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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Kórustalálkozó Izsákon

Izsáki Vágta 2012.

Ádám Dávid és Keselyüstök képviseli Izsákot a 
szeptemberi Nemzeti Vágtán

Június 24-én, a meg-
újult Művelődési Ház-
ban rendezték meg a 
IV. Vándor Kórustalál-
kozót. Az izsáki Városi 
Vegyeskar vendégeiként 
a  kecskeméti  Kodály 
Kórus, a Kiskunhalasi 

Vegyeskar, valamint a 
lajosmizsei Vegyeskar 
közreműködött. Felké-
szült és az éneklést ma-
gas színvonalon művelő 
együttesek műsorában 
gyönyörködhetett a - saj-
nos nem túl nagyszámú 

- közönség.
A találkozó létrejöttét 

a Városi Önkormányzat, 
az Izsákért Közalapít-
vány, az Izsáki Házitész-
ta Kft., valamint a Biczó 
Csárda és Lovaspanzió 
támogatta.

Országszerte folynak a 
szeptember közepén meg-
rendezésre kerülő Nemzeti 
Vágta 2012. előfutamai. 
Izsákon június 24-én a 
Biczó csárda mellett ki-
alakított pályán zajlott a 
területi verseny, melynek 
főtámogatója Ungor Erik 
volt, aki az indulók ne-
vezési díját is átvállalta, 
valamint finanszírozta az 
egész napos programot. 
Tíz vágtázó indult a selej-
tezőben, ahonnét a döntőbe 
hárman jutottak.
Az elővágta egész napos 

programjában kirakodó-
vásár, római kocsiverseny, 
csikós bemutató, néptánc-
bemutató, könnyűzenei 
koncert, discó, valamint 
C-kategóriás fogathajtó 
verseny várta az érdeklődő-
ket. A fogatversenyen közel 

ötven fogat versengett a 
Biczó Kupáért, köztük az 
izsáki Antal János (az ő 
fogata kapta a legszebb 
fogatnak járó díjat) és Páli 
Szabolcs (aki mint A-kate-
góriás versenyző, meghí-
vott vendégként hajtott).
A főeseményre, az Izsáki 

Vágta döntőjére délután 4 
órakor került sor. A végső 
összecsapásban, a délelőtti 
elődöntők győzteseiként, 
Gedeon Tamás (Jakabszál-
lás), Besze Lajos Gábor 
(Bugac) és Ádám Dávid 
(Izsák) állhatott rajthoz. 
Szoros versenyt hozott a 
döntő, ahol első helyen a 
bugaci versenyző, Besze 
Lajos Gábor Varázsló Iza 
nyergében, míg a második 
helyen az Izsákot képviselő 
Ádám Dávid, Keselyüstök 
nyergében végzett. Így az 
izsáki elővágtából ők ketten 
lehetnek ott szeptember 
14-én Budapesten, a Hő-
sök terén megrendezésre 
kerülő Nemzeti Vágta se-
lejtezőjében. Ha ott is to-
vábbjutnak, akkor másnap 
harcba szállhatnak a végső, 
országos győzelemért is.

Strullendorfi utazás 2012.

Testvértelepülésünk, Strul-
lendorf meghívására június 
28.  és július 3. között Izsákról 
50 fős delegáció utazott Né-
metországba. 
Június 28.-án csütörtökön 

reggel 6,30 órakor indultunk 
autóbusszal a testvértelepü-
lésre, ahová 19 órakor sze-
rencsésen megérkeztünk. Az 
izsáki vendégeket Andreas 
Schwarz polgármester, Horst 
Tuffner kulturális referens, a 
képviselő-testület tagjai, és a 
vendéglátó családok fogadták. 
A fogadásra megjelent a Zee-
genbachtal fúvószenekar is. A 
magyar vendégek az üdvözlő 
italok és szendvicsek elfo-
gyasztása után a házigazda 
családoknál vacsoráztak.
Június 29.-én pénteken a 

csoport kiránduláson vett 
részt. Elutaztunk Kulmbach-
ba, ahol a sörmúzeumot és 
pékmúzeumot tekintettük 
meg. A múzeum Bajorország 
legnagyobb sörmúzeuma, 
ahol még jelenleg is folyik 
a sörgyártás. A híres kulm-
bach-i enyhén barna sör a fő 
specialitás. Természetesen 
a múzeumlátogatás végén 
ezzel a sörrel is megkínáltak 
bennünket, majd ebéd követ-
kezett. Délután megtekintet-
tük ugyanitt a gőzmozdony 
múzeumot is, ahol a háború-
ban is fontos szerepet játszó 
hatalmas felújított mozdo-
nyok, villanyvasút terep, és 
egyéb vasúti nevezetességek 
voltak láthatók. Egy keskeny 
vágányú vasúton, a múzeum 
területén kipróbáltuk a vona-
tozást is. 
Este a vendéglátó családok-

kal együtt közös vacsorán vet-
tünk részt Leestenben. Ekkor 
érkezett meg a csoporthoz 
Mondok József polgármester 
és dr. Bozóky Imre alpolgár-
mester is, akik vasárnap dél-
után utaztak vissza Izsákra. 
Szombaton a vendéglátók 

