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Izsákon érettségiztek
A felvétellel a Kun László Gimnázium és Szakközépiskola izsáki tagin-

tézményének idén végzett hallgatói búcsúznak az iskolától. A középiskola 
várja az újabb jelentkezőket a 2010/11-es tanévre. Beiratkozás július, 
augusztus hónapban.

NémetorSzáGi utAzáS

15 éves testvérkapcsolat megünneplése Strullendorfban
testvértelepülésünk Strullendorf 

meghívására 2010. július 1-6. 
között Izsákról 76 fős delegáció 
utazott Németországba.
2010. július 1-én csütörtökön 

reggel 6 órakor indultunk két autó-
busszal a testvértelepülésre, ahova 
19 órakor szerencsésen megérkez-
tünk. Az izsáki vendégeket Andreas 
Schwarz polgármester Ludwig 
Werner alpolgármester, Horst 
Tuffner kulturális referens, a kép-
viselő-testület tagjai és a vendéglátó 
családok fogadták. A fogadásra 
megjelent a zeegenbachtal fúvós-
zenekar is. A magyar vendégek 
az üdvözlő italok és szendvicsek 
elfogyasztása után a házigazda 
családoknál vacsoráztak.
2010. július 2.-án pénteken a 

csoport kiránduláson vett részt. 
Elutaztunk a kb. 60 km-re lévő 
Schweinfurba, amely Kecske-
méthez hasonló nagyváros. itt a 
csoport egyik fele megtekintette 
a városban lévő hulladékégető 
erőművet, amely a városnak és 

Az izsáki csoport az Abtswindi városnézésen

Izsáki vezetők a strullendorfi polgármester és a kulturális
tanácsos társaságában az ünnepi sátorban

Ünnepi felvonulás az izsáki vezetőkkel és a strullendorfi
képviselő-testülettel. Háttérben a Szent Pál-templom

Az izsáki tánccsoport fellépése az ünnepi menet után 

Andreas Schwarz polgár-
mester átadja a kitüntetést 
és gratulál Dr. Hauzmann 

Jánosnak

Az ünnepi est programja

környékének szolgáltatja kedvező 
áron a távfűtést és az áramot. A 
csoport másik fele belvárosi város-
nézésen vett részt. A kiadós ebéd 
után a csoport a majna völgyében 
tett kirándulást, ahol megnéztük a 
helyi borvidéket és két gyönyörű 
kisvárost Hassfurtot és Zellt.  Itt 
az egyik helyi sörözőben oltottuk 

szomjunkat a kánikulai melegben. 
Este értünk vissza Strullendorfba, 
ahol a csoport a  Lindenbrau étte-
remben vacsorázott, majd az ün-
nepi sátorban néztük meg a futball 
világbajnokság mérkőzését.
2010. július 3.-án szombaton a 

szomszédos Bamberg városába 
utaztunk, ahol lehetőség nyílt egy 
nagyáruházban a bevásárlásra és a 
belváros megtekintésére, amely a 
világörökség része. Délután 14 óra-
kor kezdődött az ünnepi felvonulás, 
amelyen a nagy meleg ellenére 44 
felvonuló csoport vett részt, köztük 
a magyar vendégekkel. A felvonulás 
után került felállításra az ünnepi fa, 
amely 28 méter magas volt, majd 
a söröshordó megcsapolásával 
hivatalosan is kezdetét vette az ün-
nepség. ezután az ünnepi sátorban 
1500 vendég társaságában megte-
kintettük a Németország-Argen-
tína mérkőzést, amely csodálatos 
hangulatban telt. Házigazdáink sült 
halat és sült malacot szolgáltak fel 
vacsorára. 

2010. július 4.-én vasárnap került 
sor a templomi menetre és az ün-
nepi búcsús szentmisére a Szent 
Pál templomban. itt megemlékez-
tek vendéglátóink K. Szabó József 
elhunyt izsáki polgármesterről. Az 
ünnepi mise után a templomkert-
ben láttak bennünket vendégül. 
Délután szabadprogram volt a ven-

déglátó családok szervezésében. 
18 óra 30-kor kezdődött az ünnepi 
sátorban a 15 éves testvérkap-
csolati évforduló megünneplése, 
melyen 21 napirend szerepelt. 
Beszédet mondott Andreas Sch-
warz polgármester, Bruno Weiss 
korábbi polgármester és mondok 
József izsáki polgármester.
Felléptek a helyi tánccsoportok és 

zenekarok. Remek műsort adott 
az izsáki néptánccsoport és az ifj. 
Farkas Béla vezette cigányzenekar. 
Ezúton köszönöm meg gyönyörű 
műsorukat. Az est keretében 
kitüntetésre is sor került. Strul-
lendorf Önkormányzata a legma-
gasabb kitüntetését, aranygyűrűt 
adományozott Dr. Hauzmann 
János nyugállományú címzetes 
főjegyzőnek a két település kap-
csolatának erősítése érdekében 
végzett munkájáért. Az ünnepi 
est végén a cigányzenekar adott 
műsort a vendégek részére. 
2010. július 5.-én hétfőn a ma-

gyar csoport elutazott Abtswindbe 
egy csodálatos kisvárosba, ahol 
megtekintette a helyi fűszermú-
zeumot. A múzeumlátogatás 
után a helyi borvidéket néztük 
meg, ahol gyönyörűen gondo-
zott szőlőhegyről remek kilátás 
nyílt a környező településekre. 
ezután bórkóstoló következett 
és ebéd egy helyi vendéglőben. 
Délután megtekintettünk egy 
olajmalmot, ahol megtudtuk, 

hogy a szőlőmagból is lehet olajat 
sajtolni. este közös program volt 
a vendéglátó családokkal, ahol egy 
vacsora keretében megköszöntük 
a rendkívül szívélyes és barátságos 
vendéglátást. ennek keretében kö-
szöntük meg, hogy Theo Schöflein 
strullendorfi vállalkozó 800 euró 

összegben támogatást adott az 
izsáki óvodának. 
2010. július 6.-án kedden 8 óra-

kor indultunk haza, és este három-
negyed 8-kor érkeztünk Izsákra 
gyönyörű élményekkel eltelve.

Mondok József
polgármester
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Az Arany sárfehér Szőlő- és
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
„a gyengék erőssége az egység”

Az elmúlt évtized legnagyobb kórtani 
problémáival küzdenek a szőlő-, és 
gyümölcstermelők. Az ültetvényszem-
lék előtt vagyunk, de már érzékelhető, 
hogy az előző évnél átlagban legalább 
50%-60%-kal kevesebb termés várha-
tó. Különösen a takarásos, fejművelé-
ses ültetvények szenvedték el a legna-
gyobb kórtani károsodást. Várhatóan 
a keresletnek köszönhetően a tavalyi 
szőlőárak megduplázódnak. Lassan 
a nagyborászatok is rájönnek, hogy 
a tavalyi megalázóan alacsony árak 
mellett a hasznot multiknak fizették 
ki, ahelyett, hogy a saját termelőiket 
támogatták volna.   
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy ez 

évtől szőlőt értékesíteni közvetlen csak 
a Szövetkezethez beszállítva lehet. 
A felvásárlás a két termelői csoport 
által alakított Helvécia-Izsák Szö-
vetkezeti Borászati Kft, Izsák, Vasút 
utcai pincénél bonyolódik. ez a tag 
és szövetkezet számára is kedvezőbb 
lehetőséget biztosít az értékesítésben 
és az árbevételben egyaránt. A szüret 
előtt közgyűlést hívunk össze, ahol a 
részletek ismertetésre kerülnek. Azon 
tagjainknak, akik eddig is a szövetke-
zetet megkerülve értékesítették termé-
süket, tagsági viszonyuk az alapszabály 
szerint megszüntetésre kerül.
A Vasút utcai pince megvásárlásának 

első szakasza befejeződött, a föld-
hivatali bejegyzés folyamatban van. 
A cementtartályok és ászokhordók 
javítása, folyamatosan halad, várha-
tóan szüretre a nagy részét felújítják. 
Folytatódnak az elodázhatatlan ál-
lagmegóvási munkák is (elsősorban 
tetőfelújítás). Szüretig szeretnénk új 
technológiai elemeket is beszerezni: 
elsősorban kóracél tartályokat és egy 
kisebb szakaszos prés beszerzéséről 
született döntés.   
Döntés született az alkalmi mun-

kavállalásról. munkavállalónként 
napi 500 forint, adót kell fizetniük a 
munkáltatóknak. egy naptári évben 
120 napnál nem lehet több az idény- és 
alkalmi munka időtartama együttesen.  
Az alkalmi munkások létszámát az 
adott helyen főállásban foglalkoztatot-
tak számához kötik. Ott, ahol főállás-
ban legfeljebb öten vannak, 2 alkalmi 
munkás lehet, 6 és 20 fő között 4, 20 
fő felett pedig legfeljebb 20 százalékos 
lehet az alkalmi dolgozók aránya. Az 
egyszerűsített foglalkoztatást az Ügy-
félkapun, SMS-ben, egy kód segítsé-
gével vagy telefonos ügyfélszolgálaton 
jelenthetik be a munkáltatók, ha előtte 
ők és a munkások is regisztráltatják 
magukat az Ügyfélkapun. Ezzel együtt 
megszűnik a kötelező alkalmi mun-
kavállalói szerződés, de aki szeretné, 
maradhat ennél a megoldásnál.
A gondok sürgető rendezése miatt az 

új kormány vidékfejlesztési miniszté-
riuma felé tájékoztatásként a szakma 
az alábbi észrevételeket továbbította. 
rövid kivonatban az alábbiak. „Az el-
múlt 4 évben csak a támogatott kivágás 
keretében 8771 hektárral csökkent a 
szőlő ültetvény terület egy olyan or-
szágban, ahol a szőlő őshonos növény, 
a szőlőművelés tradíciói több mint 
2000 évesek, és az első osztályú sző-
lőművelésre potenciálisan alkalmas, 
kataszterben regisztrált területek ará-
nya 2,5 szerese a tényleges ültetvény-
felületnek. A teljes hazai önellátásra 
alkalmas ágazat a választékbővítést és 
kereskedelmi viszonosságot meghala-
dó, piaci zavart okozó borbehozatallal 
küzd, a szőlő ára a tavalyi évben a 

becsületsértés kategóriájává silányult. 
A szakközigazgatás válsága mára olyan 
méretet öltött, hogy gazdasági hátrányt 
okozó tényezőkké vált a kellően át 
nem gondolt adminisztráció. Szakmai 
tapasztalat nélküli előterjesztések, 
a végrehajtásra vonatkozó kontroll 
nélküli hatályba léptetés, a szakmai 
igények háttérbe tolása és a hivatalok 
saját bevétel teremtésének mindenek 
feletti érvényesítése nem tartható fent 
tovább.
• Egyszerűsíteni és ésszerűsíteni kell 

a termékpálya szabályozórendszerét. 
(pl. a pincekönyv tele van ésszerűtlen 
elemekkel (veszteségnormák, borkí-
sérő okmány)
• Fel kell számolni a versenyhátrányt 

okozó szabályozási elemeket, az egyes 
hatósági feladatokat ellátó szervezetek 
közötti duplikációkat, öncélú szabályo-
kat. (forgalomba hozatalhoz szükséges 
vizsgálatok száma, minősítési díjak)
• meg kell oldani az eu borpiaci 

reform második szakaszából származó 
feladatokat. (termékleírások, termőhe-
lyi- és ültetvénykataszter eltéréseinek 
felszámolása)
• Hatékonyabbá kell tenni a szakmai 

képviseletet, szervezettséget (szakma-
közi megállapodás a termelők és fel-
dolgozók között). Egységesíteni kell a 
fellépést, egyszerűsíteni a képviseletet, 
kevesebb szervezetre van szükség. 
• Ne lehessen a szakmai érdekekkel 

ellentétes és végrehajthatatlan szabá-
lyokat hatályba léptetni. A jogalkotó 
ne a hatóságok jövedelemszerzési, 
hanem végrehajthatósági szempontból 
optimalizálják a szabályozásokat. A 
hatályba léptetésnek legyen feltétele 
a végrehajthatóságra való hatásvizs-
gálat. (pl. higiéniai rendelet, alkalmi 
munkavállalás szabályai)
A részterületek szabályainak koor-

dinálatlan, nem teljes körű módo-
sítgatása helyett egységes koncepció 
mentén történő, a szükséges elemekre 
korlátozódó szabályozás szükséges. 
(Bortörvény, 127/2009 FVM rendelet, 
jövedéki szabályozás). A toldozgatások 
és részmegoldások helyett érdemi 
intézkedések szükségesek.
A külföldi borok behozatalának 

áttekinthetővé tétele, vagy a számla 
nélküli forgalmazás megszüntetése 
vonatkozásában a jövedéki státus 
nem hozott érdemi eredményt. A 
kötelezettségek nincsenek arányban 
az eredményekkel. 
Ha Ausztria megléphette a pezsgő 

jövedéki adójának 0 kulcsossá tételét, 
és a megtízszereződő forgalom révén 
az Áfa-ból több bevételt szerzett, 
mint a korábbi jövedéki adóból akkor 
javasoljuk, hogy Magyarországon az 
említett pozitív példa alapján meg kell 
tenni ugyanezt. A pezsgő forgalomba-
hozatali járulékát a 10 Ft/l minőségi 
bor kategóriára kell beállítani. A hazai 
monopolizált borminősítési rend, 
nem versenyképes árakon, iszonyatos 
lassan tesz eleget a forgalombahozatali 
határozatok kiadásának. Pedig az eu 
a szolgáltatások szabad áramlását is 
zászlajára tűzte. A jelenlegi állapot 
nem eu-komform.

Az érzékszervi minősítések további 
decentralizálása mellett, lehetővé 
kell tenni a korábbi miniszteri ígéret 
teljesülését az akkreditált borminő-
sítő laborok működésére. Ez lehet, 
hogy túlnyúlik a miniszteri rendelet 
keretein. 
Javasoljuk, hogy minden termelő első 

négy forgalombahozatali vizsgálata díj-
mentes legyen. Az intézkedést fedezi 
a forgalombahozatali járulék 40% -a. 
Hasonlóan az Ausztriai gyakorlathoz, 
így a kistermelők is teljes körűen mi-
nősíttetnék a boraikat.
El kell érni, hogy a borászati hatóság 

tevékenységében figyelmét a forga-
lomban lévő termékek ellenőrzésére 
irányítsa. Javasoljuk, hogy az ellenőr-
zési hatóságok az ellenőrzéskor segítő 
szándékkal, javaslataikkal segítsék a 
borászatok minél jobb működését, és 
ne az legyen az a szempont, hogy mi 
alapján lehet büntetést kiszabni! 
A forgalombahozatali járulék rend-

szerét a jelenlegi adószerű befizetésből 
szakmai befizetéssé, és felhasználását 
a mostani állami támogatási konst-
rukcióból, szakmai felhasználássá kell 
alakítani. A borminősítés és ellenőrzés 
rendszere teljes átalakításra szorul. 
Fokozott ellenőrzést kérünk a 2009 

évi XCV. a mezőgazdasági és élelmi-
szeripari termékek vonatkozásában a 
beszállítókkal szemben alkalmazott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tilalmáról szóló törvény betartatására 
és annak ellenőrzésére. A jogszabály 
a nagy áruházláncolatok tisztes-
ségtelen forgalmazói magatartását 
kellene, hogy visszaszorítsa. Legyen 
szankcionálva a kereskedő számára 
egyoldalúan előnyös, a szolgáltatással 
nem arányos költségek és árrés felszá-
mítása. Javasoljuk a tisztességes árrés 
mértékének meghatározását. Nem 
tekinthető tisztességes kereskedői 
magatartásnak, hogy a termelő 485 
Ft/palack bruttó átlagára a polcokon 
1290 Ft/palack átlagáron jelenik meg. 
Hol van arányban a kereskedő által 
nyújtott szolgáltatással?
Javasoljuk megszüntetni azt a gya-

korlatot, hogy EU által akkreditált 
laboratóriumból származó analízis 
esetén csak azonosító vizsgálat után 
lehet megkapni forgalombahozatali 
engedélyt. megítélésünk szerint az 

azonosító vizsgálat ellenőrzési ka-
tegória és nem forgalombahozatali. 
A magyarországra behozott borok 
feleljenek meg a hatályos magyar 
bortörvény előírásainak. Javasoljuk, 
hogy a külföldtől származó borokat 
a VPOP a hivatalos zár ellenőrzésével 
tételesen kezelje. Továbbá a MGSZH 
illetékes felügyelője egyúttal ellenőrzés 
keretében végezzen tételazonosítást, 
és csak ez alapján adja ki forgalomba 
hozatali engedélyt.”
Magyarország vonalkódja: 599-el 

kezdődik. A magyar termékek vá-
sárlása, támogatása kötelességünk, 
ha munkahelyet és piacot akarunk 
védeni. Ne vegyenek semmilyen 
élelmiszert, de főleg tejport, krémet 
vagy tejterméket ne, ami kínai (Hong 
Kong) és Taiwani eredetű, mert me-
lamine-t tartalmazhat. ez egy ipari 
vegyszer, amiből műanyag tányérokat 
vagy deszkalapokat állítanak elő. A 
melamine, ha bekerül a szervezetbe, 
leblokkolja a májat, vesét, (vesekő) 
visszafordíthatatlan kárt okozva. A 
gyártók termékeiken most már inkább 
kódokat használnak gondolván arra, 
hogy az emberek nem tudják lekövetni 
a származásukat. Segítségül: a 690- től 
695-ig, kezdetű vonalkód Made in 
China-t jelez. A made in taiwant a 
471-es számjegy kezdődő vonalkódja 
jelzi. Ha megtanulunk néhány kódot 
mindjárt könnyebb beazonosítani 
a termék származás helyét, így pl. 
00-13 USA&Canada, 30-37 Francia, 
40-44 Német, 49 Japán, 50 Ukrajna, 
57 Dánia, 64 Finn, 76 Svájc, 628 Sza-
úd-Arábia, 740-745 Közép Amerika, 
Magyarországot az 599-el kezdődő 
szám jelzi, ezt keressük a termékek 
vonalkódjának első számjegyein.  
Július végétől palackban is vásárol-

ható lesz az Arany Sárfehér Szövet-
kezet tagjai által termelt jó minőségű, 
2009-es évjáratú eredetvédett Arany 
sárfehér bor. Először egy kisebb tételt 
palackozunk le, melyet főleg arra szá-
nunk, hogy a fogyasztók megismerjék 
a jó minőségű eredetvédett, az új 
bortörvény szerinti megnevezéssel az 
oltalom alatt álló eredetmegjelölésű 
(OFJ) Arany sárfehér bort, és annak 
értékeit. Aki vásárolni szeretne ebből 
a kimagaslóan jó minőségű borból, 
keresse fel a szövetkezeti irodát.  Vál-
tozatlanul megvan a lehetőség Arany 
sárfehér bor 5 literes kiszerelésben 
történő vásárlására. Ár: 200 Ft/liter + 
100 Ft/kanna. Érdeklődni a Szövetke-
zeti irodán lehet. A szövetkezet tagjai 
továbbra is kedvezményes áron (490 
Ft/kg) vásárolhatnak törzskötözőt a 
szövetkezeti irodán! 

Vezetőség

Ingyenes jogi
tanácsadás 

Nyári táborok

A polgárőrség 
felhívása

izsák Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete legutóbbi ülését jú-
nius 22.-én tartotta, melyen módo-
sította a táncsics mihály általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény és Diákotthon Alapító 
Okiratát, valamint meghatározta a 
2010/2011-es tanévben a maximális 
tanulói létszámot az alábbiak szerint: 
Első - negyedik évfolyamon 31 fő; öt 
- nyolcadik évfolyamon 36 fő.
Rendeletet alkotott a Képviselő-

testület a közterületek használatáról 
és a közterületek rendjéről, mely 
rendeletet jövõ havi lapunkban 
közzé tesszük.
A Képviselő-testület a Napközi-

otthonos Óvoda Alapító okiratát 
módosította, és az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadta a Helyi Neve-
lési Programját.
izsák Város Önkormányzat Kép-

viselő-testülete támogatja, hogy a 
fenntartásában működő Táncsics 
mihály általános iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Diákotthon pályázatot nyújtson be 
a KEOP 2009.6.2.0/A kiírásra „Is-
kola kerékpáros közlekedést segítő 
projekt” címmel. A megvalósításhoz 
szükséges 500.000.-Ft önerőt az Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetési 
tartaléka terhére biztosítja.
izsák Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete felhatalmazza Mondok 
József polgármestert a Kék-víz észak-
Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség- 
javító Önkormányzati társulás által 
benyújtandó pályázathoz szükséges 
- és az alábbi felsorolásban megjelölt 
- dokumentumok jóváhagyására: 
Költség-haszon elemzés elfogadása 
vagy módosítása, részletes megva-
lósíthatósági tanulmány elfogadása 
vagy módosítása, döntés a pályázat 
benyújtásáról.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

megbízásából
Bak Nándor aljegyző

Az újonnan alakult Kolon-tó 
Polgárőr Csoport kéri mind-
azokat az izsákiakat, akiknek 
anyagi lehetősége megengedi, 
s fontos számukra települé-

sünk közbiztonsága, támogas-
sák csoportjukat az

Orgovány és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél vezetett 
52400054-11083621 számú 
számlára tett befizetésekkel.

A legkisebb támogatás is 
sokat segít.

A mobil Jogsegélyprogram a 
következő időpontokban nyújt 
ingyenes jogi szolgáltatást izsá-
kon a Polgármesteri Hivatalban 
(minden második szerdán) 8-

11,30-g: Július 21, augusztus 4, 
augusztus 18, szeptember 1, 
szeptember 29, október 13, 

október 27.

minden kedves nagymamát és 
nagypapát szeretettel várunk 
a katolikus templomba 2010. 
július 25-én a 9 órai szentmi-
sére. Szent Joachim és Szent 
Anna napján -akik Jézus nagy-
szülei voltak- mi is szeretnénk 
köszönteni a nagyszülőket a 
szentmise után a Közösségi 
Házban vidám műsorral és 
meleg ebéddel. Kérjük a hoz-
zátartozókat, hogy értesítsenek 
minket mozgásukban korláto-
zott testvéreinkről, hogy segí-
teni tudjunk a szállításban.

