy miért, mivel és hogyan fogunk dolgozni, 
elegendő időt, nyugodt légkört biztosítani  számukra. Valamennyi  tevékenység folya-
mán olyan kínálattal álltam elő, amiből a gyerekek önként és szabadon választhattak 
életkoruknak, adottságaiknak megfelelően. Valamennyien nagyon ügyesen, pontosan 
dolgoztak, egyedi tárgyakat alkotva. A tél és a tavasz ünnepei remek alkalmat kínál-
tak a barkácsolásra: kézzel elkészíthető kiegészítők, apró játékok, díszek, ajándékok 
kerültek ki az apró kezek közül. Mikulásra asztali dísz, karácsonyra fenyőfadíszek, 
adventi koszorú, hópehelygömb, farsangra szemüveg, nőnapra tulipán, húsvétra fel-
fújható nyuszi, anyák napjára ablakdísz készült.

A gyermekek rendkívüli örömmel barkácsoltak akár egyedül, akár az én segítsé-
gemmel, s nem volt nagyobb élmény, mint gyönyörködni a saját kézzel készített 
tárgyakban, melyek a későbbiekben is szép emlékek maradnak.

A papír a legkedveltebb és könnyen kezelhető barkács - alapanyagunk volt. Egysze-
rű a megmunkálása, és az eredmény is hamar megmutatkozik. Készítettünk belőle 
ajándékokat, dekorációt, tréfás játékot.

A papírhajtogatás (origami) mindig kedves foglalatosságunk. Elűzi az esős délutánok 
unalmát, segít meglepetést, saját készítésű ajándékokat alkotni, észrevétlenül erősíti, 
javítja mindkét kéz finom mozgását, fejleszti a figyelem összpontosító képességet és 
a térlátást. Sikere attól függ, hogy pontosan követjük-e a lépéseket, jól választjuk-e 
meg a papír méretét, minőségét. A hajtogatás lépéseit nem könnyű megjegyezni, 
lerajzolni pedig az tudja, aki egyébként is gyakorlott a hajtogatásban. A gyerekek 
szívesen készítették el újra és újra a  már megtanult formákat, mert az ismétlés biz-
tonságot, sikerélményt nyújtott nekik. Az  alapformák variálásával pedig fantáziáju-
kat mozgattam meg. Pl. sótartó alapformából készítettünk inget, nadrágot, csizmát, 
talpas kosárkát. A legismertebb hajtogatott papírjáték a pohár, a sótartó, a repülő, 
a kis hajó és a csákó volt. Ugró béka hajtogatásakor abban versenyeztek, ki tudja a  
legkisebb békát hajtogatni, és melyik béka ugrik a legmagasabbra, a legmesszebbre, 
a csipegető madárka szárnya mozgatásakor ki– bezárta csőrét, vagyis csipegetett, és 
könnyű tárgyakat fel is tudott a csőrével emelni. Itt is versenyeztek, kinek a madara 
tudott több pattogatott kukoricát gyűjteni egy hajtogatott papírkosárba vagy dobozba. 
Izgalmas játékok voltak ezek, amelyeket a gyerekek nagyon kedveltek.

Egy másik foglalkozáson a madárformából sárkánykígyó feje készült, a repdeső 
madár szárnyait összeszorítottuk, és közé ördöglépcső – hajtogatással hosszú farkat 
erősítettünk. A legnagyobb kedvvel azokat a papírfigurákat készítették a gyerekek, 
amelyekkel később játszhattak. Pl. a papírhajtogatással készített ujjbábfigurák ugyan 
nem örökéletűek, de nagyon sokáig lehet bábozni velük. Elférnek egy sajtos dobozban, 
és bármikor elő lehet venni őket, hogy megjelenítsük a jól ismert meséket.