Bambergbe vittek bennün-
ket, ahol a csoport egy része 
bevásárolhatott, a másik része 
pedig megtekintette Bamberg 
nevezetességeit. 
Délután 14 órakor volt a 

felvonulás, melyen közel 40 
csoport vett részt a rekkenő 
hőségben. Az ünnepi menetet 

a fesztiválsátor mellett egy 
óriási fa felállítása, majd a pol-
gármester megnyitó beszéde 
zárta. Ezután söröshordó 
megcsapolására került sor, 
melyet az izsáki polgármester 
és alpolgármester végzett el. 
Természetesen a sör el is 
fogyott. A műsorban fellépett 
a Gold Dance tánccsoport, 
amely szintén a küldöttség 
része volt. Táncukkal nagy 
sikert arattak a szép számú 
közönség előtt az ünnepi sá-
torban. Ezúton is köszönjük a 
részvételüket és fellépésüket 
a közös programban. Este kö-

zös vacsorán vettünk részt a 
vendéglátókkal, melyet végül 
egy óriási zivatar zárt le. 
Másnap, vasárnap a templo-

mi felvonulás kezdődött és az 
ünnepi szentmisével folytató-
dott a katolikus templomban. 
Délután szabad programok 
voltak a vendéglátó családok 
szervezésében. A többség 
ismét Bamberget választotta, 
ahol a rendkívül sok látnivaló 
vonzotta az izsákiakat. Töb-
bek között a régi Dóm, a régi 
püspöki rezidencia az 1200-as 
évekből, a rózsakert, a régi 
városháza és a kis Velence a 
Regnitz folyó partján. 
Hétfőn a Frankwald-ba utaz-

tunk, amely a nagy frank 
erdőséget jelenti. Egészen fel-
utaztunk a thüringiai határig, 
amely korábban a régi NDK 
határát jelentette. Itt megte-
kintettünk egy emlékművet, 
amelyen a határon átszökni 
próbálók, és elesettek neve 
volt feltüntetve, köztük egy 
magyar név is. 
Itt megtekintettük Kleintet-

tau-ban egy családi üzemből 
kialakított üveggyárat, illetve 

múzeumot, amely már az 
egész világon jelentős üze-
mekkel működik. Délután 
Ludwigstadt-ba utaztunk, 
ahol megnéztük a tájegység 
építészetére jellemző palamú-
zeumot. A palával fedték nem 
csak a házak tetejét, hanem 
az oldalát is, hogy ellenállóbb 
legyen az időjárás viszontag-
ságaival szemben. A követ-
kezőben ugyancsak ebben a 
városban megnéztünk egy 
csokoládégyártó manufaktú-
rát. Itt a csokoládé gyártás 
bemutatása mellett megkós-
tolhattuk az üzem termékeit 

és lehetőség nyílt vásárlásra is 
a múzeum boltjában. Kiváló 
minőségű csokoládékat, sü-
teményeket próbálhattunk 
ki. Utána továbbutaztunk 
és egy új építésű, modern 
templomot tekintettünk 
meg Buchbach-ban. A Szent 
Lőrinc templom plébánosa 
remek és hangulatos elő-
adást tartott a templom 
építéséről. Megjegyezte, 
hogy a templom sírni fog, ha 
eltávozunk. Valóban, ahogy 
kijöttünk a templomból, an-
nak tetejéről több irányban 
patakzott a víz lefelé. Este 
Zeegendorf-ban a vendéglá-
tó családokkal közös vacsora 
volt a szépen feldíszített 
étteremben, ahol megkö-
szöntük a remek fogadtatást, 
vendéglátást, és meghívtuk 
vendéglátóinkat a jövő évi 
Sárfehér Napokra. 
Másnap, kedden fél 8-kor el-

búcsúztunk vendéglátóinktól 
és élményekben gazdagodva, 
jó hangulatban 20 órakor 
érkeztünk meg Izsákra. 

Dr. Hauzmann János
ny. címzetes főjegyző

Csoportkép a csokoládémúzeumnál 

A Szent Lőrinc templom Buchbach-ban
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Érseki könyvankét a 
Múzeumok Éjszakáján 

Kecskeméten

Köszönet!

Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelő
Szövetkezet tájékoztatója

                 
 „a gyengék erőssége az egység”

 

Izsáki szerző műve 

Tisztelt Szövetkezeti tagok. Már 
korábban is jeleztük, (ITV, Izsáki 
Hírek, weblap), hogy továbbra is 
van lehetőség a levélminták ked-
vezményes vizsgálatára a Kertészeti 
Főiskola laborjában. A minták leadá-
sának lehetősége kedd és csütörtök 
délelőtti órákban a korábbról már 
ismert begyűjtési és adminisztrációs 
formában. Előre bejelentés alapján 
más munkanapok délelőttjén is 
fogadunk mintákat. Az ár az elmúlt 
évinél is kedvezőbb, de a minták 
leadásával egyidőben a költségeket 
rendezni szükséges, mivel a korábbi 
vizsgálatokból is jelentős kintlevőség 
keletkezett tagi nemfizetés miatt. 
Az Országgyűlés elé kerül a bortör-

vény módosítása, amely többek kö-
zött lehetővé teszi, hogy a hegybírók 
dönthessenek a szőlőültetvények 
telepítéséről és kivágásáról - közölte 
a Vidékfejlesztési Minisztérium. 
A jogszabály tervezet kimondja: 
a szőlőültetvények telepítési és 
kivágási engedélyezése, valamint 
az adatszolgáltatási kötelezettség a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól (MVH) a szőlőművelő 
gazdákkal közvetlen kapcsolatban 
álló hegybírókhoz kerül. A szaktárca 
a jelenleginél pontosabb szabályo-
zást készített a nem művelt ültetvé-
nyek helyzetének rendezésére, hogy 
az ültetvények kivágása után meg-
maradhasson a szőlő újratelepítési 
jog, és a termőterület ne csökkenjen 
tovább - ismerteti a közlemény. A 
bortörvény módosításával a borá-
szati melléktermékek, így például a 
borseprő felhasználása is változik. 
A VM közleménye szerint a magyar 
szeszesital előállítók a jó minőségű 
borseprő felvásárlásával és felhasz-
nálásával európai versenytársaikhoz 
hasonlóan készíthetnek borpárlatot, 
amire eddig nem volt lehetőségük. A 
jelentős bormennyiséget tartalmazó 
borseprő centrifugálásával vagy 
szűrésével nyert borból megfelelő 
minőségben borpárlat készíthető. 
A borseprőt borpárlat céljából kizá-
rólag alkoholtermékek előállítására 
engedéllyel rendelkező üzemben 
lehet felhasználni. Az intézkedéssel 
csökkenhet Magyarország borpárlat 
importja. A bortörvény módosí-