Karitász-csoport

Július 19-23: Horgász és fürdőző 
tábor az akasztói Horgászpark-
ban.
Július 26-30: Angol nyelvi tábor 

a Kócsag tanyán.
Augusztus 2-6: Strandolás a 

Vadkerti tónál.
Augusztus 9-13: Horgász és 

fürdőző tábor az akasztói Hor-
gászparkban.

Bővebb információ: Penczné Oláh 
Ibolya, T: 06-70-319-9106, Dudás 
László, T: 06-70-319-9040

Kállai József képei 
Budapesten

Budapesten, a IX. kerület Karinthy 
Frigyes út 22. szám alatti Karinthy 
Szalonban rendezték meg az amatőr 
festők országos kiállítását. Kállai 
József két alkotásával szerepel a 
tárlaton. Az országból sok helyéről, 
sőt a határon túlról is érkeztek ne-
vezések. A válogatást a Képzőművé-
szeti Egyetem tanárai végezték, s a 
kiállított 200 mű közé Kállai József 
három beküldött munkájából kettőt 
beválogattak, szép elismeréseként 
az izsáki festő munkásságának.

Izsák Város Gyermek-
jóléti-és Családsegítő 
Szolgálatának hírei

Az „eu élelmiszersegély prog-
ram 2010” keretében a Kalocsa 
Főegyházmegyei Katolikus Kari-
tász Alapítvány jóvoltából 2010. 
június 14-én közel 200 rászoruló 
család részesülhetett száraztészta 
és C-vitamin adományban.
ezúton is szeretnénk köszöne-

tünket kifejezni Szántó Ambrus 
karitászigazgatónak, aki immáron 
harmadik éve lehetővé teszi, hogy 
segélyszállítmányok izsákra is ér-
kezzenek. Reméljük, hogy sikeres 
és jó kapcsolatunkat a jövőben is 
fenntarthatjuk.

Sörösné Boldoczki Tímea 
intézményvezető

Elhunyt Bozsó Józsefné
A napokban kaptuk a szomorú hírt, hogy nem sokkal 88-

dik születésnapját követően elhunyt Bozsó Józsefné Szabó 
Magdolna, aki férje halála után, gyermekeit követve, Kecs-
kemétre költözött, ám lelkében mindig is izsáki maradt. Így, 
amíg egészsége engedte, állandó vendége volt az elszármazott 
izsákiak találkozójának,  ahol többször is egy-egy maga írta 
verssel köszöntötte az egykor volt és a mai izsákiakat. Őszin-

te szeretet volt ezekben a köszöntésekben. Látszott, valóban boldog volt, 
hogy újra itthon lehetett az itthoniak között. most elmenet és gyászolja 
őt három lánya, azok családjai és velük együtt mindazok az izsákiak, akik 
megtapasztalhatták jóságát, segítőkészségét izsáki élete, és a Sárfehér Tsz-
ben töltött dolgos évtizedek alatt. elismerésre méltón állt helyt a családi 
életben, a szívesen vállalt társadalmi megbízatásaiban és munkájában is, 
melynek elismeréseként megkapta a munka érdemrend bronz fokozatát. 
Akik ismertük, emlékezni fogunk Rá.

Tetézi Lajos
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Évkönyv helyettÉvkönyv helyett
Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon

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

Végzős osztályaink
8.a osztály 

Osztályfőnök: Bíró Jánosné

ádám Dóra
Albert Szilvia
Bognár Patrik
Csernus elvira
Csuri Ferenc
Dudás melinda
Fejszés Nóra
Garai Anna
Hordós Zoltán Károly
Kazinczki Krisztián
Kelemen Nikolett Kitti
Kis ádám
Kovács ágnes
Kovács róbert
Kurucz Bence Attila
Kúti Klaudia
Látó rita 
Lehotai József
Papp Alex
Peregi Petra
radics Nancy
rádóczi máté József
Simon mariann
Subicz Katalin
Szabó Attila Sándor
Szelei Csilla
tóth Fanni
Vörös Béla Dániel

8.b osztály
Osztályfőnök: Balogh Rita

Bajusz Vivien
Czirkos Gergő
Csavajda evelyn

Cseh Barbara
Csontos mátyás
Farkas Alexandra
Farkas evelin
Horák Izabella
Horváth Hédi
Horváth Virág
Huszta Denisz
izsák zsolt
Józsa Gyöngyi
Juhász Csenge
Kotlárik mónika Klaudia
Langó Dávid
László Gergő
Mankovics Barna
mécs Viktória
mihály Dávid
Mislei Bence Zoltán
molnár Klaudia
Papp Ferenc
Petrányi Gábor Barnabás
Seres ágnes
tóth Ferenc
zsákai edit esztella

Eltérő tantervű 
8.d osztály

Osztályfőnök: Terecskei 
Zsoltné

Bozóki Krisztina Melinda
Farkas imre
Jakab Rómeó Alex
Nagy istván
rácz Gyula richárd
Sárközi erik
Slezák márta

Ballagás 2010
Tisztelt Ünneplõ Vendégek! Kedves Szülõk! Kedves Tanártársaim!

Kedves Ballagók!

”töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derû,
minden nap kezdõdik valami
valami nagyszerû,
valami gyönyörû.”

Nagy László csodálatos gondo-
latai jutottak eszembe ma reggel, 
amikor az iskolában találkoztunk 
és úgy érzem e néhány szó a mai 
egyik ballagási mottónk is.
Hiszem, hogy ma elkezdõdött va-

lami nagyszerû, valami gyönyörû, 
ami az iskolában töltött nyolc évet, 
mint egy-egy sajátos virágcsokrot, 
egyénre szabottan ünnepi csoma-
golásban egybeköti.
Ma minden, ami a környezetünket 

jelenti, az ünnepet az ünnepi han-
gulatot erõsíti. emberi léptékkel 
mért középkorú ötven éves isko-
lánk virágos termei, folyosói, kissé 
már kopott lépcsõi, fenyõgallyal 
átfont vadvirággal díszített feljárói, 
az ünnepre rendbetett utcák ahol 
végigballagtunk, és nem utolsó-
sorban e gyönyörû Sportcsarnok 
mind mind a te nagyszerû érzéseid 
erõsítésének pillérei.
Te vagy ma az ünnepelt, te vagy 

a mai nap hõse, a tudás boldog 
birtokosa.
élj a lehetõségeiddel! tóth árpád 

gondolatai neked szólnak:
”Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
teveled is ékes.”

idáig eljutni nem volt könnyû 
ezt mindannyian tudjuk, büszkék 
vagyunk rád drukkolunk neked, és 
mint féltve õrzött kincset bocsáj-
tunk utadra.
Nyolc év igen hosszú idõ! meg-

ismertünk, megszerettünk, ha 
kellett dédelgettünk! talán ez az 
idõszak hozta a legnagyobb válto-
zást életedben. A kisgyermekbõl 
ifjúvá serdültél önálló lettél, ehhez 
kellett szüleid, családod áldozat-
vállalása, nevelõid szakértelme, az 
osztálytársak, a barátok vidám se-
rege, röviden lakóhelyed szûkebb 
és a tágabb környezete.
mostanra!
A szárny megnõtt, üresen maradt 

a fészek,
Csak álom volt a diákvilág,
S mint a fecske az alkonyati 

szélnek,
Szárnyat bont egy sereg diák.

Kedves Szülõk!

 Köszöntöm Önöket és egyben 
gyermekeik nevében köszönöm, az 
apai, az anyai szerepük felelősség-
teljes vállalását, a gyermekük töret-
len fejlődését biztosító harmonikus 
családi légkört. A családi példa 
higgyék el, alapvető fontosságú, ami 
meghatározó gyermekük életében. 
A gyermekek szeretetre vágynak, 
szeretetre éhesek, ezt ne tagadják 
meg tőlük soha a későbbiekben 
sem. 
Vigyázzák, biztassák őket, ne 

hagyják eltévelyedni fiukat, lá-
nyukat. Az Önök élettapasztalata 
segítő szándéka legyen kapaszko-
dó számukra a későbbiekben is. 
Legyenek gyermekük segítő társai, 
akikre mindig számíthat, azon igazi 
barátai, akikben mindig bízhat. 

 Kedves Ballagóink!

Kong az óra ballagóra, búcsúra 
már...
Eljött tehát a pillanat, amit mind-

annyian már vártatok, többször 
gondolatban átéltetek, tervezve a 
jövőt, álmodva az ismerten át az 
ismeretlent. 
iskolánk legnagyobb és legszebb 

ünnepén öröm végignézni sora-
itokon. 
Megható látni a gyönyörű virág-

csokrok közt megbúvó komoly, 
olykor-olykor könnytől csillogó 
szemeket. A mindennapi kapcsola-
tunk a mai nappal megszűnik.
A középiskolához, a további mun-

kához, sok sikert kívánok! 

 Nézzünk körbe és búcsúzzunk!

Ballag már a vén diák tovább 
tovább ... „Az a bölcs ember, aki a 
jelent éppúgy szereti, mint amilyen 
szívesen fog visszagondolni rá, 
amikor az már múlttá válik”.

Kedves ballagónk!

Útravalóul fogadd az alábbi idéze-
tet, ami most csak neked szól!
„Merj álmodni, mert az álmok 

álmodói meglátják a holnapot. 
Merj kívánni, mert a kívánság a 

remény forrása, s a remény éltet 
bennünket. 
Merj nyúlni olyan dolgokért, amit 

senki más nem lát. 
Ne félj olyat látni, amit senki más 

nem lát. 
Higgy a szívedben és saját jósá-

godban, mert ha így teszel, 
mások is ezekben fognak hinni. 
Higgy a csodában, mert teli van 

vele az élet. 
De ami a legfontosabb, hogy hig-

gy önmagadban, mert odabenn a 
lelkedben rejtőzik 
A Csoda, a Remény, a Szeretet és 

a Holnap Álmai.”

TANÉVZÁRÓ  2010
Kedves vendégeink, pedagógusaink!

Kedves gyerekek!

 „Az életet nem azok a napok 
jelentik, amelyek elmúltak, hanem 
azok, amelyekre emlékezünk.” 
Pavlenko gondolatait idézve kö-
szöntelek benneteket:
egy ilyen nap a mai is! tanévzáró 

- mindannyiónk számára, ez a mai 
összejövetelünk célja.
Június van, nyár van, szeles és 

viharos, száraz és meleg, rekkenő 
nappalok és hűvös éjszakák. Vil-
lámlás, égzengés, nagy zivatar, az 
utolsó két hét igen változatos képet 
mutatott, sok megpróbáltatást hoz-
va közvetlen, és tágabb környeze-
tünkre egyaránt.  Szeptembertől jú-
niusig szinte egybefolytak a dolgos 
hétköznapok. Nagy munkánkban 
az évközi szünetek biztosítottak 
hosszabb rövidebb kikapcsolódást. 
183 tanítási napon vagyunk túl, de 
ez a 183 nap körültekintő, odafi-
gyelő munkát követelt. 
A táblákon nem is, de a szívekben 

naponta bővült a diákok kedvenc 
szava, amely a mai napon kitelje-
sedett és örömünnepet sugározva 
hirdeti: VAKÁCIÓ! Egy időre elég 
a tanulásból, vége a tanévnek, 
kezdődik az örömteli pihenés és 
kikapcsolódás időszaka. A szünidő 
valóban jó alkalom arra, hogy ta-

nulóink, pedagógusaink a szorgos 
munka után felszabadultan töltsék 
el szabadidejüket
Sajnos azt is el kell mondani, hogy 

vannak köztetek olyan tanulók, 
akik az év eleji felhívásomat a 
folyamatos, szorgalmas tanulásra, 
figyelmen kívül hagyták, és a bizo-
nyítványba elégtelen osztályzatok 
kerültek.
Nem győzőm hangsúlyozni, hogy 

csak kitartó, folyamatos munka 
vezethet eredményre. Remélem, 
ezt előbb vagy utóbb minden ta-
nulónk meg fogja érteni. iskolánk 
hagyományai és a ti érdeketek ezt 
megkövetelik.
Azon tanulók, akik a tanévet 

eredménytelenül zárták, a nyári 
szünetben lesznek kénytelenek 
a hiányosságokat pótolni, velük 
augusztus 26-án, a pótvizsgán 
találkozunk! tessék kihasználni 
a szünetet,  naponta vegyétek elő 
a tankönyveket, és készüljetek a 
pótvizsgára, az osztályismétlés így 
elkerülhető! 
Külön dicséretben részesítem a 

jók között is, a tanulmányi munká-
ban kitűnő eredményt elért tanu-
lóinkat, és a tanulmányi versenyek 
helyezettjeit.
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Kitűnő tanulóink az alábbiak: 
Aki a nevét hallja, kérem, álljon 
fel, a végén egy nagy tapssal jutal-
mazzuk őket!
8 éven át kitűnő tanulóink:
8.a Fejszés Nóra
8.b Csavajda Evelyn
Alsó tagozat
1.b Boczka Brendon, Fodor Erika, 

Csábi Gábor, Mezei Kristóf, Somo-
gyi Kitti, Nógrádi Kata
1.c Bárdi Barnabás, Bodza Hanna, 

Deák Trisztán, File Bernát, File 
Donát, Garai Csenge, Juhász Jáz-
min Katica, Konkoly Rebeka, Lakos 
Lajos, Mezei Dóra, Mislei Martin, 
tóth martin
2.b Bálint Adrián, Bócsai Leonet-

ta, Fodor Károly, Fucskó Panna, 
Miskovicz Alexa Dina, Pickermann 
Gréta, Virág Vivien
2.c Csomor Áron, Duráncsik La-

ura, Édes András, Hajma Noémi, 
Juhász Sámuel, Langó Barnabás, 
Mózes László, Ö. Kovács Petra, 
Zeleni Gergő
3.a Csontos Viktória, Daróczi 

Balázs, Dóczi Dávid, Kocsis Do-
minika, Kocsis Patrícia, Tóth Nóra, 
Varga László
3.b Fekete Kitti, Fodor Kitti, 

Kovács Brenda, Nagy Bíborka Sa-
rolta 
4.b Bárdi Márk, Deák Sándor
4.c Andrási Brigitta, Bíró Zoltán, 

Deák Dominik, Faragó Fanni, Ge-
iger Nikolett, Laczi Vivien, Lakos 
Lilla, Mankovics Mihály, Oláh 
Nándor, Páli Marcell, Páli Richárd, 
Varga Dorina, Varga István
Felső tagozat
5.a Antal Bettina
5.c Hajma Ágnes, Kovács Fanni
6.a Eszik Zsuzsanna, Rédei 

Anna
7.b árvai zsanett
7.c Lakos Bettina, Nagy Adrienn
SNI tagozat
3.d Spingár Klaudia

Köszöntöm a nem kötelező fog-
lalkozások tevékeny résztvevőit, 
sportolóinkat, művészeti csoport-
jainkat, zeneiskolásainkat. Ez az a 
plussz, ami minket más iskoláktól 
megkülönböztet. Joggal vagyunk 
büszkék eredményeitekre!
A tanév zárása mérlegkészítés. 

A mi mérlegünk összességében 
egyensúlyt mutat, tehát megér-
demeljük a pihenést. Vár mind-
annyiótokat a nyári szünidő, a 

számtalan kikapcsolódási lehető-
ség. Ezen alkalomból felhívom fi-
gyelmeteket a nyár örömei kapcsán 
a nyár veszélyeire is: strandolás, 
sportolás, játék, veszélyei közis-
mertek - csak ésszel, ne ész nélkül! 
mindenkit hazavárnak! ezt minden 
évben kihangsúlyozva elmondom, 
remélem nem hiába!
 Ne feledjétek el, hogy nyári va-

káció ideje alatt is iskolánk tanulói 
vagytok, és ez az összetartozás 
kötelezettséget is jelent! 
Kedves Szülők!
Vigyázzanak gyerekeikre, kísérjék 

figyelemmel önállósulási törek-
véseiket, csiszolják gyermekeik 
egyéni és közösségi magatartását, 
a munka és a szórakozás színterein 
egyaránt. Legyenek minél többet 
együtt, érjenek rá beszélgetni, 
együtt játszani. Szervezzék meg 
az összetartó családot, mert a 
gyerekek, ezt higgyék el, igénylik. 
A család szerepe óriási, ezt nem 
szabad elhanyagolni. 
Kedves tanártársaim!
Az ismeretek motiváló, egyben 

differenciáló átadása számon-
kérése, igen összetett feladat, a 
nevelőtől naponta igen magas 
szintű koncentrációt igényel. Az 
oktatáson kívül a nevelés folya-
matossága napi feladatként jelent 
meg, ehhez teljes erőbedobás 
kellett. Az egész évre jellemző 
feszített munkatempó, a szerető 
odafigyelés meghozta gyümölcsét, 
eredményeink jók, eredményeink 
mögötti tudás színvonala is ezt 
tükrözi. Köszönöm az egész évi 
lelkiismeretes munkátokat!
Kedves Gyerekek!
A szünidő a bizonyítványok ki-

osztása után elkezdődik. Kívánom, 
hogy a megérdemelt nyári vakáció 
nyújtson nektek nagyon sok él-
ményt, vidámságot, örömet. Vá-
runk benneteket szeptemberben! 
Kedves Nyolcadikosaink!
Ti ősztől kezdve új iskolafokban 

bizonyíthattok, bizonyítsatok, 
hogy büszkék lehessünk rátok!
Kedves gyerekek! Keresztes Ani-

kó bájos versével zárom monda-
nivalómat.
Végre itt a szünidő,
Játékra is van idő.
Vége van a tanulásnak,
Helye van a kacagásnak.
Pihennek a tanárok,
Örülnek a diákok.

Iskolánk tanulói és osztályfőnökeik
1.a osztály

Osztályfőnök: 
Erősné Solti Gizella

Bárány Csilla
Buha Róbert
Cseh Dorina
Cseh- Szakáll Bianka
Csernák Csaba József
Dudás zsolt
Hajdú Gergely Mihály
Horváth Szabina
Horváth Szandra Ildikó
Kovács Anikó
Krasnyánszki Netta
maráczi Patrik
Mazuk Bence Mihály
Patai richárd Csaba
Sponga Barnabás
Varga izabella

1.b osztály
Osztályfőnök: 

Kállainé Varga Erzsébet

Bisziók Enikő
Boczka Brendon
Csábi Gábor
Farkas Dániel
Fodor erika
Kovács Gábor

márkus Vanessza
mezei Kristóf
mikus izabella
mónus Gréta Petra
Németh Janka
Nógrádi Kata
Patai richárd
radics ramóna rozália
Somogyi Kitti
Szabó Gréta
Szabó Krisztián márk
Vékony Kristóf

1.c osztály
Osztályfőnök: 

Molnárné Tóth Ibolya

Bárdi Barna
Bóbis Levente
Bodza Hanna
Deák trisztán
Fejes Nikolett
File Bernát
File Donát
Garai Csenge
Juhász Jázmin Katica
Kátai Kitti
Konkoly rebeka
Lakos Lajos
Lestár Dávid
mezei Dóra

mislei martin Andás
radics György tibor
tóth martin

2.a osztály
Osztályfőnök: Penczné 

Oláh Ibolya

Beck Alexandra
Bócsai Bettina
Deák Dániel
Faragó Katalin
Faragó László
Farkas Bence
Farkas Enikő
Ficsor Flávia
iván istván márkó
izsák richárd
Kovács Csilla
Kovács Gergő
Kuti Dávid
Patai róbert
Süketes zoltán
Szabó Petra Diána
Szarka Henrietta
téglás máté istván
Toók Boglárka

2.b osztály
Osztályfőnök: Kovács

Edina Eszter

Antal mihály Viktor
Bálint Adrián
Bátri Krisztofer
Béres Bettina
Béres Rita Sztella
Bócsai Leonetta
Bottyán Izabella
Fodor Károly
Fórizs istván Károly
Fucskó Panna
Kiss Lili
Kiss martin
Kozári martina
Kurucz ádám Kristóf
Miskovicz Alexa Dina
Pickermann Gréta
rádóczi istván
Szabó Anita
Virág Vivien
Vlaszák Fanni

2.c osztály
Osztályfőnök: 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
márkus László
marton mirella
mózes László máté
Ö. Kovács Petra Szilvia
Patai róbert
tamás milán
ungor enrico
Varga zsombor
Vida Hanna
Virágh izabell
Zeleni Gergő

3.a osztály
Osztályfőnök: Vargáné 

Nagy Katalin

Bóbis Kitti Csilla
Bognár Viktor
Csizovszki istván
Csontos Viktória Henrietta
Csősz Ivett Bernadett
Daróczi Balázs
Dóczi Dávid
Kiss Nadin

Kocsis Dominika Lola
Kocsis Patrícia Lilla
Koncsik tamás
Kovács mátyás
Lakatos Arnold
Patai Alexandra
radics Dezideráta
tatár imre
tóth Nóra
Varga József
Varga László

3.b osztály
Osztályfőnök: 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
K. Szabó márta inez
Kovács Balázs
Kovács Brenda
Nagy Bíborka Sarolta
Prikidánovics márk
Rőfi Melinda
Sörös Viktor
Szalai zalán márk
termul Klaudia
tuba erik

4.a osztály
Osztályfőnök: Tóth Edit

Aczél Viktória
árvai Krisztofer
Bakonyi Dániel Ádám
Bálint János
Béres László
Bisziok Mariann Emma
Borbély Ferenc Tibor
Csernák máté 
Fejes zsolt roland
Kett Anikó
Mislei Enikő Nóra
Pető Mátyás Milán
Simon Jenő Bence
Szűcs Ferenc
tompai zoltán
Valach Katerina
Varga eszter magdolna

