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Veterán járművek izsáki 
bemutatkozása

Június 20-án szombaton, 
szokatlan látnivaló várta a piac-
térre kilátogatókat. Régi autóbu-
szok, autók és motorkerékpárok 
sorjáztak az árusok helyén. Nosz-
talgikus hangulat keríthetett ha-
talmába sokakat, hiszen az öreg 
Wartburgok, Skodák, Trabantok, 
Volgák, Moszkvicsok, Csepelek, 
Danuviák, Pannóniák, vagy ép-
pen Ikarusz buszok valamikor 
nagy számban rótták az izsáki és 
környékbeli utakat is. Jó néhány 
izsákiak tulajdonában. T-Fordok-
kal, DKW-kel, Csajkákkal, vagy 
Harley Davidsonokkal viszont 
már kevésbé találkozhattunk. 
Most azonban az is megtörtént, 

amit valaha el sem tudtunk kép-
zelni - ezek a számunkra valami-
kor álomnak számító legendák 
egykori képviselői is itt voltak a 
piactéren.

Mivel az első ilyen rendez-
vény volt a 20-dikai Izsákon, kel-
lemes meglepetésnek mondható 
a nagy közönségérdeklődés. Ez 
nyilván annak is köszönhető, 
hogy a látvány nemcsak azok 
számára volt érdekes, akik va-
lamikor a napi használatban is 
találkoztak e típusokkal, hanem 
-érdeklődésükből következtet-
hetően- azoknak a fiataloknak 
is, akik most láttak először ilyen 
járműveket.

Amint arról  korábban 
beszámoltunk, a program a 
kiskunhalasi Kántor András 
Veteránjármű Klub tizenha-
todik túraversenyének egyik 
állomásaként valósulhatott meg 

városunkban. A megérkező 
járművek vezetői különböző 
ügyességi feladatokat hajtottak 
végre, utána bemutatták jármű-
veiket az érdeklődőknek, majd 
folytatták a versenyt.

A sikerre való tekintettel 
jövőre folytatás várható. Amint 

azt a helyi szervező Juhász Zsolt 
(aki maga is lelkes veteránjár-
mű-restaurátor és gyűjtő) el-
mondta, nincs kizárva, hogy egy 
szélesebb körben meghirdetett, 
országos rendezvénnyé nőhet ki 
a nem túl távoli jövőben ez az 
izsáki bemutató.

Juhász Zsolt egyébként igen 
jelentős Harley Davidson gyűj-
teménnyel rendelkezik, melyet 
a nemrégiben Alsóörsön meg-
rendezett márkabemutatón Jean 
Davidson, a cégalapító Walter 
Davidson unokája is megcso-
dált. Több, mint két órát töltött 
velük, gratulált, s köszönetét 
fejezte ki azért, hogy ilyen szín-
vonalasan őrzik és ápolják az 
ő örökségét, egyben meghívta 
Zsoltot az amerikai nagy Harley 
múzeumba. E mellett még egy 
angliai meghívást is hozott a 
Juhász-féle Harley-kollekciónak 
az alsóörsi bemutatkozás. 

-tetézi-

Jean Davidson és Juhász Zsolt, az általa restaurált 1945-ös 
Harley Davidson Servi car tipusú motorja előtt Alsóörsön

’60-as évekbeli hangulat - Ikarus 55-ös („Faros”) a központi 
buszmegállóban

1925-ös, 3000 köbcentis T-Ford az izsáki piactéren

Szépen érik
a barackunk

Akár azt is írhatnánk, hogy 
szépre érik a barackunk, hi-
szen gyönyörűek a keretekben 
sárgálló, pirosló gyümölcsök, 
melyekből az idén végre még 
bőven is jutott. Nem véletlen 
a többes szám első személy 
használata -barackunk-, hiszen 
nemcsak egyénként mond-
hatjuk, hogy van barackom a 
kertemben, gyümölcsösömben, 
hanem mi izsákiak együttesen 
is kijelenthetjük, van barackunk 
(még ha saját fánk nincs is), 
hiszen két igen kiváló fajtát is 

itt Izsákon szelektált az ’50-es 
évek elején Nyújtó Ferenc ne-
mesítő. A Ceglédi bíborkajszit 
és a Ceglédi óriást. Sajnos a 
nevekből nem derül ki (mivel 
ceglédi fajták nálunk kialakult 
változatairól van szó), hogy e 
két igen zamatos és tetszetős 
gyümölcsnek Izsák a szülőha-
zája, így nem árt, ha legalább 
mi tisztában vagyunk ezzel, s 
időnként felelevenítjük ma-
gunknak e tényt. Felvételünkön 
a bíborkajszi pompázik.

-te-

XIII. Kettesfogathajtó VB

A világbajnokságra készülnek
A fábiánsebestyéni és a vecsési válogató verseny után Fintha Gábor szövetségi kapitány kihir-

dette a XIII. Kettesfogathajtó Világbajnokságra (Kecskemét, augusztus 19-23.) készülő válogatott 
keretet. A rendező ország jogán kilenc magyar hajtó állhat starthoz:

Lázár Vilmos a világbajnoki cím védője, Lázár Zoltán, Selyben Zsolt, Varga Péter, ifj. Juhász László, 
Ling Attila, Galambos Nándor, Láng Zoltán, Farkas László. Tartalék: Lantos Gábor, Szécsi Sándor, Kovács 
Csaba. A háromtagú csapatot közvetlenül a verseny előtt jelöli ki Fintha. A többiek egyéni verseny-
zőként indulnak. 

Tájékoztató a TÁMOP program 
elindításáról

Izsák város Önkormányzata a TÁMOP 3.1.4 címen kiírt pá-
lyázaton, amely a „Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés 
innovatív intézményekben” címet viseli 56.163.380.-ft összegű 
támogatást nyert. A támogatás 100 %-os intenzitású, azaz a teljes 
költséget az Oktatási és Kulturális Minisztérium viseli az Uniós 
keret terhére. A programban az általános iskola alsótagozta és 
felső tagozata, valamint a Napköziotthonos Óvoda vesz részt. Az 
összegből 7.000.000.-Ft az óvodát, 25.000.000.- Ft az általános 
iskola felső tagozatát, 24.163.380.-Ft pedig az általános iskola 
alsó tagozatát illeti meg. 

A program végrehajtása megkezdődött. Ennek keretében 
a Napköziotthonos Óvodában 2009. június 17.-én került meg-
tartásra a programindító megbeszélés a nevelőtestület és külső 
szakértő részvételével. Az általános iskolában június 18.-án volt 
a programindító tantestületi értekezlet, melyen külső szakértő is 
részt vett. Mindkét intézményben tájékoztatást adtak a szakértők 
a program formai és gyakorlati végrehajtásáról. A program célja, 
hogy a pedagógusokat tovább képezzük annak érdekében, hogy a 
gyerekeket képességeik szerint oktassák és ennek megfelelően a 
legjobb eredményt érjék el a gyerekekkel. 

A program tehát elindult és végrehajtására a következő tanév 
áll rendelkezésre. A program befejezése 2010. augusztus 31. A 
program keretében oktatási tankönyvcsomagokat is biztosít a 
pályázat. A pedagógusok továbbképzéseinek költségei mellet esz-
közbeszerzésekre is sor kerül, melynek keretében számítógépeket 
vásárolhatunk. Az oktatások megszervezése és az eszközbeszerzés 
végrehajtására közbeszerzési eljárás keretében választjuk ki a 
megfelelő céget. A program további részleteiről rendszeres tájé-
koztatást fogunk adni.

Dr. Hauzmann János projekt menedzser
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. 

június 28. napjától a 14 év alatti polgá-
rok is elláthatóak személyazonosító 
igazolvánnyal.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy 
életkortól függetlenül, személyazono-
sításra alkalmas okmánnyal (kiskorúak 
esetében személyazonító igazolvánnyal 
vagy útlevéllel) való rendelkezés a 
jogszabályok szerint kötelező.

A Magyarországon született új-
szülött magyar állampolgár részére 
a szülők első ízben már a kórházban 
kérelmezhetik a személyazonosító 
igazolvány kiállítását. A 14 év alatti 

magyar állampolgár részére az Ok-
mányirodában kérelmezhető a sze-
mélyazonosító igazolvány kiállítása. 
A kérelemhez szükséges a születési 
anyakönyvi kivonat bemutatása, ill. a 
törvényes képviselő jelenléte. Továb-
bá a 14 év alatti magyar állampolgár 
lakcímkártyáján külön kérelemre 
feltüntethető a törvényes képviselő(k) 
neve ill. telefonszáma. Mindkét eljá-
rás illetékmentes.Bővebb tájékozta-
tást az Okmányirodában kaphatnak. 
Tel.:76/568-067

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Tájékoztató a hulladéklerakók 
rekultivációjáról

A Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium által támo-
gatott KEOP-7.2.3.0 program 
keretében előkészítés alatt áll 
Izsák és további 8 település tele-
pülési szilárdhulladék lerakóinak 
rekultivációs programja. Ennek 
keretében elkészült a rendszer 
részletes megvalósíthatósági ta-
nulmánya. A tervezetet a támogató 
szervezethez benyújtottuk és az 
ott meghatározott észrevételek 
alapján még át fogjuk dolgozni. 

Folyamatban van az egyes hul-
ladéklerakók rekultivációjának 
engedélyezési eljárása. A nyár 
folyamán megkapjuk a végleges re-
kultivációs engedélyezési határo-
zatokat és átdolgozzuk a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt. 
Ezen, programszakasz befejezése 
után nyújtjuk be a II. fordulós 
pályázatot, amely a végleges kivi-
telezést fogja rendezni. 

Dr. Hauzmann János
projekt menedzser

A német testvértelepülés 
küldöttségének fogadása

Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének tájékoztatója

„a gyengék erőssége az egység”Tájékoztatjuk tagjainkat, eddig a borkészletek 
40%-át tudtuk értékesíteni. Bízunk benne, hogy 
augusztus végéig a maradék készlet is érétkesítésre 
kerül. Az ígéretes őszi szőlőszüret rendkívüli értékesí-
tési gondjaira felkészülve, a Sárfehér pince tartályainak 
felújítása szüretre befejeződik. A bérfeldolgozás és tá-
rolás lehetősége igény szerint tagjaink rendelkezésére 
áll. Remélhetően must és cefre export lehetőségével 
a feszültségek mérsékelhetőek lesznek.

A bor értékét nem lehet csak üzleti alapon elbírál-
ni, ahogy napjainkban teszi ezt a piac és a globalizált 
világ. Az olasz túltermelés Magyarországon okoz 
válságot. Ha nem engednék beszállítani, akkor most 
az olasz gazdák állnának sorba kivágási kvótáért. Ők 
szervezettebbek, saját piacukat védik és támogatják. 
Kicsiben legalább Izsákon mutassunk példát. Nem 
lehet, hogy aki a nap hevében végig szenvedi a szőlő-
termesztést, az csak megalázó áron tudja értékesíteni 
szőlőjét és borát. Ezért is jött az ötlet, hogy Eredet-
védett Izsáki Arany sárfehér bort ajánljunk eladásra 
200 Ft/liter áron, igény szerinti mennyiségben önki-
szolgáló formában, hozott kannákban, ballonokban. 
Helye, most még egyelőre a helyi kisker engedélyek 
beszerzéséig, a Birkás Pincészet Szabadszállási telepén 
meghirdetett napokon. Ez a továbbiakban is hasonló 
formában működhet, legyen az bor, tej, tejtermék, 
hús, stb, ami helyi gazdák terméke és inkább tőlük 
vásárolva ezzel segítve egymást, ne a múltiláncok, 
látványos, de beltartalmilag üres termékeit részesítsük 
előnyben. Ráadásul ők a profitot is kimentik, nem 
Magyarországon költik el. A helyi gazdák termékeinek 
vásárlásával a térség mezőgazdaságát, feldolgozását, 
foglakoztatását támogathatjuk. A vásárlás bizalmi 
alapon történhet. Ez a térségi valós demokráciákban 
Ausztria, Németország, stb, így működik évszázadok 
óta. Ez működhet így most már nálunk is, csak akarni 
kell. Aktuális növényvédelmi gondra hívjuk fel tagja-
ink figyelmét

Helyenként néhány mm csapadék hullik, másutt 
pedig az özönvízszerű esőzések és a felhőszakadások 
után a szőlők veszélyeztetett helyzetbe kerültek. Mind 
a szőlőperonoszpóra, mind a lisztharmat igen erős 

nyomást gyakorol az ültetvényekre. A szürkepenész 
fertőzés is fokozódik olyannyira, hogy naponta indul 
egy újabb fertőzés, melynek inkubációs ideje 4-5 nap. 
Rövidesen várható a szürkepenész első tüneteinek 
megjelenése is a kezeletlen vagy a rosszul kezelt 
ültetvényekben.

A lisztharmat első tünetei már megjelentek a 
fürtön és a levélen is egyaránt. 

Az igen nagy mennyiségű csapadék a késő esti és 
a kora reggeli órákban szeptember végére emlékeztető 
időjárási körülményeket produkál.

A gyakori esőzések miatt rövid idő áll a rendelke-
zésre a kezelések elvégzéséhez, mert nagyon rövid az 
az idő, amikor a levelek felszáradtak és a permetezé-
sek végezhetők. Minden esetben a felszívódó szerek 
használata indokolt. Fontos a nagy esőzések után 
koncentráltabban kijuttatni a növényvédő szereket 
a felhígulás veszélye miatt. Az esők következtében 
a talajok tömörödöttsége miatt rövidesen várható 
a foltokban sárguló tünetek a talajfoltokon. Ennek 
kezelésére nemcsak a lombtrágyák alkalmasak, ha-
nem a tömörödést megszüntető baktérium trágyák 
kijuttatása is a nagyon sokat segíthet az állapot meg-
változtatásában. Az esők után kijuttatott lomtrágyák 
nagyon gyorsan és jól hasznosulnak, mert a nyitott 
sztómákon keresztül gyorsabb a felszívódás. Most 
kell kijuttatni a cinktartalmú lombtrágyákat, valamint 
a fürtkocsány bénulás megelőzésére a magnézium 
tartalmú készítményeket. A jégverte területeken a 
gyorsabb sebgyógyulás érdekében folpet hatóanyag 
használata indokolt. Nagyon fontos a júniusi és a zöld 
cserebogarak rajzása miatti védekezés!

Talajvizsgálati eredmények megérkeztek, az 
szövetkezeti irodán a vizsgálati díjak befizetése után 
átvehetők. 

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

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület legutóbbi 

ülését június 30.-án tartotta, melyen 
jóváhagyta a Napköziotthonos Óvoda 
beszámolóját.

A Képviselő-testület a Kiskő-
rösi Többcélú Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló megállapodást 
módosította. Egyetért azzal, hogy 
a települési önkormányzatok egyes 
állategészségügyi feladatait átvegye. 
Gyepmesteri telep létrehozásáról és 
működéséről, valamint az egyes ál-
lategészségügyi feladatok ellátásáról 
szóló megállapodást elfogadta.

A Képviselő-testület a 2008. év-
ben benyújtott útfelújítási pályázatra 
94.900.767.-Ft támogatást nyert. A 
testület határozattal igazolja, hogy 
a pályázatban lévő utak gyűjtőút 
funkciót töltenek be.

A Képviselő-testület jóv-áhagyta 
a Polgármesteri Hivatal és Intézmé-
nyeinek Alapító Okiratait.

A Képviselő-testület az Önkor-
mányzat és intézményeinek zavar-
talan működése érdekében 40 M Ft 
folyószámlahitel felvételét határozta 
el. A hitel és járulékainak megfizeté-
sét az Önkormányzat a futamidő alatt 
költségvetésében megtervezte.

A Képviselő-testület az izsáki 
Libra gyógyszertár (Izsák, Rákóczi út 
2.) ügyeleti és készenléti rendjének 
változtatásával abban az esetben 
ért egyet, ha a gyógyszertár egész 
évben, minden szombaton 9 órától 
12 óráig nyitva tart. A Képviselő-
testület a 2009. évi útfelújítási fel-
adatra 53.000.000.- Ft hitel felvételét 
határozta el. A Képviselő-testület 
létszámcsökkentési pályázatot nyújt 
be. Az általános iskola pedagógus 
létszámát 2 fővel, a védőnői szolgálat 
létszámát 0,5 fő fizikai dolgozóval, 
a könyvtár létszámát szintén 0,5 fő 
fizikai dolgozóval csökkenti.

A Képviselő-testület Hambalkó 
Ferenc iskolaigazgatót további két 
évre: 2011. augusztus 1.-ig meg-
bízza a Táncsics Mihály Általános 
Iskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Diákotthon igazgatói 
teendőinek ellátásával.

Izsák Város Önkormányzata 
elhatározta, hogy belép a Dél-Alföld 
Magyarország lovas régiója Lovas 
Klaszterbe és az egyszeri 50.000.-Ft 
belépési díjat vállalja.

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

Kedves B. L.-né!Mindenekelőtt nagy örömmel töl-
tött el, hogy valaki reagált a májusban 
megjelent írásomra. Sajnálattal kell 
azonban tudomásul vennem, hogy 
kedves szerző jó néhány dologban tel-
jesen félreértett. Írásomat tájékoztató 
jellegűnek szántam, főként, hiszen erre 
is kértek fel az anyukák. Természetesen 
nem tagadom, hogy némi elfogultság-
gal írtam a témáról, hiszen személy 
szerint nekem csak jó tapasztalataim 
vannak a Waldorf óvodával és mód-
szerrel kapcsolatban, ennek ellenére 
nyilván nem tartom egyedüli üdvözítő 
megoldásnak. Nem tudom, hogy B. 
L.-né (sajnálom, hogy nem áll módom-
ban másként megszólítani) (a teljes 
név, cím a szerkesztőségben. Szerk.) 
milyen tapasztalatokat gyűjtött be, és 
melyik óvodában járt személyesen, de 
úgy tűnik egészen másról, és nem más 
szemszögből beszélünk - mint ahogyan 
sorai címében írta.

Sok helyen nem is értem miként 
kapcsolódik írása az enyémhez, sok 
dologgal viszont maximálisan egyet-
értek. És a Waldorf pedagógia is!!! 
Mondhatni ugyanarról beszélünk, és 
mégis elbeszélünk egymás mellett. Mi-
vel májusban ígértem, hogy folytatom 
a cikket, azt az Ön reagálását nem is-
merve meg is tettem a júniusi számban. 
Úgy látom sok részletre választ adtam 
azokkal a sorokkal. Mivel azonban úgy 
érzem személyesen is megszólíttattam, 
a Waldorf pedagógiától függetlenül 
néhány dologra szeretnék reagálni. 

Jó lenne tudnom, hogy kedves 
B. L.-né ismer-e engem, én sajnos a 
monogramból nem tudom megálla-
pítani. Ha nem ismerne, néhány szót 
magamról: gazdasági agrármérnökként 
és mérnöktanárként a Budapesti Cor-
vinus Egyetemen tanítottam mielőtt 
a Jóistentől megkaptuk volna első 
gyermekünket, Virágot. Nem egészen 
másfél évre rá született meg Réka és 
most augusztusban látja meg a Napot 
harmadik gyermekünk. Kislányunk 
születése óta elsődleges feladatomnak 
tekintem, hogy anyaként és feleségként 
megálljam a helyem. Őszintén beval-
lom, életem során ennél nehezebb és 
összetettebb feladattal nem szembe-
sültem. Van néhány alapvető dolog, 
amit azonban mindig igyekszem szem 
előtt tartani. Először is azt, hogy gyer-

mekünk nem a tulajdonunk, a szülő 
feladata, hogy szeretettel, odafigyelés-
sel vegye körül, adjon át neki mindent, 
amit maga már megtapasztalt, de 
mindezt úgy, hogy közben hagyja, hogy 
a gyermek maga is megtapasztalhasson 
mindent személyesen. Feladatunk az 
is, hogy felkészítsük őket a jövőben 
előttük álló kihívásokra, arra hogy 
tiszteljék a másik embert, mint ma-
gukat. Úgy látom, ebben egyetértünk, 
és remélem abban is, hogy ezeket a 
feladatokat a szülő nem csak egyféle-
képpen oldhatja meg. Egyáltalán nem 
vagyok híve a szabadosságnak, a jó 
értelemben vett szabadságnak viszont 
elkötelezettje. Híve vagyok a korlátok-
nak, a korlátozottságnak viszont nem. 
A gyermek korlátok nélkül nem is érzi 
magát biztonságban, viszont meglátá-
som szerint ez nem zárja ki azt, hogy 
egyenrangú félnek tekintsem.