tásával egyszerűsödik az ágazat 
szabályozása és adminisztrációja. A 
bortörvény a módosítást követően 
átlátható, keretjellegű szabályozás 
lesz, ennek következtében az ágazat 
szereplői egyszerűbben teljesíthetik 
adatszolgáltatási kötelezettségei-
ket. A törvény keretjellege miatt 
az egyszerűsítés konkrét elemei a 
Vidékfejlesztési Minisztérium ren-
deleteiben jelennek meg a nyáron. 
A szőlő- és borágazat igen összetett 
és részletes szabályozással rendel-
kezik, az erre épülő adminisztrációs 
kötelezettségek komoly kihívás elé 
állítják az ágazat szereplőit. A bor-
törvény módosítása lehetővé teszi, 
hogy a borászati adminisztrációs 
kötelezettségek teljesítése egysze-
rűbbé váljon, ezzel is ösztönözve 
az ágazatban dolgozókat arra, hogy 
tevékenységüket fejlesszék, meg-
élhetésüket a szőlőművelésben, 
borkészítésben találják meg - írják 
a tárca közleményében.
Figyelem: szőlőültetvények szer-

kezetátalakításához kapcsolódó 
egyéni terveket július 16-a előtt lehet 
módosítani! A szőlőültetvények 
szerkezetátalakításának támoga-
tása kapcsán a tevékenységeket a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal (MVH) által jóváhagyott 
Egyéni tervben foglaltak szerint 
kell elvégezni. A támogatási kérel-
meket a 2010/2011. és 2011/2012. 
borpiaci években - az Egyéni tervvel 
összhangban - megvalósított tevé-
kenységek befejezését követően, de 
legkésőbb 2012. július 16-ig lehet 
benyújtani. 
Az MVH felhívja a figyelmet, hogy az 

egyéni tervtől eltérni kizárólag a vonat-
kozó 161/2008. (XII. 18.) FVM ren-
deletben foglalt esetekben lehet úgy, 
hogy a terv módosítását a támogatási 
kérelem benyújtását megelőzően az 
ügyfélnek kérelmeznie kell.
Ha a módosítás a felhasznált szapo-

rítóanyag kategóriájára vonatkozik, 
és a szaporítóanyag kategóriája ma-
gasabbról alacsonyabbra módosul, 
csak az alacsonyabb kategória utáni 
támogatási összeg igényelhető. (Ma-
gasabb kategóriájú szaporítóanyag 
felhasználása esetében a támogatási 
összeg változatlan marad.) Amen-

nyiben a telepítés az összefüggő 
terület egyik részén magasabb, má-
sik részén alacsonyabb kategóriájú 
szaporítóanyaggal történik, abban 
az esetben csak az alacsonyabb ka-
tegória után járó támogatási összeg 
igényelhető.
További információk MVH honlap-

ján (www.mvh.gov.hu) találhatók, 
illetve tájékoztatás az ugyfelszol-
galat@mvh.gov.hu e-mail címen 
kérhető.
Új hegybíró választására került 

sor a napokban tartott hegykö-
zségi közgyűlésen, Knábel László 
személyében, akinek ez úton is 
gratulálunk. Egyben megköszönjük 
a korábbi hegybírónak, Kállai Gyu-
lának a több mint 16 éves munkáját, 
akinek kívánunk jó egészséget és 
gondtalan nyugdíjas éveket.
Növényvédelem: Megjelent a föld-

hivatalok által végzett parlagfű 
fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni 
ellenőrzésekről szóló tájékoztató. 
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése értelmé-
ben a földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. 
A korábbi csapadék miatt a pero-

noszpóra fertőzési nyomása erő-
södik. Bár általános járványkitörés 
nem fenyeget, a veszélyeztetett 
ültetvényekben súlyos fertőzés 
alakulhat ki, ha a védekezésbe hiba 
csúszik. A lisztharmat, noha számá-
ra is rendkívül kedvező az időjárás, 
lassan terjed a bogyókon. A pero-
noszpóra tünetei egyre gyakoribbak, 
és föllelhetők térségünkben. Teljes 
előrejelzés a www.szoloelorejelzes.
hu weboldalon!
A szövetkezet tagjai továbbra is 

kedvezményes áron rendelhetnek és 
igényelhetnek termékeket, vehetnek 
igénybe szolgáltatást a szövetkezeti 
irodán. Kérdéseikkel telefonon kí-
vül interneten is (aranysarfeher@
sv-net.hu) kereshetnek bennünket. 
A weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tagjaink tá-
jékozódását.                  Vezetőség

Az izsáki Plasz-
tizs EV. idén ün-
nepelte fennállá-
sának 20 évfor-
dulóját Losonczi 
Mihály irányítá-
sával. E jeles alka-
lomból üzemünk 
három dolgozója, 
akik szintén 20 
éve kezdték pá-
lyájukat a cégnél 
- Geiger László, 
Sponga Ferenc, 
Szegedi Pálné - 

oklevelet és jutalmat kaptak.
Csapatunk kisebb-nagyobb változásokkal két 

évtizede töretlenül dolgozik a siker érdekében. 
Laci főszerelőnk fejéből pattant ki a remek ötlet, 
ünnepeljük meg ezt a jeles eseményt! Főnökünk 
- mint mindig - meghallgatta kérésünket, s a tőle 
megszokott segítőkészséggel intézkedett.
Az ünneplők száma szépen kikerekedett, hiszen 

részt vettek a Zalakaroson megrendezett évfordu-
lós ünnepségen a dolgozók családtagjai, valamint 
mindazok, akik más közös ünnepeken is (névnap, 
karácsony) együtt szoktak lenni. Az Izsák Kenyér 