4.b osztály
Osztályfőnök: Tumbász 

Mariann

Bárány Zoltán
Bárdi Márk
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
tóth máté mihály

4.c  osztály 
Osztályfőnök: Dr. Sőreghyné 

Muladi Ildikó

Andrási Brigitta
Bárdi Bence
Bíró Zoltán Bence
Deák Dominik
Faragó Fanni
Geiger Nikolett
Laczi Vivien
Lakos Lilla

mankovics mihály
oláh Nándor
Páli marcell
Páli richárd
radics Attila tibor
Szűcs Máté
Újszászi márton
Varga Dorina
Varga istván László
Vékony Patrícia
Vida izsák

5.a osztály
Osztályfőnök: Dr. Turainé 

Lakatos Edit

ádám edit
Antal Bettina Éva
Berkes Ervin
Cocis Bogdán Aurél
Csizmadia Dorina
Dóra Dániel
Dóra márkó Ferenc
Farkas olívia
Gecse Gyula
Gellér Blanka Eszter
Hirt Klaudia
Horváth Soma
Keserű Tamás
Kovács Kornél
Kovács Kristóf
Kutas Domonkos
Trepák Alexandra
Virág Norbert

5.b osztály
Osztályfőnök:
Ázsóth Ilona

Borka Máté
Czirjék tibor
Duráncsik Bence
Gyallai Fanni
Hajnal Katalin
Jurászik Sándor
Kanizsai Kitti
Kiss Vivien
Kovács Viktor
makádi izabella
makádi Lajos
mécs tamás
Nagy Dávid
Orbán Gergő
Pájer istván
Polgár mónika
Szalai Judit
tóth Attila

5.c osztály
Osztályfőnök: Katzenbachné 

Csengődi Edit

Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien
Hajma Ágnes
Huszta Vivien
Kovács Fanni
madzsó martin Gábor
megyesi áron
Molnár Márk Béla
Ö. Kovács Krisztián tibor
Patai Klaudia Borbála
Patai József
Prikidánovics András
Rádóczi Bence
Rőfi Dániel
Sebestyén Alexandra
Szabó Andor
tuba Klaudia
Viczián Viktor

6.a osztály
Osztályfőnök: Kapás

Zoltánné

Baglyas Ádám Ferenc
Bóbis Zoltán
Borsodi Fanni Annamária
Cseh ádám
Damásdi Dóra
Debreceni Nándor
Dóka Nikolett
eszik zsuzsanna
Farkas Diána
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Fodor evelin
Holl Szilvia
Jurászik edina
Keserű Kornél
Kiss Norbert
Kordás zoltán
Langó zoltán
Lehócki Fanni Dóra
marozsi Kitti
mata Vivien
rácz Cintia
rédei Anna
Szalma Botond
Szénási Ferenc
tóth Klaudia
tóth Patrícia
turcsán Petra
ungor richárd

6.b osztály
Osztályfőnök: Csontosné 

Csősz Erzsébet

ádám Csaba
Bakonyi Bettina Dorina
Bobek Zsolt
Dóczi Nikolett
Gombár Patrik Csaba
Gugi József Krisztián
Gyurkó Alexandra
igács Ferenc
Józsa László
Kiss mátyás Krisztofer
Kotlárik Norbert Sándor
Kovács Ferenc
Kovács réka
Nagy Krisztofer
Németh martin
Pálfi Vivien
Pogány Viktória
Pogány zoltán Antal
rendek Attila
Sörös Norbert
Szakál Virág
Tatár Alexandra
turi imre
Virág Lola

7.a osztály 
Osztályfőnök: Fekete Irma

Balázs Fanni
Bárdi Nóra
Csizmadia renáta
Digner József
Dudás Anna
Fekete martin
Garai Gergő
Hajma Lajos
Horváth Alexandra Marianna
K. Szabó Árpád Benedek
Kovács márk
László Kamilla Anna
orbán evelin
Rácz Brigitta
Rőfi Renáta
Sami máté
Szabó Fanni
Vida Nóra 
Virág Noémi
Vlaszák Ferenc

7.b osztály
Osztályfőnök: Szabóné 

Pápa Edit

árvai zsanett
Béres Barbara
Berger Milán
Bőtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti
Farkas Zsófia
Ferenc Botond
Hajma Gábor
Kovács Anett
Lehotai tamás
Nagy márk
Polgári János
riczu Andrea
Szabó erika
Szombati Boglárka
törteli Laura
Végh Attila

7.c osztály
Osztályfőnök: Eszik Judit

Bíró János
Dunai rudolf Péter
Gréczi Lilla
Hajma Tamás
Horváth Kitti
Lakos Bettina
miklovics márta Paulina
Nagy Adrienn
Németh ramóna
Patai edina
Pogány Nikolett
Rézműves Árpád
rozenthál zoltán
Sebestyén Sándor istván
Szabó Gergő
tóth Cintia eszter
Tóth Dávid Benjámin
Virág Dávid

Eltérő tanterv 
szerint tanulók:

1-3. osztály
Osztályfőnök: Dókáné 

Tóth Margit

Patai Andor
Polgári istván
radics Krisztofer
Almási Dávid László
Almási istván József
Kacur Norbert
Polgár József
radics richárd Dávid
Spingár Klaudia
Varga istván

2.-4. osztály
Osztályfőnök: Kovács 

János

Patai Dániel Nándor
radics mária
Kiss Dorina Anita
Látó Dávid róbert
Patai Andrea
Polgári József
Sárga mihály
Patai Dávid Jenő

6. osztály
Osztályfőnök: Geigerné 

Kovács Viktória

Balog Annamária
Bíró Viktor
Dudás Alexandra
orbán Norbert
Patai Ottó Béla
radics Sándor
Sárközi márk
tóth imre József

7. osztály
Osztályfőnök: Terecskei 

Zsoltné

Acsai Dávid József
Bisziok Ludovic
Farkas róbert
Hucsi Evelin
Kozma Aranka
Látó renáta Vivien
rácz József János
Seres róbert

Nem osztályfőnökök:

Gila Erzsébet, Némedi Jánosné, 
Szegediné Huczek Katalin, Kisné 
Cseri Erika, Jansikné Hajdu Nóra, 
Briglovicsné Janovics Éva, Gréczi 
Gábor, Hambalkó Ferencné, Lavati 
Erzsébet, Lévay- Szabó Krisztina, 
Balogh Zsuzsanna Nelli, Jávorká-
né Trepák Anita, Szénási -Mata 
Ágnes, Papp Zoltánné Bence Éva, 
Szalai Krisztina, Gilyán Margit, 
Bartisné Felméray Zsuzsanna, 
Kotán Béláné, Beszedics Ferencné, 

Muzslai Irén Katalin, Sponga 
Szandra, Ordasi Csabáné

Művészeti iskola
dolgozói:

Farkas Orsolya, Heibl Anna, Honti 
György, Takács Gábor, Seres József, 
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet

Iskolatitkár: Bognár Erika
Adminisztrátor: Bognár Anett

Technikai dolgozók:

Bálint Béláné, Berkesné Gyurik 
Gizella, Deák Lászlóné, Kiss Lász-
lóné, Molnár József, Nagy Árpád-
né, Nagy Lászlóné, Szijjártó Teréz, 
tóth tibor

ISKOLÁNK FELNŐTT 
ÉS IFJÚSÁGI
DÍJAZOTTJAI

Az iskolaszék által adományozott 
felnőtt és ifjúsági díjak:

„Táncsics Mihály”-díj

Balogh Rita tanárnő
Fodorné Bálint Éva tanítónő

„Szily Kálmán”-díj 

Hambalkó Ferencné tanárnő 
(Életműdíj)
Horváth Tiborné szülő

 „Táncsics Mihály”-díj 
Ifjúsági fokozat

Fejszés Nóra 8.a oszt. tanuló
Garai Anna 8.a oszt. tanuló
Csavajda Evelyn 8.b oszt. 
tanuló
Józsa Gyöngyi 8.b oszt. tanuló
Langó Dávid 8.b oszt. tanuló

 
„Százszorszép”-díj

Farkas Imre 8.d oszt. tanuló

„Kincskereső”-díj

Andrási Brigitta 4.c oszt. 
tanuló
Lakos Lilla 4.c oszt. tanuló
Laczi Vivien 4.c oszt. tanuló
Bárdi Márk 4.b oszt. tanuló
Deák Sándor 4.b oszt. tanuló

KOVÁCS GYULA
KIMŰVELT EMBERFŐK 

ALAPÍTVÁNY

Felnőtt díjazottak
Némedi Jánosné
Szabóné Pápa edit

Kitüntetésben részesülő alsó és 
felső tagozatos tanulóink

1.b  Boczka Brendon
2.a  Kovács Csilla
2.c  Ö. Kovács Petra
3.b  Nagy Bíborka
4.a  Varga Eszter
5.a  Antal Bettina
6.a  Eszik Zsuzsanna
7.b  árvai zsanett
8.b  Horák Izabella

Múzeum szakkör
6.d  Bíró Viktor
4.d  Sárga Mihály

Hittan - Református
7.b  Hajma Gábor

Hittan - Katolikus
8.a  Hordós Zoltán

Továbbtanulók
8.d  Farkas Imre

Országos kitünte-
tésben részesült

nyugdíjasunk

PEDAGÓGUS
SZOLGÁLATI
EMLÉKÉREM

Hambalkó Ferencné

1968.szeptember 1-től tanít Izsá-
kon. Végzettségének megfelelően 
biológiát és mezőgazdasági isme-
reteket tanított hosszú éveken 
keresztül. Folyamatosan vég-
zett osztályfőnöki tevékenysége 
kiemelkedő minőségű. Lányok 
generációi nőttek fel a keze alatt, 
akikkel megismertette a háztartási 
ismeretek alapjait.
Munkaközösség-vezetőként év-

tizedeken át nagy szakmai hoz-
záértéssel irányította az intéz-
ményben a természettudományok 
oktatását.
Képes volt a folyamatos megúju-

lásra, az életfogytig tartó tanulást 
életcélnak tekintette.
1998-ban oktatásinformatikus 

végzettséget szerzett, azóta - tu-
dását folyamatosan gyarapítva 
- informatikát tanít. tanítványaival 
legendásan jó kapcsolatot ápol, 
évekig segítette a diákönkormány-
zat munkáját.

Alsó tagozat
versenyeken 

elért eredményei
Hagyományainknak megfelelően 

ebben a tanévben is megrendeztük 
házi versenyeinket. 

október hónap a versmondóké 
volt. eredményeik:

1-2. évf.
I. Csépe Erzsébet 2.c
   Ö. Kovács Petra 2.c
II. Mezei Dóra 1.c 
   Miskovicz Alexandra 2.b
III. Mezei Kristóf 1.b 
3-4. évf.. 
I. Andrási Brigitta 4.c
II. Vida Izsák  4.c
III. Bárdi Márk 4.b

                                                   
    Az első helyezettek az év folya-
mán több versenyen képviselték 
iskolánkat. Márciusban a Szűcs 
József szavalóversenyen Petra ii. 
helyet ért el az alsósok között. 
Fülöpszálláson Brigi lett a II. és a 
közönségdíjat is elnyerte.

Januárban a mesemondók mér-
hették össze tudásukat a következő 
eredménnyel:

1-2. évf.
I. Boczka Brendon 1.b
II. Ö. Kovács Petra  2.c
III. Mezei Dóra 1.c

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

A felsőlajosi területi mesemondó 
versenyen Brendon II. helyezésével 
Meseország Hercege lett, Brigi 
különdíjat kapott. 

Februárban bonyolítottuk le a 
matematika háziversenyt. ered-
mények:

2. évf.
I. Édes András 2.c
II. Kovács Csilla 2.a
     Mózes László 2.c
III. Vida Hanna 2.c
3. évf. 
I. Daróczi Balázs  3.a
II. Varga László 3.a  
III. Dóczi Dávid 3.a     
4. évf. 
I. Laczi Vivien 4.c
II. Deák Sándor 4.b
III. Geiger Nikolett 4.c

        
A márciusban orgoványon meg-

rendezett területi versenyen Balázs 
I., Varga László II. helyezett lett.

márciusban került sor a helyes-
írás versenyre. Itt a következő 
eredmények születtek:

2.évf.
I. Marton Mirella 2.c
II. Csépe Erzsébet 2.c
III. Csomor Áron 2.c
3.évf. 
I. Daróczi Balázs 3.a 
II. Fodor Kitti 3.b 
III. Nagy Bíborka 3.b 
4.évf. 
I. Laczi Vivien 4.c
II.Deák Sándor 4.b
III. Lakos Lilla 4.c

A Jakabszálláson megrendezett 
körzeti helyesírási versenyen 
Csépe Erzsike évfolyamán a 6. 
helyet érte el. 
Laczi Vivien a Bendegúz Gyer-

mek- és ifjúsági Akadémia „nyel-
véSz” verseny területi fordulójáról 
bejutott a megyei versenyre.

május hónapban az olvasás ver-
senyre került sor. itt a sorrend a 
következő:

2.évf.
I. Marton Mirella 2.c
II. Ö. Kovács Petra 2.c
     Süketes Zoltán 2.a  
III.  Zeleni Gergő 2.c
3.évf.
I. Csontos Viktória 3.a
II. K. Szabó Márta Inez 3.b
III. Daróczi Balázs 3.a
4.évf. 
I. Lakos Lilla 4.c
II. Bárány Zoltán 4.b
III. Andrási Brigitta 4.c 

                           
Levelező feladatmegoldó verse-

nyeken tanulóink a következőkép-
pen szerepeltek:
Jonatán Könyvmolyképző ver-

senyén Csontos Viktória, Daróczi 
Balázs 3.a, Marton Mirella 2.c 
osztályos tanuló a Könyvmolyok 
Kiváló mestere lett.
A Suli-Hód levelező feladat-

megoldó versenyen matemati-
kából a 2.c-s Édes András 3., Vida 
Hanna 4. helyezést ért el.
Laczi Vivien 4.c osztályos tanuló 

a Teki-Totó országos tanulmányi 
versenyen arany fokozatot ért el.
Bendegúz levelező versenyen  

Csontos Viktória 3.a, Nagy Bíborka 
3.b osztályos tanulók arany fokoza-
tot, Bránya Nikolett 3.b és Juhász 
Jázmin 1. c osztályos tanulók bronz 
fokozatot értek el. 

Dr. Reznerné
Viczián Erzsébet

munkaközösség vezető
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Andrássy Brigitta 4.c

Boczka Brendon 1.b

Csépe Erzsébet 2.c

Édes András 2.c

Marton Mirella 2.c

Ö. Kovács Petra 2.c

Csontos Viktória 3.a

Daróczi Balázs 3.a

Laczi Vivien 4.c

Lakos Lilla 4.c

A magyar-történelem munkaközösség által szervezett 
tanulmányi versenyek nyertesei

1. Táncsics Mihály 
helyesírási verseny:

8. osztály
1. Fejszés Nóra 8.a
2. Horváth Hédi 8.b
3. Cseh Barbara 8.b
    Farkas Evelin 8.b
7. osztály
1. Nagy Adrienn 7.c
2. Bőtös Bettina 7.b 
    K. Szabó árpád 7.a
    László Kamilla 7.a
    Németh ramóna 7.c
    Sebestyén Sándor 7.c
6. osztály
1. Jurászik Edina 6.a
2. Dóczi Nikolett 6.b
    Rácz Cintia 6.b
5. osztály 
1. Kovács Fanni 5.c 
2. Hirt Klaudia 5.a 
    Kutas Domonkos 5.a 

2. Balogh Józsefné 
Zsuzsika tanárnő 

emlékére rendezett 
iskolai szavalóverseny 

győztesei:

7-8. évfolyam 
1. Csavajda Evelyn 8.b
2. Juhász Csenge 8.b
3. Dudás Anna 7.a
    Sebestyén Sándor 7.c
5-6.évfolyam
1. Kovács Fanni 5.c 
2. Andrási Viktória 6.b
3. Prikidánovics András 5.c 

Szűcs József megyei 
szavalóverseny

területi fordulóján:

    1. Csavajda Evelyn 8.b
    3. Juhász Csenge 8.b

Csavajda Evelyn: a Kiskőrösön 
megtartott megyei szavalóverse-
nyen 1. helyezést ért el. A Siklósi 
irodalmi Gyermekfesztiválon ezüst 
minősítést kapott.

Kötelező
olvasmányok ismerete:

5. osztály
1. Antal Bettina 5.a 
2. Ö. Kovács Krisztián 5.c
    Molnár Andor 5.c 
    Szabó Andor 5.c
    Viczián Viktor 5.c
6. osztály 
1. Turcsán Petra 6.a 
2. Jurászik Edina 6.a 
    Rédei Anna 6.a 
3. Eszik Zsuzsanna 6.a 
    Rácz Cintia 6.a 
7-8. osztály
1. Árvai Zsanett 7.b
    Bőtös Bettina 7.b
    Farkas Zsófia 7.b 
2. Hajma Gábor 7.b
    Lakos Bettina 7.c
    Patai edina 7.c
    Pogány Nikolett 7.c
    Végh Attila 7.b 
3. Bárdi Nóra 7.a
    Digner József 7.a 
    orbán evelin 7.a
    Rőfi Renáta 7.a

Könyvtárhasználati 
vetélkedő:

5-6. osztály
1. Tatár Alexandra 6.b 
2. Megyesi Áron 5.c
    Sebestyén Alexandra 5.c 
    Tuba Klaudia 5.c

3. Berkes Ervin 5. a
    Gellér Blanka 5.a
    Horváth Soma 5.a
7-8. osztály
1. Árvai Zsanett 7.b 
    Kovács Anett 7.b
    Szombati Boglárka 7.b
2. Bárdi Nóra 7.a 
    Rőfi Renáta 7.a
3. Gréczi Lilla 7.c
    Nagy Adrienn 7.c
    Pogány Nikolett 7.c 

Kazinczy-verseny:

7-8. osztály
1. Józsa Gyöngyi 8.b 
2. Fejszés Nóra 8.a
3. Farkas Evelin 8.b 

Matematika versenyeredmények
felső tagozat

Kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium levelezős versenye  
2009.okt.-2010.jan.

Eszik Zsuzsanna 6.a 31. hely (66 versenyzőből)
Kiss Norbert 6.a 48. hely (66 versenyzőből)
Langó Zoltán 6.a  5. hely (66 versenyzőből) Külön jutalmazott!
Lehócki Fanni.6.a 64. hely (66 versenyzőből)
Szalma Botond 6.a 60. hely (66 versenyzőből)
Tóth Klaudia 6.a 47. hely (66 versenyzőből)
Ferenc Botond 7.b 24. hely (55 versenyzőből)
Nagy Adrienn 7.c 31. hely (55 versenyzőből)
Bognár Patrik 8.a 53. hely (64 versenyzőből)
Rádóczi Máté 8.a 55. hely (64 versenyzőből)
Simon Mariann 8.a 52. hely (64 versenyzőből)
Langó Dávid 8.b 15. hely (64 versenyzőből)

Házi matematikaverseny  2009.nov.17.

Antal Bettina 5.a   7. hely (7 versenyzőből)
Horváth Soma 5.a     4.-6. hely (7 versenyzőből)
Kocsis Bogdán 5.a   3. hely (7 versenyzőből)
Kutas Domonkos 5.a  4.-6. hely (7 versenyzőből)
Gyallai Fanni 5.b       4.-6. hely (7 versenyzőből)
Hajma Ágnes 5.c   2. hely (7 versenyzőből)
Kovács Fanni 5.c   1. hely (7 versenyzőből)
Eszik Zsuzsanna 6.a   3. hely (11 versenyzőből)
Jurászik Edina 6.a   4. hely (11 versenyzőből)
Kiss Norbert 6.a   1. hely (11 versenyzőből)
Langó Zoltán 6.a   2. hely (11 versenyzőből)
Rácz Cintia 6.a   6. hely (11 versenyzőből)
Rédei Anna 6.a 10. hely (11 versenyzőből)
Szalma Botond 6.a   7. hely (11 versenyzőből)
Dóczi Nikolett 6.b   9. hely (11 versenyzőből)
Kiss Krisztofer 6.b   5. hely (11 versenyzőből)
Kotlárik Norbert 6.b   8. hely (11 versenyzőből)
Tatár Alexandra 6.b 11. hely (11 versenyzőből)
Árvai Zsanett 7.b   2. hely (9 versenyzőből)
Bőtös Bettina 7.b   3. hely (9 versenyzőből)
Farkas Kitti 7.b   9. hely (9 versenyzőből)
Farkas Zsófia 7.b      6.-7. hely (9 versenyzőből)
Ferenc Botond 7.b        8. hely (9 versenyzőből)
Végh Attila 7.b         4.-5. hely (9 versenyzőből)
Nagy Adrienn 7.c      4.-5. hely (9 versenyzőből)
Sebestyén Sándor 7.c   1. hely (9 versenyzőből)
Szabó Gergő 7.c        6.-7. hely (9 versenyzőből)
Garai Anna 8.a              5. hely (6 versenyzőből)
Izsák Zsolt 8.b               3. hely (6 versenyzőből)
Józsa Gyöngyi 8.b          2. hely (6 versenyzőből)
Juhász Csenge 8.b         6. hely (6 versenyzőből)
Langó Dávid 8.b         1. hely (6 versenyzőből)
Molnár Klaudia 8.b       4. hely (6 versenyzőből)

Széchenyi István Matematikaverseny,
Ágasegyháza  2010.jan.22.

Kocsis Bogdán 5.a
Langó Zoltán 6.a 
Sebestyén Sándor 7.c
Langó Dávid 8.b

Zrínyi Ilona Matematikaverseny,
Kecskemét  2010.febr.19.