Némelyik gyerekjáték segítségével könnyedén megmagyarázható volt néhány fi-
zikai törvény- szerűség. Pl. a jól ismert spirális papírkígyót a felszálló meleg levegő 
mozgatja, a papírforgót a mozgó levegő. Az ejtőernyő ereszkedését a légellenállás 
lassítja, míg a levegő felhajtó ereje röpteti a sárkányt. Papírból röptetőt készítettünk, 

mely pörgettyűre vagy a repülőgép légcsavarjára hasonlított. A propellerfülű nyuszival 
ejtőernyősdit játszottak a gyerekek,    mely látványos, propellerszerű forgással esett 
le. A legrégibb optikai pörgő játékot zsineg segítségével pörgették, melyet mi is el-
készítettünk. A ráerősített korong két oldalára egymást kiegészítő rajzot készítettek 
(pl. ló – lovas, madár – kalitka), mely a gyors forgás hatására egybeolvadni látszott. 
Hasonló elven működött a papír mozi is.  A pörgetős csiga vagy pörgettyű világszerte 
elterjedt játékszer. Legrégibb változatát, a nyeles típusút készítettük el       , melyet a 
nyél megpödrésével indítottak el. A korongot számtalan módon díszíthették. Verse-
nyeztek is, kié szebb, és melyik pörgött tovább. A papírrepülő az egyik legnépszerűbb 
gyermekjáték Készítésének módját már a múlt századi gyerekek is iskolában tanulták 
Új modelleket tanítottunk meg egymásnak, és már indult is az újabb verseny: kinek 
a gépe repül  szebben és messzebbre. A csomagolás és a tárolás fontos kellékeiből is 
készítettünk origami technikával: pl. papírból pénztárcát, zsebkendőtartót, fedeles 
dobozt, zacskót. Felhasználtunk hozzá általunk festett papírt, régi naptárt, üzletben 
kapható csomagoló – és dekorációs papírt.

A ház körüli apró – cseprő, kidobálásra ítélt tárgyakból is tudtunk maradandót al-
kotni. Szerepelt gyufás skatulya, wc – papír, alufólia guriga és még sok más anyag.

Az elkészült „művek” nem polcon porosodó dísztárgyak lettek, készítőik maguk 
nyúzták el a sok játszásban előbb – utóbb kedvenceiket. Mégsem kellett, hogy a szívük 
fájjon, hiszen a készítés technikáját elsajátították, így újat készíthetnek bármikor.

Muzslai I. Katalin
 munkaközösség-vezető

Iskolai könyvtár 
Heti két délután összesen 6 órában tart nyitva az iskolai könyvtár, 4 óra jut a könyv-

tári adminisztrációra. A látogatásokat javarészt a csoportos foglalkozások teszik ki. A 
diákotthonosok minden második héten délután könyvtárba jönnek, az első félévben 
eddig 4 könyvtári órát tartottak az alsó tagozatos osztályok. Nemcsak a hivatalos 
nyitva tartási időben vehetik igénybe a könyvtárat, hanem előzetes egyeztetés után 
bármikor. 

A kölcsönzések többségét a tankönyvek teszik ki – mind a diákok, mind a tanárok 
részéről.

A könyvtáros idejét nagyrészt az adminisztráció foglalja le. A tanév elején a tan-
könyvek leltárba vétele, majd használatba adása volt a legnagyobb munka. Az ingyen 
tankönyvek megjelenése óta most fog először sor kerülni az elhasználódott és meg-
rongálódott tankönyvek kiselejtezésére, ami szintén igen időigényes feladat. Óriási 
segítséget jelent ebben a számítógép, jó lenne, ha a könyvtári nyilvántartások mind 
számítógépre kerülhetnének.

Iskolánk ismét pályázott az Útravaló ösztöndíj programba, amit e tanévtől az 
Oktatási Minisztérium vett át. 9 hetedikes és 10 nyolcadikos tanuló, valamint 9 
pedagógus vesz részt a programban és kap rendszeres támogatást. A cél az, hogy 
ezek a gyerekek felvételt nyerjenek érettségit adó középiskolába. Reméljük sikeresen 
teljesítik e feladatot.

Ázsóth Ilona könyvtáros

Iskolai gyermek- és Ifjúságvédelem
Iskolánkban tanulók száma 514 fő, ebből a 2007. évi felmérés szerint 96 fő halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az a gyermek,
- akinek a jegyző védelembe vett, vagy
- aki után a szülő(k) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül(nek),
- és a szülő legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály.