Kft. által működtetett zalakarosi Vitál Hotelben 
kiemelt figyelem mellett tölthettünk el majdnem 
két napot cégünk tulajdonosa, Losonczi Mihály 
jóvoltából. A gasztronómiai meglepetések a 
welness lehetőségekkel ötvözve igen kellemes 
élményeket nyújtottak testnek, léleknek egyaránt. 
(Szauna, pezsgőfürdő, masszázs, konditerem.) 
Első este meglepetés-programban volt részünk. 
Városnéző kisvonat jött értünk, s a vele való uta-
zást úgy élveztük, mint a kisgyerekek. A „fárasztó” 
vonatozás közben még pihentető borkóstoló is 
várt ránk.
Ezúton is ajánljuk szeretettel minden kedves 

olvasónak a zalakarosi Vitál Hotelt. Köszönjük La-
katos Jenőnek és családjának is a vendéglátást.
E jutalommal ünnepeltük meg kitartó, hűséges 

munkánkat, bízva a jövőben is. Mindezt szóban 
igazán megköszönni nem is lehet.

Hálás szívvel: A meghívott résztvevők!

Ö. Kovács József monográfiája 
széles körű alapkutatásra épü-
lő, a külföldi jelenkorkutatás 
elméleti-módszertani kérdéseit 
is tárgyaló, megkerülhetetlen 
munka. A szerző a kollektivizálás 
folyamatát a paraszti életvilágok 
szemszögéből mutatja be. A mik-
roperspektívát előtérbe helyező 
társadalomtörténeti elemzés a 
kollektivizálásra olyan hadjárat-
ként tekint, amelynek célja az 
volt, hogy felszámolja a kom-
munista diktatúra útjában álló 
utolsó, önálló gazdasági alappal, 
értékrenddel, ezáltal autonó-
miával rendelkező társadalmi 
nagycsoportot, a parasztságot. Ez 
a programadó ideológusok mun-
káiból és a végrehajtás módoza-
taival egyértelműen igazolható 
megközelítés segít az események 
és következmények súlyának, 
tétjének megértésében. A szerző 
forrásként elsősorban az MDP-
MSZMP-iratokat használta, a 
fővárosban őrzött állagok mellett 
feltárta valamennyi megyei levél-
tár vonatkozó dokumentumait. 
A hivatalos normákat ütközteti 

a pártfondokban fennmaradt, 
megannyi jogsértésről, megaláz-
tatásról, sőt terrorról tanúskodó 
beszámolóval. E forrásbázis kiak-
názásával egyszerre képes megje-
leníteni a diktatúra logikáját és a 
paraszti életvilágok reakcióit. 
Horváth Gergely Krisztián 

A szerzőről
Ö. Kovács József 1960-ban 

Kecskeméten született, az általá-
nos iskolát Izsákon végezte.
Tanulmányai befejezése után, 

1993-ig a Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárban dolgozott. Szakmai 
érdeklődésének első szakaszában 
főként 18-19. századi vidéki tár-
sadalomtörténettel foglalkozott. 
Más témákban is publikált, így 
például 1848-1849-ről és egy 
svájci polgár magyarországi 
tevékenységéről. Az 1990-es 
évek elejétől rendszeressé váló 
hosszabb-rövidebb idejű külföldi 
tanulmányutak és kutatómunkák 
révén egyik szerkesztője és szer-
zője lett a 2003-ban kiadott Be-
vezetés a társadalomtörténetbe 
című kézikönyvnek. Az egyetemi 
oktatásba óraadóként 1991-ben 
kapcsolódott be az ELTE-n, 
1994-től 2011-ig a Miskolci 
Egyetem, majd a Károli Gáspár 
Református Egyetem tanára, 
a Történettudományi Doktori 
Iskola törzstagja lett. 2000 óta 
elsősorban jelenkortörténettel, 
a politikai diktatúrák kérdései-
vel, vidéki társadalomkutatással 
foglalkozik. 
A téma iránt érdeklődők figyel-

mébe ajánljuk, hogy a szerzővel 
az ősz folyamán Izsákon író-ol-
vasó találkozó és könyvbemu-
tató keretében személyesen is 
találkozhatnak.

A nyár egyik legnagyobb kul-
turális rendezvénye ma már or-
szágszerte a Múzeumok Éjszakája 
néven közismert programsorozat, 
melyhez az elmúlt esztendők so-
rán oktatási és közművelődési in-
tézmények, művészeti műhelyek, 
civil szervezetek, sőt különböző 
cégek is csatlakoztak, köztük a 
kecskeméti Porta Egyesület. 
A korábbi évekhez hasonlóan 

Kecskeméten, a Barátok temp-
lomának Díszudvarán tartotta 
múzeumesti programjait június 
23-án a Porta Egyesület. Kon-
certek, kiállítások várták a láto-
gatólat, valamint itt mutatták be 
a Szolgálat Isten országáért cím 
könyvet. A Wojtyla Ház Karitasz 
Kiadójának gondozásában most 
megjelent kötet azokból az in-
terjúkból ad gazdag válogatást, 
amelyeket 2006 és 2011 között 
Farkas P. József készített dr. Bábel 
Balázs metropolitával, Kalocsa-
Kecskeméti érsekkel. Az évenkén-
ti fejezetek érzékletes korrajzai 
annak, hogy az eltelt időszakban 
mi kapott hangsúlyt egyházi kö-
rökben, s a közélet változásait ho-

gyan ítélte meg egyházmegyénk. 
A fotókkal gazdagon illusztrált 
kötet - az izgalmas párbeszédek 
mellett - egyfajta krónikát is ad 
az érseki szolgálat sokszínű min-
dennapjairól. A reprezentatív új 
kiadványt fr. Kálmán Peregrin, 
OFM művészettörténész ajánlotta 
a bemutatón megjelent érdeklő-
dők figyelmébe.
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Évkönyv helyettÉvkönyv helyett
Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye

Igazgató: Gera Árpád Zoltánné
Igazgatóhelyettes: Balogh Rita, Frankó Jánosné, Szabó József

Végzős osztályaink

8. a osztály
Osztályfőnök: 

Kapás Zoltánné
Baglyas Ádám Ferenc
Bóbis Zoltán
Borsodi Fanni Annamária
Cseh Ádám
Debreceni Nándor
Dóka Nikolett
Eszik Zsuzsanna
Farkas Diána
Fodor Evelin
Jurászik Edina
Kiss Norbert
Langó Zoltán
Lehócki Fanni Dóra
Lovas Alexandra
Marozsi Kitti
Mata Vivien
Nagy Imre
Rácz Cintia
Rédei Anna
Szalma Botond
Szénási Ferenc
Tóth Patrícia
Turcsán Petra
Ungor Richárd
Vancsura Renátó

8. b osztály
Osztályfőnök:

Csontosné Csősz Erzsébet
Ádám Csaba 
Bobek Zsolt
Dóczi Nikolett
Gombár Patrik Csaba
Gugi József Krisztián
Igács Ferenc
Józsa László
Kiss Mátyás Krisztofer
Kotlárik Norbert Sándor
Kovács Ferenc
Lehotai Tamás
Németh Martin
Pogány Viktória
Pogány Zoltán Antal
Rozenthál Zoltán
Sörös Norbert
Szakál Virág
Tatár Alexandra
Turi Imre
Virág Lola

Eltérő tantervű 8. d osztály
Osztályfőnök: 
Kovács János

Balog Annamária
Bíró Viktor
Dudás Alexandra
Orbán Norbert
Patai Ottó Béla
Radics Sándor
Sárközi Márk
Tóth Imre József

Gera Árpád Zoltánné igazgatónő búcsúztató beszéde
Kedves Ballagó Diákok, 

Kedves Tanárok 
Tisztelt Szülők, 

Kedves Vendégeink!

Egyszer mindennek elérkezik a 
vége, s akkor búcsúzni kell. A búcsú 
nemes feladat. Nem egyszerű, de 
annál hangsúlyosabb. Azért fontos, 
mert lezár egy időszakot, amely 
az élet egy szakaszát elhatárolja a 
többitől. A bezáruló ajtótól azonban 
nem szabad megijedni, tudni kell az 
új irány felé fordulni és meglátni a 
feltáruló lehetőségeket, ahogy Nagy 
László mondja:
„Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű, 
valami gyönyörű.”

Kedves Ballagó Diákok!
Ugye mindannyiótokban él egy 

kép az első napokról, az első tétova 
lépésekről, melyekkel a mára már 
jól ismert iskola falai közé léptetek.
Ugye mindannyian őriztek néhány 

emléket az első találkozásokról, az 
első benyomásokról. Némi egészsé-
ges szorongással és várakozással in-
dultatok el az úton, amelynek immár 
a végállomására érkeztetek. 
Ezek a percek és órák remek al-

kalmat nyújtanak arra, hogy gon-
dolatban végigjárjátok az iskola 
tantermeit, folyosóit és számotokra 
kedves zugait. Az elmúlt nyolc év 
hétköznapi helyszínei most különö-
sen értékesnek tűnnek, mert utol-
jára fordultok meg ott. Jegyezzetek 
meg minden részletet: a kövezet 
mintáját, a tábla színét, a lábatok 
nyomán lekopott lépcsőket, és zár-

játok ezeket a részleteket a szívetek 
azon csücskébe, melyet a kellemes 
emlékek megőrzésére tartotok fenn! 
Most utoljára szívjátok be az iskola 
levegőjének egyedi illatát, melyet 
talán akkor érezhettek újra, ha saját 
gyermekeiteket hozzátok el majd e 
falak közé tanulni.
Emlékezzetek az osztálykirándu-

lások hangulatára, a közös tervez-
getésekre, készülődésekre! Jusson 
eszetekbe, hogy a torkotokban 
dobogott a szívetek egy-egy jelentős 
dolgozatírás előtt, és azt se feledjé-
tek, milyen felszabadultak lettetek, 
amikor eredményesen végrehajtot-
tatok egy feladatot!
A tanáraitoktól kapott iránymu-

tatás segített, hogy ne térjetek le a 
helyes utatokról. Nemcsak akkor ta-
nítottak benneteket, amikor a tábla 
előtt magyarázták a tananyagot, ha-

nem minden apró jellel, mozdulattal 
hatottak rátok.
A nyolc év alatt kialakultak igazi ba-

rátságok, szerelmek, megtanultátok, 
mi a versenyszellem, az összetartás, 
és hogyan kell kitartóan küzdeni a 
célok eléréséért. 
Kedves Kartársaim, Nyolcadikos 

Osztályfőnökök!
Ti tanúsíthatjátok, hogy egy peda-

gógus számára az igazi fizetség az, 
amikor a diák jól használja a meg-
szerzett tudását. A tanár kettős céllal 
kezdi meg munkáját. Egyrészt célja, 
hogy a lényeges, kijelölt tananyagot 
elsajátítsa a diák, másrészt, hogy 
felfedezze és kiaknázza a tanulóban 
rejlő értékes képességeket. Igazi 
eredményt akkor ünnepelhetnek 
mindketten, ha az egykori diáknak 
sikerül valóra váltani álmait. Bár 
időnként voltak nehéz pillanataink, 
azért bízom benne, hogy a jól végzett 
munka felszabadult örömével enge-
ditek útjukra tanítványaitokat.
Tisztelt Szülők! 
A mai búcsúra eljöttek Önök is. 