Horváth Soma 5.a     121. hely (328 versenyzőből)
Gyallai Fanni 5.b       231. hely (328 versenyzőből)
Hajma Ágnes 5.c      33. hely (328 versenyzőből)
                                                                                    Külön jutalmazott!
Langó Dávid 8.b          56. hely (269 versenyzőből)

5-6. osztály
1. Kovács Fanni 5.c 
2. Hajma Ágnes 5.c
     Jurászik Edina 6.a
3. Prikidánovics András 5.c
    Rácz Cintia 6.a

Szövegértő olvasási 
verseny:

7-8. évfolyam
1. Fejszés Nóra 8.a
2. Ádám Dóra 8.a
3. Józsa Gyöngyi 8.b  
    Nagy Adrienn 7.c 
5-6. évfolyam 
1. Kovács Fanni 5.c
2. Antal Bettina 5.a 
3. Kocsis Bogdán 5.a
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Idegen nyelvi
munkaközösség

Tanulmányi verse-
nyek idegen nyelvből

Német

Német egész éves
iskolai verseny:
1. helyezett
5. évfolyam: Hajma Ágnes 5.c
6. évfolyam: Eszik Zsuzsanna 6.a
7. évfolyam: árvai zsanett 7.b
8. évfolyam: Seres Ágnes 8.b
Német egyfordulós
iskolai verseny: 
1. helyezett
5. évfolyam: Hajma Ágnes 5.c
6. évfolyam: Eszik Zsuzsanna 6.a
7. évfolyam: árvai zsanett 7.b
8. évfolyam: Horák Izabella 8.b

Bolyai János Gimnázium német 
nyelvi versenye
A második fordulón 6. helyezést 

ért el Horák Izabella.

A Coventry House német nyelvi 
versenyén részt vett 3 tanuló. A 
második fordulóban 3. helyezést 
ért el Horák Izabella.

Az országos Német Nyelvi Verse-
nyen részt vett 3 nyolcadik és 1 he-
tedik osztályos tanuló, a második 
fordulóba bejutott Józsa Gyöngyi 
8.b és Árvai Zsanett 7.b.
A Bendegúz levelező versenyen az 

első félévben részt vett 4 tanuló.

Angol

Angol egész éves
iskolai verseny:
1. helyezett
5. évfolyam: Rőfi Dániel 5.c
6. évfolyam: Ádám Csaba 6.b
7. évfolyam: Rőfi Renáta 7.a
8. évfolyam: Fejszés Nóra 8.a

Angol fordítási verseny:
1. helyezett
5. évfolyam: Kocsis Bogdán 5.a
6. évfolyam: Jurászik Edina 6.a
7. évfolyam: K. Szabó árpád 7.a
8. évfolyam: Fejszés Nóra 8.a

Titok levelezős angol nyelvi ver-
senyen részt vett  2 fő.

Katzenbachné
Csengődi Edit

munkaközösség vezető

DIÁKCSERE

idén a diákcsere alkalmából a 
német tanulók és pedagógusaik 
érkeztek izsákra. A magyar diákok 
már izgatottan várták a vendé-
geket. A tanulókat vendéglátó 
családoknál szállásolták el, így ők 
testközelből ismerhették meg a 
magyar családok életét A magyar 
vendéglátó szülők  sokat fáradoz-
tak és semmilyen költséget nem 
sajnáltak azért, hogy a német gye-
rekeket megfelelően elláthassák.
A gyerekek egy hetet tölthettek 

együtt, kihasználva e kapcsolat 
előnyeit: anyanyelvi beszélőtől 
tanulhatták intenzíven a német 
nyelvet, kommunikációs képes-
ségeik fejlődtek, új baráti kapcso-
latok alakultak ki. A programok 
egész naposak voltak. A diákcsere 
alkalmával a tanulók megismerték 
Izsák nevezetességeit, ellátogattak 
Kecskemétre, Pécsre és Szegedre.
A diákcserét idén a TÁMOP 3.1.4. 

pályázat keretében tudtuk meg-
szervezni. A pályázat keretében 
indítottunk egy projektet iskolánk 
tanulói számára Németországi test-

vérkapcsolat címmel. Fontosnak 
tartottuk, hogy a tanulók megis-
merjék izsák város németországi 
testvérkapcsolatát. Szeretnénk elér-
ni, hogy iskolánk minden tanulója 
tisztában legyen e kapcsolat miben-
létével, ismerje meg lehetőségeihez 
mérten a német nyelvet, a német 
szokásokat, kultúrát, történelmet. 
ezen ismeretek birtokában keresse 
a kapcsolatot városi vagy iskolai 
szinten német barátainkkal, legyen 
nyitott, elfogadó és toleráns. 
Távolabbi célunk, hogy a két 

város közötti kapcsolat tovább 
erősödjön, és új résztvevőkkel 
bővüljön. Célunk, hogy minél 
többen válasszák a német nyelvet, 
és mindezek eredményeképpen 
továbbra is életben maradjon a 
partnerkapcsolat mind városi, 
mind iskolai szinten.
Az iskolában egyre kevesebb 

tanuló választja a német nyelvet, 
pedig a testvérkapcsolat fenntar-
tásához szükséges lenne, hogy a 
városban minél többen beszéljék 
ezt a nyelvet. A kevés német 
nyelvet tanuló diák közül pedig 
egyre nehezebb kiválasztani a 
diákcsere résztvevőit. Mindezek 
ellenére ebben a tanévben is egy 
jó csapat kovácsolódott össze, akik 
boldogan és örömmel vettek részt 
a diákcserében, és egy életre szóló 
tapasztalatokat szereztek.

Katzenbachné Csengődi 
Edit

Szegediné Huczek Katalin
 szervezők

Szegeden a fürdőben

Együtt a csapat Pécsen

Ködös reggel Orfűn

Abaligeten, a barlangtúra 
előtt

Kecskemét

Barkácsolunk

ISK csoportjaink, 
eredményeink

Sportnap 
(egészségvédõ nap)

Az utolsó tanítási napot a sza-
badban, a sportpályán töltötték 
el a gyerekek. Sportolással, bal-
eset-megelõzési programmal, az 
egészséges táplálkozás és az egész-
séges életmód népszerûsítésével, 
önvédelmi és hagyományõrzõ 
bemutatókkal telt el a délelõtt.
A program színesítésében a pe-

dagógusok mellett, az Alföldi 
Garabonciás Kft., az ágasegyházi 
kung fu csoport, a Kiskun Autó-
siskola, a Kiskun Hagyományõrzõ 
Egyesület, a Laguna ABC Kft., a 
Buongiorno pékség, Rácz Sándor, 
a solti Legenda Íjász Klub, valamint 
Vandlikné Ficsor renáta védõnõ 
vett részt.
Köszönöm a segítséget!

Szabó József
egészségvédõ csoport vezetõ

Versenytorna
(Szabó József)

Két csoportra bontva jártak ver-
senytorna edzésekre a gyerekek. 
Heti két alkalommal edzettek azok, 
akik közül kikerültek a versenye-
ken iskolánkat képviselő csapat-
tagok. Az alsósok Az Alapfokú 
Diákversenyek megyei döntőjében 
második, a Diákolimpia megyei 
döntőjében pedig első helyezést 
értek el. A Diákolimpia versenyeit 
az országos elődöntőben elért ötö-
dik helyezéssel fejezték be. 
A felsős csapat összetétele, az 

előző tanévhez képest egy fő ki-
vételével megváltozott. Az eddig 
az utánpótlást jelentő tornászok 
töltötték be az elballagott csapat-

tagok helyét. Igyekeztek az elődök 
nyomdokába lépni. Az Alapfokú 
Diákversenyek és a Diákolimpia 
megyedöntőit megnyerték. Az or-
szágos elődöntőből második helye-
zettként jutottak tovább. A torna 
Diákolimpia országos döntőjében 
ötödik helyezést értek el. 
A meghívásos versenyeken is 

eredményesen szerepeltek torná-
szaink. (Öcsi-Bácsi Kupa - Kalocsa, 
Rákoskerti Kupa - Budapest, Bocs-
kai-Vénkert Kupa - Debrecen, VIII. 
Sárfehér Kupa - Izsák, Torna Gála 
- Kalocsa, Arany Kupa - Szeged, 
Fazekas Kupa - Kiskunhalas)
Heti egy alkalommal tornázhat-

tak az utánpótlást jelentő lelkes 
tornászpalánták. 

Csapattagok: 
- alsósok: Bárdi Márk, Hajma 

András, Konkoly Dominik, Kovács 
Milán, Lakos Lajos, Langó Barna-
bás, Mózes László, Vida Izsák.
- felsősök: Bíró János, Dunai Ru-

dolf, Hajma Tamás, Józsa László, 
Langó Dávid, Langó Zoltán, Mihály 
Dávid, Szabó Gergő.

 - Rákoskerti Kupa - Budapest, 
Guczogi György olimpikon, több-
szörös európa bajnok társaságá-
ban
-  Torna Gála - Kalocsa, Magyar 

zoltán kétszeres olimpiai bajnok 
társaságában
-  torna Diákolimpia országos 

elődöntő - ötödik helyezett csa-
pat
- Fazekas Kupa - Kiskunhalas, 

Keszthelyi rudolf olimpikon tár-
saságában

Aerobic
(Szabóné Pápa Edit)

A szakkörön a DLC7 tánccso-
port támogatása mellett, heti egy 
alkalommal zenére tornázhattak 
a gyerekek. Modern, változatos 
koreográfiákat tanulhattak meg a 
lányok. Hétről hétre érdeklődve, 
izgatottan várták a tánc folytatá-
sát. minden alkalommal lelkesen 
tanult és gyakorolt a csoport. 

iskolai és városi rendezvények 
programjait színesítették fellépé-
seikkel. Áprilisban, a Sportcsar-
nokban megrendezett tánc- Show 
Fesztiválon mutatták be a gyerekek 
a tánc sokszínűségét a szülőknek 
és az érdeklődőknek.

Atlétika
(Szabóné Pápa Edit)

Heti egy alkalommal, tömegsport 
jelleggel működött a szakkör. A 
sportkörre felső tagozatosak jártak. 
A kevés atlétikai jellegű mozgás 
mellett a különböző labdajátékokat 
igényelték a gyerekek. A „kötele-
ző” feladatok pl: kislabdadobás, 
magasugrás, szökdelések, medi-
cinlabda gyakorlatok elvégzésére 
leginkább úgy lehetett motiválni 
a gyerekeket, ha utána röplabda, 
foci vagy floorball zárta az edzést. 
igazából a labdajátékok iránti igény 
hozta el őket a szakkörre.

Kosárlabda
(Némedi János)

A 2009/2010-es tanében a ko-
sárlabda a tömegsport keretében 
került megszervezésre. A fog-
lalkozásokon 11 és 23 fő vett 
részt, változó aktivitással. Sajnos 
versenyszerű működést nem tud-
tunk elérni sem a fiúknál, sem a 
lányoknál, mert egy korcsoportból 
sem jött össze a csapat létszáma. 
megismerkedtek a gyerekek a 
kosárlabda alapvető szabályaival, 
technikáival.
Nehezítette a munkát, hogy a gye-

rekek rendszertelenül, időnként 
nagy kihagyásokkal vettek részt 
a munkában. A sportág népsze-
rűsítése céljából, kapcsolódva a 
Táncsics projekthez, a Diákönkor-
mányzattal közösen megrendeztük 
a kosárlabda Táncsics Házibajnok-
ságot, két korcsoportban. Az 5-6. 
évfolyamon és a 7-8. évfolyamon.
A mérkőzésekre február, március 

és április hónapokban került sor.
Mind két korcsoportban izgalmas, 

nagyiramú küzdelmek, mérkőzé-
sek voltak.
Az 5-6. évfolyamon öt osztály, a 

7-8. évfolyamon négy osztály csa-
patai küzdöttek a bajnoki címért.

A Táncsics Házibajnokság 
eredményei:

Az 5-6. évfolyamon:    
I. helyezést ért el:
A 6.b osztály RIDERS csapata
Józsa László, Bobek Zsolt, Kovács 

Ferenc, Pogány Zoltán, Német 
Martin, Rendek Attila

II. helyezést ért el:
A 6.a osztály GIRLS AND BOYS 

csapata
Lehocki Fanni, Farkas Diána, 

Eszik Zsuzsanna, Tóth Klaudia, 
Szénási Ferenc, Cseh Ádám, Deb-
receni Nándor, Bóbis Zoltán
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III. helyezést ért el:
Az 5.a osztály FEHÉR TIGRISEK 

csapata
Kocsis Bogdán, Berkes Ervin, 

Dóra Márkó, Horváth Soma, Ko-
vács Kornél, Kutas Domonkos, 
Kovács Kristóf

A 7-8. évfolyamon:
I. helyezést ért el:
A 8.b osztály STRONG BULLS 

csapata
Petrányi Gábor, Mislei Bence, 

Huszta Denisz, Mankovics Barna, 
Tóth Ferenc, Horváth Virág, Izsák 
Zsolt, Mihály Dávid, Czirkos Ger-
gő, Langó Dávid

II. helyezést ért el:
A 7.c osztály GooD GirLS AND 

BOYS csapata
Tóth Cintia, Horváth Kitti, Nagy 

Adrien, Szabó Gergő, Bíró János, 
Virág Dávid, Sebestyén Sándor, 
Dunai rudolf
III. helyezést ért el:
A 7-8.d összevont osztály CSI- 

KÁGÓ BULLS csapata
Rácz Gyula, Rácz József, Farkas 

Imre, Seres Róbert

mind két évfolyamon kiemel-
kedő egyéni teljesítmények is 
születtek.

A Táncsics Házibajnokság leg-
eredményesebb, legtöbb pontot 
dobó játékosa

Labdarúgás
(Gréczi Gábor)

A tanévben három fiú (alsósok: 
elsős, második-harmadik-negyedi-
kes, valamint egy felsősök) és egy 
leány sportcsoport kialakításával 
tartottuk az edzéseket.
A fiú szakkörök vezetője Gréczi 

Gábor, a leány szakkör vezetője 
Gréczi Gáborné volt.
Az első osztályosoknak a tornate-

remben tartott kapcsolódó órában, 
heti 1 alkalommal nyílott lehetősé-
gük megismerkedni a labdarúgás 
alapjaival. A másik alsós csoport 
heti kettő, valamint a felsősök heti 

az 5-6. évfolyamon: Bobek Zsolt 
6.b osztályos tanuló 28 pontot 
dobott                                                                                        

a 7-8. évfolyamon: Farkas Kitti 
7.b osztályos tanuló 34 pontot 
dobott

Gratulálok a nyertes csapatok tag-
jainak és a kimagasló teljesítményt 
nyújtó Játékosoknak!

egy alkalommal edzettek a Sport-
csarnokban. A leány labdarúgók 
heti 2 alkalommal - az időjárástól 
függően a sportpályán vagy a 
sportcsarnokban - vehettek részt 
a foglalkozásokon. 
Az alsó tagozatosok nagyobb lel-

kesedéssel látogatták az edzéseket, 
míg a felsősöknél egy kialakult 
„törzsgárda” járt kitartóan a fog-
lalkozásokra. A lányoknál inkább a 
2. félévre alakult ki egy összetartó 
csapat. 
Tanulóink az alábbi versenye-

ken vettek részt: 
- Diákolimpia körzeti és városi 

versenyek
- MGYLSZ körzeti és megyei 

versenyek
- Alapfokú versenyek körzeti és 

megyei fordulói
- meghívásos versenyek
Számos diákunk tagja az izsáki 

Sárfehér SE, vagy az Izsáki Után-
pótlás SE csapatainak. Így több 
egyesületi versenyen is eredmé-
nyesen szerepeltek.

Eredményeink:
 

Magyar Gyermeklabdarúgó 
Szövetség tornái:
 
Ősz Fiú: -I.kcs. - IV.hely,  II.kcs. 

- I.hely, III.kcs. - I. hely       
Leány iii. kcs. iV: hely
 
Tél: Fiú: I.kcs. - IV. hely, II.kcs. 

- I. hely, III.kcs. - I. hely
Leány iii.kcs. iV. hely
 
Tavasz: Fiú: I.kcs. - II.hely, II.kcs. 

- I. hely, III.kcs. -  IV. hely
Leány iii.kcs. iV.hely
 
A ii. éS iii. KorCSoPortoS 

FIÚ CSAPATAINK A MEGYEI 
DÖNTŐBE JUTOTTAK! 
 
Diákolimpia: 
II. kcs: csapatunk a városi döntő-

be jutott és iii. helyezést ért el!
IV. kcs: csapatunk a városi döntő 

legjobb 8 csapata közé jutott!
 
Alapfokú bajnokság:
II. és III. kcsoportos fiú körzeti 

versenyen (helyszín: IZSÁK) csa-
pataink a ii. helyen végeztek!
iii. kcs. Leány körzeti versenyen 

csapatunk a ii. helyen végzett és 
a megyei döntőbe jutott! (az osz-
tálykirándulások miatt sajnos ezen 
részt venni már nem tudott)
 
Meghívásos versenyek:
Leány iskolai megyei labdarúgó 

bajnokság (Izsák) IV.kcs. csapa-
tunk a iV. helyen végzett!
 
iii.kcs-os megyei bajnokság 

(Izsák): csapatunk a III. helyezést 
ért el!
 
Meghívásos versenyek: 
Húsos Kupa (Jakabszállás)
i. kcs.: iii. hely
 Tavaszi Kupa (Fülöpszállás): 

IV.kcs.fiú:  IV. hely
 Májusi Kupa (Fülöpszállás): 

Leány iV. kcs.: i. hely
 Sárfehér Kupa: (Izsák): 
Fiú: I.kcs. - III. hely, II.kcs. - 

i.hely
Leány iii.kcs. iii.hely
 
SNI tagozat versenyei: megyei 

atlétikai versenyen  több számban 
is érmes helyezést értek el tanu-
lóink, Kozma Aranka 300m-es 
síkfutásban a iii. kcs.-ban megyei 
I. helyezést ért el, és az Országos 
döntőbe jutott. 
A ii. korcsoportos megyei ügyes-

ségi sor- és váltóversenyen iskolánk 
csapata iii. helyezést szerzett!
iV. kcs-os labdarúgók megyei 

döntőjén Izsák csapata a III. helyen 
végzett!

EU támogatásból 
tanulnak

a tanárok!
12 millió forintot nyert az izsáki 

iskola a társadalmi megújulás 
operatív Program keretében peda-
gógusképzésre, a pedagógiai kultú-
ra korszerűsítésére, „pedagógusok 
új szerepben” támogatására.
Az intézmény három pedagógusa 

részesülhet 50%-os munkaidő-
kedvezményben két tanéven át a 
TÁMOP 3.1.5-09/A/2 pályázatnak 
köszönhetően, s szerezhet újabb 
végzettséget, ill. pedagógus szak-
vizsgát.
Az iskola a lehetőséget informati-

ka szakos tanár ellátottságának bő-
vítésére szeretné kihasználni, - 2 fő 
tanul majd informatikát -, valamint 
egy pedagógus bővítheti ismereteit 
közoktatás-vezető szakon.
A konstrukció célja a pedagógiai 

kultúra korszerűsítése, ugyanis az 
új tanítási és tanulási módszerek 
megjelenése, a hagyományos pe-
dagógusszerepek megváltozása, 
az informatika széleskörű megje-
lenése az oktatásban egyaránt nagy 
kihívást jelentenek a pedagógusok 
és az intézmények számára.
Az új körülményekhez való gyors 

alkalmazkodáshoz, az oktatás szín-
vonalának emeléséhez, az új mód-
szerek és az új oktatási szolgálta-
tások széleskörű bevezetéséhez a 
pedagógusok intenzív módszertani 
és szakmai fejlesztésére van szük-
ség. ennek érdekében igyekszünk 
minden kínálkozó pályázati lehe-
tőséget kihasználni.
mindehhez jó alapot adott a tá-

MOP 3.1.4 pályázat új módszertani 
kultúrába bevezető továbbképzés 
sorozata, s a méltó folytatást a je-
len pályázat fejlesztéseket megerő-
sítő, támogató képzései jelentik, 
melyek remélhetőleg garantálják 
a módosított Pedagógiai Progra-
munk minőségi megvalósítását.
                     Gera Árpádné

projekt-vezető  

TÁMOP 3.1.4.  
Kompetencia 
alapú oktatás, 
egyenlő hozzá-
férés-innovatív 

intézményekben 
pályázat megvaló-
sulása a tanévben
módszertani megújulásunk fel-

gyorsulását támogatta izsák Város 
Önkormányzata által benyújtott 
TÁMOP 3.1.4/08/2 „ Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáfé-
rés innovatív intézményekben”  
nyertes pályázat. A pályázatban 
foglaltak szerint 3 feladat ellátási 
helyen / Napköziotthonos Óvoda, 
Általános Iskola alsó tagozat, és 
Általános Iskola felső tagozat / 
kezdődött meg a munka a 2009. 
szeptember 1.-jével kezdődő új 
tanévben. Az iskola két feladat-el-
látási helyére  43.789.320 Ft jutott 
melynek jelentős hányadát tovább-
képzésekre, kompetenciás alapú 
taneszközök és segédeszközök 
beszerzésére kellett fordítani.
A pályázati kiírásnak megfelelő-

en  a végrehajtásra a teljes tanév 
rendelkezésünkre állt, a befejezés 
2010. augusztus 31-én lesz. 
mit is jelent a napjainkban oly 

sokszor hangoztatott „kompeten-
cia” szó?
 Illetékesség, jogosultság,szak- 

értelem. 