Írásában többször visszatér a 
munkára. Ezzel kapcsolatos gondolatai 
alapján úgy látom, hogy Ön még nem 
járt személyesen Waldorf oviban, de 
hagyjuk is a Waldorfot. Nem hiszem, 
hogy gyermekeim kivételesek, vagy 
különlegesek lennének, mégis nehéz 
nekik nagyobb örömet szerezni annál, 
mintha segíthetnek - és ez nem a 
játékok összepakolására vonatkozik. 
Csillogó szemmel készítik velem a 
csipetkét, vagy vágják össze a zöldba-
bot, vagy gyúrják a tésztát, söprik az 
udvart...mondhatnék még számtalan 
példát. A játékot otthagyva kérnek, 
hogy segíthessenek, és nagyon nehéz 
lebeszélni őket, vagy más feladatot 
kitalálni, ha éppen olyat csinálok, ami 
nekik nem való, vagy veszélyes. Nem 
értem, hogy ez miben lehetne káros, 
hiszen örömmel, boldogan végzik, rá 
őket senki sem kényszeríti és renge-
teget tanulnak belőle észrevétlenül. 
Ez legfeljebb a szülőnek jelent plusz 
feladatot, és kíván részéről rengeteg 
türelmet. Meggyőződésem, hogy az 
örömmel, odaadással végzett munka 
imádsággá válik. Én ezt szeretném 
nekik átadni, nem pedig a munka 
utálatát.

A sok, számomra érthetetlen 
megjegyzése ellenére egy dolog van 

még, amire mindenképpen reagálni 
szeretnék, mert ez a szívembe mar-
kolt. Kedves Hölgyem, ha ismerne, 
biztosan nem írta volna le ezt: „azért 
hozza világra valaki a gyermekét, hogy 
majdan felnőve eltakarítsa a szeme-
tünket”. Itt végzetesen félreértett. 
Megtiszteltetésnek veszem, hogy erre 
a világra segíthetem őket, és sokszor 
érzem méltatlannak magam erre, 
mégis próbálok minden erőmmel 
és igyekezetemmel azon lenni, hogy 
megfeleljek a feladatnak. Hiszem, hogy 
a mai fiatal generációk azért jöttek, de 
úgy is fogalmazhatok, hogy a Jóisten 
azért küldte őket, hogy megjavítsák azt, 
amit elődeink és mi magunk elrontot-
tunk/rontunk. Ehhez adott nekik Isten 
tálentumot és nekünk kötelességünk, 
hogy ezen tehetségük kibontakoz-
tatásában minden lehetőségünkkel 
segítsük őket. (mert egyébként hol és 
hogyan fognak ők élni?)

Hogy én mit teszek ezért? Példát 
mutatok. Nem használok foszfátos 
mosószert, mosódióval, mosószódával 
és szódabikarbónával mosok, ecettel 
öblítek. Biológiailag lebomló moso-
gató és tisztítószereket használok. A 
szerves hulladékot komposztáljuk, 
vagy megetetjük az állatokkal. A többi 
hulladékot szelektíven gyűjtjük. Nem 
vásárolunk ásványvizet, üdítőket, 
helyette itthon tisztítjuk a vizet, nem 
kevés hulladéktól mentve meg ezzel 
a környezetet. Takarékosan bánunk 
a vízzel, árammal. Születendő gyer-
mekemet textilpelenkába pelenkázom 
tonnányi szemetet spórolva ezzel. Nem 
vásárolunk semmit feleslegesen, főként 
nem az előbb-utóbb kukába kerülő mű-
anyag játékokat. Sorolhatnám. . . a mi 
gyerekeink így nőnek fel, ezt látják.

Nos, egy gondolatot mindketten 
megfogalmaztunk, a szülő feladata, 
hogy élete, viselkedése példaértékű 
legyen. Személy szerint én nap, mint 
nap ezt szem előtt tartva igyekszem 
élni és megélni anyaságomat. Nehéz, 
de minden igyekezetemmel ezen 
vagyok. Ezért remélem megérti, hogy 
továbbiakban nem kívánok reagálni a 
témára. Nekem az a feladatom, hogy 
harmadik gyermekünket szeretetben, 
nyugalomban várjam és segítsem erre 
az igencsak javításra szoruló világra.

Ráczné Virág Ágnes

Az idei Sárfehér Napokra (2009. szeptember 25-26-27.) küldöttség 
fog érkezni testvértelepülésünkről Strullendorfból. A vendégek szept-
ember 24-én (csütörtökön) este érkeznek 2 busszal, mely kb. 100 főt 
jelent. Szívesen látjuk azokat a családokat, akik német vendégek kíván-
nak fogadni. Kérjük, hogy vendégfogadási szándékukat a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán szíveskedjenek jelezni.

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző

Továbbtanulók támogatása
Az Önkormányzat ebben az évben is támogatja az alacsony jövede-

lemmel rendelkező családok tehetséges gyermekeinek középiskolai és 
felsőfokú tanulmányait. Támogatási kérelmet csak olyan továbbtanulók 
nyújthatnak be, akik legalább négyes átlag feletti tanulmányi eredményt 
értek el. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén dönt a támogatások 
odaítéléséről. Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek 
ezen irányú kérelmüket a Polgármesteri Hivatal 2009. szeptember 4-ig 
nyújthatják be.  A támogatási kérelemhez csatolni kell a család jövede-
lemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az előző félévi tanulmányi 
eredményről szóló igazolást (leckekönyv-másolat, vagy intézményi 
tanulmány eredményigazolás).

Dr. Hauzmann János címzetes főjegyző
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Igazgató:  Hambalkó Ferenc
Igazgatóhelyettes: Frankó Jánosné, Gera Árpádné, Szabó József

Végzõs osztályaink

8. a osztály
Osztályfõnök: Ázsóth Ilona

 
Ambrus Gergõ
Baracskai Zoltán
Bárány Ildikó
Bognár Nóra
Botka-Vincze Henrietta
Csernák Judit
Dekkert Péter
Duráncsik Zsolt
Lakatos Róbert
Makádi Arnold
Németh Nikolett
Orbán Tibor
Pallagi Fanni
Papp Nikolett
Radics Péter
Seres Henrik
Sponga Ferenc Gergõ
Szabó Péter
Szombati László
Tóth Renáta 

8. b osztály
Osztályfõnök: Zeke Károlyné

Antalovics Zsuzsanna
Bognár Zsolt
Farkas János
Farkas Márk
Gál Bence
Geiger Csaba
Gréczi István
Hegedûs Tímea

Horváth Viktória
Kett Tamás
Kovács András
Kugelmann Nikolett
Lakatos Szabina
Látó Rita
Muráncsik Dávid
Rádoczi Márk
Sponga Edina
Szarka Bernadett
Székely László
Terecskei Tünde
Vincze Ottó

8.c  osztály
Osztályfõnök: Dr. Turainé 

Lakatos Edit

Csendõr József
Cséplõ Dávid
Fekete Rebeka Fanni
Gyõrfi Krisztofer
Gyurik Gergõ
Halek László
Horváth Hanna
Jávorka Csaba
Kovács Gergely
Kovács Kitti
Langó Nikolett
Lestár Krisztián
Marton Alex
Mécs Gábor
Molnár Ildikó
Németh Tibor Noel
Petró Máté Márk
Szabó Gábor
Vida Máté  

BALLAGÁS 2009
Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Vendégeink, Tanulóink!
Kedves Ballagóink!

lehet, de kell is, mert az embert 
a kíváncsisága, a tudásvágya tette 
naggyá. Valósítsd meg álmaid, ne 
keseredj el, az élet akadályait le 
lehet küzdeni, csak akarni kell!

Reményik Sándor szavait jól 
vésd eszedbe!

„Magadba higgy és menj az uta-
don,/Mint kit nem döbbent titkok 
árnya,/Gyáva, ki minden mondata 
után/Megtorpan kérdõjellé válva.” 

Ma 9 órakor a megszólalt 
csengõ nem a megszokott módon 
zengett, nem örömet jelentett, mint 
amikor egy nehéz óra végét jelezte, 
és nem is szorongást, mint amikor 
a következõ kezdõdött, hanem 
egy szokatlan szívszorító érzést, a 
búcsúzást. 

Búcsúzásra szólított, meg-
szólítva mindannyionkat, hogy 
valami véget ért, ami szép volt, 
és jelezte azt is, hogy valami új, 
ismeretlen dolog kezdõdik. 

„Most búcsúzunk, és elmeg-
yünk, a mi idõnk lejárt” hangzott 
a dal bejárva az osztálytermeket, 
betöltve az iskola minden szegletét, 
hírül adva a Kossuth és Csokonai 
utca és ezen keresztül Izsák város 
lakosságának, hogy most ti búcsúz-
tok, és mi tõletek búcsúzunk.

Kedves Ballagónk! Az a könny, 
ami most a szemedbõl legördül a Te 
örömöd forrásából ered, hidd el,  
„Az élet szép, csak küzdeni kell 
érte,/Boldog az, ki célját elérte/
Akarni kell és minden sikerül,/
Akarni és bízni rendületlenül.”

 Kedves Szülõk! Felteszem 
Önöknek a kérdést! A nyolc év 
hosszú volt?

Ha az ember csak a naptárat 
nézi, a mai nap is ugyanolyan 
szombat, mint a többi, ugyanúgy 
szerényen meglapul a többi napok 
között.

Mi, akik itt vagyunk, mi te-
hettük ezt mássá, mi tettük ezt 
mássá!

„ Mert feketébõl színesre akkor 
vált az élet,/Ha tõle ezt mosolyogva 
kéred” írja a költõ, de ehhez kellett 
a már mögöttünk lévõ nyolc év 
munkája, vigyázó szeretete, közös 
erõfeszítése.

Az iskolánkban töltött évek 
sokszor csillantották meg a továb-
bhaladás reményét, kinek-kinek 
munkája szerinti eredményekben.

Nyolc év hosszú idõ, nagyon 
sok akadály, nagyon sok feladat, 
nagyon sok izgalom, nagyon sok 
gondolat. Mára kerek egésszé válva, 
az ezernyi információ, ez tudásod 
kincsesháza.

Nyolc év hosszú idõ! - men-
nyi csoda, mennyi nap, errõl egy 
anonim költõ így fogalmaz.

„A legszebb és legédesebb 
napok nem azok, melyeken valami 
nagyszerû, vagy csodálatos, vagy iz-
galmas dolog történik, hanem azok, 
amelyek egyszerû kicsi örömöket 
hoznak,/amik úgy követik egymást 
lágyan, mint ahogy a gyöngyszemek 
peregnek le a zsinórról.” 

Kedves Ballagónk! Ma te vagy 
ezen örömök tulajdonosa, te vagy 
a fõszereplõ, te vagy a megsz-
erzett tudás birtokosa, te vagy a mi 
büszkeségünk, te vagy, akit joggal 
ünneplünk!

Tudásodra nemcsak építeni 

Szinte hallom a válaszok sok-
színûségét! Nyolc év öröme, izgal-
ma nem múlt el nyomtalanul, lehet, 
hogy felfedeznek magukon egy két 
õsz hajszálat, amit talán gyermekük 
okozott, de a szülõi szerep ezzel 
jár, a szülõi szeretet, a féltés az 
aggódás, az izgalmak, az örömök 
nyomai ezek. Az ember életének 
minden szakasza csodálatos, de 
talán az a legnagyobb élmény, 
amikor látjuk, nyomon követhetjük 
gyermekünket, ahogy a kisgyerme-
kbõl ifjúvá cseperedik. Önök ebben 
a szerencsében részesültek! Úgy 
tegyék dolgukat, hogy elmondhas-
sák magukról,- én jó anya vagy 
jó apa vagyok, mert ez nem csak 
gyermekük igénye, hanem az Önök 
kötelessége is! Köszönöm segítõ 
együttmûködésüket!

Kedves Tanártársaim! A ped-
agógus feladata, az oktatáson kívül 
a nevelés is. A pedagógus szakem-
ber, a pedagógus képes több tucat 
gyereket egyszerre oktatni, nevelni, 
szeretni, ez igen nagy felelõsség, 
naponta megújuló intenzív munkát 
kíván! Úgy érzem, feladatainkat 
teljesítettük és tanítványainkat 
olyan alapokkal láttuk el melyekre 
a középfokú intézmények nyugod-
tan támaszkodhatnak. Köszönöm 
lelkiismeretes munkátokat!

Kedves Ballagónk!  A Te idõd 
lejárt, menj utadra, szeretettel 
gondolunk a veled töltött napokra, 
évekre!

 Bródy János gondolataival 
búcsúzom tõled!

„Én azt hiszem, a szívünk-
ben, ha nyílna még virág/Bold-
ogabb és szebb lenne az egész 
világ./Ha véletlen találkozunk, 
egy mosoly legyen a jel,/Hogy 
ismeretlen ismerõsként búcsúz-
zunk majd el.”

TANÉVZÁRÓ 2009
Kedves Vendégeink, Kedves Tanulóink!

Néhány nap telt el azóta, 
hogy öreg diákjainkat együtt 
elbúcsúztattuk. A búcsúzás 
pillanatai, a meghitt együt-
tlét könnyet csalt szemünkbe, 
de lépünk tovább, és a mai 
napon hivatalosan bezárjuk 
a 2008/2009-es tanévünket. 
Tanévzáró - mindannyiónk 
számára ez a mai összejövet-
elünk célja.

Magunk mögött hagyjuk 
azt a 10 hónapot, ami kinek-
kinek a tanulással, a maga-
tartással kapcsolatos viszonyát 
elemezte, értékelte, osztályza-
tra váltotta.

Kedves Tanulónk! Meg-
feleltél vagy nem? Teljesítet-
tél vagy nem? Megálltad a 
helyed vagy nem? Lehetne 
tovább fûzni a kérdéseket, 
melyekre a válaszom igen is 
meg nem is. Igent mondok 
azokra a tanulókra, akik a 
bizonyítványuk alapján fel-
sõbb osztályfokba léphetnek, 
és nemet mondok azoknak, 
akik a követelményeket nem 
teljesítették, õk augusztus-
ban pótvizsgázni fognak, akik 
pedig több tárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, évet 

fognak ismételni! Szerencsére 
ezen tanulók száma csökkent 
a múlt évhez képest! 

Nem gyõzõm hangsúly-
ozni, hogy csak kitartó, szor-
galmas munka vezethet ered-
ményre. Remélem, ezt elõbb 
vagy utóbb minden tanulónk 
meg fogja érteni. Iskolánk 
hagyományai és a ti érdeketek 
ezt megkövetelik. 

Külön dicséretben rész-
esítem a jók között is, a tan-
ulmányi munkában kitûnõ 
eredményt elért tanulóinkat, 
és a tanulmányi versenyek 
helyezettjeit.

Kitûnõ tanulóink az 
alábbiak: Aki a nevét hallja 
kérem, álljon fel, a végén egy 
nagy tapssal jutalmazunk ben-
neteket!
1.a   Bócsai Bettina        
1.b   Bálint Adrián, Miskovicz 

Alexa , Virágh Vivien, 
1.c  Csépe Erzsébet, Duráncsik 
Laura, Édes András , Hajma 
Noémi, Mózes   László, Ö. 
Kovács Petra, Vida Hanna, 
Zeleni Gergõ
2.a  Kocsis Dominika, Kocsis 
Patrícia, Varga László, Dóczi 
Dávid
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a pihenést.  Vár mindan-
nyiótokat a nyári szünidõ, 
a számtalan kikapcsolódási 
lehetõség. Ezen alkalomból 
felhívom figyelmeteket a 
nyár örömei kapcsán a nyár 
veszélyeire is: strandolás, 
sportolás, játék, veszélyei 
közismertek - csak ésszel, ne 
ész nélkül! 

Mindenkit hazavárnak!
 Ne feledjétek el, hogy 

nyári vakáció ideje alatt 
is iskolánk tanulói vagy-
tok, és ez az összetartozás 
kötelezettséget is jelent! 

Kedves Szülõk!
Vigyázzanak gyerekeikre, 

kísérjék figyelemmel önál-
lósulási törekvéseiket, csis-
zolják gyermekeik egyéni és 
közösségi magatartását, a 
munka és a szórakozás szín-
terein egyaránt. Legyenek 
minél többet együtt, mert a 
gyerekek ezt kimondva, vagy 
akár kimondatlanul is, higgyék 
el, igénylik. A család szerepe 
óriási, ezt nem szabad elhan-
yagolni! 

Kedves Gyerekek!
A szünidõ a bizonyítványok 

kiosztása után elkezdõdik. 
Kívánom, hogy megérdemelt 
nyári szünet nyújtson nektek 
nagyon sok élményt, vidám-
ságot, örömet! Várunk ben-
neteket szeptemberben! 

Kedves Nyolcadikosaink!
Ti õsztõl kezdve új iskola-

fokban bizonyíthattok, bi-
zonyítsatok, hogy büszkék 
lehessünk rátok!

Kedves  Vendége ink , 
kedves Tanulóink!

Hivatalosan bejelentem, 
hogy 2008/2009-es tanévet e 
pillanatban bezárom!

Hambalkó Ferenc 
igazgató

2.b   Daróczi Tamara, Fekete 
Kitti, Fodor Kitti, Nagy Bíborka 
Sarolta, K. Szabó Márta Inez
3.b Deák Sándor
3.c Bíró Zoltán, Deák Do-
minik, Faragó Fanni, Geiger 
Nikolett,Laczi Vivien, Lakos 
Lilla, Mankovics Mihály, Oláh 
Nándor,Páli Marcell,  Páli 
Richárd,  Újszászi Márton, 
Varga Dorina, Varga István, 
4.a  Antal Bettina, Horváth 
Soma
4.c Benyovszki  Dóra, Hajma 
Ágnes, Kovács Fanni,  Rõfi 
Dániel,     Prikidánovics An-
drás
5.a Eszik Zsuzsanna, Jurászik 
Edina 
6.a  Rõfi Renáta
6.b  Árvai Zsanett, Ferenc 
Botond
6.c   Lakos Bettina, Nagy 
Adrienn
7.b   Fejszés Nóra
7.c    Csavajda Evelyn, Józsa 
Gyöngyi
8.a  Botka Vincze Henrietta
8.c  Horváth Hanna, Szabó 
Gábor

A kecskeméti  Malom 
mozi a kitûnõ tanulókat 
egy ajándék jeggyel jutal-
mazta, amit a nyár folyamán 
használhattok fel. Ezúton is 
köszönjük!

K ö s z ö n t ö m  a  n e m 
kö te l e zõ  f og l a l kozások 
tevékeny résztvevõit, spor-
tolóinkat, mûvészeti csopo-
rtjainkat, zeneiskolásainkat! 
Ez az a plusz, ami minket 
más iskoláktól megkülönböz-
tet! Joggal vagyunk büszkék 
eredményeitekre!