Nagyon fontos ezen gyermekek felmérése, hiszen óriási előnyöket élvezhetnek 
tanulmányaik során pl: „Út a középiskolába” ösztöndíjra pályázhatnak, mely kiírásá-
ban feltételeként szerepel a hátrányos helyzet, illetve előny a halmozottan hátrányos 
helyzet is.

Pozitívumként  említhetem, hogy a veszélyeztetett tanulók száma az előző évhez 
képest nem növekedett, mely köszönhető a pedagógusok és társintézmények közötti 
zökkenőmentes és hatékony együttműködésnek.

Veszélyeztetettség a 1997 évi XXXI. törvény. szerint: olyan – magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében kialakult – állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.

A pedagógusokkal való közös családlátogatások eredményeként csökkentek az 
indokolatlan iskolai hiányzások, de még mindig előfordult néhány esetben. 

A szülőknek kell a legjobban odafigyelniük, hiszen ők ismerik gyermekeiket, hogy 
mely esetben húzódik valójában betegség a hiányzás mögött. Fontos, hogy a gyermek 
érezze a szülői gondoskodást, kontrollt, esetlegesen a szankció se maradjon el egy-
egy csínytevés után.

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez nagy segítséget nyújt a peda-
gógusok által szervezett szakkörök és Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálatának programjai. Az elmúlt tanévben több száz kisdiák vehetett részt a 
„Húsvéti”-, illetve a „Karácsonyi Játszóház” nyújtotta foglalkozásokon. A nyári szün-
időben pedig prevenciós céllal szerveznek napközis táborokat, melyek változatos és 
színes programokat kínálnak, de elsősorban a gyermekek utcán való csavargását és 
felügyelet nélkül hagyását próbálják megelőzni.

Az iskolai Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős munkája a társintézmények közül a 
Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálattal van a legszorosabb együttműködésben, 
mely bízom benne a jövőben is eredményesen fog működni.

 Sörösné Boldoczki tímea
gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat

                                                                             vezetője
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Környezetvédelmi csoport
Bár feladataink és céljaink ugyanazok, mégis az életkori sajátos-

ságokból következően más-más módszerekkel kell közelítenünk 
alsó és felső tagozatos diákjainkhoz. Programjainkat, tematikáin-
kat igyekszünk összehangolni, ötleteinket megosztani egymással. 
Munkakapcsolatunk igen jó.

Alsó tagozat  
2008. február 21-22-én ismert és különleges ásványokról tartott 

érdekes órát egy debreceni ásványgyűjtő szakember. Konkrét, 
praktikus példákkal, izgalmas történetekkel tarkított órákon vettek 
részt gyermekeink. 

A környezetvédelmi hónap keretén belül a katolikus templom 
rekonstrukciós munkálataiba tekinthettünk be március 11-én. A 
szekkók újjávarázslásával kapcsolatban temérdek kérdéssel bom-
bázták az ott dolgozó szakembereket az érdeklődő kisdiákok.

Március 18-án vetélkedni hívtuk természetet kedvelő tanulóinkat. 
Az  I. helyezettek hasznos állathatározó könyvhöz jutottak,  II-III. 
helyezettjeink pedig környezet- és természetvédelemmel kapcsola-
tos ajándékokat kaptak. Szponzoraink: ÖKO Pannon és Inno-Kom 
2002 Kft voltak.

Április 22-én az izsáki Kht segítségével szemétgyűjtési akcióban 
ügyeskedtünk a környező utcákban.

Május 29-én méltóképpen emlékeztünk meg a júniusban esedékes 
környezetvédelmi és a hozzá szorosan kapcsolódó óceánok világ-
napjáról. Ráirányítottuk gyermekeink figyelmét a számukra egyik 
legfontosabb kincsünkre, a Földre. Ezúttal az aszfaltra rajzoltak a 
kis környezetvédők, hogy hogyan képzelik el szép, egészséges boly-
gónkat, ha megszűnne a környezetszennyezés. Itt is értékes jutalmat 
kaptak a legügyesebbek az Izsák-Kom Kft. támogatásával. 

Felső tagozat
Célunk a tanév elején meghatározott munkaterv megvalósítása 

volt, amit ugyan nem sikerült maradéktalanul teljesíteni, de adódtak 
váratlan, aktuális feladatok, melyek pótolják az elmaradtakat. 