A  különböző nemzetközi és hazai 
felmérések, elemzések egyik leg-
fontosabb megállapítása: tanulóink 
tudása nem elég elmélyült, a tanul-
takat nem tudják új helyzetekben,  
a mindennapok gyakorlatában 
alkalmazni.
A „mit tanítsunk?” kérdés mellett 

tehát azonos súllyal jelenik meg a 
„Hogyan tanítsunk? kérdés  is. 
Ahhoz, hogy az iskola, mint intéz-

mény megvalósítsa feladatát, igen 
sokrétű munkát kell végezni: a peda-
gógus értéket közvetít, képességeket 
fejleszt, kompetencia alapú oktatást 
végez és nem utolsó sorban nevel.
intézményünkben az alsó tago-

zaton 8 bevont tanulócsoporttal, 
6 pedagógussal, felső tagozaton 6 
bevont tanulócsoporttal, 9 pedagó-
gussal valósítottuk meg a kompe-
tencia alapú oktatás bevezetését. 
Az első évfolyamon szövegértés-
szövegalkotás, a második és ne-
gyedik évfolyamon matematika és 
szociális-, életviteli- és környezeti 
kompetencia területen. Az ötödik 
évfolyamon matematika-logika, 
szövegértés-szövegalkotás illetve 
egy ötödik , két hatodik és egy 
nyolcadik osztályban  életpálya épí-
tés területeken. A nevelőtestület 
tagjai a pályázat finanszírozásában 
továbbképzéseken vettek részt. 
munkájuk mellett gyakran hétvé-
geken 180 - 210 órányi továbbkép-
zésen sajátíthatták el az újszerű 
módszereket, amelyeket azután 
a tanítási óráikon ki is próbáltak 
tanítványaik örömére. ezeknek 
az új ismereteknek a lényege a 
tevékenykedtetve tanulás, ahol is 
a tanulásukban gyakran kudarcra 
ítélt gyermekek is sok-sok pozitív 
élménnyel és főleg rengeteg isme-
rettel gazdagodhatnak.
A kompetencia alapú oktatás mel-

lett - a pályázati kiírásnak megfelelő-
en - több kötelező elem megvalósu-
lását is meg kellett szerveznünk.

Ezek a következők:

Témahét:
 „egészséges életmódra nevelés”      

/ Erősné Solti Gizella, Kállainé 
Varga Erzsébet/
 „A Kolon-tó szerepe a környezet-

tudatos magatartásra  nevelésben”  
/Ázsóth Ilona, Eszik Judit, Cson-
tosné Csősz Erzsébet/

Moduláris program: 
„Környezetvédelem -Kolon-tó”  

/Dr. Reznerné Viczián Erzsébet, 
Penczné Oláh Ibolya/
egészséges életmódra nevelés 

témában.  / Katzenbachné Csen-
gődi Edit /

Három hetet meghaladó
projekt:

„Lakóhelyünk megismerése, ha-
gyományaink” /Dr. Sőreghyné Mu-
ladi Ildikó, Tumbász Mariann /
Németországi testvérkapcsolat 

témában: /Katzenbachné Csengődi 
Edit. Szegediné Huczek Katalin/
ezen kívül tantárgytömbös okta-

tás folyt 1-1 hatodik és nyolcadik 
osztályban, illetve műveltség-
terület bontás nélküli oktatása 
során 5. osztályos tanulóink a 
hagyományos magyar nyelv és 
irodalom tanulása helyett főként 
a szövegértésük fejlesztésére fek-
tettek hangsúlyt. e kompetencia 
nélkül elképzelhetetlen, hogy va-
laki a későbbiekben sikeres legyen 
az önálló tanulásában. 

Témahét az alsó tagozaton, 
1.évfolyamon – Egészséges 

életmód             

A támoP pályázat keretén belül 
az első évfolyamon az egészséges 
életmóddal kapcsolatos témahetet 
szerveztünk. intézményünk eddig 
is fontosnak tartotta, hogy tanuló-

ink ismerkedjenek meg az egészsé-
ges életmód feltételeivel, alakuljon 
ki igényük a korszerű táplálkozás, 
a személyi higiénia iránt, legyenek 
edzettek, teherbíróak. A „témahét” 
egy új tanulásszervezési mód, ami-
kor egy adott témakört a tanulók 
több tanítási napon át a hagyomá-
nyostól kissé eltérő formában, de 
életkoruknak megfelelő szinten - 
tevékenyen, játékosan - dolgoznak 
fel. A tanulók és a szülők visszajel-
zései alapján a gyerekek szívesen 
vettek részt a tevékenységekben, 
és sikerült szemléletüket pozitív 
irányba változtatni. többek között 
élelmiszerek csomagoló anyagait, 
címkéit vizsgálgattuk; táplálékpi-
ramist készítettünk; bicikliztünk, 
rollereztünk; minden nap meg-
kóstoltunk egy kevésbé ismert 
élelmiszert  (kecskesajt, teljes ki-
őrlésű kenyér, aszalt gyümölcsök, 
magvak, 100%-os gyümölcslé, 
nyers zöldségek); gyakoroltuk a 
helyes fogmosást. A témahetet az 
egész alsó tagozatot megmozgató 
aszfalt- rajzversennyel zártuk.

Moduláris oktatási program
az alsó tagozaton:

Környezetvédelem-
Kolon-tó 

Modul a tananyag kisebb, ön-
magában koherens része, mely az 
egyes tanórák anyagánál általában 
nagyobb, de a tanterv egészénél 
kisebb egység.
A moduláris oktatási program egy 8 

órát felölelő egységként valósult meg 
iskolánkban. ennek keretén belül 
a második évfolyamosok a Kolon-
tóhoz látogattak, ahol szakvezető 
segítségével széleskörű ismeretekkel 
gyarapodtak a tópart életközösségé-
ről. Ismereteiket egy 4 évre szóló, 50 
oldalas, - a kollégák által összeállított 
- terepnaplóba rendezték.
Helyi tantervünk meghatároz-

za, hogy évente néhány órát kint 
töltsünk a Kolon-tónál. mindezek 
mellett mi is fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekek a hagyományos tanórai 
foglalkozástól eltérő módon ismer-
jék meg a környezetükben élő nö-
vényeket és állatokat. Értsék, óvják, 
tiszteljék a természet szépségeit.
mindezen ismeretekhez fokoza-

tosan, életkori sajátosságaiknak, 
befogadó-készségüknek megfelelő-
en, tervszerűen, tudatosan felépítve 
jussanak. A természet megismerése 
saját élményen alapuló, gyakorlati, 
aktív tanulásban, személyes tapasz-
talások alapján történjen.
ez a program alkalmas a rendszer-

szintű gondolkodás fejlesztésére, 
segíti az ember és a természet kö-
zötti kölcsönhatás felismerését. 



2010. július 16. 9. oldalIZSÁKI Hírek
A három hetet meghaladó
projekt az alsó tagozaton

A három hetet meghaladó pro-
jektet a 4. évfolyamosok Táncsics-
hoz kötötték. rengeteg szervezést 
igényelt, mivel az egész iskolát 
megmozgatta, tanórai és tanórán 
kívüli tevékenységekre egyaránt 
épült. Sokkal többet jelentett a 
gyerekek számára, mintha egy tíz 
perces ünnepségen emlékeztek 
volna meg iskolánk névadójáról. 
Sokrétű információval, pozitív 
élményekkel, tapasztalatokkal 
gazdagodtak. A TÁMOP-os erő-
forrás segítségével nagyszabású, 
magas színvonalú projektet sike-
rült megvalósítani
A gyerekek számára azok a 

programok tetszettek a legjob-
ban, amelyeken önként, közösen 
vehettek részt. Összeadhatták 
képességeiket,  differenciálódtak 
illetve sok mozgásos, játékos 
feladat közül választhattak. Nagy 
hangsúlyt helyeztünk a megfelelő 
jutalmazásra. emléklappal készül-
tünk, és a verseny minden dobo-
gós helyezettje tárgyi jutalmat is 
kapott. A projekt anyagi költsége 
hozzávetőlegesen százezer Ft 
volt. (fáklyák, kartonpapírok, ra-
gasztók, íróeszközök, borítékok, 
jutalmak stb.) Ez nem nagy ös-
szeg, mégis pályázati pénz nélkül 
a következő években nyitni kell a 
vállalkozói és magánszféra felé. 
Sok kis apró ötlettel ugyanilyen 
színes, élményekkel teli program-
sorozatot lehet összeállítani. A 
tanulók egyértelműen a megem-
lékezés e formáját választották, 
kifejezetten szeretnék, ha az 
elkövetkező években is hasonló 
programokkal emlékezhetnének 
meg táncsics mihály születésének 
évfordulójáról.

Háromhetet maghaladó 
projekt a felső tagozatban

ennek keretében tanulóink 
németországi testvérkapcsolat 
témakörben szinte mindennel 
megismerkedhettek, foglalkoz-
hattak, kollégáink kiváló szer-
vező tevékenységének köszön-
hetően. A programba bevonták 

nemcsak a felső, hanem az alsó 
tagozat tanulóit is, akik egy 
zenés délelőttöt tölthettek el a 
német nyelv népszerűsítésének 
érdekében a Sportcsarnokban. A 
projekt tulajdonképpen 2 hóna-
pig tartott s a nagyon várt német 
csereprogrammal ért véget. Kol-
légáink nagy hangsúlyt fektettek 
a jutalmazásra is, rengeteg tanu-
lónak szereztek ezzel örömöt, és 
hangsúlyozták az idegen nyelv 
tanulás fontosságát és rengetek 
hasznát a mai világban.

Témahét a felső tagozaton 

A Kolon-tónak köszönhetően 
a környezettudatos magatartás-
ra nevelés terén szerveződött. 
ebben a programban nemcsak 
a 6  bevont csoport, hanem az 
összes felsős osztály részt vett. 
egy egész héten át forgószínpad-
szerűen: természetvédelemmel 
kapcsolatos tablót készíthettek, 
természet f i lmet nézhettek, 
terepasztalt alkothattak tanítvá-
nyaink. remek munkák készül-
tek, melyeket az érdeklődök a 
Sportcsarnokban rendezett kiál-
lításon, a Tanévzáró ünnepélyen 
tekinthettek meg. A témahét 
legkedveltebb programja az a 
kirándulás volt, amelyet kollé-
gáink fáradságos és körültekintő 
munkával szerveztek a Kolon-
tavi madárvártához. itt minden 
tanuló megismerkedhetett a 
madárgyűrűzés alapjaival,  a 
homok puszta-gyepek élővilágá-
val, és kedvére „horgászhatott” 
rákok, csigák kagylók, kétéltűek 
s egyéb vízi élőlények kavalkádja 
között. Mondhatni, hogy re-
mekre sikeredett e gumicsizmás 
program kicsiknek és nagyoknak 
is. Köszönet a Kiskunsági Nem-
zeti Park, a Turján Bt. munka-
társainak, és annak a sok-sok   
szülőnek, akik hozzájárultak az 
osztályok kijutásához, s nem 
utolsó sorban kollégáinknak. 
Az egész hetet egy hangula-
tos vetélkedő zárta, amelyre a 
Sportcsarnokban került sor igen 
jó hangulatban, élményekkel és 
tudással gazdagodva.

Moduláris oktatás a felső 
tagozaton

Az egészséges életmód fontossá-
gát hangsúlyozva zajlott az egyik 
ötödik osztályban testnevelés, ide-
gen nyelv és osztályfőnöki órákon. 
A tanulók remek hangulatú órákon 
vehettek részt és bővíthették isme-
reteiket, játékos keretek között.

A  remek tanulói munkákat a nagy 
nyilvánosság elé tártuk, melyeket 
2010. június 17-én a tanévzáró 
ünnepélyünkön megtekinthetett 
minden érdeklődő.

Köszönet minden kollégának az 
egész tanévben végzett  kiemelke-
dő munkájáért!

FodornéBálint Éva
Balogh Rita 

       szakmai vezetők

Integrációs
Pedagógiai
Rendszer

bevezetése
iskolánkban

Országosan évek óta bizonyított, 
hogy az integrációs pedagógiai 
rendszer (IPR) hatékonyan segíti 
a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók sikeres továbbhaladását 
iskolai oktatásuk során. Sikeres 
pályázatunknak köszönhetően in-
tézményünkben 2009. szeptember 
1-től került sor az IPR bevezetésére, 
ami 89 tanuló bevonását tette le-
hetővé és a program megvalósítá-
sához ebben a tanévben összesen 
6.162.392 Ft támogatást kaptunk.

Kötelezően megvalósítandó 
tevékenységek:
• Az IPR bevezetésével, alkalma-

zásával kapcsolatos szolgáltatások, 
képzések.
• Szociális hátrányok enyhítése, 

egyéni fejlesztések a programban 
részt vevő tanulók részére.
• Együttműködések - partneri 

kapcsolatok erősítése: szabadidős 
program,szülők, civil szervezet 
bevonásával.

• Szaktanácsadás, folyamat-ta-
nácsadás.

Nem kötelezően megvalósítan-
dó tevékenységek:
• A pedagógusok tanórai tevé-

kenységéhez, IPR módszertan 
megvalósításához szükséges esz-
közök beszerzése.
• tanulóbarát osztályterem ki-

alakítására.

Külön kiemelem, hogy az IPR 
pályázati pénzből a tanulóifjú-
ságot érintő programok közül a 
következőket támogattuk:
• Úszásoktatás költségéhez való 

hozzájárulás a 2-3-4. évfolyamon

• osztálykiránduláson való rész-
vétel segítése 1-8. évfolyamon
• Adventi kézműves délután 

anyagszükséglete 1-8. évfolyam
• Karácsonyi műsor az ISZKE és 

szülők bevonásával 1-8.évf. 

• erdei iskolában való részvétel 
segítése 3. évfolyamon: 

• Történelmi Bajvívók E.  prog-
ramja szülők bevonásával 1-8.évf.

Művészeti
csoportjaink

életéből
Vizuális kultúra

(Briglovicsné Janovics Éva)

A 2009-2010-es tanévben az ed-
digi esztendőkhöz képest is óriási 
szerepe volt oktató-nevelő mun-
kánkban a vizualitásnak. 
Ilyen sokszínűen, változatos mó-

don, ennyire széles skálán mozogva 
talán még egyszer sem mutatkozott 
meg, hogy életünkben, munkánk 
során, iskolai tevékenységünkben 
milyen fontos, inspiráló, tanulást-
tanítást segítő, hasznos, dekoratív 
szerepű, a tanulókhoz nagyon közel 
álló, mindannyiunkat rengeteg 
sikerélményhez juttató terület a 
vizuális kultúra, mely már régen 
kilépett a rajzórák keretei közül. 
Beszövi tanítási óráinkat, tanórán 
kívüli tevékenységeinket is.
A tanév során ennek a területnek 

technikai sokszínűsége éppúgy 
megmutatkozott, mint tartalmi 
változatossága.
A Kézmosás Világnapja kapcsán 

diákjaink a kézmosás fontosságát 
hangsúlyozták plakátjaikon. én és 
a Nissan címmel megyei pályázaton 
vettünk részt. Az alkotó gyerekek 
tárgyjutalomban részesültek. Lackfi 
János Egy jó szokás című verséhez 
készített illusztrációk az interneten 
is megtekinthetők voltak. Néhány 
gondolatnak képi megfogalmazása 
A kémia és az erdő címmel szintén 
színvonalas alkotásokat eredménye-
zett. ebben a tanévben is készültek 
képek az Én és a SIÓ című pályázat-
ra, melyekkel hozzájárulunk ahhoz, 
hogy esetleg szeptemberben ismét 
legyenek olyan diákok, akik iskola-
táskát kaphatnak.
A TÁMOP 3.1.4. projekthez 

kapcsolódó szinte valamennyi te-
vékenység során megmutatkozott 
tanulóink kreativitása, rajzi-vizu-
ális kifejezőképessége. Számtalan 

• Nyári táborba való eljutás segí-
tése 1-4. évfolyamon

Köszönet illeti, az Önkormányzat 
pénzügyi csoportvezetőjét, aki a 
kifizetések tervezésében, a szám-
lák - megrendelők - szolgáltatói 
szerződések érvényesítésében se-
gítségünkre volt. 
Az éves munkát sikeresen zártuk: 

A Folyamat tanácsadói összegzés-
ben ez szerepel: „Az intézményen 
belüli és az intézményen kívüli 
hospitációk gyakorlata, a horizon-
tális tanulás az intézményben ki-
forrottan, mintaszerűen működik. 
referencia elemként ajánlom.”

Némedi Jánosné
IPR csoporttag
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egyedi, önállóan vagy csoportban 
megvalósított elképzelés, élmény, 
ötlet fogalmazódott meg diákjaink 
által egy-egy témával kapcsolat-
ban. A plakátok, tablók mellett 
papírhajtogatás, tárgykészítés, 
illusztrációk, vizuális játékok, 
magyarázó ábrák, montázsok, logó 
tervek, címer rajzok, mintázás, 
aszfaltrajzok, ... is színesítették 
munkánkat. Diákjaink az informa-
tika adta lehetőségekkel is gyakran 
találkoztak diasorok megtekintése, 
mozgóképi szemléltetés vagy önál-
ló tevékenységek kapcsán.
Az anyagok kiállítása mindig esz-

tétikus, figyelemfelkeltő, nagyon 
igényes volt.
Ebben az esztendőben két nyol-

cadikos tanuló készült fel a Kandó 
Kálmán Szakközépiskola művészeti 
tagozatán meghirdetett felvételire. 
mécs Viktória és Szelei Csilla is fel-
vételt nyert, a művészeti osztályban 
folytatják tanulmányaikat.

Néptánc
(Lukácsné Haránt Eszter)

1999-ban alakultunk meg, ma már 
három csoportunk működik, Szőlő-
fürt és Szőlőszem, Szőlőmag néven, 
56 taggal. Mivel a középiskolások is 
visszajárnak az együttesbe, így hét-
főn és szombaton is tartottunk pró-
bákat. A legkisebbek a Szőlőmagok 
csoportja óvodás- és alsó tagozatos 
gyerekekből tevődik össze. 
• Sárfehér Napok keretében ünne-

peltük meg 10 éves fennállásunkat.
• A Magyar Kultúra Napján, Sza-

badszálláson léptünk fel.
• izsákon az adventi gyertya-

gyújtást próbáltuk feledhetetlenné 
tenni. 
• Miskén, Fülöpszálláson, Erdély-

ben nagy sikerrel vendégszerepel-
tünk. 
• Gyermeknapon a horgász-tó ven-

dégei előtt adtuk elő műsorukat. 
• A Kecskeméten, az Erdei Ferenc 

Művelődési Központ előadásában, 
szerepeltünk nagy sikerrel. „Kétvíz-
köze „ című gála műsorban.
• izsákon a leglelkesebb néptán-

cosok adtak műsort, az önkéntes 
véradóknak.
• Májusban, Gála műsort szerve-

zett a szabadszállási egres Kis Lajos 
Néptáncegyüttes.  ezen a kistérségi 
találkozón mutatkozhattak be a 
környék településeinek néptáncos 
gyerekei. 
• Május 1-jén részt vettünk a kecs-

keméti majális felvonulásán.
• Ezen a nyáron Szőlőfürt csoport 

táncosai meghívást kapott Strul-
lendorfba.
• Néptáncos táborunkat Kalocsára 

szervezzük.
 A néptánc a gyerekek és felnőttek 

körében elismert lett, mert közvetíti 
azokat az értékeket, amelyek nélkül 
a magyar kultúra elképzelhetetlen. 
Izsák hírnevét, a 10 év alatt sok hely-
re elvittük, a határainkon túlra is, 
de fontosnak éreztük, hogy a helyi 
rendezvényeken is részt vegyünk.

Zeneiskola (Bíró Jánosné)

A 2009/2010-es tanév létszáma 
77 fő. Jól és kiegyensúlyozottan 
működött az oktatás a zeneiskolá-
ban. Ez köszönhető a személyi- és 
anyagi feltételeknek melyet a fenn-
tartó biztosít számunkra.
Az első félévben megrendeztük 

karácsony előtt az Adventi hangver-
senyt, majd január második felében 
a félévi vizsgákat. áprilisban eljutot-
tunk a gyerekénekkarral Kecskemét-
re a Lánchíd utcai általános iskola 
által megrendezett kórustalálkozóra, 
melynek mottója „más népek dalai” 
volt. Iskolánk furulyazenekara Honti 
György tanár úr vezetésével kísért 
bennünket egyedülálló módon re-
neszánsz zenét játszva.
Anyák napjára tanszaki hang-

versennyel örvendeztették meg a 
furulyás és hegedűs gyermekek 
az édesanyákat! május Közepén a 
„muzsikáljunk együtt” orgoványi 
zeneiskolai találkozón iskolánkat 
a furulyazenekar képviselte. Június 
elején, a tanévvégi vizsgán minden 
zeneiskolás tanuló számot adott 
az egész évben megszerzett zenei 
tudásukról.
A gyerekkórus 20 fővel délutáni 

órák keretében működött ebben a 
tanévben. Szinesítettük az ünnep-
ségek műsorát és részt vettünk 
a fent említett kórustalálkozón. 
Munkaközösség vezetőként kö-
szönöm a zenetanár kollégáim 
egész éves munkáját, Muzslai Irén 
Katalin és Briglovicsné Janovics 
Éva tanárnő segítségét a díszítő 
munkában!

Társastánc
(Stenczel Ferencné)

A három 7. osztály társastánc 
anyaga: 
• standard:Angol keringő, Bécsi 

keringő, Foxtrott 
• latin-amerikai táncok: Samba, 

Rumba, Cha-cha-cha, Party jive.
A tananyag ezen táncok alapfo-

galmait és alaplépéseit takarja. A 
gyerekek megismerkedtek az alap-
vető illemszabályokkal: felkérés, 
lekérés és tisztelettudó magatartás 
társasági közegben.
A két 8. osztály az előző évben 

elsajátított anyagmennyiség bő-
vítését tanulta. A két évfolyam 
2010. május 21-én záróünnepséget 
tartott és nagy sikerrel bemutatta 
a tanult táncokat.

Mazsorett
(Dr. Sőreghyné
Muladi Ildikó)

A nagylányok 10 fővel kitarta-
nak, önállóak és nagyon ügyesek. 
Úgy tűnik, innen diplomáznak és 
mennek majd férjhez. egy gyesen 
lévő régi tagunk gyakran visszajár 
edzésekre, olykor gyerekkel együtt. 
egyszóval családias a légkör.
A kicsik 15 fővel ügyesednek. Az 

előző időszakban sok volt a „jövés-
menés”, de ebben az évben stabi-
lizálódott a létszám. majd meglát-
juk, mit hoz a jövő! Ebben az évben 
mindkét csoport gyakran fellépett, 
aminek szívből örültek. Jól jött az 
önkormányzati támogatás, hiszen 
a kicsiknek új garnitúra ruha kel-
lett, mert kinőtték, a nagyok pedig 
kihízták a régit. Köszönjük!