Önök voltak azok, akik mindvégig 
ott álltak gyermekeik mögött, s féltőn 
figyelték minden lépésüket.  Annak 
idején nyolc évvel ezelőtt Önök a leg-
féltettebb kincsüket bízták ránk: az 
akkor 6-7 éves gyermeküket. Kollégá-
immal a nyolc év alatt csiszolgattuk, 
fényesítgettük, s most büszkén adjuk 
vissza Önöknek. Íme, munkánk 
eredménye: a ragyogó gyémántjaik! 
Kísérő szemük vigyázza őket ugyan-
olyan óvó szeretettel a középiskolás 
évek alatt, sőt azon túl is, mint annak-
idején, nyolc évvel ezelőtt! 
Kedves Ballagók!
A mai napon ne feledjetek kö-

szönetet mondani szüleiteknek, 
nagyszüleiteknek, hiszen ők minden 
lehetséges területen a segítségetekre 
voltak. Amellett, hogy odaadóan 
gondoskodtak rólatok, az iskolai 
tanulás feladatában is támaszt nyúj-
tottak, sőt a közös rendezvényeken, 
programokon, jótékonysági bálokon 
is közreműködtek.
Különös érzés volt látni az imént 

a felszálló lufikat. Szimbolikus je-
lentéssel bírnak. Ahány lufi, annyi 
ballagó, annyi sors, vágy és élet. 
Némelyik lufi hamarabb kipukkan, 
mint a többi. Egyesek kénytelenek 
hamarabb felnőni, mint a többiek, 
mert az élet rákényszeríti őket. Más 
lufik magasra szállnak, s a szélrózsa 
minden irányába szélednek, ahogyan 
Titeket is messze sodorhat az élet 
egymástól, s a szülőföldetektől. A 
lufikat a szél kénye kedvére sodor-
hatja, amerre csak akarja. Sokszor 
nekünk sincs választásunk, de ha 
van rá mód, vegyétek kezetekbe a 
sorsotokat. Soha ne felejtsétek el, 
hogy honnan jöttetek, s hogy bármi-
kor visszatérhettek, ha úgy érzitek, 
hogy szükségetek van egy-két báto-
rító szóra vagy támogatásra.

Búcsúzni jöttünk össze. Néhány 
évvel ezelőtt a közösségetek egy 
bizonytalanul csörgedező patak 
volt, amely formálódott, alakult, és 
hamarosan sebesen zúgó folyóvá 
nőtte ki magát. Ez a folyó most egy 
torkolathoz ért, kicsit lelassul, hogy 
elköszönjön, és a hatalmas tengerbe 
folyjon. Szétváltok, újra külön-külön 
vízcseppek lesztek, s talán nagyon 
messze sodor benneteket egymástól 
az áramlat, de tanáraitok és szüleitek 
bíznak benne, hogy teljesíteni tud-
játok majd küldetéseteket, hiszen 
olyan tudással vagytok felvértezve, 
amely biztos alapot nyújt a fejlődés-
hez. Menjetek hát utatokon tovább, 
de ne hagyjátok soha beporosodni 
az általános iskolai emlékeket, 
időnként vegyétek elő őket és gyö-
nyörködjetek azok fényében!
Victor Hugo szavaival búcsúzom:
„Próbálj meg úgy élni, hogy ne 

vegyenek észre ott, ahol vagy, 
de nagyon hiányozzál onnan, ahon-

nan eljöttél.”
Útravalóul pedig fogadjátok tőlem 

Goethe szavait:
„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, 
S minden elérhető, 
Ha van benned bátorság, 
Remény, s szeretni erő...”

Gera Árpád Zoltánné igazgatónő 
tanévzáró beszéde

Tisztelt Szülők, Rokonok, 
Diákok, Kollégák, Kicsik 

és Nagyok!
Szeretettel köszöntök mindenkit 

ezen a derűs nyári napon! Úgy lá-
tom, nemcsak az időjárás kegyes, 
de a jelenlévők is kedélyes hangu-
latban vannak. Talán még azt se 
bánjátok, hogy ma ünneplőt kellett 
öltenetek magatokra. 
Az ÁMK megalakulása utáni 

első tanévet zárjuk. Mindnyájan 
nehéz, dolgos évet tudhatunk 
magunk mögött. Erről árulkodnak 
versenyeredményeitek, melyekről 
az Izsáki Hírek júliusi lapszáma 
tudósít majd, s amelyek - büszkén 
mondhatom - az újságban több 
oldalt megtöltenek.
Elsőseink is dicséretet érdemel-

nek. Emlékszem, hogy az év elején 
megszeppenve álltak előttem az is-
kola udvarán, szüleik és az óvóné-
nik tekintetét keresve, s a többség 

még keveset tudott csak a számok 
és a betűk birodalmáról. Mostanra 
pedig beilleszkedtek, feloldódtak, 
s már a legtöbb gyerekkönyvvel 
elboldogulnak a könyvtárban.
A többség a jól végzett munka 