-  Kőzet- és ásványbemutató Szabó László ismertetésével. (Isko-
lánk 8 tanulója kedvet kapott, hogy az általa vezetett kalandtáborban 
is részt vegyen. Reméljük, jól fogják érezni magukat!)

-  Megrendeztük a lassan már hagyományosnak mondható környe-
zetvédelmi hetet. Idén az emberkéz által alkotott környezetünkre 
hívtuk fel tanulóink figyelmét. Ellátogattunk a felújítás alatt álló 
katolikus templomba, kerékpárral végiglátogattuk településünk 
néhány régi, de még mindig különleges épületét. Tablókat készítet-
tünk a világörökség kincseiből, maketteket készítettünk papírból, 
gyurmából.

-  A Föld napja alkalmából végigtakarítottuk településünk utcáit, 
miközben örömmel tapasztaltuk, hogy ez alkalommal már felnőttek 
is csatlakoztak az önkormányzat által meghirdetett akcióhoz.

-  Faliújságunkon minden hónapban az aktuális környezetvédelmi 
napokhoz kapcsolódó ismertetőket lehetett olvasni. Ezek nagy részét 
a számítástechnika teremben készítették a gyerekek, köszönet az 
egész éves segítségért! 

-  Minden tevékenységünkről képes vagy szöveges beszámoló-
kat készítettek tanulóink, melyek egy része az Izsáki Hírekben is 
megjelent, a többit pedig paravánokon és a zsibongó falán lehetett 
megtekinteni.

-  Tanév végén a legaktívabb tanulók és a legjobban teljesítő osz-
tályok jutalmat kaptak.

- Májusban benyújtottunk egy pályázatot Bács-Kiskun megye 
Közoktatásáért Közalapítványhoz „Tudatos fogyasztói és környe-
zetvédő magatartás kialakítása” témakörben. Az elbírálásra még 
nem került sor.

-  Jelentkeztünk az ÖKO-Pannon Kht. által megrendezendő „Sze-
lektív hulladékgyűjtési road show”-ra, tervezett időpontja 2008. 
október 8. Választ még nem kaptunk.

Az eddigi tevékenységünk alapján az a tapasztalatunk, hogy igen 
nehéz megmozgatni tanulóinkat bármilyen cél érdekében. Nem 
könnyű mindig olyan új és érdekes témákkal és módszerekkel elő-
rukkolni, ami legalább egy kicsit felkelti az érdeklődésüket. Hogy 
programjaink mégis sikeresek, abban oroszlánrésze van az osztály-
főnököknek, akik támogatják ötleteink megvalósítását, osztályukkal 
együtt vesznek rész a feladatok megoldásában. Köszönjük!

Ázsóth Ilona, Vargáné nagy Katalin
                      környezetvédelmi csoport

Kicsik és nagyok együtt
A Föld Napja alkalmából az 1. b osztály is komolyan vette a 

hozzánk érkezett felhívást, és nagy-nagy lelkesedéssel szervezte a 
takarítási akciót. Sikerült meggyőzniük több felnőttet is, akik dél-
előtti elfoglaltságuknak e hasznos tevékenységet választották. 

Köszönjük Bránya Niki nagyszüleinek és anyukájának, Fodor 
Kitti nagymamájának, Szalai Zalán nagymamájának és anyukájának, 

Csizmadia Nikolett, Csuri Viktória, 
Fekete Kitti, Izsák Kitti, Sörös Viktor, 
Termul Klaudia édesanyjának, Nagy 
Bíborka édesapjának, hogy elfogadták 
meghívásunkat.

A szülők jelenlétének köszönhető-
en első helyezést értünk el az iskolai 
pontversenyben. Jutalmunk egy hasz-
nos időtöltésre ösztönző társasjáték 
lett.

A kis elsősök már tudják, megta-
pasztalták, hogy a Föld napját nem 
csak ünnepelni kell. Sokkal inkább 
egész évben úgy kell viselkednünk, 
úgy kell élnünk, hogy óvjuk szűkebb 
és tágabb környezetünket.                                             

A legfontosabb persze az, hogy ne 
csak beszéljünk ezekről a dolgokról, 
hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát. Köszönjük, hogy a szülők is így gondolják!   