Sítábor - Lackenhof 
/Ausztria/

2010. március 5-10.

Végre elérkezett az a nap, ami-
kor március 5-én reggel 7 órakor 
elindultunk Lackenhofba, a sítá-
borba.
Március 1-én egy picit beteg 

voltam, de szerintem csak egy szó 
volt az, ami miatt meggyógyultam: 
SÍTÁBOR. Péntekre kutya bajom 
sem volt. 
Szüleimmel kimentünk az iskola 

elé. Búcsút vettem tőlük, és elin-
dultunk. Útközben csodás tájakat 
láthattunk. A hosszú út után 
fogtuk a táskáinkat, és elfoglaltuk 
a szobákat.
Másnap reggel felöltöztünk, ki-

vittük a sílécet, és Ági nénivel, a 
kezdők síoktatójával lementünk 
egy szánkópályára. Amikor először 
lecsúsztam, tudtam, hogy ez lesz 
az én sportom! Délutánra rette-
netesen el voltam fáradva, de még 
akkor is jól ment a síelés. másnap 
sokat ügyesedtem, ezért a harma-
dik napon átkerültem ildi nénihez 
a középhaladók csoportjába. ez a 
nap is nagyon élvezetes volt, mert 
új pályákat próbálhattam ki. Na-
gyon tetszett a felvonó, mert izgal-
mas volt a levegőben lebegni.
Esténként vetélkedőkkel, csapat-

játékokkal töltöttük el az időt.
ez az egy hét számomra felejthe-

tetlen volt. rengeteg élménnyel 
tértem haza a családomhoz. Sze-
retnék még egyszer eljutni erre a 
csodálatos helyre!

Andrássy Brigitta
4.c osztály

Nagyon jó volt a 2010-es sítá-
bor!
Mindennap síeltünk, az estéket 

különféle programokkal töltöttük 
el. Voltak tréfás játékok, társasok 
és kártyajátékok is. A síoktatóink: 
Ildi néni, a 4. c osztályfőnöke és 
egyben a sí tábor vezetője, Ági 
néni síoktató, Edit néni iskolánk 
testnevelő tanára.
A panzió, ahol megszálltunk, 

nagyon szép volt, a neve: Son-
nenhof.
A második napon, amikor kimen-

tünk a sípályákra, és felültünk a 
sífelvonókra nagyon féltem, de 
amikor hátra néztem gyönyörű 
látvány tárult elém. én már másod-
szor mentem sí táborba, ezért Ildi 
néni csoportjába a középhaladók-
hoz kerültem. A sípályákon volt 
ugrató, melyen először nem volt 
bátorságom átmenni, de legyőztem 
a félelmem és nem bántam meg. A 
hét folyamán háromszor estem el. 
A síoktatásban volt iskolázás, ahol 
egyenként kellett elvégezni a fel-
adatokat. Volt szabad síelés, ahol 
egyedül síelhettünk le a hegyről. A 
héten felmentünk egy meredekebb 
pályára is.
Finomak voltak az ételek, mindig 

jól laktunk.

Az utolsó este a tanárok kiosztot-
ták a sí diplomákat. A minősítésem 
neve: a  hallgatag hegyikristály.
Nekem nagyon tetszett ez a hét, 

de szerintem ezt mindenki így 
gondolja, aki ott volt a sítábor-
ban. Nagyon szeretnék jövőre is 
elmenni!

Lakos Lilla
4.c osztály

Eljött a nagy nap, és elindultunk 
a sí táborba. Láttunk közben szép 
havas tájakat és kristálytiszta 
patakokat.
megérkeztünk Lackenhofba és 

elfoglaltuk a szállásunkat. Kipa-
koltunk és körülnéztünk. Leg-
jobban a játékszoba tetszett. este 
megnéztük a sípályát. Így telt az 
érkezés napja.
Másnap, amikor felébredtünk 40 

cm-es hó esett. Egész nap sűrű 
hóesésben síeltünk a hegyen. Az 
első és második napon a csoport-
társaimmal és ildi nénivel fedeztük 
fel az alsó pályaszakaszt. Volt 
olyan nap is,amikor a szüleimmel 
és a tesómmal közösen síeltünk. 
Velük felmentünk a piros és fekete 
pályákra is. Nagyon tetszett, hogy 
nagy sebességgel és biztonsággal 
le tudtam jönni minden pályáról. 
A táj fenn a csúcsról gyönyörű volt. 
Felvonózás közben, ha hátrate-
kintettem, láttam a völgyben a kis 
falut, ahol akkor laktunk.
Az esti programokban nagy él-

vezettel vettünk részt. Volt kár-
tyajáték, társasjáték és különböző 
vetélkedők. Szabadidőnkben na-
gyon szerettünk ping-pongozni. 
Néhány gyerek ott ünnepelte a  
szülinapját, névnapját és a lányo-
kat is itt köszöntöttük fel nőnap 
alkalmából.
Az utolsó nap délelőttjét síeléssel 

töltöttük el. Fáradtan, de nagy 
örömmel és sok-sok élménnyel 
indultunk haza.

Újszászi Márton 
4.c osztály

Erdei Iskola
Magyarkúton

2010.05.31-06.04.

A Börzsöny hegység az Északi-
középhegység legnyugatibb tagja 
a Duna és az ipoly folyók között. 
Legifjabb nemzeti parkunkhoz tar-
tozik. Természeti szépségeiről és 
több száz  forrásáról híres. A hegy-
vidék növény-és állatvilága nagyon 
változatos: közel 100 madárfaj 
költ itt, a több mint 70 védett nö-
vényfaj közül számos jégkorszaki 
maradványfaj. A nagyvadak közül 
a szarvas, a muflon, őz, vaddisznó 
a jellemző.
Ebben a gyönyörű környezetben 

töltött el 5 napot iskolánk 3. évfo-
lyama: 3.a, b osztályok. 
Speciális erdészeti programokon/ 

íjászat, solymászat, kisragado-
zók, vadászat, tanösvény, éjszakai 
túra / vettek részt tanulóink. A 
megvalósításhoz felhasználtuk a 
Jótékonysági bál bevételét, a Ta-
nítók Alapítványa az izsáki erdei 
Iskoláért  Alapítványtól, az Izsákért 
Közalapítványtól nyert pályázati 
támogatást, az IPR pályázat által 
nekünk juttatott összeget, az iskola 
Szülői Munkaközösségétől kapott 

anyagi támogatást. Köszönjük 
mindenkinek, aki segített!
A szélsőséges, csapadékos időjá-

rás ellenére tervezett programja-
inkat megvalósítottuk, a gyerekek 
megismerkedtek a hegyvidékkel, a 
Börzsöny növény és állatvilágával. 
Próbára tehették képességeiket, 
bővíthették ismereteiket.
A foglakozásokon, a kiránduláson 

készült képek és élménybeszámoló 
jól illusztrálják, milyen tartalma-
san és örömteli hangulatban telt el 
a tábor, annak ellenére, hogy mind-
végig a legfontosabb öltözékünk az 
esőkabát és a gumicsizma volt.
Köszönjük muzslai irén Katalin és 

Penczné Oláh Ibolya kolleganőink 
lelkiismerete segítségét!

Vargáné Nagy Katalin 3.a,    
Fodorné Bálint Éva 3.b

       tanító nénik

Mi tetszett a legjobban?

„Szóforgó - játék” keretében egy- 
egy élményt felidézve a 3. b osztály 
tanulói így összegezték az öt nap 
eseményeit:
 „medvék a Medve Otthonban, 

az őzgida, gímszarvas, farkasok, 
a Vácrátói Arborétum különle-
ges  növényei, „ciprusbabák”(a 
mocsárciprus légzőgyökerei) a 
szép táj, a barátságos faházak, a 
finom reggeli, ebéd, vacsora, az 
íjászkodás, kisemlős bemutató, 
az erdei tanösvényen megismert 
növények, állatnyomok, az éjszakai 
túra, bátorságpróba, a solymászat 
bemutatása, a vonatozás, a hajóút 
Visegrádra, Táncsics nevű sétahajó 
mely az izsáki gyerekekre várt, Vi-
segrádi Palota és Salamon-torony, 
a cseppkőbarlang, a Természettu-
dományi múzeum kiállításai.”  
Köszönjük, hogy erdei iskolások 

lehettünk!

Élményeim az erdei iskolából

Elérkezett az a nap, amit már 
hetek óta nagyon vártunk.
Az indulás reggelén nehéz volt 

a szülőktől való elválás, de nagy 
örömmel vágtunk neki az isme-
retlennek.
A hosszú utat érdekessé tette a táj 

szépsége és a különleges épületek 
látványa. Számomra felejthetetlen 
élményt jelentett az első állomás, 
a  medveotthon. Csodálatos érzés 
volt az, hogy a medvéket mézzel 
etethettem. Egy kis idő múlva 
elindultunk a szállásunkhoz. Ami-
kor megérkeztünk, kipakoltuk a 
csomagjainkat a buszból, majd a 
faházakhoz vezettek minket há-
zigazdáink. Berendezkedtünk és 
elmentünk vacsorázni.. A hosszú 
út után nagyon örültünk a finom, 
svédasztalos ételeknek. másnap 
esett az eső, és ez még így ment 
négy napon keresztül. ez mégsem 
szegte kedvünket, ugyanúgy élvez-
tük a programokat. ezek közül a 
kisállat bemutató tetszett a legjob-
ban. A solymászat is érdekes volt. 
még le is fényképezkedhettünk a 
Haris héjával. Az udvar végében 
lévő patak is kedves volt számom-
ra, bár nekünk  most a háborgó, 
egyre duzzadó felét mutatta. 
Szerdán este nem kis izgalommal 

készülődtünk az éjszakai túrára, 
ahol a bátorságpróba volt a legfélel-
metesebb. Néhány métert  teljes 
sötétségben, egyedül kellett meg-
tenni. A csütörtöki hajókirándulást 
semmi sem pótolhatja. A „táncsics 
„ nevű hajó gyönyörű volt, de a víz 
és a táj még csodálatosabb látványt 
nyújtott.
Pénteken, a hazaindulás reggelén 

kicsit szomorúan csomagoltunk 
össze, de azért már mindenkinek 
volt egy kis honvágya. utoljára A 
Pálvölgyi cseppkőbarlangot láto-
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gattuk meg. Nagyon félelmetes, de 
szép és érdekes volt
Hazafelé a buszon énekelve utaz-

tunk, és egyre vártuk, hogy meg-
lássuk az „Izsák” táblát. Fáradtan, 
sok-sok élménnyel szaladtunk 
szüleink karjaiba.
Nagyon megköszöntük a tanító 

néniknek, hogy öt napon át vi-
gyáztak ránk testileg és lelkileg. 
Amikor valakinek szüksége volt 
valamire, mindig számíthattunk 
az ő szeretetükre.
ez a pár nap örökké szívemben és 

emlékeimben fog maradni.

Tóth Nóra 3.a

Úszótanfolyam
a 3. évfolyamon

2009. november 27 -  2010. már-
cius 12-ig,  péntekenként 2x45 
perc úszásoktatásban vehettek 
részt a 3.a és 3.b osztály tanulói 
Kiskőrösön. Az osztályfőnökökön 
kívül a Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai a napközis nevelők és 
olykor- olykor a szülők segítettek 
a gyermekek felügyeletében és az 
oktatást követő - a hosszú hajú 
lányok esetében, nem kis feladatot 
jelentő - hajszárításban. Köszönjük 
munkájukat!

Vargáné Nagy Katalin 3.a   
Fodorné Bálint Éva 3.b       

   tanító nénik

Figyelem, fegyelem, kitartás

mindannyian nagyon vártuk az 
úszótanfolyamot.. Végre elérkezett 
a nap.
megérkeztünk az uszodába és ott 

megmutatták az öltözőnket. Gyula 
bácsi az oktató, már várt bennünket. 
Letusoltunk és mehettünk a langyos 
vízbe. Pillanatokon belül lubickol-
tunk is. Gyula bácsi azt kérte, hogy 
fel és le ugráljunk, mint egy labda. 
Aztán siklottunk is és végig kellett 
úszni egy levegővel a medencét. 
Gyula bácsi azt is megtanította, 
hogy mik az úszás szabályai: Fi-
GYELEM, FEGYELEM, KITARTÁS; 
teLJeS SiKer! igyekeztünk úgy 
végezni a gyakorlatokat, ahogyan 
az oktató bácsi kérte. mindannyian 
megtanultunk úszni. A tanfolyam 
felénél már a mély vízbe mehetett 
mindenki. Hideg volt, de mégis 
könnyebben lehetett gyakorolni 
ott az úszást. Sok fejest ugrottak a 
bátrabbak. Versenyeztünk is sokat. 
rengeteg élménnyel és örömmel 
tértünk vissza izsákra.

Jó lenne máskor is visszamenni. 
Gyula bácsi még biztosan adna 
új tanácsokat. Nagyon tetszett 
az úszótanfolyam. Köszönjük az 
iskolának és szüleinknek ezt a 
fantasztikus élményt!

  Csuri Viktória és
Daróczi Tamara  3.b

Vizes élmény

Kíváncsian vártam az első alkal-
mat. Hogyan fogok megtanulni 
úszni?
Végre eljött a várva várt nap, 

buszra ültünk és elindultunk Kis-
kőrösre. Az uszodában minden új 
volt számomra. 
Eleinte féltem a víztől, de Gyula 

bácsi tanácsai segítettek legyőzni a 
félelmemet. megtanultam a siker 
titkát: figyelem, fegyelem, kitartás. 
éva néni biztatása minden alka-
lommal megerősített. Gyula bácsi 
utasításait betartva elvégeztem a 
feladatokat. Ha számomra hihe-
tetlen is, de megtanultam úszni. 
Megszerettem a vizet, az úszást 
és nagyon sajnálom, hogy véget 
ért a tanfolyam. De jó lenne még 
uszodába járni!
Így történt, hogy megkedveltem 

a vizet és az úszást. Azóta még 
jobban várom a nyarat, hogy me-
hessek strandra és úszhassak. 

Nagy Bíborka 3.b

Az úszótanfolyam

Izgatottan készülődtünk az úszó-
tanfolyamra, mivel mi követ-
keztünk az úszásban. Kati néni 
elmondta, hogy mire számítsunk. 
Aztán jött a busz, hogy elvigyen 
minket Kiskőrösre.
Amikor odaértünk az uszodába, 

a lányok és a fiúk külön öltözőbe 
mentek. Átöltöztünk fürdőruhára 
és átmentünk egy hideg lábmosó 
vízen.  Gyula bácsi (az oktató) 
elkezdte megjegyezni a nevünket. 
ezek után belekezdtünk a tanu-
lásba.  Különféle feladatok vártak 
ránk. Például Gyula bácsi kisau-
tókat dobott a vízbe, és nekünk 
fel kellett őket hozni a felszínre. 
Tanultunk még lebegést, siklást, 
gyorsúszást, békaúszást, aztán a 
vízben fel kellett emelni a másikat. 
Ezután játszottunk olyat is, hogy ha 
megfogott valakit a fogó,terpeszbe 
kellett állnia. ez volt a terpeszfogó. 
A második alkalommal már bele-
mentünk a nagymedencébe. én 
még nem mertem belemerészked-
ni. A többiek már bele is ugrottak. 
A nagymedence nagyon hideg volt, 
de a végére meg lehetett szokni. Az 
egyik alkalommal viziröpiztünk is. 
mindig izgatottan léptünk a tettek 
mezejére, csak az volt a baj, hogy 
sok-sok vizet nyeltünk. Voltak al-
kalmak, hogy kijöttünk a vízből, és 
nagyon fáztunk, de gyorsan meg-
szárítkoztunk. mindig a gyermekj-
ólléti szolgálattól jöttek segíteni az 
öltözködésben és hajszárításban. 
Kati néni készített fotókat is, 
és egyszer Jancsi bácsi is felvett 
minket a kölyök tv nevében. Az 
utolsó alkalommal belementünk 
a termálvízbe is.  A termálvízben 
az volt a legjobb, hogy a szélén a 
víz bugyborékolt. Akik ott úsztak 
biztos meg voltak lepve. egyszer 
csak a semmiből a közepén termett 
az összes bugyborékoló víz. Nem 
mertem odamenni, mert a közelé-
ben olyan kis karikák voltak, amik 
sütötték a talpunkat. egy bajom 
volt a termállal, mégpedig az, hogy 
túl sós volt. ez egy örök emlék ma-
rad, de sajnos ebből kimaradt egy 
osztálytársunk. Ő az egyik máso-
dikos osztállyal maradt addig, míg 
mi úsztunk. Sebaj, mi is meséltünk 
neki, ő is mesélt nekünk.
A végére mindenki megtanult 

úszni. Nagyon rossz volt, mikor a 
végén el kellett búcsúzni. Nagyon 
sokat tanultunk, és én alig várom, 
hogy a tanultakat a Balatonon 
alkalmazhassam.   

Csontos Viktória 3.a.

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk mindig 

fontos feladatának tartotta, hogy a 
diákok érdekének képviselete mel-
lett, tevékenységei között helyet 
kapjon a közéletiségre nevelés, 
a szabadidő kulturált eltöltésére 
szoktatás. ennek szellemében 
szerveztük programjainkat. Az 
év során folytattuk az osztályok 
közötti pontversenyünket, szépí-
tettük faliújságjainkat, szerveztük 
foci- , zsinórlabda-, csocsó- és 
kosárlabda bajnokságunkat. Az 
év folyamán többször (ősszel, 
télen és tavasszal) csábítottuk 
a szabadba az osztályokat. A 
havonta megtartott diáktanács-
ülésen beszéltük meg a felmerült 
problémákat, feladatokat. Az 
őszi hónapokban kisállatok be-
mutatkozóját bonyolítottuk le. 
A Sárfehér Napok programjairól 
rajzokat készítettünk. A karácsony 
közeledtével ismét megrendeztük 
a már hagyományosnak mondha-
tó jótékonysági ruha- és játék-
gyűjtést. A fiatalabbak meseíró 
pályázatunkon mérhették össze 
tehetségüket  Az ajándékkészítő 
délutánon kedves kis ajándékokat 
hajtogathattak és ragaszthattak a 
gyerekek.  A farsangi bálat nagy 
érdeklődés övezte, nagyon sok 
szép és ötletes jelmezeket és táti-
ka előadásokat láthattunk . A téli 
hónapok programjaihoz tartozott 
a  tamba  bajnokság is. tavasszal 
a plüss maci kiállításon nyüzsög-
hettünk. A papírgyűjtés az idén is 
megmozgatta a lelkes tanulókat és 
a szülőket is egyaránt. A korábbi 
évekhez hasonló mennyiségű pa-
pírt sikerült összegyűjteni ebben 
az évben is.  A könyvtárhasználati 
vetélkedőn az  iskolai könyvtáro-
sunk által összeállított feladatok-
kal mérhették össze ügyességüket 
és abc-tudásukat az osztályok 
képviselői. Reméljük, a tanév 
folyamán minden diákunk talált 
olyan programot, amely maradan-
dó élményt nyújtott számára.