A tanév zárása mérleg-
készítés. A mi mérlegünk 
összességében egyensúlyt 
mutat, tehát megérdemeljük 

Iskolánk tanulói és osztályfõnökeik

1. a osztály
Osztályfõnök: Penczné 

Oláh Ibolya

Beck Alexandra
Bisziók Enikõ
Bócsai Bettina
Deák Dániel
Farkas Bence
Farkas Enikõ
Fejes Nikolett
Ficsor Flávia
Iván István
Izsák Richárd
Juhász Erzsébet
Kovács Gergõ
Márkus László
Márkus Vanessza
Patai Róbert
Radics Krisztofer
Süketes Zoltán
Szabó Petra
Szarka Henrietta
Téglás Máté
Toók Boglárka

1. b osztály
Osztályfõnök: Szénási-

Mata Ágnes

Antal Mihály Viktor
Bálint Adrián
Bátri Krisztofer
Béres Rita Sztella
Bócsai Leonetta
Buha Róbert
Fodor Károly
Fóris István Károly
Fucskó Panna
Kiss Lili
Kiss Martin
Kozári Martina
Kurucz Ádám Kristóf
Maráczi Patrik
Miskovicz Alexa Dina 
Patai Richárd
Patai Richárd Csaba
Pickermann Gréta
Rádóczi István
Szabó Anita
Virág Vivien
Vlaszák Fanni

1.c osztály
Osztályfõnök: dr. Reznerné 

Viczián Erzsébet

Bíró Dávid
Csépe Erzsébet
Csomor Áron
Duráncsik Laura
Édes András Imre
Farkas Balázs
Fenyvesi Katinka
Gyenizse Boglárka
Haász Cintia
Hajma András
Hajma Noémi
Juhász Sámuel
Langó Barnabás
Marton Mirella
Mezei Márk
Mózes László Máté
Ö Kovács Petra Szilvia
Tamás Milán
Ungor Enrico
Varga Zsombor
Vida Hanna
Virágh Izabell
Zeleni Gergõ

2. a osztály
Osztályfõnök: Vargáné 

Nagy Katalin

Béres Bettina 
Bognár Viktor
Csizovszki István
Csontos Viktória Henriett
Csõsz Ivett Bernadett
Dóczi Dávid
Faragó Katalin
Faragó László
Kiss Nadin 
Kocsis Dominika Lola
Kocsis Patrícia Lilla
Koncsik Tamás
Lakatos Arnold
Patai Alexandra
Radics Dezideráta
Tatár Imre
Tóth Nóra
Varga József
Varga László

2. b osztály
Osztályfõnök: Fodorné 

Bálint Éva

Bránya Nikolett
Csizmadia Nikolett
Csuri Viktória
Daróczi Tamara
Dubecz Márk
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
Rõfi Melinda
Seres Viktor
Sörös Viktor
K. Szabó Márta Inez
Szalai Zalán
Termul Klaudia
Tuba Erik

3. a osztály
Osztályfõnök: Tóth Edit

Aczél Viktória
Árvai Krisztofer
Bakonyi Dániel Ádám
Bálin János
Béres László 
Bisziók Mariann Emma
Borbély Ferenc Tibor
Csernák Máté
Fejes Zsolt Roland 
Kett Anikó
Mislei Enikõ Nóra
Petõ Mátyás Milán
Simon Jenõ Bence

Szûcs Ferenc
Tompai Zoltán
Valach Katerina
Varga Eszter Magdolna

3. b osztály
Osztályfõnök: 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

3. c osztály
Osztályfõnök: 

Dr. Sõreghyné 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
Szûcs Máté
Újszászi Márton
Varga Dorina
Varga István
Vékony Patrícia
Vida Izsák

4. a osztály
Osztályfõnök: Kállainé 

Varga Erzsébet

Ádám Edit
Antal Bettina Éva
Berkes Ervin
Borka Máté
Czirjék Tibor
Csizmadia Dorina
Dóra Dániel
Dóra Márkó Ferenc
Farkas Olívia
Gecse Gyula
Gellér Blanka Eszter
Gyallai Fanni
Hirt Klaudia
Horváth Soma
Kocsis Bogdán Aurél
Kutas Domonkos
Trepák Alexandra
Virág Norbert

4. b osztály
Osztályfõnök: 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 Gergõ
Pájer István
Polgár Mónika
Szalai Judit
Tóth Attila

4. c osztály
Osztályfõnök: Erõsné Solti 

Gizella

Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien
Hajma Ágnes
Huszta Vivien 
Keserû Tamás
Kovács Fanni
Madzsó Martin Gábor
Megyesi Áron
Molnár Márk Béla
Ö Kovács Krisztián Tibor
Patai József
Patai Klaudia Borbála
Prikidánovics András
Rádóczi Bence
Rõfi Dániel
Szabó Andor
Tuba Klaudia
Viczián Viktor

5.a osztály 
Osztályfõnök: 

Kapás Zoltánné

Baglyas Ádám Ferenc
Borsodi Fanni Annamária
Bóbis Zoltán
Cseh Ádám
Damásdi Dóra
Debreceni Nándor
Dóka Nikolett
Eszik Zsuzsanna
Farkas Diána
Fodor Evelin
Jurászik Edina
Keserû Kornél
Kiss Norbert
Kordás Zoltán
Lakatos Hajnalka
Langó Zoltán
Marozsi Kitti
Mata Vivien
Orbán Norbert
Rácz Cintia
Rédei Anna
Szalma Botond
Szénási Ferenc
Tóth Klaudia
Tóth Patrícia
Turcsán Petra

5.b osztály 
Osztályfõnök: Csontosné 

Csõsz Erzsébet

Andrási Viktória
Ádám Csaba
Bakonyi Bettina Dorina
Bartek László
Bobek Zsolt
Dóczi Nikolett
Fekete Mónika
Gombár Patrik Csaba
Gugi József Krisztián
Gyurkó Alexandra Erzsébet
Igács Ferenc
Józsa László
Kiss Mátyás Krisztofer
Kotlárik Norbert Sándor
Kovács Ferenc
Kovács Réka
Németh Martin
Pogány Viktória
Pogány Zoltán Antal
Radics Sándor
Rendek Attila
Sörös Norbert
Szakál Virág
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E tantárgyak színvonalas tanítá-
sa mindvégig szívügye volt.

Egyénisége, szervezõképessége 

példaként szolgált tanulói és 
nevelõtársai elõtt.

„Követelek tõled, mert tisz-
tellek” jellemezte egész munkája.

Volt tanítványai elismerés-
sel nyilatkoznak tanítási módsz-
ereirõl, a körültekintõen megalapo-
zott tudásáról, amit az általános 
iskolában tõle kaptak.

Hosszú éveken keresztül a 
környezetvédelmi csoport vezetõje 
volt.

Munkája elismeréseként ped-
agógus szolgálati emlékérem kitün-
tetésben részesült.

Mayer Mihály Mártonné 

1971. augusztus 16. óta dolgo-
zik Izsákon. Hosszú évekig az alsó 
tagozat kiemelkedõ egyénisége. 
Tudását folyamatosan gyarapította, 
a továbbképzések aktív résztvevõje. 
Megújulásra való képessége át-
lagfeletti. A kisfelmenõ rendszer 
egyik irányítója.

Beosztásban történt változás 
(napközis csoportvezetõ) további 
energiákat szabadított fel nála, 
módszertára szinte kimeríthetetlen.. 
A tanulóival és a szülõkkel való 

kapcsolata példamutató.
Munkája elismeréseként ped-

agógus szolgálati emlékérem kitün-
tetésben részesült.

   
Zeke Károlyné 

1968-tól tanít Izsákon. El-
végezte a tanítóképzõt, majd a 
tanárképzõ fõiskola orosz nyelv 
és irodalom szakát. 

Tatár Alexandra
Turi Imre
Ungor Izabella
Virág Lola

6. a osztály
Osztályfõnök: Fekete Irma

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

6. b  osztály
Osztályfõnök: Szabóné 

Pápa Edit

Árvai Zsanett
Béres Barbara
Berger Milán
Bõtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti
Farkas Zsófia
Ferenc Botond
Hajma Gábor
Jakab Vivien
Kovács Anett
Lehotai Tamás
Nagy Márk
Polgári János
Radics József
Riczu Andrea
Szabó Erika
Szombati Boglárka
Törteli Laura
Végh Attila

6. c osztály
Osztályfõnök: Eszik Judit

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

7. a osztály
Osztályfõnök: Bíró Jánosné

Bognár Patrik
Csernus Elvira
Dudás Melinda
Garai Anna
Hordós Zoltán Károly
Kelemen Nikolett Kitti
Kúti Klaudia
Papp Alex

Radics Nancy
Rádóczi Máté József
Simon Mariann
Subicz Katalin
Szabó Attila Sándor
Szelei Csilla
Tóth Fanni
Tuba Richárd
Vörös Béla Dániel 

7. b osztály
Osztályfõnök: Briglovicsné 

Janovics Éva

Albert Szilvia
Ádám Dóra
Csontos Mátyás 
Csuri Ferenc
Farkas Alexandra
Fejszés Nóra
Kazinczki Krisztián
Kis Ádám
Kotlárik Mónika Klaudia
Kovács Ágnes
Kovács Róbert
Kurucz Bence Attila
Lehotai József
Papp Ferenc
Peregi Petra
Seres Ágnes

7. c osztály
Osztályfõnök: Balogh Rita

Bajusz Vivien
Czirkos Gergõ
Csavajda Evelyn
Cseh Barbara
Farkas Evelin
Horák Izabella
Horváth Hédi
Horváth Virág
Huszta Denisz
Izsák Zsolt
Józsa Gyöngyi
Juhász Csenge
Langó Dávid
László Gergõ
Mankovics Barna
Mécs Viktória
Mihály Dávid
Mislei Bence Zoltán
Molnár Klaudia
Petrányi Gábor Barnabás
Tóth Ferenc
Zsákai Esztella Edit

Eltérõ tantervû 
tanulók

1-2. osztály
Osztályfõnök: Dókáné 

Tóth Margit

Almási Dávid László
Almási István József
Patai Dániel Nándor
Patai Róbert
Polgár József
Radics Mária
Radics Richárd Dávid
Spingár Klaudia
Varga István

3. osztály
Osztályfõnök:  
Kovács János

Kálóczi Ferenc
Kálóczi Petra 
Kis Dorina Anita

Látó Dávid
Patai Andrea
Patai Dávid Jenõ
Polgári József
Sárga Mihály

5.  osztály
Osztályfõnök:   Geigerné 

Kovács Viktória

Balog Annamária
Bíró Viktor
Dudás Alexandra
Kálóczi Julianna
Sárközi Márk
Tóth Imre
Patai Ottó Béla
Lakatos Richárd

6. osztály
Osztályfõnök: Gila Erzsébet

Acsai Dávid
Bisziok Lajos
Farkas Róbert
Hucsi Evelin
Kozma Aranka
Látó Renáta
Radics Jennifer
Rácz József
Seres Róbert

7. osztály
Osztályfõnök: Terecskei 

Zsoltné

Bozóki Krisztina Melinda
Farkas Imre
Nagy István
Rácz Gyula Richárd
Sárközi Erik
Jakab Rómeó Alex
Slezák Márta

Nem osztályfõnökök

Antal Ferencné, Bartisné 
Felméray Zsuzsanna, Balogh 
Zsuzsanna Nelli, Beszedics Fe-
rencné, Gréczi Gábor, Gilyán 
Margit Mária, Hambalkó Fe-
rencné, Jansikné Hajdu Nóra 
Erzsébet, Jávorkáné Trepák 
Anita, Katzenbachné Csengõdi 
Edit, Kotán Béláné, Kovács 
Edina Eszter,Kisné Cseri Erika, 
Lavati Erzsébet, Lévay- Szabó 
Krisztina, Mayer Mihályné,  
Muzslai Irén Katalin, Némedi 
Jánosné, Ordasi Csabáné, Papp 
Zoltánné Bencze Éva, Sponga 
Szandra, Szalai Krisztina, Sze-
gediné Huczek Katalin,

A mûvészeti iskola 
dolgozói

Farkas Orsolya,  Honti 
György, Lovászné Gajdos 
Éva Mária,  Seres József,  
Stenczel Ferencné,  Szûcsné 
Sátorhegyi Erzsébet, Takács 
Gábor.
Iskolatitkár:  Józsa Lászlóné
Adminisztrátor: Bognár Erika

Technikai dolgozók

Bálint Béláné, Berkesné 
Gyurik Gizella,  Deák Lás-
zlóné, Kiss Lászlóné, Molnár 
József, Nagy Lászlóné, Nagy 
Árpádné,  Szijjártó Teréz, 
Tóth Tibor.

 ISKOLÁNK 
FELNÕTT ÉS IFJÚ-
SÁGI DÍJAZOTTJAI

Az iskolaszék által adomá-
nyozott felnõtt és ifjúsági 

díjak:

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”

Mayer Mihályné tanítónõ

„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
        Ifjúsági fokozat

Szabó Péter 8.a
Botka-Vincze Henrietta 8.a                   
Kovács András 8.b
Terecskei Tünde 8.b 
Szabó Gábor 8.c
Fekete Rebeka 8.c

„SZILY KÁLMÁN-díj”

Antal Ferencné tanárnõ
Némethné Lacza Katalin                           

     szülõ

„SZÁZSZORSZÉP-díj”

Radics Georgina 8.d
Csernus Szilvia 8.d

„KINCSKERESÕ -díj”

Antal Bettina  4.a
Horváth Soma  4.a
Kiss Vivien  4.b
Kovács Fanni  4.c
Hajma Ágnes  4.c
Benyovszki Dóra  4.c

KOVÁCS GYULA 
KIMÛVELT EMBERFÕK 

ALAPÍTVÁNY
.

Kitüntetésben részesült alsó 
és felsõ tagozatos tanulóink:

Bócsai Bettina 1.a
Prikidánovics Márk 2.b
Kovács Dominika 2.a
Kovács Patricia 2.a
Andrássi Brigitta 3.c
Kutas Domonkos 4.a
Jurászik Edina 5.a
K.Szabó Árpád 6.a
Garai Anna 7.a
Cséplõ Dávid 8.c

A múzeum szakkör az idén 
nem kapott díjat, mert a 2.év-
folyam kapott helyette.

Hitoktatók által javasolt 
tanulók: 

Református hittan: 
Terecskei Tünde 8. b 
Katolikus hittan: 
Horváth Hanna 8.c
Továbbtanuló: 
Sim Mónika 8.d
Felnõtt díjazott: 
Zeke Károlyné tanárnõ

Országos kitünte-
tésben részesült 

nyugdíjasaink

Antal Ferenc Miklósné  

1972. augusztus 1-tõl tanít 
Izsákon.Végzettségének meg-
felelõen a természettudományok 
(fizika- kémia) tanítását folyama-
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Végzettségének megfelelõen, 
lelkiismeretes, odafigyelõ munká-
jának köszönhetõen tanulói szép 
eredményeket értek el. Az orosz 
nyelv tanításának megszûnte után 
német nyelven képezte magát. A 
választott nyelvet nagy ügyszere-
tettel tanította, német nyelvbõl 
fõiskolai diplomát kapott. Az 
idegen nyelvi munkaközösség 
vezetõjeként minden lehetõséget 
megragadott az idegen nyelvek 
jelentõségének tudatosítására., 
elsajátítására. Módszerei, gyer-
mekszeretete példaként szerepelt. 
Jelentõs szerepet vállalt testvér-
városi (Stullendorf) kapcsolat 
bõvítésében.

Munkája elismeréseként 
pedagógus szolgálati emlékérem 
kitüntetésben részesült.

Áldozatos munkájukat meg-
köszönve egészségben, boldog-
ságban eltöltött nyugdíjas éveket 
kívánunk!

Alsó tagozat 
versenyeken elért 

eredményei

Ebben a tanévben is a 
megszokott módon rendez-
tük meg háziversenyeinket. 

Versmondó verseny 
október

1-2. évf. 
I.Prikidánovics Márk 2.b
II. K. Szabó Inez 2.b
III. Tóth Nóra 2.a
3-4 évf. 
I. Kovács Fanni 4.c
II. Andrási Brigitta 3.c
III. Vida Izsák 3.c

Budapesten a  Tanítók 
Egyesülete Országos Versmondó 
Versenyén  Prikidánovics Márk I. 
helyezést ért el. 

Mesemondó verseny 
január

1-2. évf.                              
I. Prikidánovics Márk 2.b     
II. Miskovicz Alexandra 1.b
III. Csépe Erzsébet 1.c   

Prikidánovics András 4.c
Ficsor Flávia 1.a    

3-4. évf.
I. Andrási Brigitta 3.c
II.  Bárdi Márk 3.b
III. Béres Vivien 4.b

Kocsis Patrícia 2.a      
Bisziók Mariann 3.a
Horváth Soma 4.a

Prikidánovics Márk a  felsõla-
josi mesemondó versenyen III. 
helyezett, Meseország grófja lett.

Matematika verseny 
február

2. évf.
I. Nagy Bíborka 2.b
II. K. Szabó Inez 2.b
III. Gréczi Márton 2.b

Kocsis Patrícia 2.a
3. évf.
I. Simon Bence 3.a
II. Oláh Nándor 3.c
III. Bárdi Bence 3.c
4. évf.
 I. Hajma Ágnes 4.c
 II. Kovács Fanni 4.c
 III. Horváth Soma 4.a

     
Az orgoványi területi matem-

atika versenyen Kovács Fanni a 
II., Hajma Ágnes a III., Simon 

Bence V., Horváth Soma XI. 
helyet szerezte meg.  A Zrínyi 
Ilona matematikaverseny meg-
yei fordulóján a 332  4. évfolya-
mos indulóból Horváth Soma 
az 59., Hajma Ágnes a 66. 
helyezést érte el.

Anyanyelv verseny 
március

2.évf. 
 I. Kocsis Patrícia2.a
 II. Varga László 2.a
 III. Kocsis Dominika 2.a                     
3. évf.
 I.Laczi Vivien 3.c 
 II. Deák Sándor 3.b
        Mankovics Mihály 3.c 
       Újszászi Márton 3.c
4. évf.
 I. Kovács Fanni 4.c
 II. Hajma Ágnes 4.c
 III. Kutas Domonkos 4.a 
A jakabszállási körzeti hely-

esírási versenyen Kovács Fanni 
V. helyen végzett. Az izsáki 
negyedikes csapat a III. helyet 
szerezte meg.

A Bendegúz kiadó megyei 
„nyelv”ÉSZ fordulóján Laczi 
Vivien II. lett.  

Olvasás verseny április

2. évf.
 I. Csontos Viktória 2.a         
 II. Gréczi Márton 2.b 
 III. K. Szabó Inez 2.b 
3. évf.
 I. Andrási Brigitta 3.c    

 Lakaros Lilla 3.c
 II.Kett Anikó 3.a  
 III. Fejes Zsolt 3.a  
   Geiger Nikolett 3.c
4. évf.
  I. Kovács Fanni 4.c
  II. Antal Bettina 4.a 

   Benyovszky Dóra 4.c
 III. Prikidánovics András  4.c 

A SULI-Hód országos lev-
elezõ versenyén matematikából 
Vida Hanna és Langó Barnabás 
1.c osztályos tanulók II., Hajma 
Ágnes 4.c  IX., magyar nyelvbõl 
Prikidánovics András 4.c V. 
helyet szerezet meg.

Jonatán -Elsõ Országos 
Könyvmolyképzõ levelezõ 
versenyén Antal Bettina és Virág 
Norbert 4.a osztályos tanulók a 
Könyvmolyok Kiváló Mesterei 
lettek.

A  T e k i - T o t ó  o r s z á -
gos matematika tanulmányi 
versenyén Laczi Vivien 3.c bronz 
fokozatot ért el.

A Bendegúz Akadémia 
levelezõ versenyén matema-
tikából Dóczi Dávid 2. a arany 
fokozatot, Varga József 2. a 
ezüst fokozatot kapott. 