 Fodorné Bálint éva és az 1.b osztály tanulói

Média szakkör- Kölyök tV
Fő feladatunknak tekintettük, az iskolában folyó színvonalas oktató-, nevelőmunka eredményeinek, 

a gyermekek tanulmányi, kulturális és sportversenyeken nyújtott teljesítményeinek, az intézményben 
zajló eseményeknek, a tanórán kívüli tevékenységeknek a folyamatos bemutatását, a szülőkkel, a vá-
rossal történő mind jobb megismertetését. 

A Kölyök TV 2003 októberében az előkészítő, szervezőmunkával indult és az első adással 2004 
januárjában jelentkezett, azóta folyamatosan működik.

2004 nyarán a Kölyök TV stúdiójának technikai fejlesztésére került sor, az iskola vezetése, a város 
önkormányzata, az ITV, valamint Szénási Sándor elektrotechnikai műszerész támogatásával. Így lehetővé 
vált, hogy a Kölyök TV műsorait magunk készíthessük el, 2005. novemberétől a digitális vágás feltételei 
is biztosítottak.  A technikai fejlesztés lehetővé tette azt is, hogy szakköri munkát végezve, a technikai 
eszközöket is megismerjék a gyerekek és azokat használni is tudják. A fejlesztés során 2006-ban is 
előbbre léptünk. Beszerzésre került egy DVD felvevő-lejátszó, amivel a minőséget tudtuk javítani.

Jelenleg 1 db „őskori” Panasonic videokamerával rendelkezünk, ami a napi használat következtében 
erősen „legyengült” állapotban van, javítása nehézkes alkatrész hiánya miatt.

Várható, hogy a nagy igénybevételt sokáig nem fogja bírni. Szükséges lenne egy korszerűbb kamera 
beszerzése. Sajnos a 2007-ben kapott támogatás ezt nem tette lehetővé.

A szakkör tevékenységi körét bővítettük a „Saláta” című iskolaújság szerkesztésével, ennek érdekében 
2006-ban beszerzésre került 1 db scenner, 2007-ben pedig 1db digitális fényképezőgép. Az újságírás 
hatékony elsajátításához, végzéséhez elengedhetetlen eszköz a digitális fényképezőgép és a diktafon. 
Ez utóbbi beszerzését célozzuk meg 2008-ban.

2008-ban tervezzük a internetes újságírás gyakorlati végzését, az interneten szeretnénk megjelenni, 
ahol az iskola életét, a szakkör és a Kölyök TV munkáját mutatnánk be folyamatosan. Ezért 2008-ban 
szeretnénk elérni, hogy a Kölyök TV stúdiójába elérjen az internet.

A média szakkör munkája kapcsolódik a médiaismeretek tantárgy anyagához és lehetőséget biztosít 
az ott szerzett elméleti ismeretek gyakorlatban történő megismeréséhez.

A 2004/2005-ös tanévtől, a Kölyök TV a  média szakkör keretében működik. Heti 2x1 óra adásidővel 
rendelkezünk, csütörtökönként új műsorral, a szerdai napokon pedig ismétléssel jelentkezünk.

eddigi tevékenységünk a következő
tanévenkénti bontásban:

     Tanév Adásszám(új) ismétlés Adás ismétlés összesen
    műsor perc műsor perc műsor perc 
 
 2003/2004 17 17 1.156 1.156 2.312
2004/2005 44 44 3.318 3.318 6.636
Nyári szünidő 9 9 584 584 1.168
2005/2006  41 42 2.764 2.893 5.657
Nyári szünidő 8 14 530 955 1.485
2006/2007 40 39 2.668 2.612 5.280
Nyári szünidő 7 10 501 720 1.221
2007/2008 
(2008.06.11-ig) 39 40 2.614 2.681 5.295

naptári évi bontásban:
2004 (januártól 01-től) 35 35 2.540 2.540 5.080
2005   52 48 3.652 3.652 7.304
2006  48 54 3.227 3.666 6.893
2007  48 51 3.256 3.491 6.700
2008 (06.11-ig) 22 23 1.480 1.550 3.030
Összesen 205 215 14.155 14.889 29.007

Eddig  205 műsort készítettünk. Több műsorunkat nézői igény alapján többször is meg kellett 
ismételnünk, (pl.: ballagás, bankett, néptáncosok, mazsorettek fellépéseit, stb.),  így az összes mű-
soridőnk az ismétlésekkel együtt  29.00�  percet, azaz �83,�5 órát tesz ki, ebből a 2007/2008-as 
tanévben 06.11-ig 5.295 percet, azaz 88,25 órát jelent.