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

holnaptól kezdetét veszi a meg-
érdemelt pihenés. Talán a nyol-
cadikosok közül néhányan elgon-
dolkodnak azon, hogy utoljára 
vesznek részt iskolánkban tanév-
záró ünnepségen. Hozzájuk szólok 
most. Különös érzés, hisz eddigi 
életetek több mint felét éltétek le 
iskolánk falai között. Minden itt 
töltött évvel gyarapodott a tudá-
sotok, a súlyotok, és magasabbak 
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lettetek néhány centivel (a fiúk 
közül néhányan 1-2 méterrel is). 
Tőletek ma végleg búcsút ve-

szünk, számotokra a mi iskolánk-
ban nem lesz több házi feladat, 
röp- és szódolgozat, témazáró, 
felelés, Cooper-futás, kislabda 
vagy fekvőtámasz. Igazgatói irodai 
elbeszélgetések alkalmával sokszor 
utaltam rá, hogy Ti vagytok a min-
ták a kisebbeknek. Bízom benne, 
hogy csak a jó példát vették át tő-
letek... Mivel a ballagási ünnepség 
keretében már elbúcsúztunk, így 
most mindössze sok szerencsét 
szeretnék kívánni mindahhoz, 
amit magatoknak megálmodtatok, 
s amire felkészültetek.
A mai ünnepi alkalommal azért 

jöttünk össze, hogy feltegyük a kér-
dést: vajon mit végeztünk ebben 
az esztendőben? Ha majd vetünk 
egy pillantást a bizonyítványokba, 

láthatjuk, hogy ott az eredmény, 
mely egész éves munkánk összeg-
zése. Elmondja, hogy tanáraitok 
szerint miként dolgoztatok. Aki 
biztos benne, hogy mindent meg-
tett a tanév során a jó eredmény 
érdekében, az most nyugodtan, 
hátra dőlve várhatja a bizonyít-
ványosztást. Aki nem biztos benne, 
hogy eleget dolgozott, az most 
némi kétellyel a lelkében néz az 
események elébe. Bízom benne, 
hogy ez utóbbi csoport nem túl 
népes... Velük majd az augusztusi 
pótvizsgán találkozunk.
De ünnepeljük meg most - szokás 

szerint - a legjobbakat! Osztályon-
ként szólítom azokat, akikre a leg-
büszkébbek vagyunk, mert kitűnő 
bizonyítvánnyal örvendeztetik meg 
szüleiket, s tanáraikat. Kérem, 
álljanak fel, tapsot pedig a végén 
kérek számukra. 

Kitűnő tanulók 2011/2012. tanév
1.a Kecskeméti Csenge, Mészáros 

Lilien, Papp Nándor, Pelejtei Han-
ga, Prikkel Noémi
1.b Csábi Petra, Panik Emma, 

Mata Cintia
1.c Bátri Jázmin Kíra, Csősz 

Tamás Ferenc, Halmi Norbert 
Sándor, Juhász Veronika, Kovács 
Eliz, Szabó Enikő, Tóth Rebeka, 
Vida Jonatán
2.a Kocsis Geanina Mária, Édes 

Barnabás Ferenc, Hevér Izabella, 
Németh Hanga, Ritter Patrik 
Zoltán
2.b Lévai Bernadett
2.c Basa Mónika, Csomor Zsom-

bor, Geiger Dávid, Mezei Eszter 
Anna, Nagy Márk, Ungor Anett
3.a Cseh Dorina
3.b Boczka Brendon, Csábi Gá-

bor, Fodor Erika, Mikus Izabella, 
Somogyi Kitti
3.c Bárdi Barna, Deák Trisztán, 

File Bernát, File Donát, Garai 
Csenge, Juhász Jázmin Katica, Ká-
tai Kitti, Lakos Lajos, Mezei Dóra, 
Tóth Martin
4.b Fodor Károly, Fucskó Pan-

na, Miskovicz Alexa Dina, Virág 
Vivien
4.c Csépe Erzsébet, Csomor Áron, 

Édes András Imre, Mózes László 
Máté, Ö.Kovács Petra Szilvia, Ze-
leni Gergő
5.a Daróczi Balázs, Varga László
5.b Nagy Bíborka, K. Szabó Márta 

Inez
6.b Deák Sándor, Eszik Imre
6.c Laczi Vivien, Lakos Lilla, Gei-

ger Nikolett, Mankovics Mihály
8.a Eszik Zsuzsanna 
Még egyszer gratulálok, s kívá-

nom, hogy minden évben gya-
rapodjon a felolvasandó nevek 
tábora!
Természetesen történt a tanév 

során sok minden más is, ami nem 
látszik a bizonyítványból. Sok min-
dent csináltunk együtt a kerékpár-
tároló avatástól a kirándulásokon 
át a gyermeknapi programokig. 
Voltak nagyon szép pillanatok, 
kőkemény konfliktusok, s valahogy 
eljutottunk ennek az évnek is a 
végéig. Együtt dolgoztunk, részévé 
lettünk egymás életének.
Ez a mai nap, a mai összejövetel 

életünk egy újabb szakaszát zárja 
le. Nemcsak a nyolcadikosok bú-
csúznak, de mindenki elbúcsúzik 
egy évfolyamtól, s jó esetben eggyel 
feljebb lép.
Mindannyiótoknak azt kívánom, 

hogy jól boldoguljatok az új év-
folyamotokon, s hogy a nyáron 
álmodjatok sokat a jövőről, és 
kevesebbet a tanulásról!
      A nyárhoz egy diáknak amúgy 

sem kell használati utasítás. Pi-
henjetek sokat, és készüljetek fel 
a következő tanévre! Élvezzétek a 
nyarat, a napsütést, fiatalságotok 
napjait, töltődjetek fel a családi 
kirándulásokon, és találkozzunk 
szeptemberben!
A tanév legnépszerűbb mondata 

következik: A 2011-12-es tanévet 
ezennel BEZÁROM!!!