Akikre büszkék 
vagyunk

  A magyar-történelem 
munkaközösség által 

szervezett tanulmányi 
versenyek eredménye

1. Szûcs József megyei 
szavalóverseny Baloghné 
Zsuzsikáról elnevezett 

iskolai fordulója

7-8. osztályos korúak  
1. Csavajda Evelyn 7.c
2. Józsa Gyöngyi 7.c
3. Juhász Csenge 7.c
5-6.osztályos korúak
1. Andrásy Viktória 5.b

  Dudás Anna   6.a
2. Németh Ramóna 6.c
3. Bárdi Nóra 6.a

2. Szûcs József megyei 
szavalóverseny területi 

forduló
                                            

   1. Csavajda Evelyn 7.c
2. Dudás Anna 6.a
3. Kovács Fanni 4.c

Andrássy Brigitta 3.c

Kocsis Patrícia 2.a

Prikidánovics Márk 2.b

Laczi Vivien 3.c

3. Petõfi szavalóverseny 
Kiskõrös 

Csavajda Evelyn 
7.c osztály 1. helyezett

4. A Táncsics Mihály 
helyesírási verseny 

nyertesei

 5.osztály:
 1. Rácz Cintia 5.a
 2. Bakonyi Bettina 5.b
 3. Jurászik Edina 5.a

6.osztály: 
 1. Gréczi Lilla 6.c
 2. Digner József  6.a

  László Kamilla 6.a
  Hajma Gábor  6.b
  Lakos Bettina 6.c
  Tóth Cintia 6.c 

7.osztály:
 1. Fejszés Nóra 7.b
 2. Horváth Hédi 7.c

  Seres Ágnes 7.b
8.osztály:

 1. Farkas Márk 8.b
 2. Fekete Rebeka  8.c 
 3. Gál Bence  8.b

5. Szövegértési verseny

5-6. évfolyam: 
1. Jurászik Edina 5.a

 Szombati Boglárka 6.b
Nagy Adrienn 6.c

2. Végh Attila 6.b
3. Digner Jószef 6.a

Rõfi Renáta 6.a
Bóbis Zoltán 6.c                 
7-8. évfolyam:

1. Fekete Rebeka 8.c
Józsa Gyöngyi 7.c

2. Gál Bence 8.b
  Horváth Hanna 8.c
 Bognár Nóra 8.a

3. Bárány Ildikó 8.a

6. Kötelezõ olvasmá-
nyok ismerete

    5. osztály:
1. Szénási Ferenc 5.a
2. Jurászik Edina 5.a
3. Eszik Zsuzsanna 5.a

Fodor Evelin 5.a
Rácz Cintia 5.a
Turcsán Petra 5.a  
Rédei Anna 5.a

  6. osztály:
1. Bárdi Nóra  6.a

 Rõfi Renáta 6.a
2. Árvai Zsanett 6.b

Bõtös Bettina 6.b
Hajma Gábor 6.b
Lehotai Tamás 6.b
Végh Attila 6.b

3. Garai Gergõ 6.a
Orbán Evelin 6.a
Rácz Brigitta 6.a

7.osztály: 
1. Fejszés Nóra 7.b

Kovács Ágnes 7.b
Peregi Petra 7.b 

 8. osztály:
1. Molnár Ildikó 8.c
 2. Terecskei Tünde 8.b

7. Könyvtárhasználati 
vetélkedõ

 5-6. évfolyam:
1. 6.a: Balázs Fanni, Bárdi  

Nóra, Orbán Evelin
 2. 6.b: Kovács Anett, Riczu 

Andrea, Szabó Erika
3. 6.c: Gréczi Lilla, Horváth 

Kitti, Nagy Adrienn

7-8. évfolyam:
1. 7.c : Czirkos Gergõ, Cseh 

Barbara, Józsa Gyöngyi
2. 7.b Bognár Zsolt, Kovács 

András, Terecskei Tünde
 3. 8.a Baracskai Zoltán, 

Bárány Ildikó, Bognár Nóra, 
Papp Nikolett

8. Kazinczy-verseny    

5-6. évfolyam:
1. Digner József 6.a              
2. Gréczi Lilla 6.c

Nagy Adrienn 6.c
3. Farkas Zsófia 6.b

7-8. évfolyam: 
1. Horváth Hanna 8.c
2. Józsa Gyöngyi 7.c
3. Fejszés Nóra 7.b

Gál Bence 8.b

9. Történelemi 
vetélkedõ

1. helyezett:
 Rédei Anna 5.a 
 Dunai Rudolf 6.c
 Ádám Dóra 7.b
 Gyurik Gergõ 8.c

2. helyezett:
 Szalma Botond 5.a
 K. Szabó Árpád 6.a
 Garai Anna 7.a
 Gál Bence 8.b

3. helyezett:
 Végh Attila 6.b
 Fejszés Nóra 7.b
 Peregi Petra 7.b
 Pallagi Fanni 8.a         

Összeállította: Fekete Irma 
munkaközösség-vezetõ

Tanár úr kérem 
másképp

    
A 8.c osztály szokatlan házi 

feladatot kapott irodalomból: 
írjunk forgatókönyvet, és készít-
sük el Karinthy egyik humoresz-
kjét - másképp.

Az osztály két csoportban 
dolgozott.  Az egyik csoport 
„A jó tanuló felel” és  „A rossz 
tanuló felel” címû novellát, 
a másik csoport a” Röhög az 
egész osztály”-t kapta. 

A munka azzal kezdõdött, 
hogy a mi osztályunkra alakítot-
tuk a történetet. Már a nevek 
kiválasztása is nagy vihogá-
sokkal járt - röpködtek a jobbnál 
jobb nevek - tanár: Matekné 
Antal Ilona, jó tanuló: Stréber 
Mária, rossz tanuló: ifj. Meg-
süss Elek. Az osztálytársak 
- Külö Nóra, Tank Aranka, 
Bármi Áron, Bendõ Béla, Vicc 
Elek, Karam Ella - is önálló 
jellemet kaptak A forgatásra 
három délután ment rá, nem 
is igen tanultunk azon a héten! 
Helyszíneket kerestünk, s talál-
tunk is: a Stréber Képzõ Tanoda 
az iskola, a Megsüss- lak és a 
Stréber-lak az életvitel terem 
konyhája lett, a külsõ helyszínek 
a Kodály utcán készültek.

A felvételek közben jó volt 
a hangulat - mi jobban élvez-
tük a forgatást, mint a nézõk 
a filmet!

Az elkészült felvételeket Né-
medi Jancsi bácsi segítségével a 
Kölyök TV- stúdiójában vágtuk 
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meg. Ez volt a legidõigényesebb 
feladat. A felvett anyagot 16 
percre rövidítettük. A film ,,pre-
mierje” május 18-án, szerdán, 
bemutató óra keretében volt.

Az iskola magyartanárai 
és az osztályfõnökünk velünk 
együtt nézték meg az elkészült 
alkotásokat.

Oszkár- díjra ugyan nem 
javasolták, de nagy sikert aratott 
a filmünk.

Köszönjük Némedi Jancsi 
bácsi hatékony közremûködését, 
s azt kívánjuk, hogy aki megnézi 
a filmünket, az nevessen rajta 
annyit, mint mi ,,alkotás” köz-
ben. 

Fekete Rebeka  8.c

 
Táncsics Mihály 

helyesírási verseny
Iskolánkban megrendezték 

a második Táncsics Mihály hely-
esírási versenyt. A felsõ tagoza-
tosok iskolánk névadójáról szóló 
tollbamondásban mérhették 
össze tudásukat.

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

A hibátlanul dolgozók köny-
vjutalomban részesültek, me-
lynek átadására Táncsics 209. 
születésnapja alkalmából, az 
április 21-én megrendezett em-
lékünnepségen került sor. 

Ez a verseny arra is jó volt, 
hogy megtudhattuk, ki mi-
lyen jó helyesíró az iskolában, és 
értékes könyveket is kaphattunk. 
Tanáraink sok idõt fordítottak 
arra, hogy ez a verseny jól sik-
erüljön. 

Nagy örömmel tudtuk meg, 
hogy jövõre is megrendezik a 
versenyt, így akinek most nem 
sikerült, még próbálkozhat.

Peregi Petra 
és Fejszés Nóra 7.b

Matematika versenyek  
 felsõ tagozat

Kiskõrösi Petõfi Sándor 
Gimnázium levelezõs 

versenye  
2008.okt.-2009. febr.

Nagy Adrienn 6.c
Fejszés Nóra 7.b
Langó Dávid 7.c
Bárány Ildikó 8.a
Bognár Nóra 8.a

Széchenyi István Mate-
matikaverseny, 
Ágasegyháza  
2009. jan. 16.

Langó Zoltán 5.a
6.hely (9 versenyzõbõl)
Nagy Adrienn 6.c
5.hely (9 versenyzõbõl)
Fejszés Nóra 7.b
3.hely (10 versenyzõbõl)
Szabó Gábor 8.c

4.hely (10 versenyzõbõl)
Csapatversenyben 3.hely (10 

iskolából)

Zrínyi Ilona Matemati-
kaverseny, Kecskemét  

2009. febr. 20.

Kiss Norbert 5.a
Langó Zoltán 5.a
Virág Noémi 6.a
Langó Dávid 7.c

Bendegúz levelezõs 
verseny

Terecskei Tünde  8.b

Elsõ(s) élményeink 
- avagy: buli a suli

2008. szeptember 1-jén 
21 csillogó, megszeppent, il-
letve néhány csibész szempár 
nézett rám a tanteremben elsõ 
találkozásunkkor. Az 1.b osz-
tály apróságaival hamar megis-
merkedtem és nagy lelkesedés-
sel vetettük bele magunkat 

elsõ tanévünkbe. Elõször meg-
ismerkedtünk az iskolával, a 
napirenddel, az alapvetõ szoká-
sokkal, késõbb a tantárgyakkal 
és a taneszközeinkkel is meg-
barátkoztunk, majd napról-
napra ügyesebb és önállóbb 
gyerekekké váltunk. Tudtuk, 
hogy nagy kihívások, sok-sok 
feladat, megannyi szórakozás és 
játék vár ránk a tanév végéig. 

Nem is kellett sokáig várni, 
hiszen szeptember 26-án a 
Sárfehér Napok rendezvényeire 
látogattunk. Megtekintettünk 
rengeteg szépséget: apró ba-
bákat, kézmûves remekmûveket, 
hatalmas zöldségeket, gyümölc-
söket - kedvencünk az óriási 

tök volt.
Szeptember 30-án,  a 

diákönkormányzat napján le-
hetõségünk nyílt a közeli Varga 
tanyára kirándulni. A szülõk 

autóba ültettek minket és kivit-
tek e gyönyörû helyre. Csodás 
napsütés, barátságos állatok, 
kedves vendéglátók, jókedv 
- szóval minden adott volt a 
nap sikeréhez. Elõször mind-
annyian lovagoltunk a pónilo-
vakon, aztán megreggeliztünk. 
Mikor már megtelt a hasunk, 
elmentünk sétakocsikázni 
az álmos pusztába. Vígan 
énekeltünk, sokat mondókáz-
tunk és nevettünk. Láttunk 
szürke marhákat, simogattunk 
és etettünk pónit, szamarat, 
bárányt és nyuszikat.

 Visszatérve hatalmasat ját-
szottunk a saját játékainkkal, 
a cicákkal és a kutyával, illetve 
nagyon tetszett a játszótéri 
szórakozás is.

A kisház, a hinták, a 
homokozóban lévõ vitorlás hajó, 
valamint a kötélpálya rengeteg 
élményt adott, szinte belefárad-
tunk a játékba. Nem túlzok, ha 
azt mondom, hogy a felnõttek  
(szülõk és tanító nénik) is fan-
tasztikusan érezték magukat...

A nap csúcspontja talán 
mégis az a meglepetés volt, hogy 

egy rendkívüli lovasbemutatót 
nézhettünk meg. Voltak póni 
fogatok, puszta tízes, betyárok 
az idomított - és nagyon okos 
- lovaikkal. Végül újra lóhátra 
ülhettünk  és lovagolhattunk 
a homokon. Délután már tele 
élményekkel indultunk haza és 
este senkit sem kellett álomba 
ringatni...

Teltek a hónapok, mi pedig 
nagyon „rákapcsoltunk” a tan-
ulásra. Tanultuk olvasni és szépen 
kerekíteni a betûket. Sok verset 

és mondókát megismertünk, 
ezeket nagyon szívesen mon-
dogattuk. A játék a számokkal 
sok örömet okozott mindenki 
számára és egyre kíváncsibbak 
lettünk a külvilágunkra. Mindent 
tudni akartunk. 

Azt vettük észre, hogy nagy-
on gyorsan eltelt az idõ és máris 
készülhettünk a Mikulásra. 
Mikulás persze nem jött üres 
kézzel: a csomag mellett le-
hetõséget kínált arra, hogy az 
iskola tanulói elutazzanak a 
budapesti lovas világkupára. 
Imádjuk a lovakat, így ez nagyon 

találó „ajándék” volt. Gyönyörû 
lovakat és látványos show 
mûsort tekinthettünk meg a 
versenyszámok között. 

Mikulás alkalmából egy 
osztálybulit is rendeztünk, ahol 

3 csapat mérhette össze az ere-
jét és ügyességét a vetélkedõ 
feladataiban. Volt aztán ott 
eszem-iszom, dínom-dánom, 
nagy vigalom. Hamarosan eljött 
a karácsony ideje, és mi közösen 
díszítettünk karácsonyfát a tante-
remben. Verseltünk, énekeltünk, 
hogy kellõen ráhangolódjunk a 
szeretet ünnepére. Szorgalmasan 
és nagy igyekezettel készítettük 
a szebbnél szebb ajándékokat 
családtagjaink és szeretteink 
számára.

A téli szünet után hamaro-
san utolért minket a farsangi mu-
latságok idõszaka is. Készültünk 
szemüveggel, jelmezekkel és 

sok-sok jókedvvel az iskolai 
rendezvényekre.

Félév után már nagyon 
vártuk a tavaszt és tudtuk, 
hogy ismét sok szép élmény 
vár ránk. Az elsõ élményünk 
áprilisban komoly hozzáál-
lást igényelt, ugyanis a Föld 
Napja alkalmából az iskola 
minden tanulója felkereke-
dett, hogy megtisztítsa a 
város utcáit a felhalmozó-
dott szeméttõl .  SAJNOS 
NAGYON SOK DOLGUNK 
V O L T !  D e  a  m u n k á n k 
végeztével jó érzés töltött 
el mindannyiunkat, hogy 
valamivel hozzájárulhattunk 
a természet megóvásához.
Gyorsan repült  az idõ 
és a  következõ hónap 
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máris itt volt. Májusban 
az édesanyákat és nagy-
mamákat kedves mûsor-
ral, illetve saját magunk 
által készített ajándékkal 
köszöntöttük. Sikeresek 
és nagyon boldogok vol-
tunk, mert még a Kölyök-

tévé is bemutatta szere-
plésünket. A hónap végén 
gyermeknap alkalmából 
ismét osztálybulit rendez-
tünk, ahol újabb 3 csapat, 
további érdekes feladatok-
ban mérhette meg magát. 
Mindenki nyert: közös 
élményt, sok nevetést és 
persze csokoládét!

A hónap utolsó iskolai 
napján az elsõ évfolyam 
Budapestre kirándult, ahol 
meglátogattuk az állatkertet 
és a Fõvárosi Nagycirkuszt. 
Szerencsére napsütéses idõt 
fogtunk ki és nagyon színvon-
alas és tartalmas kirándulás 
sikeredett. Ezen az estén 
sem kellett senkit álomba 
ringatni...

Az elsõ tanév hihetetlenül 
gyorsan elszállt, de annyi 
élménnyel gazdagodtunk ez 
idõ alatt és annyi jóbarátot, 
szép emléket szereztünk ma-
gunknak, hogy minden pilla-
nata gazdagította lelkünket. 

Hát, igen... Így tényleg 
buli a suli... 

Szénási-Mata Ágnes 
osztályfõnök

„Amint a kenyér a testet, úgy 
táplálja az olvasás a lelket.”

Az iskolai könyvtár 
mûködése

Az iskolai könyvtár már évek 
óta fontos szerepet játszik az 
iskola életében. Egyik fontos fe-
ladata azon tankönyvek nyilván-
tartása, amelyeket a rászoruló 
gyerekek ingyen kapnak meg az 
iskolától. 

Ezeket a tankönyveket 
tanév végén visszaszedjük, és 
a következõ évben újra kiadjuk 
használatra. Azokat a tanköny-
veket, amelyek már elhasználód-
tak az évek során, az iskolai 
papírgyûjtésen hasznosítjuk.

A másik fontos feladata a 
könyvtárnak az, hogy rendsz-
eresen biztosítson lehetõséget 
az iskola diákjainak a könyvtár 
látogatására és kölcsönzésre.

Én, mint könyvtáros, fon-
tosnak tartom a gyerekekkel 
való folyamatos és közvetlen 
kapcsolatot. Szükségük van a 
gyerekeknek a figyelemre, a 
kedvességre, a beszélgetésre és 
a segítségre. Ha úgy érzik, hogy 
valahol tényleg odafigyelnek 
rájuk, akkor oda szívesen térnek 
vissza idõrõl-idõre. 

Tapasztalataim azt mutatják, 
hogy a gyerekek szívesen jönnek 
a könyvtárba, hiszen bármi-
lyen könyvet szeretnének kikölc-
sönözni, bármilyen problémával 
fordulnak hozzám, igyekszem 
nekik segíteni.

De a kölcsönzésen kívül 
sokan azért jönnek be a köny-
vtárba, hogy nézelõdjenek, új 
könyveket ismerjenek meg, 
esetleg házi feladatot old-
janak meg, ez azért is nagyon 
helyes, mert ezzel is közelebb 
kerülnek a könyvekhez, és 
egy kis idõre kilépnek ebbõl 
a túlgépiesített világból. Fon-
tosnak tartom azt is, hogy 
megismerjék a könyvtár hely-
es használatát, hiszen ez a 
késõbbi tanulmányaik során 
hasznos lesz számukra.

V é l e m é n y e m  s z e r i n t 
hasznos, ha az emberek is-
merik a számítógép helyes 
használatát, de még mindig 
értékesebbnek tartom azt, 
hogy egy-egy feladat me-
g o l d á s á h o z  k ö n y v e k e t 
használjunk segítségül, és 
ezen kívül kutassunk, olvas-
sunk sokat.

Mindenkit szeretnék arra 
biztatni, hogy ne legyen rest a 
számítógép helyett egy köny-
vet a kezébe fogni, és olvasni.

Lavati Erzsébet 
könyvtáros tanár

Diákcsere - Testvérvá-
rosi kapcsolat
(Strullendorf-Izsák)

Májusban az izsáki tan-
ulóknak ismét felejthetetlen 
élményben volt részük a diákc-
sere keretén belül a német part-
nervárosban, Strullendorfban. 
A diákcsere már hagyománnyá 
vált, amely során a tanulók gya-
korolhatják a nyelvet, fejlõdik 
a kommunikációs képességük 
és a szociális kompetenciájuk, 
toleránsabbá válnak mások iránt, 
és nem utolsó sorban új kapc-
solatokra, barátokra tehetnek 
szert, egyúttal eddig ismeretlen 
helyeket ismerhetnek meg.

Az egyhetes tanulmányi 
kirándulás máj. 10-én vette 
kezdetét, mindenki tudta, hogy 
egy hosszú utazásra vállalkozott. 
Minél közelebb ért a busz Strul-
lendorfhoz, a gyerekek egyre 
izgatottabbak lettek. A fogad-
tatás nagyon kellemes és barát-
ságos volt. A vasárnap éjszakát a 
diákok már a partnerdiákoknál 
töltötték.

Hétfõn a diákcsapat saj-
nos esõs reggelre ébredt, de 
annál ,,napsütésesebb” volt az 

ünnepélyes  fogadtatás a ma-
gyarok tiszteletére a gyönyörû 
szép iskola aulájában. A 
délelõtti program a hirschaidi 
uszoda volt, amit a gyerekek 
nagyon élveztek. A délutánt a 
tanulók Bambergben töltötték, 
ahol megtekintették a dómot, 
majd egy rózsakertet, a ,,kis 
Velencét”. A jó hangulatot már 
az elsõ nap megalapozta.