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit

 diákönkormányzat vezetői

Gondolatok
a napközis
munkáról

A napközi otthon tevékeny-
ségrendszere kiegészíti, bővíti a 
tanórai munka keretében folyó 
nevelő-oktató munkát, de olyan 
művelődési anyagot is közvetít, 
amely kiszorul a tanítási órákból, 
a családi nevelésből, amely egé-
szen újat is ad, ami a gyermeki 
személyiség minél sokoldalúbb, 
teljesebb fejlődését szolgálja.
Mindez nagy faladatot, felelős-

séget ró ránk. ennek csak akkor 
tudunk megfelelni, ha közös 
tevékenységünk középpontjába a 
gyermeket helyezzük, s minden 
téren ehhez igazodunk, ha gyer-
mekszeretetünktől vezérelve 
minden tőlünk telhetőt megte-
szünk azért, hogy a tudás meg-
szerzése ne verejtékes kín, ha-
nem örömteli felfedezés legyen. 
Éppen ezért, nevelőmunkánk 
vázát a tanulók egész szemé-
lyiségének alakítása, formálása 
adja, kellő hangsúlyt kapva az 
értelmi képességek fejlesztése 
mellett az érzelmi és erkölcsi 
nevelés is, figyelembe véve az el-
térő adottságokat, képességeket, 
igényeket, körülményeket.
A 2009/2010-es tanévben mun-

kaközösségünk 5 csoporttal igye-
kezett megvalósítani mindezt.      
A tanulás mellett, iskolánkban 
kiemelt feladatként jelöltük meg 
az egészséges életmódra neve-
lést is, az egészségmegőrzést, az 
egészségfejlesztés jelentőségét. 
Ez sokrétű munkát követelő cél 
volt, hisz nem kevesebbről volt 
szó, mint arról, hogy tanuló-
ink megtanuljanak egészséges, 
helyes életritmus szerint élni, 
ismerjék és alkalmazzák az 
egészségügyi, valamint a munka 
higiéniájára vonatkozó szabályo-
kat, meg tudják előzni, el tudják 
hárítani a baleseteket és legyen 
igényük a testedzésre, sportra, 
mozgásos játékokra, erőkifejtés-
re és mindezekkel együtt szebb, 
örömtelibb életük legyen.
A napi munkánk gerincét min-

dig a tananyag, a konkrét aznapi 
feladatok mennyisége, fajtája 
határozta meg. Tudjuk, mind az 
osztálymunka, mind a napközi 
otthonban való tanulás, eléggé 
igénybe veszi a gyerekek szel-
lemi erejét. ezért szükségesnek 
tartottuk, hogy a két tanulási idő 
minél távolabb essék egymástól, 
legyen közte kikapcsolódás, pi-
henés. Ez lehetett séta, beszélge-
tés, játék a szabadban - eső ese-
tén a tanteremben, - manuális 
tevékenység, szabadfoglalkozás. 
De a spontán játékok is nélkü-
lözhetetlenek voltak, mert feles-
leges és káros tevékenységüket a 
gyerekek igyekeztek kiküszöböl-
ni. Sok öröm forrása volt egy-egy 
szervezett sportfoglalkozás is, 
mivel a közös játékélmények ha-
tása átsugárzott a napközi egész 
életére, s vonzóvá tette a többi 
tevékenységet is.
Az egészséges életre neveléshez 

tartozott az is, hogy gyerekein-
ket megtanítsuk tanulni. Önál-
lóságra, önellenőrzésre, az egy-
másnak nyújtó segítségadásra s 
egyben a gyermekek képessége-
ire, igényeire építve szerveztük 
meg tevékenységeinket, hogy 
a tanulás is örömforrás legyen 
számukra. Ugyanis, a gyermekek 
csak akkor „irtóznak” a tanulás-
tól, ha számukra teljesíthetetlen 
követelmények elé állítjuk őket, 

ha törekvéseiket állandó kudarc, 
vagy kudarcsorozat kíséri. ez 
pedig legnagyobb mértékben 
rajtunk múlik.
Az első osztályosoknál fontos 

volt a szokások, hagyományok 
kiépítése, folyamatos gyakorlása 
a kezdettől fogva. Közös előké-
szítés után önállóan, állandó 
ellenőrzés mellett tanulták meg 
a legalapvetőbb technikákat, 
oldották meg a feladatokat, s 
csak ott segítettünk, ahol erre 
feltétlenül szükség volt. A han-
gos olvasást igyekeztünk minden 
nap közösen, és ha az idő is 
engedte, egyénileg is gyakorol-
ni. Nagy figyelmet fordítottunk 
az írásbeli házi feladatoknál a 
külalakra, hisz ebben a korban 
kell kialakítani az igényességre 
való igényt.  A munkájukat mi 
ellenőriztük, értékeltük, de már 
nagyon ügyesen végezték, az ön-
ellenőrzést, az önértékelést is.
A másodikosok, harmadikosok 

többsége önálló, kevés segítség-
gel, egyre tudatosodó figyelem-
mel képes feladatait megoldani. 
Házi feladataik elkészítéséhez 
kevés segítséget igényeltek, mert 
koruknak megfelelő, igen jól elő-
készített, elegendő mennyiségű 
feladatot kaptak. ellenben han-
gos olvasásra, korrepetálásra, te-
hetséggondozásra, differenciált   
foglalkoztatás  megvalósítására 
kevés idő jutott.
A 4.,5.,6. osztályokat magába 

foglaló csoportokban is a legfon-
tosabb feladat a tanulás volt. A 
leckék hiánytalan elvégzését fő-
ként az arra rászoruló gyerekek-
nél szorgalmazták következete-
sen a nevelők. De a tanulmányi 
munka megszervezése, a sok és 
különböző időben lévő délutáni 
elfoglaltságok miatt, erőfeszí-
tésükbe került, hogy nem csak 
mennyiségi, hanem minőségi 
ellenőrzésre is törekedjenek. A 
tehetséggondozásra is igyekez-
tek odafigyelni, és ösztönözték a 
gyerekeket a szorgalmi feladatok 
elvégzésére is.
A napköziben dolgozó neve-

lőknek sosem volt, s ma sincs 
könnyű dolga. De munkánkhoz 
erőt ad a ránk bízott, szeretetre, 
jó szóra éhes gyermekek kíváncsi 
tekintete, őszinte érzései, sosem 
lankadó tudásvágya, ragaszko-
dása.
Minden év júniusában, amikor 

a napközis nevelő elengedi az 
egy éven át vezetett 25 - 30 
tanulója kezét, elkerülhetetlen 
a visszanézés, a számadás. Mit 
végeztem, mit tudtam nyújtani 
a gyerekeknek, milyen tapasz-
talatokkal gazdagodtam az eltelt 
évben.
Emlékek sokasága vesz körül, 

arcok, szituációk, megtorpa-
nások bukkannak elő az eltelt 
hónapokból, mondatokba sűrű-
södnek és segítenek az újrakez-
désben. mert a gyerekek boldog-
sága a mi boldogságunk is. ezért 
próbálunk nap, mint nap valami 
egyedit, valami pótolhatatlant, 
különlegeset adni, s ezért örü-
lünk, ha ez egy morzsányit is, 
de sikerült.
Mi, a napköziben tanító vala-

mennyi nevelő, úgy gondoljuk, 
hogy jó eredményekben, érde-
kes tevékenységekben gazdag, 
sikeres tanévet zártunk. A nyári 
szünetre pedig- szülőknek-, 
neve lőknek - ,  gye rekeknek 
egyaránt, - nagyon jó vakációt 
kívánunk!

Muzslai Irén Katalin
    munkaközösség vezető
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Továbbtanulás
A 8. évfolyam létszáma: 62 fő
8.a 28 fő (Ebből 1 fő nem tanul 

tovább, betöltötte 18. életévét.)
8.b 27 fő
8.d 7 fő
Diákjaink korlátlan számú je-

lentkezési lapot adhattak be 2010. 
február 19-ig.
Idén 31 középiskolába 178 db 

jelentkezési lapot továbbítottunk.
A felvételi eljárás után, április 

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

latípusokban folytatják tanul-
mányaikat diákjaink:
Gimnáziumban 10 fő (16 %)
Szakközépiskolában 26 fő (42 %)
Szakiskolában 18 fő (29 %)
Speciális szakiskolában 7 fő (11% )
Nem tanul tovább 1 fő (2 %)
Az alábbi városokban tanulnak 

majd tovább:
Kecskemét 35 fő (56 %)
Kiskőrös 13 fő (21 %) 
Kiskunmajsa 5 fő (8 %)
Kiskunfélegyháza 4 fő (7 %)
Kiskunhalas 1 fő (2 %) 
Kecel 1 fő (2 %)
Dunaújváros 1 fő (2 %)  
Hódmezővásárhely 1 fő (2 %)

Dr. Turainé Lakatos Edit
pályaválasztási felelős

Kedves Olvasó!
Köszönjük, hogy végigolvasta 

cikkeinket, bemutatkozásainkat, 
eredményeinket.
Mindezt tettük azért, hogy bepil-

lantást nyerhessenek éves mun-
kánkba, sikereinkbe. Mindannyian 
büszkék lehessünk azokra a tanu-
lóinkra, akik tovább öregbítették 
iskolánk hírnevét. ez a sok szép 
eredmény köszönhető pedagógu-
saink lelkiismeretes munkájának, 
valamint a fenntartó által biztosí-
tott tárgyi feltételeknek.
mindannyiunk nevében szeret-

ném megköszönni az Önkormány-
zat, a szülők és valamennyi velünk 
kapcsolatban álló partnerek segítő 
támogatását.
Minden kedves olvasónak, min-

den izsáki lakosnak szép és vidám 
nyarat kívánunk!
Az összeállítást szerkesztette: 

Frankó Jánosné
igazgatóhelyettes

Gyermek- és
ifjúságvédelmi 

munkáról
Az általános gyermekvédelem a 

gyermekek családban történő ne-
velésének támogatását, a veszélyez-
tetettségnek a megelőzését jelenti. 
Ez a megelőző tevékenység döntő 
részben az oktatási, egészségügyi és 
szociális intézményhálózatban való-
sul meg, az egyes ágazatok komplex 
együttműködésén alapul. 
Az iskolai szociális munka sokrétű 

feladat, tágabb értelemben jelenti 
azt, hogy maga az iskola tevékeny-
sége, működése biztosítsa, hogy 
egyik tanulót se érjen származása, 
színe, neme, vallása, nemzeti etni-
kai hovatartozása, vagy bármilyen 
más oknál fogva hátrányos megkü-
lönböztetés, sőt segítse leküzdeni 
azokat a hátrányokat, amelyeket 
családi vagy vagyoni helyzetéből 
egyébként következnének. 
Szűkebb értelemben vett gyermek- 

és ifjúságvédelem az iskolában 
azt jelenti, hogy a tanulókat- a 
környezete, családja vagy bármely 
más miatt- veszélyeztető körül-
mények felismerése, megelőzése, 
illetve megszüntetése érdekében 
az iskolának is meg  kell tennie 
azokat a lépéseket, amelyeket a 
törvény előír.
A családok segítése ott eredmé-

nyes igazán, ahol a gyermekvé-
delemben dolgozó szakemberek  
nem szigetként működnek, hanem 
csomópontként, a gyermekvédelem 
szerves részeként. ezért tagjai va-
gyunk városunkban működő észle-
lő- és jelzőrendszernek, melynek 
törvényi elnevezéséből adódóan a 
feladatunk kettős.
Egyrészt figyelemmel kísérjük a 

helyi társadalom szociális helyzeté-
nek alakulását, változásait, másrészt 
jelezzük a veszélyeztetettség tényét 
a probléma típusának megfelelően 
a legmegfelelőbb helyre, és közre-
működünk abban, hogy a probléma 
megszűnjön, illetve az előfordulá-
sok gyakorisága csökkenjen. 
Fontos, hogy a probléma jelzé-

se időben eljusson az illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálathoz annak 
orvoslása céljából. 
Szem előtt kell tartanunk azt is, 

hogy a gyermekvédelemben dol-
gozó szakemberek munkájának 
alapját képezi a prevenció, amelyet 
az egymásra épülés logikája jelle-
mez, vagyis hogy mindegyik szint 
a súlyosabb állapot kialakulását 
előzi meg.

Elsődleges prevenció:
A probléma, a konfliktus kialaku-

lásának megelőzése, például pénz-
beli, természetbeli juttatások, men-
tálhigiénés gondozás. ebben óriási 
segítséget nyújtunk egymásnak az 
intézményi kapcsolattartáson ke-
resztül (pl. szociális ügyintéző, aki a 
pénzbeli támogatások igénylésénél 
játszik fontos szerepet). Tehát a 
zökkenőmentes információ áramlás 
és együttműködés létszükséglet.

Másodlagos prevenció:
A probléma kialakulását követően 

a veszélyeztetett gyermek:
-családon belüli, 
-vagy más elhelyezési formában 

való gondozása.

Harmadlagos prevenció:
Utógondozás, a gyermekvédelmi 

alapellátás mint közszolgáltatás a 
gyermekre irányul, és az ő jogainak 
biztosítása a feladat. 

ebben a tanévben a veszélyeztetett 
tanulók száma 29 fő volt, akiket 
a Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálat alapellátás, ill. védelembe 
vétel keretein belül gondoz. ez eset-
ben a családokkal sokkal szorosabb 
kapcsolatot kell tartanunk mind az 
iskola, mind pedig a Gyermekjóléti 
Szolgálat részéről.
Az óvodai, iskolai szociális mun-

ka érzékelhető előnye, hogy a 
pedagógusokkal és a szülőkkel 
együttműködve az esetek jelentős 
részében megelőzhető, hogy a gyer-
mek bekerüljön a gyermekvédelem 
rendszerébe.
A súlyos problémák mögött sok-

szor a munkanélküliség, szegénység 
húzódik. Szinte minden esetben, 
amikor a gyermek magatartási-, 
beilleszkedési problémákkal küzd 
a háttérben problémás család talál-
ható (erőszak jelenléte a családban, 
alacsony iskolázottsági szint, család 
izoláltsága ...).
Közös célunk, hogy a családok mű-

ködésének segítésével a gyermeken 
mutatkozó érzelmi és magatartási 
zavarokat korán felismerjük, erő-
sítsük a szülői szerepeket, illetve 
kompetenciákat.

Sörösné Boldóczki Tímea
Gyermekjóléti -és Család-
segítő Szolgálat vezetője

Az iskolai könyv-
tár éves munkája
A 2009/2010-es tanév is nagyon 

sikeresnek mondható az iskolai 
könyvtár számára. idén is több új 
diák iratkozott be a könyvtárba, 
és örömmel mondhatom el, hogy 
sokan látogatták a könyvtárat a ki-
csiktől a nagyokig egyaránt.
A könyvtár állományának bőví-

tésére is sor került, ugyanis idén a 
maholnap Alapítvány írt ki egy pá-
lyázatot, melyen könyvadományokat 
lehetett nyerni. Az iskolai könyvtár 
100.980 Ft értékben nyert ezen a 
pályázaton könyveket. 
Az új tanévben sikerült elindítani 

a könyvbarát szakkört, melyet a 
felső tagozat 6. évfolyamos tanulói 
nagyon nagy kedvvel látogattak. 
A könyvtár egyéb programjai közül 

először a Benedek Elek emléknapot 
szeretném megemlíteni, amely 
2009. október 2-án került megren-
dezésre. Az emléknapon a napközis 
diákok és nevelőik vettek részt. 

minden csoportnak tartottam egy 
rövid prezentációt, amely Benedek 
Elek életéről és munkásságáról szólt, 
majd meghallgattunk egy mesét a 
nagy meseírótól. Az emléknaphoz 
kapcsolódóan kihirdettünk egy 
rajzversenyt is, melynek keretében 
a gyerekeknek a meghallgatott me-
sét kellett illusztrálniuk. minden 
napközis csoportból az első három 
helyezettet díjaztuk. 
A könyvtár másik nagyobb szabású 

programja a karácsonyi kézműves 
foglalkozás volt, amelyet 2009. 
december 15-én tartottunk meg. A 
foglalkozás anyagi támogatója idén 
a DÖK mellett az iPr-csoport volt. 
mivel több pénz állt rendelkezé-
sünkre, ezért többféle foglalkozást 
lehetett tartani, aminek a gyerekek 
nagyon örültek. Az alsós- és felsős 
tanárok mellett tartott foglalkozást 
a Nyugdíjas klub és a Gyermekjóléti 
szolgálat is. 
A tavaly év végén meghirdetett 

SiÓ- iskolatáska pályázat keretében 
az iskolánk megnyerte a különdíjat, 
a SiÓ- iskola-bulit. ezt a sikert a 
színvonalas rajzoknak köszönhetjük, 
melyeknek elkészítésében sokat se-
gített a gyerekeknek Briglovicsné Ja-
novics Éva tanárnő. A nyeremények 
a következők voltak: SIÓ- üdítők, 
SIÓ- gyümölcspürék, melyeket a 
gyerekek örömmel fogyasztottak el 
a tanév során.
Tavasszal, az eddigi évekhez ha-

sonlóan, megrendezésre került a 
könyvtári vetélkedő. A gyerekek 
jól érezték magukat a versenyen, 
és ezúton is biztatok mindenkit, 
hogy rendszeresen látogasson el az 
iskolai könyvtárba, kutakodjon a 
régi- és új könyvek között, hiszen 
a versenyre már év elejétől kezdve 
lehet készülődni!
A második félévben is sikerült bő-

víteni a könyvtár állományát, amit a 
tanítók Alapítványa az izsáki erdei 
Iskoláért elnevezésű szervezetnek 
köszönhetünk. Az iskolai könyvtárat 
15. 000 Ft-tal támogatták, melynek 
segítségével több új mesekönyvet, 
ismeretterjesztő könyvet vásárolhat-
tam az iskolai könyvtár számára.
Rengeteg jó, és érdekes könyvet 

rejtenek könyvtárunk polcai, tehát 
minden kedves gyermeket és felnőt-
tet szeretnék arra biztatni, hogy lá-
togassa rendszeresen az intézményt, 
és kutakodjon a könyvek között.
„Hiszem, hogy amikor valaki köny-

vet olvas, a fejében megszületik a 
saját filmje, arcot teremt a szereplők-
nek, megrendezi a jeleneteket, hallja a 
hangokat, érzi a szagokat.”
             /Paulo Coelho/ 

Csalogató

 Az iskolai könyvtár szeptembertől 
júniusig várja a kedves pedagóguso-
kat, az olvasni és tanulni vágyó diá-
kokat. eddig minden évben sikerült 
új könyvekkel bővíteni a könyvtár 
állományát, így mindenki kedvére 
válogathat az újabb, illetve a régebbi 
könyvek között. 
A könyvtárban természetesen nem 

csak kölcsönözésre és olvasásra van 
lehetőség. Egész tanévben, heti 
egy órában, könyvbarát szakkörön 
ismerkedhettek meg a gyerekek a 
könyvtár működésével, feladataival. 
Ezen kívül minden évben, tavasszal 
kerül megrendezésre a könyvtári 
vetélkedő, melyen a felső tagozatos 
osztályok vesznek részt. eddigi 
tapasztalataim alapján elmond-
hatom, hogy a gyerekek jól érzik 
magukat ezeken a délutánokon, és 
örömmel keresgélnek, kutatnak a 
könyvtárban.
Jövőre is szeretettel vár minden 

érdeklődő, és olvasni vágyó diákot 
az iskolai könyvtár.

Lavati Erzsébet
könyvtáros tanár

Média szakkör, 
Kölyök Tv

Fő feladatunknak tekintettük,  
- mint az elmúlt évben is -  az is-
kolában folyó színvonalas oktató-, 
nevelőmunka eredményeinek, a 
gyermekek tanulmányi, kulturális 
és sport versenyeken nyújtott tel-
jesítményeinek, az intézményben 
zajló eseményeknek, a tanórán 
kívüli tevékenységeknek a folya-
matos bemutatását, a szülőkkel, a 
várossal történő mind jobb megis-
mertetését. 
A Kölyök TV 2003 októberében 

az előkészítő, szervező munkával 
indult és az első adással 2004 janu-
árjában jelentkezett, azóta folyama-
tosan működik.
A 2009/2010-es tanév során a 

Kölyök tV stúdiójának technikai 
fejlesztését tovább tudtuk foly-
tatni, az iskola vezetés, a város 
önkormányzata, az ITV, valamint 
Szénási Sándor elektrotechnikai 
műszerész támogatásával, valamint 
egy pályázat elnyerésével. Így a tech-
nikai eszközeink világítás technikai 
eszközökkel, mikrofonokkal, nagy 
teljesítményű számítástechnikai 
berendezéssel bővült. 
A szakköri munka végzése során, a 

gyerekek megismerhetik a különbö-
ző technikai eszközöket és azokat a 
gyakorlatban használni is tudják.
A média szakkör munkája kapcso-

lódik a média ismeretek tantárgy 
anyagához és lehetőséget biztosít az 
ott szerzett elméleti ismeretek gya-
korlatban történő megismeréséhez. 
A 8. évfolyamosok négy csoportban 
kisfilmeket készítettek különböző 
témákban. Kiemelném a 8.b osztály 
lelkesedését, akik nem kevés mun-
kával rövid videó anyagot készítettek 
osztályfőnöküknek.
A szakkör nagy aktivitással kap-

csolódott be a TÁMOP 3.1.4. és az 
iPr pályázatok munkájába. részt 
vettünk az anyagok gyűjtésében, a 
témahetek, projektek dokumentá-
lásában, valamint kisebb animációs 
filmek készítésével segítettük a 
tanórákat. Ezekről a Kölyök TV adá-
saiban rendszeresen foglalkoztunk, 
és megismertettük a nézőinkkel.    
Ebben a tanévben is, a média 

szakkör keretében működött a Kö-
lyök TV.  Heti 2x1 óra adásidővel 
rendelkezünk, csütörtökönként új 
műsorral, a szerdai napokon pedig 
ismétléssel jelentkezünk. Nagyon 
sok anyagunk van ami    -idő hiá-
nyában - nem tudott adásba kerülni. 
Úgy gondoljuk, hogy az új műsorok 
számát növelnünk kell az ismétlések 
rovására. 
Ebben a tanévben eddig  41 mű-

sort készítettünk, ami az ismétlé-
sekkel együtt  6186  perc műsoridőt 
tesz ki.
Sok érdekes riportot, interjút, tudó-

sítást készítettünk. A teljesség igénye 
nélkül, csak néhányat említek meg.
Bemutattuk a mazsorett csoportok, 

a néptáncosok, a modern táncosok, 
a Flash táncklub, a DCL-7 táncklub 
fellépéseit, a sportolóinkat területi, 
megyei, országos versenyeit, a kü-
lönböző szakkörök tevékenységét.
Tudósítottunk a Sárfehér Napokról, 

a jótékonysági rendezvényről, rend-
hagyó irodalom órákról, rendhagyó 
német óráról, kirándulásokról.
Segítettük a pályaválasztást, bemu-

tatva a környező középiskolákat, és 
még hosszasan lehetne folytatni a 
felsorolást.
Műsorainkat igyekeztünk érdekes-

sé, változatossá tenni. A kapott vis-
szajelzések alapján megállapítható, 
hogy magas a nézettségünk.
Munkánkat kibővítettük a nyomta-

tott sajtó készítésével is. A szakkör 
tagjai részt vettek a cikkek írásában. 
A SALÁTA című iskolaújság szer-

kesztését, nyomtatását önállóan 
végezték, a Diák Önkormányzattal 
együttműködve. A jól sikerült cik-
keket, interjúkat az IZSÁKI HÍREK-
ben is megjelentetjük.
A tanév során az internetre is 

kiléptünk, az internetes újságírás 
alapjainak elsajátításával.
 A lelkes csapatunkban 21 fő diák 

riporter, (File Nelli 3.b, Aczél Viktó-
ria 4.a, Andrási Brigitta 4.c, Lakatos 
Erika 4.b, Horvát Soma 5.a, Ádám 
Edit 5.a, Kutas Domonkos 5.a, Ko-
vács Fanni 5.c,Józsa László 6.b, Ko-
vács Réka 6.b, Virág Lola 6.b, Tóth 
Cintia 7.c, Gréczi Lilla 7.c, Nagy 
Adrien 7.c, Jakab Vivien 7. b, Hucsi 
Evelin 7.d, Kelemen Kitti 8.a, Józsa 
Gyöngyi 8.b, Juhász Csenge 8.b, 
Fejszés Dorina 8.b REFI Kecskemét) 
5 fő középiskolás, (Józsa Tímea 11.c, 
Molnár Eszter 11.c, Apró Bernadett 
10.c, Fekete Rebeka 9.g,) valamint 
1 fő „főtechnikus” (Geiger Zoltán 
12.b) 1 fő óvodás a legfiatalabb 
tagunk (Kelemen Szimonetta nagy-
csoportos óvodás) tevékenykedik 
folyamatosan és aktívan.
Szeretném  kiemelni, hogy az 