2008. május 01-én ünnepeltük a 200. új adásunkat.

Ebben a tanévben is sok érdekes riportot, interjút, tudósítást készítettünk. A teljesség igénye nélkül 
csak néhányat említek meg.

Elkísértük a mazsorett csoportokat, a néptáncosokat, különböző fesztiválokra, nyári táborba,
 a sportolóinkat területi, megyei, országos versenyekre, kupákra. 
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Bemutattuk a különböző szakkörök tevékenységét, kiállításait, a dráma szakkör, zeneiskolások 

fellépéseit, az egyéni vers-, mesemondó helyi, kistérségi, területi és országos versenyeit.
Elkísértük tanulóinkat különböző tanulmányi versenyekre.
Tudósítottunk a Sárfehér Napokról, a jótékonysági rendezvényekről.
Riportot, interjút készítettünk Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsekkel, Bence Ilona,  Sirkó 

László és több más színművésszel, megyei és országos politikusokkal, miniszterekkel.
Segítettük a pályaválasztást, bemutatva a környező középiskolákat, érdekes, különleges szakmákat. 

Bemutattuk az Euroszféra Magán Gimnázium és Szakközépiskolát, az izsáki nappali középiskolát. In-
terjút készítettünk a tulajdonosokkal, valamint Pálfy Istvánnal az alapítvány kuratóriumának elnökével. 
Az iskola életét folyamatosan figyelemmel kísértük,

és még hosszasan lehetne folytatni a felsorolást.
Műsorainkat igyekszünk érdekessé, változatossá tenni. A kapott visszajelzések alapján megálla-

pítható, hogy magas a nézettségünk.
 A lelkes csapatunkban jelenleg 16 fő általános iskolás és 5 fő középiskolás diák riporter, valamint 

1 fő középiskolás diák „főtechnikusként”  tevékenykedik folyamatosan és aktívan.
Külön kiemelném, hogy kis csapatunkban a 4. osztályostól, a 12. osztályosig minden évfolyam 

tanulói, valamint a normál és SNI tanulói dolgoznak együtt jó hangulatban, és nagy aktivitással, ha-
tékonyan és eredményesen. 

 Középiskolás riportereink közül 2 fő DUE-tag és rendelkezik a diák és ifjúsági újságírói igazol-
vánnyal, cikkeik folyamatosan megjelennek az Izsáki Hírek című újságban.

Főtechnikusunk a DUE pályázatán az év rádiósa címet érte el(Geiger Zoltán), a Katedra
középiskola rádiósaival együtt. 
Feladatainkat 2008-ben tovább kívánjuk folytatni, az nyomtatott sajtó az iskolaújság színvonalának 

emelésével és bővíteni az internetes újságírás elsajátításával.
 Némedi  János

 média szakkörvezető

nyugdíjasaink
Szijjártó Jánosné, Kovács Mária  1998 óta dolgozik iskolánkban.
Hosszú éveken át odaadó szeretettel ápolta és gondozta a sport-
csarnokot és környékét.  
Köszönjük áldozatos munkáját. Egészségben, boldogságban eltöltött 
nyugdíjas éveket kívánunk! 

Kedves olvasó!
Gyermekeink, pedagógusaink az iskola összes dolgozója ne-

vében köszönöm, hogy időt szánt rá, és végigolvasta cikkeinket, 
bemutatkozásainkat, amelyekkel az volt a célunk, hogy Ön is be-
pillantást nyerjen éves munkánkba, s egyben megosztottuk Önnel 
sikereinket is.