A keddi nap programja 
Dachau és München volt. 
Dachau a volt koncentrációs 
táborok egyik helyszíne, ahol 
a gyerekek bepillantást nyer-

hettek a barakkokban sínylõdõ 
foglyok életébe. A mozi terem-
ben folyamatosan kisfilmet 
vetítenek a tábor életérõl ko-
rabeli képeket felhasználva. A 
helyszínen végig lehet kísérni 
a foglyok halálútját, ami a kre-
matóriumnál végzõdik, ahol 
meghagyták az eredeti állapo-

eredményeket az esti vacsoránál 
ismertették a tanulóknak. A 
verseny elérte a célját, hiszen a 
délutáni szabadprogram után 
senki nem tévedt el, és a várost 
kiismerve önállóan vissza tudtak 
találni a szállásra.

Vasárnap boldog, de kic-
sit szomorú volt az ébredés. 
Az utolsó közös reggeli után 
megtörtént a búcsúzkodás, 
és a busz a magyar diákokkal 
elindult Izsák felé. A buszon 
kezdetben szomorkás volt 
a hangulat, de ez az órák 
elteltével egyre inkább oldó-
dott. Még egy utolsó kirán-
dulásra is volt lehetõség Ausz-
triában, ugyanis a busz egy kis 
kitérõt tett a melki apátságnál. 
Izsákon a viszontlátás öröme 
is legalább akkora volt, ha 
nem nagyobb, mint egy hete 
a fogadtatás Strullendorfban. 
A buszról leszállva mindenkit 
várt a családja és az otthon 
melege.

Ez alatt az egy hét alatt a 
magyar csapatnak rendkívüli 
élményekben volt része, ami 
felejthetetlen. Olyan dolgokat 
ismer meg az ember egy ilyen 
utazás alkalmával, amily-
enekre egyébként nem is 
gondolna. Az ember, ha nyi-
tott szemmel jár, akkor sok új 
dolgokat fedezhet fel. Megis-
merhet más kultúrákat, más 
szokásokat. Az izsáki csapat 
is nyitott szemmel járt, gazdag 
élményekkel tért haza.

Ezúton mondanak az izsáki 
diákok és a kísérõ tanárok 
köszönetet azoknak, akik 
közremûködtek abban, hogy ez 
az utazás megvalósulhatott.

A cikk írásban segítettek:
Bognár Nóra 8.a
Kovács András 8.b
Subicz katalin 7.a
Huszta Denisz 7.c
Farkas Evelin 7.c
Horák Izabella 7.c
Mislei Bence 7.c
Józsa Gyöngyi 7.c
Horváth Virág 7.c
Cseh Barbara 7.c

A cikket írták: Katzen-
bachné Csengõdi Edit és 

Szegediné Huczek Katalin

Tanulmányi versenyek 
idegen nyelvbõl

Tanulóink több versenyen 
bizonyították tudásukat a 
2008-2009-es tanévben. 

tokat (gázkamrák stb.) Dél-
után a kirándulás Münchenben 
folytatódott, ahol városnézõ 
séta volt, majd szabadprogram 
keretében mindenki vásárol-
gathatott egy kicsit.

Szerdán a strullendorfi 
iskola sportnapot szervezett. A 
magyar diákok is részt vettek 
a különbözõ versenyfeladatok-
ban a német társuk mellett. 

Volt lehetõség versenyfutás-
ra, távolugrásra, különbözõ 
labdás versenyekre. A magyar 
diákok nem is maradtak alul a 
versenyszámokban! Ebéddel az 
iskola diákbüféjében várták a 
megfáradt,,sportolókat”. A büfé 
különlegessége, hogy diákok 
vezetik, õk fõznek, és a bevé-
tellel is õk gazdálkodnak. A 
vendégek számára igen finom 
lasagnet készítettek. Ebéd után 
a polgármester vendégelte meg 
a csapatot. A késõ délutánt és 
az estét mindenki a vendéglátó 
családjánál töltötte.

A csütörtöki nap is sz-
intén mozgalmas és eseménydús 
volt. Az úti cél Kronach volt, ahol 

a tanulók ,,bevehették” a bevehe-
tetlen Rosenburg nevû erõdít-
ményt, még a titkos földalatti 
folyosókat is végig lehetett járni. 
A kalandtúra a 14 szentek tem-
plomában folytatódott, ahon-
nan turistaúton vezetett az út 
gyalogosan a várva várt célhoz, a 
buszhoz, ahol végre megpihen-
hetett az elfáradt csapat.

A péntek nagyrészt vona-
tozással telt az új szállás, Pas-
sau felé. Passaut a három folyó 
városának nevezik. A látvány 
magáért beszélt. Az ifjúsági 

szálló a hegytetõn volt, ahon-
nan csodálatos kilátás tárult a 
városra. Késõ délután volt, mire 
a szobákat el lehetett foglalni. A 
vacsorát követõen kezdetét vette 
az éjszakai fáklyás felvonulás.

Szombaton a gyerekeknek 
Passaut és történelmét kellett 
önállóan felfedezniük játékos 
feladatok segítségével. A diákok 
különbözõ segédeszközöket ka-
ptak a feladványok megoldásához 
(vonalzó, iránytû, térkép). Több-
ször kisebb nehézséget okozott 
eligazodni a térképen, de ez nem 
csökkentette a jó hangulatot. Az 
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Angol nyelv

• Horváth Hanna 8.c osztá-
lyos tanuló angolból a Ben-
degúz levelezõs tanulmányi 
verseny országos döntõjén 
4-ik helyezést ért el.  
Felkészítõ tanár: 
Csontosné Csõsz Erszébet

• A Coventry  House 
Nyelviskola versenyén elsõ 
fordulóba Pallagi Fanni 8.a, 
Horváth Hédi 7.c, Csavajda 
Evelyn 7.c, Juhász Csenge 7.c 
tanulók jutottak.
A 2. forduló eredményei: 
Horvát Hédi 7.c,  8. hely 
Csavajda Evelyn 7.c, 9. hely 
Juhász Csenge 7.c,  6. hely
Felkészítõ tanár: 
Kisné Cseri Erika

• Az Ágasegyháza Európa 
Napon 6-ik osztályos angolos 
csoport csapatversenyben 3. 
helyezést ért el. 
A csapat tagjai: 

Dudás Anna 6.a, 
Rõfi Renáta 6.a, 
Bárdi Nóra 6.a, 
Vlaszák Ferenc 6.a, 
Kovács Márk 6.a 

Felkészítõ tanár: 
Kisné Cseri Erika

Német nyelv

A Bendegúz levelezõ 
versenyen az elsõ félévben 4 
tanuló vett részt.  

Kutas Domonkos 4.a, 
Dóra Dániel 4.a, 
Dóra Márk 4.a, 
Németh Martin 5.b
A TITOK iskolai for-

dulójának feladatait Terecskei 
Tünde, Farkas Márk és Ko-
vács András 8. b osztályos, 
Horák Izabella, Horváth Virág, 
Józsa Gyöngyi, Molnár Klaudia, 
Huszta Denisz, Cseh Barbara 
és Farkas Evelin 7. c osztályos   
tanulók oldották meg.

Az Országos Német Nyelvi 
Versenybe a következõ tanulók 
neveztek be: 

Kovács András 8.b, 
Cseh Barbara 7.c, 
Horák Izabella 7.c, 
Józsa Gyöngyi 7.c, 
Molnár Klaudia 7.c

Horák Izabella és Józ-
sa Gyöngyi továbbjutottak a 
verseny megyei fordulójába, 
ott Izabella a 20., Gyöngyi a 22. 
helyen végzett. Felkészítõ tanár: 
Katzenbachné Csengõdi Edit

Az eltérõ tantervû 
tanulók életébõl
Az idei tanévben 44 gyer-

mek tanult 5 csoportban 
a tagozatunkon. Közülük 
5-en ballagtak el.  Mindan-
nyian tovább tanulnak. Az 
idei évben is részt vettünk 
a számunkra meghirdetett  

sport versenyeken. Számos 
éremmel lettünk gazdagab-
bak. A területi komplex tan-
ulmányi versenyen negyedik 
helyezést értünk el. Meg-
rendeztük a hagyományos 
farsangi bálunkat és sza-

valóversenyünket is. Az õszi 
kiránduláson osztályaink 
Izsák környékét barangolták 
be. Tavaszi kirándulásunkon 
a Dunakanyarban jártunk, 
ami nagy élmény volt ta-
nulóink számára.. Végezetül 
néhány kép a tanév kellemes 
pillanatairól. 

Némedi Jánosné                                                                                             
munkaközösség-vezetõ

ISK csoportjaink, 
eredményeink

Aerobik 
(Szabóné Pápa Edit)

Hetente egy alkalommal 
táncoltak a lányok. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel jártak a zenés 
foglalkozásra. A lelkes aerobiko-
sok iskolai és városi rendez-
vényeken léptek fel, színesítve a 
programokat.

Labdarúgás 
(Gréczi Gábor)

Alsós és felsõs csoportra 
bontva focizhattak diákjaink. A 
fiúk mellett sikerült egy lelkes 
lány csoportot is bevonni a 
labdarúgók táborába. Az iskolai 

edzések mellett az Izsáki Után-
pótlás Sportegyesület edzésein is 
részt vettek a gyerekek. Az után-
pótlás folyamatos, de sajnos már 
a labdarúgásnál is jelentkezik, 
hogy egyre lustábbak a gyerekek, 
nem járnak rendszeresen az 
iskolai fociszakkörre. 

A 2008/09-es tanévben az 
izsáki iskola is belépett az újon-
nan alakult Magyar Gyermek-
labdarúgó Szövetség tagjai közé. 
Az izsáki körzet az ország 3. leg-
nagyobb, 12 intézményt (iskolát, 
óvodát) magában foglaló körzete. 
Iskolánk a fiúkkal az I-II-III., a 
leányokkal pedig a III. korcsopo-
rtosok mezõnybe nevezett be az 
MGYLSZ versenyrendszerébe. 
Csapataink minden korosztály-
ban a megyei döntõbe jutottak. 
A lányok. a megyei döntõben 2., 
az I. korcsoportos fiúk pedig 3. 
helyezettek lettek. Ez a két csa-
pat a megyedöntõbeli eredménye 
alapján bejutott az Országos 
Tanévzáró Fesztivál döntõjébe 
is. A döntõben a lányok szépen 
szerepeltek a csoportmérkõzések 
során, a fiúk bejutottak a legered-
ményesebb nyolc közé. 

Az Alapfokú Diákversenyek 
és a Diákolimpia labdarúgó 
tornáin a fiúk mind a négy, az 
I-II-III-IV. korcsoportban fociz-
tak. 

Több labdarúgó tornán 
mérették meg magukat, mind 
az iskola, mind az egyesület 
színeiben indulva focistáink. 
Szép eredményeket értek el, sok 
kupával, éremmel gazdagították 
gyûjteményüket.

A sajátos nevelési igényû 
tanulóink az õszi és a tavaszi lab-
darúgó tornák összesített ered-
ményeként a megyei döntõben 
3. helyezést értek el. 

Versenytorna 
(Szabó József)

Hetente két alkalommal 
edzettek a versenycsapatok 
tagjai. Az alsósok egyre ered-
ményesebben tornáztak. Az 
Alapfokú Diákversenyek és a 
Diákolimpia megyei döntõjét 
megnyerték. A Diákolimpia 
országos elõdöntõjében azonban, 
minimális különbséggel ugyan, 
de lemaradtak a dobogóról. Így 
nem jutottak be az országos 
döntõbe.  A felsõsöknél a csapat 
gerincét, mozgató rugóját, a 
nyolcadikosok adták. Náluk 
beérett az edzésekkel eltöltött jó 
néhány év munkája. Minden tor-
naversenyen szépen szerepeltek. 

Az Alapfokú Diákversenyeket 
megyebajnokként zárták. A 
Diákolimpia megyei és területi 
döntõjében is megvédték bajnoki 
címüket. Bejutottak a Diákolim-
pia országos döntõjébe, ahol a 
második helyet szerezték meg. 
A csapateredmények mellett, 
szinte minden versenyen állt 
izsáki tornász a dobogón az 

egyéni összetett verseny ered-
ményhírdetésekor.

Az Alapfokú Diákversenyek 
és a Diákolimpia fordulóira való 
eredményesebb felkészülés mi-
att, több meghívásos versenyen 

tornáztak versenyzõink: Medve 
László Kupa, Nagykõrös; Öcsi-
Bácsi Kupa, Kalocsa; Rákoskerti 
Kupa, Budapest; VII. Sárfehér 
Kupa, Izsák; Fazekas Kupa, 
Kiskunhalas. 

Heti egy alkalommal a 
versenyekrõl kimaradók is edzet-
tek. Remélhetõleg közülük is 
több ügyes kis tornász kerül majd 
a csapatba a mostani versenyzõk 
utánpótlásaként.

Csapattagok:
- III-IV. korcsoport: Cséplõ 

Dávid, Langó Dávid, Lestár 
Krisztián, Szabó Gábor, Vida 
Máté. Néhány versenyen: Bíró 
János, Hajma Tamás és Szabó 
Gergõ.

- I-II. korcsoport: Bárdi Márk, 
Józsa László, Konkoly Dominik, 
Kovács Milán, Langó Zoltán és 
Vida Izsák. Néhány versenyen 
Madzsó Martin.

Tömegsport 
(Szabóné Pápa Edit)

Hetente egy alkalommal, 
egy csoportban mozogtak az al-
sósok és a felsõsök. A foglalkozá-
sokon a labdajátékok mellett, az 
atlétikus mozgások különbözõ 
mozgásformáiban is próbára 
tehették magukat tanulóink.

Mûvészeti 
csoportjaink életébõl

Zeneiskola

Ebben a tanévben a ze-
neiskola létszáma 78 fõre gyara-
podott, ez különösen azért 
örömteli, mert minden bei-
ratkozott tanulótól kötelesek 
vagyunk térítési díjat szedni. 
Kivétel a halmozottan hátrányos 
helyzetû és az SNI-s tanulók. 
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülõk, az 
egyedülálló szülõk, a tartósan 
beteg, a nagycsaládos, vagy 
nehezebb anyagi körülmények 
között élõ gyermekek 50%-os 
fizetési kedvezményt kaptak. A 
térítési díjfizetésre részletfizetési 
lehetõséget biztosít az iskola 
igazgatója.

A zeneiskolában oktató 
tanárok és tantárgyak nem vál-
toztak az elõzõ tanévhez képest. 
Farkas Orsolya tanárnõ és Hon-
ti György tanárúr 22 órában, 
teljes óraszámban dolgoznak az 
iskolában. 

Nagy lehetõség nyílott a fe-
jlesztésre, mert kiváló minõsítésû 
intézményként részt vehettünk 
egy olyan pályázaton, ahol sik-
erült 650.000Ft-ot nyerni. A 

pénzösszeget eszközfejlesztésre 
használtuk fel, amelybõl új és 
jó minõségû digitális zongorát, 
hegedûket, gitárt, furulyákat és 
különbözõ tartozékokat sikerült 
vásárolni. A második félévben 
is pályáztunk különbözõ értékû 
eszközökre, de ennek a pályá-
zatnak az eredmény ét még nem 
tudjuk. 

A zeneiskola jól és kiegy-
ensúlyozottan mûködik, a fu-
rulya- és citerazenekar többször 
és szépen szerepelt helyi ren-
dezvényeken. Decemberben 
megörvendeztettük a szülõket 
és az érdeklõdõket a már hagyo-
mányos Adventi hangversen-
nyel. Ebben az évben is szintén 
a Református Egyház közösségi 
termében kaptunk helyet, ame-
lyet ezúton is szeretnék meg-
köszönni. A terem díszítésében 
most is Muzslai Irén Katalin 
tanárnõ segített, amit szintén 
nagyon köszönök! A félévi be-
számoló vizsgát jan.23-án ren-
deztük meg, mellyel lezárult 
a zeneoktatás elsõ féléve. A 
második félévben Honti György 
tanár úr vezetésével a furulya-
zenekar képviselte iskolánkat 
az orgoványi „Muzsikáljunk 
Együtt” zeneiskolai találkozón 
májusban. Itt Langó Zoltán 
5.a osztályos tanuló nagyon 
szépen trombitált szólóban zon-
gorakísérettel. Zoli a tanév elsõ 
félévében Kiskõrösön, területi 
trombitaversenyen is részt vett. 
Honti György tanár úr növ-
endékei májusban anyák napi 
tanszaki hangversenyt is adtak 
a szülõknek.

Két 8. osztályos növ-
endékünk a kecskeméti Kodály 
Iskola Gimnáziumában folytat-
ja tanulmányait a következõ 
tanévben. Fekete Rebeka és Vida 
Máté. Felkészítõ tanáraik: Szûc-
sné Sátorhegyi Erzsébet zongora, 
Honti György trombita, Farkas 
Orsolya, Bíró Jánosné szolfézs. 

Az iskolai gyerekénekkar 
mûködik, heti rendszerességgel 
próbálunk, éneklünk az iskolai 
ünnepségeken. 

Mazsorett

Ebben az évben kettõ maz-
sorett csoport mûködik. Az 
alsó tagozatosok „Csillagok” 
csoportja, és a felsõ tagozatosok-
középiskolások alkotta „Tinik” 
csoportja.

T e v é k e n y s é g ü n k  a z 
edzésekre és a jótékonysági fel-
lépésekre szorítkozik. Anyagi 
fedezet hiányában már nem tu-
dunk minõsítõ fesztiválokra ben-
evezni, fõként az utazás miatt.

A Tinik csoport jával 
Bulgáriában vendégszerepeltünk 
és az õsz folyamán több szüreti 
napon is felléptünk.

Társastánc

A 2008-2009-es tanévben a 
három 7. illetve a három 8. osz-
tályban folyik a standard-Latin-
amerikai táncok oktatása. 
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ptunk a Magyar Kultúra Nap-
ján Szabadszállásra, ahol le-
hetõségünk volt a kistérségi 
bemutatkozásra. A pünkösdi na-
pok keretében Solt-Révbér pusz-
tán adtunk elõ közös produkciót 
a Kecskemét Tánceggyüttessel.

Vizuális nevelés

A gyermekek vizuális 
nevelése komplex feladat, nem 
korlátozódik csak a heti egy 
rajzórára. 

Valamennyi tantárgy an-
yagának feldolgozása során 
kínálkozik számtalan lehetõség 
a vizualitás hangsúlyozására, a 
vizuális ismeretszerzés, önkife-
jezés fejlesztésére. Mindannyian 
éltünk ebben a félévben is ezzel 
a lehetõséggel. Néhány példa 
erre vonatkozóan: illusztrációk 
készítése irodalmi mûvekhez, 
történelmi eseményekhez. A par-
aszti kultúra tárgyi emlékeinek 
bemutatása, elemzése, forma és 
funkció kapcsolata. Természeti és 
épített környezetünk sajátossá-
gai, szépségei. Mûszaki ábrá-
zolás, szerkesztés. Számítógépes 
ismeretszerzés útján, fotók, 
képzõmûvészeti alkotások 
megtekintése. Számítógépes 
plakátkészítés-kép és szöveg 
összhangja. 

Az álló és mozgóképi kife-
jezõeszközök megismerése, 
filmelemzések. 

Füzetek, könyvek eszté-
tikus megjelenése, tiszta, ren-
dezett környezet iránti igény 
kialakítása.

Az ünnepek hangulatát 
igyekeztünk saját készítésû deko-

A hetedikesek megismerk-
ednek az Angol keringõ, a Fox-
trott, Bécsi keringõ, Cha-cha-cha, 
Samba, Rumba és a Party jive ala-
plépéseivel. A fiúk megtanulják a 
táncok stílusához illõ felkérést és 
vezetési technikákat. A lányok a 
követési és a táncokhoz illõ lev-
ezethetõségi tartást és lépéseket. 
Fontos a folyamatos párcsere 
a kontaktusok és a kellõ tisz-
teletadás elsajátításához. 