óvodástól a középiskolásig jó han-
gulatban, eredményesen, közösen  
végzik munkájukat.
 Ez úton is szeretnék köszönetet 

mondani:
Izsák város Önkormányzatának, a 

szülői munkaközösségnek az anyagi 
feltételek biztosításáért, Hambalkó 
Ferenc igazgató úrnak, aki minden 
területen segíti munkánkat, Tetézi 
Lajos és Tetézi Attila uraknak, akik 
segítik és támogatják képernyőn való 
megjelenésünket, Szénási Sándor 
elektrotechnikai műszerésznek, 
önzetlen támogatásáért, azoknak a 
diákoknak, akik egy-egy alkalommal 
segítik munkánkat.
Végül, de nem utolsó sorban 

köszönetet mondok mindazoknak, 
akik vállalták a Kölyök tV-ben való 
szereplést!            Némedi János

szakkörvezető
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Pénzügyekről mindenkinek 3.
Hiteles döntések

Továbbtanulók támogatása

Száz éve született az első 
izsáki újság szerkesztője

Sorozatunk előző két 
részében a megtakarítások 
fontosságát hangsúlyoztuk. 
Azonban előbb vagy utóbb 
majdnem mindannyian 
szembesülünk a hitelfelvétel 
lehetőségével is. Igaz, ma-
napság már nem olyan kön-
nyen szánjuk rá magunkat 
a hitelfelvételre, de higgyük 
el, körültekintő választással 
a törlesztések során sem ér 
majd minket váratlan megle-
petés. Számos hitellehetőség 
áll rendelkezésünkre, ezek 
közül most a jelzáloghitelek-
kel foglalkozunk bővebben, 
bár az alábbiakat minden 
hitelfelvétel előtt érdemes 
átgondolni.
Először vizsgáljuk meg, mire 

érdemes hitelt felvenni. A jól 
megválasztott hitel ugyanis 
értéket, pénzt teremt. Példá-
ul ha lakást veszünk, annak 
értéke megmarad, sőt kedve-
ző ingatlanpiaci változások 
esetén nőhet is, valamint így 
nem másnak kell a lakbért 
fizetni, hanem saját lakásunk 
árát törlesztjük. A sokszor 
csak hitelből megvalósítható 
lakáskorszerűsítés - tető- és 
nyílászárócsere, szigetelés, 
megújuló energiaforrások al-
kalmazása - szintén számot-
tevő megtakarítással járhat. 
Emellett jelentős összeget 
lehet spórolni a régi, sokat 
szervizelt, nagy fogyasztású 
autónk lecserélésével is. 
Amennyiben hitelfelvétel 

mellett döntöttünk, érdemes 
átgondolni azt is, mekko-
ra összeget tudunk felven-
ni. Nézzük meg ezt a bank 
szemszögéből. A bank azzal, 
hogy kölcsönadja a pénzét, 
bizonyos kockázatot vállal, 
ezért a hitel kihelyezése 
előtt megvizsgálja, mennyire 
biztosított annak későbbi 
visszafizetése. Ehhez először 
megállapítja az ingatlan piaci 
értékét: ezt hívják érték-
becslésnek. A bank a piaci 
érték alapján határozza meg 
az ingatlan hitelbiztosítéki 
értékét (HBÉ). Ez az az ér-
ték, ami megmutatja, hogy 
az ingatlan mekkora hitellel 
terhelhető, tehát mekkora 
az a maximális hitel, amit 
az ügyfél a legjobb esetben 
kaphat. Azonban ez csak a 
„biztosíték”, a bank azt is 
vizsgálja, hogy az ügyfél a 
későbbiekben tudja-e fizetni 
a törlesztőrészleteket. Ehhez 
igazolni kell a havi, legalább 
a mindenkori minimálbér 
összegét elérő jövedelem 
meglétét is. általánosságban 
elmondható, hogy minél 
nagyobb ez a jövedelem, 
annál nagyobb hitelt tudunk 
felvenni, természetesen a 
HBÉ keretein belül. 
Természetesen az is fontos, 

hogy magunk is átgondoljuk, 
mekkora havi kiadást tudunk 
vállalni. Vegyük számításba, 
hogy a kezdeti törlesztőrész-
let a futamidő alatt megemel-
kedhet, vagy a jövedelmünk 
váratlanul lecsökkenhet, 
esetleg nem várt kiadások 
merülhetnek fel. Hitelfelvé-
tel előtt mérlegeljük, hogy a 
jövedelmünk mekkora részét 
tudjuk a törlesztésre fordí-
tani még váratlan esemény 
bekövetkezte esetén is. Ne 
feledkezzünk meg arról sem, 

hogy a jövedelmünkből nem-
csak a hitelt kell törleszteni, 
hanem egyéb kötelezettsé-
geket is (közüzemi számlák, 
étkezés, ruházkodás, stb). 
A mérlegelésben a PSzáF 
honlapján található háztar-
tási költségvetés-számító 
program is segítségünkre 
lehet. 
Fontos, hogy ne csak a 

jelenlegi helyzettel szá-
moljunk. A futamidő alatt 
bekövetkezhetnek egyéb 
rendkívüli események is, 
például munkanélküliség, 
rokkantság, haláleset. A hitel 
mellé törlesztési biztosítás 
megkötésével már havi ki-
sebb összegért a fenti ese-
mények bekövetkeztekor 
a havi törlesztőrészleteket, 
vagy akár az egész hitelös-
szeget is kifizeti helyettünk 
a biztosító, így nem kerülünk 
nehéz helyzetbe a törlesztés 
elmaradásával.
ezen kívül a hitelfelvétel 

kapcsán is hangsúlyoznunk 
kell a megtakarítás fontos-
ságát. A hitel mellett szintén 
érdemes takarékoskodni, hi-
szen egy váratlan helyzet ese-
tén a tartalékok felhasználása 
komoly segítséget jelenthet. 
A megtakarítások számos 
formája áll rendelkezésünk-
re: bankbetét, értékpapír, 
életbiztosítás, lakástakarék-
pénztári megtakarítás - amel-
lyel később akár előtörleszt-
hetjük a hitelt.
Amennyiben a hitelfelvétel 

mellett döntünk, keressük fel 
szakembert, aki segítségünk-
re lesz a konkrét ügyme-
netben. Az OTP Bank Nyrt 
izsáki fiókjában a lakás-és 
szabadfelhasználású hitelek 
széles termékpalettájával 
állunk ügyfeleink rendelke-
zésére, amelyből mindenki 
megtalálhatja a céljainak 
leginkább megfelelő hitelter-
méket. Jelenlegi díjkedvez-
ményes akciónk keretében 
a 2010. július 30-áig befoga-
dott lakás- és jelzálog típusú 
hitelek esetében hitelösszeg-
től függetlenül visszatérítjük 
az értékbecslési díjat (30.000 
forint), valamint átvállaljuk 
a hitelszerződés közjegyzői 
okiratba foglalásának díját 
is. Amennyiben már meglévő 
hiteleit szeretné összevon-
ni, vagy csökkenteni a havi 
törlesztőrészleteit, erre is 
találunk megoldást. 2010. 
szeptember 30-áig hitel-
kiváltási céllal benyújtott 
hitelek esetén elengedjük az 
értékbecslési díjat, a közjegy-
zői díjat, valamint a jelzálog 
bejegyzés költségeit és a hi-
telkeret beállítási díjat is. 
A hitelekkel, hitelfelvétellel 

kapcsolatos kérdéseikkel 
kérjük, keressék fel az OTP 
Bank Izsáki fiókját, ahol ügy-
intézőink készséggel állnak 
rendelkezésükre.

Csontosné Hajma
Henrietta

Kereken száz éve, 1910. 
július 10-én született dr. 
Damásdi Elek, az Izsáki Ke-
rület című újság szerkesztő-
je. Szülei, idősebb Damásdi 
elek és Gyallai Julianna 
jómódú birtokosok voltak. 
Fiukat az elemi iskola el-
végzése után, a kecskeméti 
Katona József Gimnázium-
ba íratták, Ennek elvégzését 
követően egy évig Párizsban 
a Sorbonne egyetem jogi 
karának hallgatója volt a 
jó tanuló fiatalember. Jogi 
doktorátust Szegeden szer-
zett. A diploma megszerzé-
se után az izsáki kulturális 
és közélet ismert szereplője 
lett. Jogászként nem prak-
tizált, mivel a család anyagi 
körülményei megengedték, 
hogy idejét a helyi kultúra 
ápolására fordítsa. mindig 
jó íráskészsége volt. már 
gimnazista korában jelentek 
meg írásai, kisebb tanulmá-
nyai a cserkészújságban. Így 

nem meglepő, hogy 1936 
szeptemberében, az első 
Sárfehér Napok alkalmával 
megjelentetett első helyi 
újság, az Izsáki Kerület 
szerkesztője dr. Damásdi 
elek lett (a lap teljes anya-
ga megtalálható az izsáki 
Hírek korábbi számaiban), 
valamint ő köszöntötte az 
eseményt megnyitó Darányi 
Kálmán miniszterelnök-
helyettest.
1941. június 1-jén kötött 

házasságot radványi Nagy 
Gizellával, mely házasság-
ból egy kislányuk, Anikó 
született, akit ma dr. Da-
másdi Anikó rácz Sándor-
né, megbecsült gyógysze-
részként ismer mindenki 
Izsákon. Anikó, édesapjára 
sajnos nem emlékezhet, 
mivel 2 éves volt, amikor 

ÓRIÁSI AKCIÓ Benyovszky Kft., Izsák, Gedeon dűlő 250.
Változatlan akciós tűzifa és fabrikett árak 10 % engedménnyel!

50 %-os engedménnyel rönk kertibútor és játék, kertépítő és falazókő,  valamint díszkövek, 
zúzottkő, favirágládák, fenyőfakéreg (kertjének díszítéséhez).

Fűrészáru és széldeszka, asztalosipari palló már 36.000 Ft/köbmétertől.
Kérgezett fenyőrönk és akác szőlőtámfa-karó kapható!

Szőlő támoszlop 7-11 cm. csúcsátmérőig 2 m-es 400 Ft, 2,5 m-es 500 Ft, 3 m-es 600 Ft.
Engedményes tűzifaárak kugli méretben: akác 2000 Ft/q, vegyes 1530 Ft/q, tölgy 1800 Ft/q, 

széldeszka 1350 Ft/q, keményfa-brikett 4050 Ft/q.
Fenyőfakéreg 20 Ft/l. Kérgezett építőipari fenyőrönk 23.500 Ft/köbméter.

Az 52-es főút 24-es kilométerkövénél (Balázspusztai lejáró) 
bemutatótermünk és irodánk, valamint shop-üzletünk óriási választékkal kínálja a következő-

ket: ital, dohányáru, horgászfelszerelés,  napi jegy, csali és élő csalihal
KŐGALÉRIA ÉS KŐTURKÁLÓ – NYITVA  HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 8-21 ÓRÁIG

Bemutatótermünkben vásárolt és megrendelt termékekre további kedvezményt adunk. Minden 
vásárló ajándékot kap, valamint azonnali sorsoláson vesz részt, ahol visszanyerheti a vásárolt 

áru árának teljes összegét. 
MINDEN ÁRUFÉLESÉGET INGYENESEN HÁZHOZ SZÁLLÍTUNK!

Dobozos és platós autóval szállítást vállalunk! 
Minden a legkedvezményesebben! ALKUDJON!

T: 06-20-954-9075, 06-30-431-8688, 06-30-935-2130

1944. november 20-án az 
oroszok elvitték őt, Pál Bé-
lát, Holecz Imrét, valamint 
Molnár Lászlót. 34 éves volt 
akkor. Ezután egyikükről 
sem érkezett semmi hír. 
Dr. Damásdi elek írásai-
ból kitűnik, hogy nemzeti 
érzelmű, igaz hazafi volt. 
Valószínűleg ez lett a bűne, 
ezért hurcolták el, ezért 
nem tudhatja a családja 
mind a mai napig, hogy mi 
lett vele. A háború után a 
helyi kommunisták az utá-
na maradt emlékeket is el-
tüntették. Házuk szobáiból, 
padlásáról kihordtak min-
dent az udvarra és eléget-
ték. Különösen a francia 
nyelvű könyvek irritálták 
őket, mivel nem értették, 
hogy mi van bennük. A 
dúlás miatt gyakorlatilag 

semmilyen írás, kézirat 
nem maradt dr. Damásdi 
Elek után. Így emlékét csak 
az egyetlen számot me-
gért izsáki Kerület itt-ott 
fennmaradt példányaival 
idézhetjük, s azzal, hogy 
az első izsáki újság alapító 
szerkesztőjeként tiszteljük 
és emlékezünk rá.

Tetézi Lajos

Az Önkormányzat eben az évben is támogatja az alacsony 
jövedelemmel 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-tes-
tület szeptemberi ülésén dönt a támogatások odaítéléséről. 
Mindazok, akik ilyen tanulmányi támogatást igényelnek ezen 
irányú kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba 2010. augusztus 
27-ig nyújthatják be. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 
család jövedelemigazolását, iskolalátogatási igazolást, és az elő-
ző félévi tanulmányi eredményről szóló igazolást (leckekönyv-
másolat, vagy intézményi tanulmány eredményigazolás).
Bagócsi Károly címzetes főjegyző megbízásából

Bak Nándor aljegyző

MEGEMLÉKEZÉS
Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál, 
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Fájt a szíved, s nehéz volt életed,
talpra állni nem volt több reményed.
De szívünkben tovább élsz, emléked nem száll tova, 
mert akit szeretnek az nem hal meg soha.

NAGy JENŐ halálának 2. éves évfordulójára
felesége és lánya  

MEGEMLÉKEZÉS
Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél, 
nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Mindig egy célod volt: a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni.
Egy reményünk van, ami élet és vezet, 
hogy egyszer majd találkozunk veled.

JuHÁSZ SÁNDORNé NAGy ILONA halálának
22. éves évfordulójára

Szerettei

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönöm mindazoknak,

akik férjem

DAMÁSDI JóZSEF
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,

virágot helyeztek.
                                                              Felesége
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Anyakönyvi Hírek
Születtek: Hammer Janka an: Juhász Anita, Frankó Mátyás an.: 

Horváth Petra, Horváth Zalán an: Porumb Anita, Gyöngyösi Gábor 
an: Szalai Rózsa, Hajnal Péter Sándor an: Csizmadia Klára. 
Házasságkötés: Kraszuják Anikó - Dr. Jávor Péter.
Meghaltak: Katona Zsolt 26 éves, Szajor dülő 127., Eszik Imre 

74 éves, Ságvári Endre u. 12., Rácz Károlyné sz: Papp Katalin 69 
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Július 21 szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Megyei Krónika
20:35: ITV Híradó
21:00: Biztonsági Zóna
21:20: TársasJátékok

Július 22. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: II. Tésztafőző Fesztivál  
           (ism.)
21:00: TársasJátékok

Július 28-án, 29-én és augusztus 
4-én, 5-én, 11-én és 12-én nyári 
karbantartási szünet miatt nem 
lesz esti adás az itV csatornán. A 
képújság üzemel.

Augusztus 18. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Biztonsági Zóna
21:00: TársasJátékok

Augusztus 19. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: IKEM-előadás
21:40: TársasJátékok

ORVOSI ELéRHETŐSéGEK
8-12-ig rendelési időn kívül ÜGyELET NAPONTA

hétfő,  kedd, szerda, csütörtök: 16 órától másnap 08 óráig
péntek: 13-08 óráig, szombat-vasárnap, ünnepnap: 24 órában

Szabadszállás, Mindszenti tér 5. Telefon: 76/353-324
IZSÁKI ORVOSOK DéLuTÁNI ELéRHETŐSéGE

hétfő: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
kedd: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
 13-16 óráig Dr. Szántó Ágnes 76/374-375
szerda: 12-13,30 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
 13,30-16 óráig Dr. Bíró Sándor 76/374-844
csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt 76/374-190
péntek:     12-13 óráig Dr. Bíró Sándor76/374-844
Délutáni telefonelérhetőség 12 - 16 óráig: 06/20/9/624-594 

Kábeltévé ügyelet:
Június 14 - 20: Izsák László, tel.: 06-20/778-2504
Június 21 - 27: Farkas Zsolt, tel.: 06-20/778-2503

Június 28 - június 04: izsák László
Július 05 - 11: Farkas zsolt
Július 12 - 18: izsák László
Július 19 - 25: Farkas zsolt.

Rendõrség 06-20-384-9606, 06-20-384-7731
Vízmû 0630/908-1799

Polgárőrség 06-20-973-5818

AKCIÓK ÉS ÚJDONSÁGOK
A GYROS BÜFÉBEN

Újdonságokkal, akciókkal és tavalyi árakkal várjuk kedves vendé-
geinket a  GYROS BÜFÉBEN! 

AKCIÓNK: Minden kedves vendégünk azonnali sorsoláson 
vesz részt és ha szerencsés, a számla teljes összegét vagy 

50%-át a Büfé állja.
MINdeN hÓNAp utolsÓ CsütörtöKéN torKos CsütörtöK.

UJDONSÁGAINK február elejétől
-  rántott csirkecomb, rántott sertésszelet, rántott csirkeszárny, 

rántott csirkemell
Kedden, pénteken  lángos.

rendelésfelvétel: +36-20-2699-760
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök 8 órától 21 óráig

kedd, péntek 7 órától 21 óráig 
szombat, vasárnap 15 órától 21 óráig

SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL!!! 

APRÓHIRDETÉSEK
Szőnyeg és autókárpit takarító-

gép kölcsönözhető
Tel.: 06-76-374-274

Eladó
Nagytestű Aprilia Gulliver típu-

sú, jó állapotú 50m3-is robogó, 
Disszu hegesztőfelszerelés és 
körfűrészgép (380V).
Izsák, Gödör u.12.
Tel.: 06-20-921-8782

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
 térkövezés
 tervezés, költségvetés készítés
             Vegye igénybe építési szakember tanácsát!

Egyedi betonelemek készítése megrendelhetõ:

Felhasználhatók: Utaknál, kapubejáróknál, különböző 
átereszeknél, belvizek elvezetésénél, egyéb vízelvezetésnél.

Beton csatornaelem 
Felszedhető tetejű 
vízelvezető beton 

csatornaelem

Kútgyűrű, betonkád, vízmérő akna

Elkészítése, elhelyezése megrendelhető.
CSÍK IMRE  KõMûVES MESTER

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

Igazgatási szünet 
a Polgármesteri

Hivatalban
izsák város Önkormányzatá-

nak 11/2010. (02. 16.) számú 
határozta alapján izsák város 
Polgármesteri Hivatalában 

2010. július 26. napjától 
2010. augusztus 6. napjáig

igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármes-

teri Hivatalban csak ügyelet lesz 
elérhető a halaszthatatlan ügyek 
intézésére, felhívjuk a tisztelt 
ügyfelek figyelmét, hogy az igaz-
gatási szünet időtartama alatt az 
ügyfélfogadás szünetel.
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy kérelmeiket postai úton 
juttassák el a Polgármesteri 
Hivatalhoz.

   Bagócsi Károly
 címzetes főjegyző

Angolnyelv-tanulók figyelem
Izsák központjában megnyitom családias kis nyelvstúdiómat, ahol 
többszintű színvonalas angol nyelvi oktatást indítók augusztustól

Általános iskolások számára  - korrepetálás, fejlesztő foglalko-
zások, középiskolai felvételi előkészítés, alapfokú nyelvvizsgára 

felkészítés
 Középiskolások számára - alap-közép-felsőfokú nyelvvizsgára 

felkészítés TELC, ECL, ORIGO, TRINITY, PITMAN, EUROEXAM, 
PANNON, - érettségire, főiskolai, egyetemi felvételire felkészítés.
Felnőttek számára - kezdő, újrakezdő, haladó, szintentartó és vizs-

gákra felkészítő csoportok indítását vállalom.

A tanfolyamok kiscsoportos formában indulnak, 3-6 fővel, igény 
szerint egyéni foglalkozások is indulnak.

Árak: általános iskolások számára 1.500 Ft/45 perc
          Középiskolások és felnőttek számára 2.500 Ft/45 perc

Jelentkezni lehet a 06-30-289-1757 telefonszámon.

Szeretettel várok minden kedves tanulni vágyó diákot és felnőttet!

TÁJÉKOZTATÁS
A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a 

Kiskőrösi Egészségügyi Szolgálat épületében 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8. 
szám alatt 2010. II. félévében az alábbi napokon 9 és 12 óra között segíti 
NYUGDÍJ ÜGYEINEK intézését. Július 28., augusztus 25., szeptember 
22., október 27., november 24., december 22.

Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5.

Telefon: 76/519-200

Újonnan nyílt telephelyünkön Bács-Kiskun Megye egyik legna-
gyobb gránitsíremlék lerakatával várjuk. 

- Rövid határidő, kedvezőárak, ötven év garancia. 
- Gyönyörű új színek és formák.

- Szobrok, szökőkutak, ablakpárkányok gránitból. 
- Kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok. 

- régi sírok tisztítása lefedése szét- és összerakása rendkívül 
kedvező áron. 

- árajánlat készítés ingyenesen.
Udvarias kiszolgálással várjuk önt is telefonon

egyeztetett időpontban. 
Tel: +36 70 4570070, vagy: 76 353 092 

MÜLLER ZOLTÁN KŐFARAGÓ, 
ÉPÜLETSZOBRÁSZ

Kaszáló kiadó
a Cegerét területén.
Érd: Szabó Józsefné

Holsza Trafik.