Ahhoz, hogy ennyi szép eredménnyel büszkélkedhessünk, a 
személyi feltételek mellett alapvetően befolyásoló tényezőként 
szerepeltek a tárgyi feltételeink biztosítására tett fenntartói intéz-
kedések. Mindannyiunk nevében megköszönöm az Önkormányzat, 
az összes velünk kapcsolatban álló partnerünk segítő, odafigyelő, 
jobbító szándékú támogatását. 

Minden kedves olvasónak, minden izsákinak vidám nyarat 
kívánunk!

Az összeállítást szerkesztette:  
Frankó Jánosné 

igazgatóhelyettes

Egyetlen mondat a helyi nyilvánosságot érintő megjegyzéshez: A múltkori 
és a mostani levél is, szó szerint megjelent, vagyis a nyilvánosság teljes egészében 
megismerhette az azokban leírtakat, írójuk véleményét. (A szerk.)

A Holló utcaiak 
köszönete

A Holló utca lakói közül többen 
kérték, tegyük közzé lapunkban 
köszönetüket, melyet ily módon 
kívánnak S. Juhász Magdolnának 
tolmácsolni, a Széchenyi és Báthory 
utcák kereszteződésében kialakított 
szép kis parkért, s annak gondozá-
sáért. Valóban köszönetet érdemlő 
gesztus, így a Holló utcaiak kérés-
nek ezúton teszünk eleget.

Postánkból PArlAgFŰ ellenI VéDeKeZéS
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. 

törvény, valamint a növényvédelmi tevékenységről 
szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet szabályozza 
a parlagfű elleni védekezés rendjét, illetve a véde-
kezés elmulasztásával járó hátrányos jogkövetkez-
ményeket. Eszerint a föld tulajdonosának, illetve 
használójának kötelessége, hogy az adott év június 
30. napjáig megakadályozza az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbó kialakulását és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenn kell tartania.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka 
júliusra esik, a virágpor szóródásának legnagyobb 
tömege július végén és augusztus hónapban törté-
nik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű 
elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani. 
A védekezés legegyszerűbb módja a június végétől 
két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg 
a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli 
talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban 
folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.

A jegyző a parlagfű virágzásától függetlenül 
köteles eljárást lefolytatni azon földhasználókkal 
szemben, akik a parlagfű elleni védekezési kö-
telezettségüknek 2008. június 30-ig nem tettek 
eleget. A jegyző eljárása a belterületi földekre 
vonatkozik, a külterületekre a Bács-Kiskun Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és 
Talajvédelmi Igazgatósága (6000 Kecskemét, Ha-
lasi út 36.) jár el hasonló módon.

Amennyiben a tulajdonos illetőleg a földhasz-
náló nem tesz eleget kötelezettségének, úgy erről 
közérdekű védekezésre kötelező határozatot hoz a 
jegyző, melynek keretében a hatóság gondoskodik 
a terület kitakarításáról a tulajdonos költségére. A 
védekezés elmulasztása esetén kötelező jelleggel 
növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek ös-
szege 20.000.-Ft-tól 5.000.000.-Ft-ig terjedhet. A 
bírságot, illetve a közérdekű védekezés elrendelé-
sével kapcsolatos költségeket – meg nem fizetésük 
esetén – adók módjára hajtjuk be.

Fentiek értelmében kérjük 
a lakosságot, hogy a védekezési 
kötelezettségnek tegyen eleget, 
melyet az Önkormányzat kö-
vetkezetesen ellenőriz. Kérjük 
továbbá a lakosságot, hogy aki 
parlagfűvel – vagy egyéb gazzal 
– fertőzött belterületi ingatlanról 
tudomással bír, az jelezze az Ön-
kormányzatnál Dr. Fülöp Dezső 
aljegyzőnek (568-066). 
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orvosok hívhatók a 06-20-962-4594 számon.

Gyógyszertári ügyelet
Július 21-2�: Szabadszállás, T: 76/358-028

Július 28-augusztus 3: Izsák, T: 76/569-208
Augusztus �-10: Szabadszállás

Augusztus 11-1�: Izsák
Augusztus 18-2�: Szabadszállás

Kábeltévé ügyelet:
Július 16-20. Izsák László tel: 20/475-79-66
július 21- 2�. Farkas Zsolt tel: 20/436-74-00

Július 28 - augusztus 3. Izsák László 
augusztus � – 11. Farkas Zsolt

Rendõrség
06-20-384-9606, 06-20-384-7731

Polgárõrség
06-30-555-6645

ÜgyeleteK

Új szolgáltatás
a Pál és Pál Bt-nél

Izsák, Kossuth l. u. 42. szám alatt.