A nyolcadik osztályok az 
elõzõ tanévben elsajátított is-
mereteket bõvíthetik, amit kellõ 
figyelemmel nagyon szépen 
megtanulnak. Ebben a korosz-
tályban már különbözõ helyzet-
gyakorlatokat oldunk meg, 
amivel találkozhatnak életük 
folyamán.

Májusban nagyon szép be-
mutatót tartottak a 7. és 8. 
osztályos gyerekek a tanult tán-
cokból. A mûvészeti oktatásban 
résztvevõ tanulók is ízelítõt 
adtak tudásukból. Tartalmas 
és szép bemutatónak lehettünk 
részesei!  

Mûvészeti oktatás,
társastánc

Ebben a  tanévben a 
mûvészeti oktatás keddi il-
letve szombati idõpontokban 
történik. Keddenként a kezdõ 
tanítványok, szombatonként a 
haladó táncosoké a fõszerep. A 
több éve táncoló párok folyama-
tos gyakorlással versenyzésre 
készülnek, amiben nagyon jó 
és kimagasló eredményeket 
érnek el. Az eddig indult 
párosok kategóriájukban magas 
színvonalon végeztek a nevezett 
versenyeken. Ebben az évben a 
Csepel Kupán Budapesten és a 
Goldance Kupán több döntõs 
helyezést elértek a versenypárok. 
Mindkét versenyrõl sikerült egy-
egy kupát magunkénak tudni. 
Célunk továbbra is bõvíteni a 

lelkes fiatalok csoportját és a 
csapatszellem megtartását szem 
elõtt tartani.

Sárfehér Néptánc-
együttes

Az együttes tíz évvel ezelõtt 
alakult meg, ebben az évben 
szeretnénk ezt az évfordulót 
megünnepelni.

Már hagyománnyá vált, hogy 
minden nyáron megszervezzük a 
néptánctábort. Az elmúlt nyáron 
a ballószögi Gábor tanyán tar-

tottuk. Erre a táborra pályázati 
támogatást is kaptunk.

Fontosnak érezzük, hogy 
az országos szervezésû Örökség 
Gyermek és Néptánc Egyesület-
nek a tagjai legyünk, de sajnos 
az általuk szervezett országos 
versenyekre nem tudunk ben-
evezni anyagiak hiányában. 

Két izsáki fellépésnek tet-
tünk eleget, az egyik a Sárfehér 

Napok keretében, a másik pedig 
az Ezüstgólya Nyugdíjasklub 
meghívására történt. Ebben az 
évben is megrendezésre került 
Szabadszálláson az Egres Kiss 
Lajos Néptánctalálkozó, amely-
ben mi is részt vettünk.

Januárban meghívást ka-

rációval emelni. Környezetvédel-
mi plakátok, tájékoztatók, év-
fordulókhoz kapcsolódó képes 
beszámolók kerültek egy-egy 
faliújságra.

A félév során Izsák katolikus 
temploma ünnepelte 200 éves 
évfordulóját, melyre rajzpályáza-
tot írtunk ki. A kiállítás anyagát 
megtekinthettük iskolánk zsi-
bongójában.

A Madarak és Fák Nap-
ja alkalmából a Mátyás király 
Általános Iskola rajzpályázatot 
hirdetett,”Pusztai Életképék” 
címmel. Németh Martin 5.b 
osztályos tanuló díjazásban 
részesült. Õ egy országos rajz-
versenyen, melyet a Nemzeti 
Vágta alkalmából hirdettek meg 
„Kicsihõsöm” címmel, Különdí-
jas lett.

Erdei Iskola
MAGYARKÚT

2009. június 2 - 6.

Élménybeszámoló a 3.a 
osztály tanulóinak fogalmazása 
alapján 

Elérkezett a várva várt 
nap, irány az erdei iskola. Úti 
cél Magyarkút és környéke. 
Elköszöntünk a szülõktõl és fel-
szálltunk a buszra. Nyolc órakor 
indultunk Izsákról.

Útközben megálltunk a 
Medveotthonnál. Nagyon sok 
állat volt ott. Láttunk medvéket, 
ahogy fürdenek. Az egyik medve 
odajött hozzánk és megmutatta 
magát. Megnéztük a farkasokat, 
a gímszarvast, a pónikat, a vad-
disznót és a sok csíkos hátú 
kicsinyét. Nagyon tetszettek a 
kismalacok. A legszebb a kicsi 
medvebocs volt. Innen indultunk 
tovább Vácrátótra. 

A Botanikus kertben szép 
fákat láttunk. Voltak olyan 
növények, amelyek Kínában 
nõnek, voltak amelyek Japánban. 
Megkerestünk egy nagyon furcsa 
fát, a 34-es számút. Az egy olyan 
fa, hogy a gyökerei kilógnak a 
földbõl, és a vizet isszák. Láttuk a 
„ciprusbabákat”. (Az USA DK-i 
mocsárvidékén élõ Mocsárciprus 
különleges földbõl kiálló légzõ-
gyökerei-szerk.) Megnéztük a 
régi vízimalmot. Mögötte volt 
egy szép tó. Az Arborétumból 
továbbindultunk Magyarkútra, a 
táborba. Amikor megérkeztünk 
10 db faházat láttunk. Mögötte 
focipálya és kézilabdapálya. 
Mindenki megnézte a házát. A 
lányoké lett a 4. házikó. Megka-
ptuk a bõröndöket, csomagokat. 
Kipakoltunk, nézelõdtünk, ját-
szottunk. Hét órára mentünk 
vacsorázni. Nagyon finom volt 
az étel. 

Szerdán zenére ébredtünk. 
Megmosakodtunk, felöltöztünk. 
A reggeli nagyon jó volt. Utána 
felsétáltunk egy hegyre, meg-
nézni a Dunakanyart. Tetszett 
ez a túra. Ebéd elõtt játszhattunk 
egy kicsit. Délután batikoltuk a 
kendõket és utána vízvizsgálat 
következett. Amikor vissza-
értünk még tudtunk játszani, 
beszélgetni. Vacsora után a b és c 
osztály fürdeni, mi pedig éjszakai 
túrára indultunk. Mindenki be 
volt rezelve. A túravezetõnket 
úgy hívták, hogy Gabi bácsi. Gabi 
bácsi elmesélte, hogy miért nem 
kell megijedni. A bátorságpróba 

nagyon izgi volt. Egyedül kel-
lett megtenni 500 métert, és 
nem lehetett zseblámpát vinni. 
A lányok párban is mehettek. 
Mindenki végig ment. Késõ este 
értünk haza. Halkan zuhanyoz-
tunk és lefeküdtünk aludni.

Csütörtökön reggel ko-
rán keltünk. Felöltöztünk, 
megreggeliztünk. Kisvonattal 
mentünk Vácig.  A vasútál-
lomásról elsétáltunk a kikötõbe. 
Nemsokára megérkezett a hajó. 
A hajó neve „Dömös”, ezzel 
utaztunk Visegrádra. Izgatottan 
vártuk az indulást. Nagyon fáz-
tunk, de az utazás izgalmas volt. 
Megnéztük, hol lakott Mátyás 
király. Kisbusszal felmentünk 
a Fellegvárba. Amikor a vár 
legmagasabb pontjára értünk, 
onnan nagyon szép volt a kilátás. 
Megismertük a régi fegyvereket. 
Fáradtan tértünk vissza a szál-
lásra. Fürdés után mindenki jót 
aludt.

Másnap délelõtt kisállat 
bemutatót tartottak nekünk. Lát-
tunk rókát, egeret, rókaprémet, 
borzot. Következett az íjászat. 
Mindenki kétszer lõhetett az 
íjjal. Megebédeltünk és játszot-
tunk egyet. A tanösvényen Tibi 
bácsi rókanyomot és rókavárat 
mutatott. Amikor visszaértünk 
csomagolni kellett. Eljött a haz-
amenetel ideje.

Szombaton reggel meg-
érkezett a busz, és elkezdtük 
bepakolni a csomagokat. Meg-
reggeliztünk, aztán megkaptuk 
az úticsomagot. Elköszöntünk 
a fogadósoktól és elindultunk. 
Hazafelé jövet megálltunk Bu-
dapesten. Voltunk a csepp-
kõbarlangban és a Természet-
tudományi Múzeumban.

Nagyon jól éreztem mag-
am. Remélem mindenki szép 
élményekkel tért haza.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ER-
DEI ISKOLÁSOK LEHET-

TÜNK!

Az élménybeszámolót írta: 
Aczél Viktória, Árvai Krisztofer, 
Bisziók Mariann, Borbély Ferenc, 
Fejes Zsolt, Kett Anikó, Simon 
Bence, Szûcs Ferenc, Tompai 
Zoltán, Valach Katerina,Varga 
Eszter

Erdei iskolában voltunk

A 3.c osztály beszámolói

 Már három éve várjuk ezt 
a napot, hogy elutazhassunk 
az erdei táborba. Sokat beszél-
gettünk Ildi nénivel, hogy mit 
fogunk csinálni és miket fogunk 
megnézni ott.

 Eljött a várva várt reggel, 
el is indult a három osztály 
egy nagy busszal Magyarkútra. 
Útközben több helyen is meg-
álltunk. Meglátogattunk egy 
medve otthont, ahol a medvéken 
kívül láttunk még pónilovakat, 
vaddisznókat és farkasokat is. 

Ahogy megérkeztünk a szál-
láshelyre elfoglaltuk a szobáinkat 
és körülnéztünk a táborban. 
Én legjobban az éjszakai túrát 
vártam. Elsõ éjjel el is indultunk 
a túravezetõvel. Volt benne 
bátorság próba, amikor a sötét 
erdõben mindenkinek egyedül 
kellett megtennie egy szakaszt. 
Nagy élményekkel mentünk 
lefeküdni. Másnap reggeli után 

elindultunk Visegrádra. Vácig 
vonattal mentünk és onnan 
pedig hajóval tovább. Itt vásárol-
tam anyukáméknak ajándékot és 
Ildi néni elvitt minket bobozni. 
Ezt a napot nagyon élveztük.

  A többi napon „Ki mit  tud” 
versenyen vettünk részt, íjjász-
kodtunk, fociztunk, batikoltunk. 
A pataknak a vízét is megvizs-
gáltuk. A kisállat bemutatón 
megismerkedhettünk rókával, 
görénnyel, nyesttel, és egy ku-
tyával, aki szaltózni is tudott.

 Hazafelé menet meglátogat-
tunk egy barlangot és bementünk 
egy természettudományi 
múzeumba. Élményekkel és 
sok új ismerettel gazdagodva 
érkeztünk haza. 

Újszászi Márton
3.c

Már nagyon vártuk a tábort és 
számoltuk a napokat. Elérkezett 
a várva várt kedd és elindul-
tunk.

Odafelé megnéztük Veresegy-
házán a Macimenhelyet. Mikor 
megérkeztünk Magyarkútra, 
mindenki örült. Minden nap 
volt szobaszemle. (Mi elsõk 
lettünk!)Szerdán elmentünk 
túrázni, és nagyon fáradtak let-
tünk. Csütörtökön Visegrádon 
boboztunk, vettünk mindenféle 
emléket. Pénteken készültünk 
az indulásra. Focizással,  játékkal 
töltöttük a napot. Szombaton 
hazafelé Pesten a Pál Völgyi 
Barlangot (cseppkõbarlang) 
tekintettük meg.

 Este érkeztünk haza, tele 
élménnyel, de nagyon vártuk a 
szülõkkel a találkozást. Mind-
enki örült, hogy ott lehettünk. 

Mankovics Mihály
3.c
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 2009. június 2-án reggel, 
hatalmas csomagjainkkal izga-
tottan várakoztunk az újiskola 
elõtt. Eljött végre a nap, amirõl 
a nagyobbak már annyi szépet 
meséltek, indulunk az erdei 
iskolába!

Elköszöntünk a szüleinktõl 
és a busz sebesen száguldott 
Magyarkút felé. Útközben meg-
álltunk Veresegyházán a Med-
veotthonnál, és egy csodálatos 
Botanikus kertnél, majd meg-
érkeztünk a táborba. Az egy 
hét alatt nagyon sok élménnyel 
gazdagodtunk, testközelbõl is-
merhettünk meg sok állatot, és 
növényt. Az éjszakai túra alatt 
bátorságunkat is próbára tettük. 
Nekem a legjobban a kisállat 

bemutató és a bátorságpróba 
tetszett. Nagyon mulatságos 
volt, amikor egymást a sötét-
ben vaddisznónak gondoltuk. 
Megkóstoltuk az Irma - forrás 
vizét is.

Rendeztünk „Ki mit tud” - ot, 
ahol mindenki megmutathatta, 
hogy miben tehetséges. Gyorsan 
repült az idõ, észre se vettük, 
hogy máris indulni kellett haza. 
Nagyon jól éreztük magunkat, 
így most már mi is tudjuk, hogy 
a nagyobbaknak igazuk volt.

Faragó Fanni
3.c

   Június 2-án elérkezett  a 
várva - várt nagy nap, melyre oly-
an régóta készülõdtünk.  Nagy 
izgalommal indult el a három 
osztály Magyarkútra.  

   A hosszú út folyamán 
megálltunk Vácrátóton, ahol 
megnéztük a Botanikus kertet. 
Késõbb Veresegyházán egy 
maci menhelyen, ahol fakanál-
ról mézzel etettük  a medvéket, 
és közelrõl láttunk rénszarvast 
és vaddisznót.

   Mikor megérkeztünk mind-
enki ujjongott örömében. A 
tábor Börzsöny hegyei közt, 
gyönyörû helyen állt. Fahá-
zakban aludtunk, ami nekem 
nagyon tetszett, mert a lányokkal 
sokat nevetgéltünk esténként. 
A szállás különlegessége a kis 
patak volt, ami a közelünkben 
folydogált.

   Az erdei iskola öt napja 
alatt sok érdekes programon 
vettünk részt.

   Az erdei túrát egy vadász 
vezette, aki megmutatta az ott 
lévõ természet különlegességeit, 
hogy hogyan lehet felismerni 
az állatok nyomait. Az íjásza-
ton mindenki próbára tehette 
ügyességét. Ennek különösen 
a fiúk örültek. A vízvizsgála-
tot a kis patakban végeztük. 
Viccesen néztünk ki, ahogy a 
gumicsizmában a meder szélén 

mindenki a vizet vizsgálta. Egyik 
este vacsora után a „Ki mit tud” 
- on sokan megmutatták miben 
ügyesek. A kisállat bemutatón 
sok érdekes állatról tanulhat-
tunk. Láttunk borzot, patkányt, 
görényt, nyestet. Érdekes volt 
igazából élõ rókát látni, mert 
az idén olvastunk Fekete István 
Vuk címû regényét, melynek 
fõhõse egy róka. Egy egész na-
punkat Visegrádon töltöttük. 

Különleges utazás volt a hajóval 
való kirándulás a Dunakanyar-
ban. Mégis mindenki a bobozást 
várta a legjobban. Nagyon tet-
szett mindenkinek, több kört is 
mentünk egymás után.

   Az egész erdei iskola alatt 
számomra a legizgalmasabb 
program az éjszakai túra volt. A 
sötét erdõben egy kijelölt úton 
egyedül kellett végigmennünk, 
így próbára tehettük bátorsá-
gunkat.

   Sajnos elérkezett azonban 
az utolsó nap is, mikor szo-
morúan hagytuk el a tábort. Haz-
afelé útközben megnéztük még a 
Pálvölgyi cseppkõbarlangot.

   Örökre szóló élmény ma-
radt számomra az erdei iskola, 
mégis nagyon örültem, mikor 
hazaérve megláttam a családo-
mat az iskola elõtt.

Andrási Brigitta
3.c

Diákönkormányzat

Diákönkormányzatunk 
mindig fontos feladatának 
tartotta,  hogy a diákok 
érdekének képviselete mellett, 
tevékenységei között helyet 
kapjon a közéletiségre nevelés, 
a szabadidõ kulturált eltöltésére 
szoktatás. Ennek szellemében 
szerveztük programjainkat. Az 
év során folytattuk az osztá-
lyok közötti pontversenyünket, 
megjelentettük az iskolaújságot, 
szépítettük faliújságjainkat, sz-
erveztük kiütõcske-, foci- és 
zsinórlabda bajnokságunkat. Az 
év folyamán többször (õsszel, 
télen és tavasszal) csábítottuk 
a szabadba az osztályokat. A 
havonta megtartott diáktanác-
sülésen beszéltük meg a felm-
erült problémákat, feladatokat. 
Az õszi hónapokban kisállatok 
bemutatkozóját bonyolítottuk 
le. A 200 éves katolikus tem-
plomunkról készített tablókból 
kiállítást rendeztünk. A karác-
sony közeledtével ismét megren-
deztük a már hagyományosnak 
mondható jótékonysági ruha- 
és játékgyûjtést. A fiatalabbak 

meseíró pályázatunkon mérhet-
ték össze tehetségüket . A téli 
hónapok programjaihoz tarto-
zott a „ Tamba „ bajnokság is. A 
könyvtárhasználati vetélkedõn 
az iskolai könyvtárosunk által 
összeállított feladatokkal mér-
hették össze ügyességüket és 
leleményességüket az osztá-
lyok képviselõi. Kedves kis 
ajándékokkal lephettük meg sz-
eretteinket karácsonykor, mely-
eket az ajándékkészítõ délutánon 
készíthettünk el.  A farsangi bálat 
nagy érdeklõdés övezte, nagyon 
sok szép és ötletes jelmezeket 
és színvonalas tátika elõadást 
láthattunk. Tavasszal a plüss ny-
uszi kiállításon nyüzsöghettünk. 
A papírgyûjtés a lelkes tanulókat 
és a szülõket egyaránt megmoz-
gatta. Reméljük a tanév folyamán 
minden diákunk talált olyan 
programot, amely maradandó 
élményt nyújtott számára.

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit, 

diákönkormányzat vezetõi 
 
Szabadidõ a napközi 

otthonban

A napközi otthonban már 
több mint 100 éve központi 
kérdés a gyermekek szabadide-
jének megszervezése, irányítása, 

értékes programokkal a pozitív 
irányú  személyiségfejlõdésük 
biztosítása.

A szabadidõ eltöltése ( a „ 
mivel ?” eltöltése) szinte minden 
pedagógusi tennivalóval szoros 
összefüggésben van.

A napközi otthoni nevelõ-
munkában a gyermekek szaba-
didejének az a funkciója, hogy 
elõsegítse a személyiségfe-
jlõdést, biztosítsa a pihenést, a 
regenerálódást, a hasznos szóra-
kozást, a játékot és a mûvelõdést. 
Mindezekhez kapcsolódik az 
élmények  nyújtása, az érzelmi 
élet fejlesztése és a társas kapc-
solatok erõsítése is.

Amikor 16 évvel ezelõtt sor-
som úgy alakult, hogy belecsöp-
pentem a napközis munkakörbe, 
mitagadás, kicsit féltem. Nem 
ismertem igazán ezt a munkát, 
csak azt tudtam, hogy szeretném 
ezt is minél jobban csinálni. 
Belevetettem magam a sza-
kkönyvekbe, napközis tovább-
képzésekre jártam, hospitáltam, 
és minden lehetõséges módon 
tanácsokat, ötleteket gyûjtöt-
tem. Munkakörvezetõm (Végh 
Lajosné) felkarolt, segítséget 
nyújtott. Szakmailag is, emberi-
leg is nagyon sokat kaptam tõle. 
Bár azóta lehettem volna osztá-
lytanító is, mégis elköteleztem 
magam a napközi mellett.

Amikor megtudtam, hogy 
a munkatervet nekem magam-
nak kell elkészítenem, mivel 
a napköziben nincs országos 
tanmenet, amikor rádöbben-
tem arra, hogy elsõsorban ra-
jtam múlik, mire vállalkozom, 
mivel szeretném tanítványai-
mat gazdagítani, fantasztikus 

érzés fogott el, mert éreztem, a 
felelõsség most már az enyém. 
Azóta is, minden szeptember-
ben, tanévkezdéskor számtalan 
kérdést teszek fel magamnak: 
Mit gondolok, mi lenne ebben az 
életkorban a megfelelõ tananyag 
? Hogyan tudom a tantervet 
annak a diáknak megfelelõen 
megtervezni? Hogyan kelth-

etem fel az érdeklõdését, hogy 
megtanulja a tananyagot?...De 
ugyanakkor kérdéseket teszek 
fel a diáknak is: Milyen dolgok 
izgatnak téged? Mi érdekel a 
legjobban? Milyen problémát 
szeretnél megoldani?

Az évek során kitapasz-
talhatjuk, tanítványainkat mi 
érdekli leginkább, mivel fogla-
lkoznak szívesen, és mindig 
számíthatunk arra, hogy lesznek 
olyan igények is, amivel eddig 
még nem találkoztunk.

Év elején, amikor a csopo-
rtomban lévõ gyerekeknek 
jövendõ közös munkánkról 
mesélek, elmondom nekik, hogy 
rajtuk is múlik, mivel töltjük a 
délutánjainkat. Megkérem õket, 
rajzolják,vagy írják le, mivel 
szeretnének foglalkozni, milyen 
programokon vennének szívesen 
részt. Ötletüket, kéréseiket egy „ 
kívánságkosárba”dobják. Jólesõ 
érzés, ha jó néhány kívánság már 
eleve szerepel munkatervemben, 
de mindig adódik új ötlet  is. 
Ezeket beépítem a megfelelõ 
helyre. Így a gyerekek a munkám 
segítõjévé válnak, s a foglalkozá-
sokon sokkal aktívabbak, hiszen 

az õ kedvükért van a program.  
Valaki most azt mondhatná, 

hogy kicsikkel ezt nem lehet 
megtenni. De lehet! Azért írtam 
azt az elõbb, hogy rajzolják, 
vagy írják le, mert én már az 
elsõseimmel is így szoktam. 
Igaz, elsõsorban azt kérik, hogy 
sok mese legyen, sokat báboz-
zunk, játsszunk, hogy men-
jünk „felfedezni”, hogy sokat 
rajzoljunk,készítsünk sok szép 
dolgot, s lehet, hogy meglepõ, 
de azt is, hogy tanuljunk meg 
olvasni, számolni. Ha belegon-
dolunk, ezek a kérések nagyon 
is komolyak, s tulajdonképpen 
egész tevékenységi körünket 
lefedik.

Az ünnepek, az évsza-
kok mindig gazdag témakörei 
tevékenységeinknek. Ezeket 
foglalkozásláncokra fûzöm, s 
úgy dolgozzuk fel. Már régó-
ta komplex foglalkozásokban 
gondolkodom, amelyekben az 
ismeretterjesztés, az irodalmi 
anyag, a zene, a képzõmûvészet, 
a mozgás, a játék és a manuális 
tevékenység is jelen van. Ez  ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy 

mindig, mindegyik egyszerre.  
A témakörök beindításakor 

elhangzik egy „kulcsszó” , s a 
gyerekek már tudják, indulhat 
a lázas gyûjtõmunka. Ez bármi 
lehet a témával kapcsolatban. 
Szenzációs dolgokat gyûjtenek 
ilyenkor. Megemlítek néhány 
példát arra, mit hoztak az õszi té-
makörhöz: verseskötetet, kazet-
tát, színes képeket, faleveleket, 
ehetõ és nem ehetõ terméket, 
gyümölcsöt, fényképeket. Szelle-
mes volt Patrik „gyûjtõmunkája” 
is. Odajött a padok elé, felemelte 
a lábát a levegõbe, s elkurjantotta 
magát: - Ma már hosszúszárú 
cipõben jöttem. Jót derültünk 
Lacikán is, aki kiállt, de bárhogy 
vizsgáltuk, nem láttunk nála 
semmit. Kis hatásszünet után 
közölte, hogy az õ gyûjtõmunká-
ja a fejében van. S elmesélte, 
hogyan szüretelt a hétvégén 
papáéknál a család.

Ezeknek a foglalkozásoknak 
sajátos a hangulatuk, együtt 
„alkotjuk meg” õket. Elõkerül-
hetnek emlékképek, érzelmek, 
ismeretanyagok, s ha kedvünk 
van, másnap ott folytatjuk, 
ahol abbahagytuk. Ha felolva-
sok egy általam szépnek talált 
verset, megkérdezem, tetszett-
e nekik, mit éreztek, amikor 
hallgatták, s van-e, aki esetleg 
szívesen meg is tanulná. (Ter-
mészetesen ezek néhány verss-
zakos, rövid kis gyermekversek, 
vagy mondókák.) Aki igen, az 
fogja meg a bal kezével a jobb 
fülét. Hát ezt látni kellene! Azt, 
hogy szeretnék megtanulni, 
egy pillanat alatt eldöntik, de 
amíg megértik a feladatot, és 
végrehajtják...Aztán egymás-
ra nézünk, jót kacagunk. És 
már tanuljuk is a verset. Mert 
legtöbbször mindenki akarja.

A memoriterek sokkal kön-
nyebbek voltak, mert a gy-
erekekkel együtt mozgássort is 
kitaláltunk, s ezzel kísértük a 
verset, mondókát.

Nagyon fontos volt, hogy 
sok mindent kínáljunk fel, és 
hogy õk választhassanak. A 
választást sokszor már a fogla-
lkozást megelõzõen rábíztuk a 
gyerekekre. Néhány példa erre: 
Kedvenc mesehõsöm. Miért 
kedvelem? Kedvenc folyói-
ratom. Miért olvasom szívesen? 
Kedvenc játékom. Miért játszom 
vele gyakran, miért vigyázok rá? 
Kedvenc állatom bemutatása, 
tulajdonságainak ismertetése. 
Mese, vagy mesekönyv ajánlás. 

Ki mit tud?
Ezeken a foglalkozásokon 

sokat tanultunk egymástól, s 
nemcsak érdeklõdési körükre 
derült fény, hanem választásu-
kból jellembeli tulajdonságaikat 
is megismerjük.

A játékfoglalkozások során 
arra törekszünk, hogy minél 
többféle módon mérhessék 
meg magukat,  a szellemi és 
mozgásos tevékenységek során, 
hogy kikapcsolódjunk, hogy 
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aktívan pihenjünk. Különösen 
kedveltek a fejtörõk, a „puz-
zle” kirakók, a nyelvi játékok, 
a népi játékok, a körjátékok, 
a fogójátékok, a sportjátékok. 
Mert a játék az a tevékenység, 
ami a gyerekek lételeme, s amire 
bármikor, könnyen rávehetõk. 
Ezek megválasztása elõtt meg-
figyeljük, hogy a gyerekek mivel 
foglalkoznak szívesen szabad 
idejükben, ugyanakkor a csoport 
összetételét s kívánságait is.

Ha érdekes játékokat is-
mertek meg, egy idõ után már 
ujjongva várták ezeket a fogla-
lkozásokat, s élvezték, hogy 
mindig valami mással, másként 
játszunk Iskolán kívül más  jel-
legû programjaink is voltak. 
Már az elsõsöket is elvittük 
kiállításra. Szeptemberben a 
Sárfehér Napokra  rendezett kiál-
lításokat néztük meg. Október-
ben kispályás focibajnokságon 
szurkoltak a napközis  gyerekek. 
Novemberben Juhász Sándorné 
tésztaüzemét látogattam meg 
csoportommal. Februárban Bú 
József szatmárnémetiben élõ 
fafaragó jelképeket és portrékat 
kiállított munkáit csodálta meg 
valamennyi napközis csoport. 
Közösen drukkoltunk március-
ban s sportcsarnokban megren-
dezett röplabda bajnokságon. 
Áprilisban Zsíros Mária gyer-
mekkönyvírónõvel találkoztunk. 
Májusban megtekintettük a 
Helytörténeti Múzeumot, majd 
a hónap elején az „Aranyfürt 
Idõsek Otthonába” látogattunk, 
verses mûsorral köszöntve az itt 
lakó és dolgozó édesanyákat. 

Csodásak voltak ezek a lá-
togatások, melyek maradandó 
élményt és emléket hagytak a 
gyerekek szívében. 

Ezúton szeretném meg-
köszönni a tésztaüzemnek és 
az idõsek otthonának a kapott 
szíves vendéglátást, azt a me-
legséget és kedvességet, amel-
lyel fogadtak és körülvettek 
bennünket, és megajándékoztak 
minket.

Ezekre a programokra elõre 
készültünk, megbeszéltük hova 
megyünk, hogyan viselkednek 
ott az emberek, mit fogunk 
látni, hallani. A program  után 
mindig elmeséltük egymásnak, 
kire hogyan hatott, mi tetszett 
benne a legjobban, mondott-e 
valami újat számukra, tanultak-e 
belõle valamit ?

Lehetõséget teremtve a 
szép befogadására, már a tanév 
elején ellátogattunk az iskolai 
könyvtárba, ahol Erzsike néni 
bemutatta a könyvek csodálatos 
birodalmát, elmagyarázván a 
könyvkölcsönzés minden csín-
ját-bínját. A tanév végére a köny-
vtár már ismerõs területnek-sz-
inte csoporttulajdonnak-számí-
tott. Iskolai könyvtárunk-hogy 
átköltözött az új iskola egyik 
földszinti helyiségébe-,nagyban 
segíti a minõségi nevelõ-oktató 
munkánkat, s ezen belül szolgál-
ja a tanulók önálló ismeretszerzõ 
képességének a fejlõdését is. 
Azáltal, hogy a gyerekek naponta 
böngészhetnek, beleolvashatnak 
a régebbi és az újabb könyvekbe, 
a lexikonokból kikereshetnek 
egy-egy adatot, - a korszerû 
tanulás mûhelye lett, melyet a 
napközis tanulóink rendszeresen 
használnak.

Nagy gondot fordítunk az 
újság- és  folyóiratok olvasására 
is. Már az elsõ osztály kezde-
tétõl szükségesnek és fonto-
snak tartunk valamilyen más, a 
tankönyvön kívüli olvasnivalót is. 
Iskolánkban ezt a szerepet tölti 
be a „Tappancs”, a „Tudorka”,az 
„OKÉ” és a „Szivárvány” címû 
folyóiratok, melyek nagyon ked-
veltek a gyerekek körében.

A gyerekek erkölcsös és 
mûvelt emberré neveléséért 
hazánkban sok intézmény fele-
lõs. A közoktatási és a köz-
mûvelõdési intézmények kapc-
solatáról különbözõ törvények és 
könyvek, tanulmányok rendkívül 
sok értékes gondolatot közöltek 
már.

Az Európai Unió fejlettebb 
országaiban a kultúra terjesztése, 
a szabadidõ kitöltés kiemelt 
feladat. A mûvelt Magyarország 
- mint tagország - e téren sem 
maradhat le! Már csak azért sem, 
mert múltjában és jelenében 
rendkívül sok kulturális érték 
található. A magyar kultúra 
magas szintû! A napközi otthon 
sokat tehet azért, hogy a magyar 
gyermekek megtanulják, milyen 
az igényes szabadidõ és az igazán 
mûvelt ember, s amit megtanul-
nak a napköziben, az iskolában, 
azt egész életükben hasznosít-
sák, hogy igazán kultúráltak 
legyenek. 

Muzslai I. Katalin 
munkaközösség vezetõ 

Tanítási órán kívüli 
programok az 1. a 

osztályban

Sikeresen mûködött az idén 
is az 1. a osztályban, és az alsó 
tagozaton a drámaszakkör

  Hétvégi családi gyalogtúrát 
tartottunk a Kolon-tónál:

Természetjáró táborokat, 
napokat szervezünk kis létszámú 
csoportok részére:

Penczné Oláh Ibolya
osztályfõnök

TOVÁBBTANULÁS

A 8. évfolyam létszáma: 
63 fõ, 8.a 19 fõ, 8.b 20 fõ, 8.c 
19 fõ, 8.d 5 fõ.

Diákjaink korlátlan számú 
jelentkezési lapot adhattak be 
2009. február 20-ig.

Idén 27 középiskolába 152 
db jelentkezési lapot továbbítot-
tunk.

1 középiskolát jelölt meg 
  7 fõ,2 középiskolát jelölt meg 
18 fõ, 3 középiskolát jelölt meg 
26 fõ, 4 középiskolát jelölt meg 
10 fõ, 5 középiskolát jelölt meg 
2 fõ

A felvételi eljárás után, ápri-
lis végén kapták meg a tanulók 
az értesítést arról, hová vették 
fel õket.

I. helyen megjelölt tagozatra 
felvettek 45 fõt  (71%), II. helyen 
megjelölt tagozatra felvettek  9 
fõt  (14%)

III. helyen megjelölt tago-
zatra felvettek 7 fõt (11%), V. 
helyen megjelölt tagozatra felvet-
tek 1 fõt  (2%)

VI. helyen megjelölt tagoza-
tra felvettek 1 fõt  (2%)

Szeptembertõl az alábbi 
iskolatípusokban folytatják tan-
ulmányaikat diákjaink:

Gimnáziumban 11 fõ  
(17%), Szakközépiskolában 29 
fõ  (46%), Szakiskolában 23 fõ  
(37%)

Az alábbi városokban tanul-
nak majd tovább:

K e c s k e m é t  3 8  f õ 
(59%)Kiskõrös 11 fõ (17%) 
Kiskunfélegyháza 7 fõ  (11%), 
Kiskunmajsa 2 fõ  (3%), Ka-
locsa 1 fõ  (2%), Kecel 1 fõ 
(2%)Dunaújváros 1 fõ  (2 %), 
Dunavecse 1 fõ  (2 %), Budapest  
1 fõ  (2 %)  

Dr.Turainé Lakatos Edit 
pályaválasztási felelõs

Gyermek- és 
ifjúságvédelmi 

munkáról

Az iskola tanulóinak lét-
száma: 485 fõ.

Hátrányos helyzetû  210 fõ, 
ebbõl halmozottan 59 fõ. Ez a 
létszám, az idei évi felmérésekbõl 
adódóan a következõ tanévben 
csökkenni fog, mely sajnos nem 
a szülõk élethelyzetének javulása 
miatt következik be, hanem a 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ gyermekek  
szüleinek nyilatkozattételének 
hiánya miatt, mely az iskolai 
végzettségükre vonatkozik.

Fontos lenne azon szülõk 
nyilatkozata, akiknek gyermeke 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül és 
8, vagy annál kevesebb iskolai 
végzettségük van.  

Ezen szülõk nyilatkozatu-
kat az Önkormányzat Szociális 
Osztályán tehetik meg. Ezáltal 
részesülhetnek gyermekeik 
különbözõ kedvezményekben 
pályázatokon keresztül, mely által 
a tavalyi évben is több kisdiák 
kapott ingyenes iskola táskát.

Kisizsákról bejáró tanulók 
száma 27 fõ,  más településekrõl 
29 tanuló. Utazásuk megoldott, 
illetve igény szerint diákotthoni 
ellátásban részesülnek.

A pedagógusok több gyermek 

esetében kérték segítségemet 
családlátogatáshoz, mely alkal-
makkor többnyire életvezetési, 
gyermeknevelési tanácsokkal 
láttam el a szülõket.

Több alkalommal éltem 
jelzéssel a helyi Gyermekjóléti- 
és Családsegítõ Szolgálat felé, 
akikkel az iskola napi kapcsolat-
ban áll. 

A helyi rendõrõrssel is szo-
rosabb együttmûködés alakult ki, 
sajnos egyre több probléma fordul 
elõ gyermekkorú elkövetõkkel.

Iskolánkba  járó gyermekek 
veszélyeztetettségének okai

Az egyik legnyomasztóbb 
ok az elszegényedés, eladó-
sodás, az alacsony jövedelmek, a 
munkanélküliség. Sok esetben ta-
pasztalom a munkahelykereséshez 
való negatív hozzáállást is a szülõk 
részérõl, valamint a szenvedély 
betegség jelenlétét a családban.

Ezekrõl a szülõkrõl mond-
ható el többnyire az is, hogy 
nem fordítanak kellõ figyelmet 
gyermekeik tankötelezettségének 
biztosítására. A felszólítás a szülõk 
részére minden esetben meg-
történt, illetve a jegyzõ felé a 
tájékoztatás. Ekkor a felszólítás 
után pénzbüntetés várható. Még 
mindig sok az iskolai hiányzás egy-
két esettõl eltekintve, ahol a Gyer-
mekjóléti Szolgálat és a Rendõrség 
segítségét bevonva csökkent az 
igazolatlan hiányzások száma.

Jellemzõ még, hogy az elh-
anyagoló nevelési stílust követõ 
családok nem használják ki 
az iskola és a fenntartó nyúj-
totta kedvezõ szolgáltatásokat, 
mint pl: napközi, étkeztetés. A 
következetesség hiánya és ennek 
következményeként a neveletlen-
ség, tiszteletlenség elhatalmasodá-
sa jellemzi ezeket a gyerekeket.

Sok esetben csak a Gyer-
mekjóléti Szolgálat szoros el-
lenõrzésének köszönhetõ az, 
hogy eljut a gyermek a Nevelési 
Tanácsadó, ill. Szakértõi Bizottság 
felülvizsgálataira.

Az iskolában elõforduló 
gyermekek közötti konfliktus 
megoldására több alkalom-
mal került sor a Gyermekjóléti 
Szolgálat családgondozójának 
közremûködésével a „kör kon-
fliktusmodell” alkalmazásával. 
Ennek eredményeként csökkentek 
a feszültségek ezen gyermekek 
körében.

Több szabadidõs program 
szervezésében nyújtottam segít-
séget:

-”Húsvéti Játszóház”
-”Karácsonyi Játszóház” - 

melyeken kézmûves foglalkozás 
keretében készíthettek a részt 
vevõ gyermekek ajándékokat sz-
eretteiknek.

-II. Kolon-kupa futóverseny, 
ahol több mint kétszáz nevezõ állt 
a rajthoz.

-Az elkövetkezõ nyáron is 
napközis táborokat szervezünk  5 
héten keresztül.

Ezek a programok a családra, 
mint közösségre építenek, a csalá-
di kapcsolatokat is erõsíti, mivel 
sok esetben a szülõket is bevonjuk 
a foglalkozásokba .

Ebben az évben 6 alkalommal 
vettem részt a Gyermekjóléti- és 
Családsegítõ Szolgálat által sz-

ervezett esetmegbeszéléseken, 
3 alkalommal esetkonferen-
cián. Ezeken az értekezleteken 
próbáljuk az együttgondolkodás 
elõnyeit kihasználva a gyermek 
érdekeit szem elõtt tartva közös 
célokban megállapodni, ill. me-
goldást találni. 

Meggyõzõdésem, hogy az 
együttmûködés, a kölcsönös 
tájékoztatás a szakemberek részérõl 
az eredményesség feltétele.

A 3. és 4. osztályos lányok 
számára felvilágosító órát tartot-
tam, a „Pubertáskor problémáiról”, 
ahol a gyerekek õszintén és nyíltan 
tehették fel kérdéseiket a témával 
kapcsolatosan. A fiúknak Vand-
likné Ficsor Renáta védõnõ tartott 
felvilágosító órát. Azt gondolom, 
hogy ennek rendkívül nagy a 
prevenciós jellege, hiszen amit 
a gyermek esetleg  a családban 
nem kérdezni, azt itt bátran meg-
tehette.