Rövidáruk kedvezõ áron!
Kaphatók:

cérnák (minden színben),
zippzárak (dzsekibe, nadrágba),

gombok nagy választékban,
gumik, csatok,

kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,

bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás,
zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása,

függönyök és terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban

részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy

20-5530-197    

APRÓHIRDETÉSEK

építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
    új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél, 
    ami minden engedélyezett építéshez szükséges
Építési munkák;
 kõmûves munkák, speciális szaképítés
 lakások utólagos hõszigetelése
 nemesvakolat készítés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyéb betonmunkák:

Beton csatornaelem 

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

Felhasználható:
utaknál, kapubejáróknál, különbözõ átereszeknél, belvizek 
elvezetéséhez, vízelvezetési rendszerek megépítéséhez, stb.

  Kútgyûrû, betonkád
Felhasználható:

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

MEGRENDELHETõ:
CSÍK IMRE  KõMûVES MESTER

IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 3��-��1, 06-30-319-0025  

Születtek: Tercsi Szabina Melinda an.: Puskás Melinda, Hegedűs Alex 
an: Hegedűs Beáta, Antal Emma an: Virág-Nagy Tímea, Szentmiklósi 
Dávid an: Muzslai Melinda, Benyovszki Móric an: Sztakó Erika.
Házasságkötések: Krasznai Zsolt-Szántó Ágnes.
Meghaltak: Halász Jánosné sz: Ivicz Etelka 92 éves, Gyulai Pál u. 2., 
Karácsonyi Gáborné sz: Konkoly Emma 82 éves, Eötvös u. 2., Balogh 
Bálint 84 éves, Orgoványi. u. 8.,  Szakál Mártonné sz: Deák Mária 80 
éves, Attila u. 29., Benkóné Barta Eszter 51 éves, Eötvös u. 1., Újvári 
Pálné sz: Kállai Erzsébet 96 éves, Zrínyi u. 8., Hajdú György 74 éves, 
Mező u. 75., Gellért György 81 éves, Bajcsy Zs. u. 2., Szabó Csaba 17 
éves, Ősz u. 8., Kiss Ilona 85 éves, Bajza u. 1., Rácz Lajos 69 éves, Szily 
K. u. 16/a., Kneisz István 82 éves, Ságvári E. u. 11.

Üzlethelyiség kiadó Izsákon,
az iskolával szemben,

a „SACI” virágbolt mellett.
Jelenleg használtruha üzlet.

érd.: HolSZA-trafik
Izsák, Szabadság tér 3-5.

Szőlőkivágási, szőlőtele-
pítési és támrendszer pályáza-
tok intézése. Támogatás max. 
3.000.000,-Ft/hektár. 100%-
ban garantált siker.

Tel.: 06-70-339-5917 Bu-
davári

Bálásruha- és cipővásár a 
Művelődési Házban 2008. au-
gusztus 8.-án 8-12 óráig.

Ruhák 100-500,-Ft, cipők 
500 Ft/pár

Július 23. szerda
20:00: ITV Híradó
20:30: Megyei Krónika
21:00: Szivárvány Magazin

Július 24. csütörtök
20:00: Esti vendég
           Gréczi Gábor
20:40: Biztonsági Zóna

Július 30. szerda
20:00: ITV Híradó (ism.)
20:30: Megyei Krónika (ism.)
21:00: Esti vendég
           Gréczi Gábor (ism.)

Tájékoztatjuk Nézőinket, 
hogy augusztus 21-ig az ITV 
csatornán karbantartási munkák 
miatt a szerda és csütörtök esti 
adások szünetelnek. A képújság 
folyamatosan működik ez idő 
alatt is. A kölyök TV. Adásai 
bizonytalan ideig szünetelnek.

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel,

diesel-, benzin-,
és gázüzemű
gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE
Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA 

AKÁR
féLóRA ALATT IS!

T: 78/436-052,
0620-945-9966