Karácsonyra a Gyermekjóléti- 
és Családsegítõ Szolgálat köz-
vetítésével jutott el a diákotthonos 
kisdiákoknak többféle ajándék, 
illetve néhány meleg takaró.

Egy vállalkozónak köszön-
hetõen pedig több gyermek kapott 
téli kabátot, illetve 8. osztályos 
fiúk öltönyöket.

A társintézményekkel kialakí-
tott jó kapcsolatnak köszönhetõen 
több probléma megoldására is 
team munkában született javaslat, 
melynek véleményem szerint 
hosszútávon érezhetõ eredménye 
kell hogy legyen.

Sörösné Boldóczki Tímea
Gyermekjólét és 

Családsegítõ Szolgálat 
vezetõje

Média szakkör, Kölyök 
TV

 Fõ feladata az iskolában folyó 
színvonalas oktató-, nevelõmun-
ka eredményeinek, a gyermekek 
tanulmányi, kulturális és sport 
versenyeken nyújtott teljesít-
ményeinek, az intézményben zajló 
eseményeknek, a tanórán kívüli 
tevékenységeknek a folyamatos 
bemutatása, a szülõkkel, a várossal 
történõ mind jobb megismertetése, 
valamint hozzájárul Izsák város tár-
sadalmi, kulturális és sport életének 
bemutatásához, népszerûsítéséhez.

A Kölyök TV 2003 októberében 
az elõkészítõ, szervezõmunkával 
indult és az elsõ adással 2004 
januárjában jelentkezett, azóta 
folyamatosan mûködik.

2004 nyarán a Kölyök TV 
stúdiójának technikai fejlesztésére 
került sor, az iskola vezetése, a város 
önkormányzata, az ITV, valamint 
Szénási Sándor elektrotechnikai 
mûszerész támogatásával. Így le-
hetõvé vált, hogy a Kölyök TV 
mûsorait magunk készíthessük 
el, 2005. novemberétõl a digitális 
vágás feltételei is biztosítottak.  A 
technikai fejlesztés lehetõvé tette azt 
is, hogy szakköri munkát végezve, a 
technikai eszközöket is megismerjék 
a gyerekek és azokat használni is 
tudják. A fejlesztés során, minden 
évben, kismértékben ugyan de  
elõbbre tudtak lépni, ami a minõség 
javulását eredményezte. 

A szakkör tevékenységi 
körét bõvítették a „Saláta” címû 
iskolaújság szerkesztésével. 

2008-ban tervezték az inter-
netes újságírás gyakorlati végzését, 
ahol az iskola életét, a szakkör és 
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a kölyök TV munkáját mutatták 
volna be.  2008-ban sajnos nem 
sikerült elérni, hogy a Kölyök TV 
stúdiójába elérjen az internet, ezt  
2009 májusában önerõbõl sikerült 
megoldani. Köszönet illeti a Kölyök 
TV fõtechnikusának, Geiger Zoltán-
nak munkáját. 

2009 másik fõ feladata pedig 
a számítógép korszerûsítése, 
bõvítése.

Eddigi tevékenységük  
következõ:

Tanévenkénti bontásban:

Naptári évi bontásban:

Eddig  223 mûsort készítettek. 
Több mûsorukat nézõi igény alapján 
többször is meg kellett ismételni, 
(pld.: ballagás, tanévzáró-bankett, 
néptáncosok, mazsorettek fellépéseit, 
stb.),  így az összes mûsoridõjük, az 
ismétlésekkel együtt  31.642 percet, 
ami 527,37 órát tesz ki, ebbõl a 2008-
as évben 5.618 percet, ami 93,63 
órát jelent.

2008. május 01-én ünnepelték a 
200. új adásukat.

 A média szakkör munkája ka-
pcsolódik a média ismeretek tantárgy 
anyagához és lehetõséget biztosít az 
ott szerzett elméleti ismeretek gyako-
rlatban történõ megismeréséhez.

A 2004/2005-ös tanévtõl, a Kö-
lyök TV a  média szakkör keretében 
mûködik. Heti 2x1 óra adásidõvel 
rendelkezik, csütörtökönként új 
mûsorral, a szerdai napokon pedig 
ismétléssel jelentkezik.

 A 2008-as évben sok érdekes 
riportot, interjút, tudósítást készítet-
tek. többek között elkísérték a maz-
sorett csoportokat, a néptáncosokat, 
különbözõ fesztiválokra, a spor-
tolóinkat területi, megyei, országos 
versenyekre, kupákra (Kecskemét, 
Dunavecse, Debrecen, Kalocsa, 
stb.) 

Nagy sikert aratott a szlovákiai 
sí táborról, az ágasegyházi erdõben 
szervezett cserkész táborról, a het-
ényegyházi néptánc táborról, a keceli 
társastánc táborról, valamint a Mé-
lykúton megszervezett erdei iskoláról 
készített mûsoraik. 

Bemutatták a különbözõ sza-
kkörök tevékenységét, kiállításait, a 
dráma szakkör fellépéseit,
egyéni vers-, mesemondó helyi, 
kistérségi, területi és országos 
versenyeit.

Tudósítottak a Sárfehér Na-
pokról, a jótékonysági rendez-
vényekrõl.

Riportot, interjút készítettek 
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti 
érsekkel, Bence Ilona,  Sirkó László 
és több más színmûvésszel, megyei 
és országos politikusokkal, minisz-
terekkel.

Segítették a pályaválasztást, 
bemutatva a környezõ középisk
olákat,(Kiskufélegyháza, Kecel, 
Kiskunmajsa), valamint  érdekes, 
különleges szakmákat. A kecskeméti 
pályaválasztási kiállításról tudósítást 
készítettek.

 Bemutatták, népszerûsítet-
ték,  az azóta már megszûnt Eu-
roszféra Magán Gimnázium és Sza-
kközépiskolát, Izsák város nappali 
középiskoláját. Interjút készítettek 
a tulajdonosokkal, valamint Pálfy 
Istvánnal az alapítvány kuratóri-
umának elnökével. Az iskola életét 
folyamatosan figyelemmel kísérték 
és még hosszasan lehetne folytatni 
a felsorolást.

Mûsoraikat  igyekeznek 
érdekessé, változatossá tenni. A ka-
pott visszajelzések alapján megállapít-
ható, hogy magas a nézettségük.

Jelenleg 16 fõ általános iskolás és 
5 fõ középiskolás diák riporter, vala-
mint 1 fõ középiskolás diák „fõtech-
nikus”  tevékenykedik folyamatosan 
és aktívan.

Kiemelendõ, hogy a 4. osztá-
lyostól, a 12. osztályosig minden 
évfolyam tanulói, valamint a normál 
és SNI tanulói dolgoznak együtt jó 
hangulatban, és nagy aktivitással, 
hatékonyan és eredményesen. 

Középiskolás riporterek közül 
2 fõ DUE-tag (Diák Újságírók 
Egyesülete) és rendelkezik a diák 
és ifjúsági újságírói igazolvánnyal, 
cikkeik folyamatosan megjelennek az 
Izsáki Hírek címû újságban.

Fõtechnikusunk (Geiger Zoltán) 
a DUE pályázatán az év rádiósa címet 
érte el,a Katedra középiskola rádió-
saival együtt. 

Feladataikat 2009-ben tovább 
kívánják folytatni. A nyomtatott 
sajtó, az iskola újság szerkesztésével, 
bõvíteni szeretnék az internetes 
újságírás elsajátításával. A Kölyök TV 
stúdió világításának korszerûsítésév-
el tervezik a felvételek minõségének 
javítását.

 
A fenti eredményes munká-
hoz az anyagi feltételeket 

nagyrészt az Önkormányzat 
költségvetési támogatása 

biztosította.

 Köszönetemet fejezem ki mind 
azoknak,akik a média szakkör, a 
Kölyök Tv munkáját, eredményes 
tevékenységét elõsegítették.

Némedi János
szakkörvezetõ

Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy végigolvasta 

cikkeinket, bemutatkozásainkat, 
eredményeinket.

Mindezt tettük azért, hogy 
bepillantást nyerhessenek éves 
munkánkba, sikereinkbe. Mindan-
nyian büszkék lehessünk azokra a 
tanulóinkra, akik tovább öregbítet-
ték iskolánk hírnevét. Ez a sok szép 
eredmény köszönhetõ pedagógu-
saink lelkiismeretes munkájának, 
valamint a fenntartó által biztosított 
tárgyi feltételeknek.

Mindannyiunk nevében sz-
eretném megköszönni az Önko-
rmányzat, a szülõk és valamennyi 
velünk kapcsolatban álló partnerek 
segítõ támogatását.

Minden kedves olvasónak, 
minden izsáki lakosnak szép és 
vidám nyarat kívánunk!
Az összeállítást szerkesztette: 

Frankó Jánosné  
igazgatóhelyettes

Megemlékezés drága szüleink halálának
PAPP KÁLMÁNNÉ 4-dik

PAPP KÁLMÁN 15-dik évfordulójára.
Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet,

Megpihent drága szülői szívetek.
Virágot viszünk egy néma sírra,

De ezzel Titeket már nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jöttök, de nagyon jó várni,

Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Gyermekeik

MEGEMLÉKEZÉS

Kun László Gimnázium és Szakközépiskola Izsáki Tagintézmény

Ismét egy érettségi vizsga Izsákon!

Tisztelt
Borbarátok!

2009. június 22-23-24-én 
29 jelölt vágott neki a szóbeli 
érettségi vizsgáknak, miután 
sikeresen túljutottunk az írásbeli 
vizsgákon. Izgultunk, izzadt a 
tenyerünk, remegett a kezünk, 
sápadoztunk, elakadt a hangunk 
- DE SIKERÜLT!! 

Mindannyian érettségi bi-
zonyítványt szorongathattunk a 
kezünkben 24-én délután. Akikre 
büszkék vagyunk - természetesen 
saját magunkon kívül - , mert a 
szóbeli vizsgán dicséretet kap-
tak: 

Magyar nyelv és irodalom-
ból: Aczél Albertné, Bóna Csaba, 
Kulcsárné Berta Györgyike, Sípos 
Krisztina, Tóthné Kelő Nikolett. 
Történelemből: Drahos Ilona. 
Informatikából: Németh Ferenc. 
Biológiából: Kovács Zsolt, Mar-
tinkó Zsolt. Kémiából: Kulcsárné 
Berta Györgyike

Az eredményhirdetés után 
Gyenes Mónika búcsúzott a ne-
velőktől és diáktársaitól.
Tisztelt Tanáraink, kedves 

Diáktársaim!
 „Az életet úgy érthetjük meg, 

ha visszanézünk, de leélnünk elő-
re nézve kell.”

Azt hiszem, Kierkegard ezen 
bölcsességével minden nap szem-
besülünk, mert néha oly nehéz 
előre nézni, és van, hogy túl későn 
tekintünk vissza.

Már annyira vártuk ezt a 
pillanatot, amikor itt hagyjuk ezt 
az iskolát. Ez így is van rendjén, 
mégis nehéz folytatni az utat a 
meghitt környezetből, elválni 
tanárainktól, diáktársainktól. 
Tanulóként legfontosabb dolgom 
az, hogy eleget tegyek azoknak 
a követelményeknek, amelyeket 
a tanáraim állítanak fel. Az mel-
lékes, hogy fáradt vagyok, hogy 
legszívesebben ennék, vagy hogy 
a küszöbön a nyár. Hiszen a tanári 
asztal mögött ülő szúrós tekintetű 
inspektort az én nyűgöm nem 
hatja meg: neki mondanom kell, 
hogy „ánégyzetpluszbénégyzet”, 

hogy „Karinty Frigyes”, Hogy 
„kiegyezés”.

Ugyancsak diáktársaim ne-
vében mondhatom, hogy ezeket 
időnként a hátam közepére kí-
vánom.

De a pedagógusi munkát 
csendes esőhöz lehet hasonlítani. 
A csendes esőhöz, amely jó sokáig 
tart, áztatja a földben megbújó 
magokat, azok magukba szívják 
a nedvességet, és aztán szára-
zság idején is képesek termőre 
fordulni.

Most érzem csak igazán, 
milyen nehéz feladatot is kap-
tam, milyen nehéz elbúcsúzni 
azoktól, akiket ismerek és szere-
tek. Sejtem, hogy tanárnak lenni 
nem könnyű, ezért mérhetetlen 
csodálatot és tiszteletet érzek 
mindazok iránt, akik nap, mint 
nap értékes tudással töltik meg a 
diákok fejét.

Végzős társaim nevében is 
szeretném megköszönni azt a 
sok törődést, amivel igyekeztek 
tudásunkat gyarapítani, felkészí-
teni bennünket az érettségire. 
Kívánok kitartó, sikeres munkát 
az elkövetkező időkben.

Köszönjük!
Gyenes Mónika 12.a

KÖSZÖNJÜK!!!
A Kun László Középisko-
la és Szakiskola végzős 

hallgatói nevében ezúton 
szeretném megköszönni a 
Mamarett csoport tagjai-
nak az érettségi vizsgán-
kon való munkájukat és 
azt, hogy együtt izgultak 
velünk és próbáltak erőt 

önteni belénk. 
Gyenes Mónika

Az Arany Sárfehér Szőlő 
és Bortermelők Szövetkezete 
tájékoztatja Önöket, hogy 
nagyminőségű Eredetvédett 
Arany sárfehér bor vásárol-
ható hozott kannában Szabad-
szálláson a Birkás Pincészet 
telephelyén (Vasút Állomás 
mellett). Ár 200Ft/liter. Leg-
kisebb tétel jövedékileg en-
gedélyezett felső határ 90li-
ter/fő. Ha társulnak kisebb 
tételek is kiadhatók.  Kiadási 
időpont szerda-csütörtök 8-
16h. között. További informá-
ció a 20/5693-783-as számon 
kérhető.
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Rendelési időn kívüli
ORVOSI ELÉRHETŐSÉGEK

ÜGYELET: Szabadszállás, Mindszenthy tér 1. 
   Telefon: 76/353-324

Az ügyelet igénybe vehető: hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 16 
órától másnap reggel 8 óráig, pénteken 13-tól szombat reggel 8 óráig, 

szombaton, vasárnap 
és ünnepnapokon 24 órában.

AZ IZSÁKI ORVOSOK DÉLUTÁNI ELÉRHETŐSÉGE
hétfő: 12-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes (T: 76/374-375)
kedd: 12-13 óráig:  Dr. Bíró Sándor (T: 76/374-844)

              13-16 óráig:  Dr. Szántó Ágnes
szerda:  12-13. 30 óráig:  Dr. Rigó József Zsolt 

(T: 76/374-190)
               13. 30-tól 16 óráig:  Dr. Bíró Sándor
csütörtök: 12-16 óráig:   Dr. Rigó József Zsolt

péntek: 12-13 óráig:   Dr. Bíró Sándor
   Délutáni (12-16 óráig) ügyeleti telefonelérhetőség a zárójelben 

szereplő telefonszámokon, illetve a 06-20-962-4594-es számon, 16 
óra után pedig a szabadszállási ügyelet számán.

Kábeltévé ügyelet
Július13-19: Farkas Zsolt, tel: 20/436-74-00
Július 20-26: Izsák László, tel: 20/475-79-66

Július 27-augusztus 2: Farkas Zsolt
Augusztus 3-9. Izsák László

Augusztus 10-16: Farkas Zsolt
Rendõrség

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

ÜGYELETEK

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
 térkövezés
 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, hozzá-
való fedlappal, 60x60 cm-es nyílással.

MEgRENDELHETÕ:
CSíK IMRE  KÕMûvES MESTER

IZSÁK, BOCSÁNYI u. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025  

Születtek: Vékony Roland István an.: Mészáros Veronika, 
Orbán Szintia Sztella an: Spigelberger Krisztina, Győrfi Róbert  
an: Radványi-Nagy Mariann, Mezei Zsigmond Zsolt an: Losonczi 
Ágnes, Drab Miron an: Jónás Nóra.  

Házasságkötés: nem volt.
Meghaltak: Tóth Gyula 53 éves, Gábor Á. u. 13.,  Kiss Bálint 

62 éves, Kisizsák, Reviczky  u. 40., Halász József  46 éves, Kovács 
A.  u. 22., Varga János 79 éves, Kinizsi u. 16., Benkó Jánosné sz. 
Bertalan Rozália 82 éves, Orgoványi u. 17.

Szegeden diákoknak szoba 
kiadó. Tel.: 06-20-252-6674

gumibarack, kopaszbarack 
és egyéb befőzőbarackra megren-
delést felveszek. K Szabóné, 06-
20-4981-292 vagy este 374-723

Szarvasmarha állományhoz 
állatgondozót keresünk. T: 06-
30-938-1365

Gránit - műkõ síremlékek
Szabadszállásról!

3 féle ár és minőségi kategória gránitból!
Komplett  garnitúrák  felállítva:

- kínai - már bruttó 190 000 ft-tól. - indiai - 
már bruttó 290 000 ft-tól.

- olasz - már  bruttó 390 000 ft-tól.
Sír szétszedés összerakás, tisztítás, lefedés.

Gránit és mészkő ablakpárkányok, konyhapultok, gránit  bur-
kolóanyagok több színben! 
Balluszter korlát készítés.

Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok!
Bemutatósírkertek: Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12-13.  

Kecskemét, Békefasor 4. a  köztemető
bejáratánál.  Baja, Csupor u. 12. a temető bejáratával szemben.

Több síremlék rendelése esetén jelentős kedvezmény!! 
Müller Zoltán Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 12

telefonon egyeztetett időpontban
állok rendelkezésükre!

T: 70/457-0070

A katolikus temetőkben
történő temetések

(hamvasztás is) ügyintézése

„Jóindulat” Kft. Temetkezés, Kecskemét, 
Csabai Géza krt. 2. (a régi kórház hátsó

bejáratával szemben)
Telefon: 06-30-9639-222,

vagy 
Molnár László,

Izsák, Vörösmarty u. 2.
Tel.: 06-20-3113-572

Július 22. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Esti vendég
20:55: IKEM előadás 

Július 23. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Katolikus Krónika 
           (elsőáldozás)
21:10: Biztonsági Zóna

Július 29. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Református Krónika
20:50: Szivárvány Magazin

Július 30. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Trianon-vasárnap

Augusztus 5. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Esti nótaszó 1. (ism.)

Augusztus 6. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Katolikus Krónika 
           (elsőáldozás) ism.

Augusztus 12. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika (ism.)
20:35: Református Krónika 
           (ism.)
20: 50: Esti nótaszó 2. (ism.)

Augusztus 13. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Esti vendég
20:55: Biztonsági Zóna

Tisztelt termelők, gazdálkodók, beruházók!
Termőföldön történő beruházások létesítéséhez 

TALAJVÉDELMI TERV 
készítését vállalom a következő témákban:

- szőlőtelepítés
- gyümölcstelepítés

- mezőgazdasági terület kivonása esetén földhivatali 
eljárásokhoz

- humuszmentés
- öntözés

dr. Miklós Erzsébet talajvédelmi szakértő
tel.: 06-30-67�4-729

email: miklos.talaj@gmail.com
GArAntáLt, GyorS üGyintézéS!

VároM MEGrEnDELéSét! 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak, 

jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik 
SZEGEDI PÁL 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 
Ö. KOVÁCS LÁSZLÓ 

halálának 1. éves évfordulójára
Szerető családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉLKEZÉS
Köszönetemet fejezem ki Izsák 
Város Gyermekjóléti- és Csa-
ládsegítő Szolgálata, valamint a 
lovas-táborban részt vevő gyer-
mekek és szüleik nevében *Tur-
csán István és munkatársainak, 
*amiért lehetővé tették 2 héten 
keresztül a Szolgálat által szer-
vezett tábor magas színvonalának 
megvalósulását.
Sörösné Boldoczki Tímea

intézményvezető

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 

KOLLÁR JÁNOSRA
 

aki 1989. július 9-e óta 
nincs közöttünk.

Felesége, lánya, fia, 
menye és 

a szerető család