Iskolánk tanulói és osztályfőnökeik
Czirjék Patrik
Csábi Petra
Farkas Anasztázia
Hajnal Mária Erika
Horváth Odett Csenge
Kis Szilárd Szilveszter
Lakatos Adrián
Marton Márk
Mata Cintia
Panik Emma
Radics Dorina Ágota
Radics Patrik Milán
Révész Rebeka Mária
Somogyi Jázmin Gréta
Tercsi Balázs

1. c osztály
Osztályfőnök:

Fodorné Bálint Éva

Bátri Jázmin Kira
Bátri Milán
Bócsai Alexandra
Bodó Endre Renátó
Cseh-Szakáll Milán
Csernák Tamás
Csősz Tamás Ferenc
Fejszés Márk
Halmi Norbert Sándor

Izsák Judit Éva
Juhász Veronika
Kolompár Valter
Kovács Eliz
Lázár Lilla
Mezei Tamás
Szabó Enikő
Termul Petra
Trepák Mihály
Tóth Krisztián
Tóth Rebeka
Vida Jonatán

2. a osztály
Osztályfőnök:
Dr. Sőreghyné 
Muladi Ildikó

Baracskai Dávid
Bonea Konstantina
Bukovszki Lili
Csizmadia Bence Zoltán
Édes Barnabás Ferenc
Hevér Izabella
Horváth Anita
Kecskés Elizabet
Kiss Rajmond
Kocsis Geanina Mária
Krizsák Máté
Mátyás András Mátyás
Molnár Kleopátra
Németh Hanga
Ritter Patrik Zoltán
Szabó Barnabás
Tószegi Dániel
Varga Erika
Virág Bernadett

2. b osztály
Osztályfőnök:

Tóth Edit

Aczél Petra
Budai Áron
Duráncsik Sándor
Farkas Viktória
Fazekas Zoltán
Kamasz Dávid
Kovács Kendra
László Csaba Dárius
Lévai Bernadett
Patai Ferenc
Pintér Valentina Edina
Pópa Szabolcs János
Sebestyén Dániel
Sponga Barnabás
Szombati Klaudia
Vincze Réka

2. c osztály
Osztályfőnök:

Tumbász Mariann

Basa Mónika
Bárdi Áron
Csomor Zsombor
Deák Dominik
Dóczi Márk
Fekete Lajos
Fodor Dániel
Geiger Dávid
Győrfi Enzó
Jávorka Izabella
Kiss Cintia
Kiss Kitti
Mezei Eszter Anna
Nagy Márk
Perjés Bendegúz
Radics Ramóna Rozália
Szabó Zsanett
Turcsán Patrik László
Ungor Anett
Ungor Bence
Urbán Mercédesz
Varga Zsolt

3. 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
Varga Izabella

3. b osztály
Osztályfőnök:

Kállainé Varga Erzsébet

Boczka Brendon
Csábi Gábor
Farkas Dániel
Fodor Erika
Kovács Gábor
Márkus Vanessza
Mezei Kristóf
Mikus Izabella
Mónus Gréta Petra
Németh Janka
Nógrádi Kata
Somogyi Kitti
Patai Richárd
Szabó Gréta
Szabó Krisztián Márk
Vékony Kristóf

3. 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 András
Radics György Tibor
Tóth Martin

4. a osztály
Osztályfőnök: 

Penczné Oláh Ibolya

Bócsai Bettina
Deák Dániel
Faragó Katalin
Faragó László
Farkas Balázs
Farkas Bence
Ficsor Flávia
Iván István Márkó
Izsák Richárd
Kovács Gergő
Kuti Dávid
Patai Róbert
Süketes Zoltán Márk
Szabó Petra Diána
Szarka Henrietta
Toók Boglárka
Juhász Krisztián

4. b osztály
Osztályfőnök:
Kovács Edina

Antal Mihály Viktor
Bálint Adrián
Bátri Krisztofer
Béres Bettina
Béres Rita Sztella
Bócsai Leonetta
Fodor Károly
Fórizs István Károly
Fucskó Panna
Kiss Lili
Kiss Martin

Kurucz Ádám Kristóf
Miskovicz Alexa Dina
Pickermann Gréta
Rádóczi István
Szabó Anita
Virág Vivien
Vlaszák Fanni

4. c osztály
Osztályfőnök:
Dr. Reznerné 

Viczián Erzsébet

Bíró Dávid
Csépe Erzsébet
Csomor Áron
Duráncsik Laura
Édes András Imre
Fenyvesi Katinka
Gyenizse Boglárka
Haász Cintia
Hajma András
Hajma Noémi
Juhász Sámuel
Lakatos Arnold
Langó Barnabás
Márkus László
Marton Mirella
Mózes László Máté
Ö. Kovács Petra Szilvia
Patai Róbert
Tamás Milán
Téglás Máté István
Ungor Enrico
Varga Zsombor
Vida Hanna
Virágh Izabell
Zeleni Gergő

5. a osztály
Osztályfőnök:

Szabóné Pápa Edit

Bóbis Kitti Csilla
Bognár Viktor
Czékus Martin Tibor
Csizovszki István
Csontos Viktória Henriett
Csősz Ivett Bernadett
Daróczi Balázs
Dóczi Dávid
Kiss Nadin
Kocsis Dominika Lola
Kocsis Patrícia Lilla
Koncsik Tamás
Radics Dezideráta
Tatár Imre
Tóth Nóra
Varga József
Varga László

5. b osztály
Osztályfőnök:
Ázsóth Ilona

Bránya Nikolett
Csuri Viktória
Daróczi Tamara
Dubecz Márk
Fekete Kitti 
File Nelli
Fodor Kitti
Gréczi Márton Péter
Haász Márkó
Hajdú Patrik György
Izsák Kitti
Kovács Balázs
Kovács Brenda
Nagy Bíborka Sarolta
Prikidánovics Márk
Rőfi Melinda
Sörös Viktor
K. Szabó Márta Inez
Szalai Zalán Márk
Termul Klaudia
Tuba Erik

6. a 
Osztályfőnök:
Gila Erzsébet

Aczél Viktória
Árvai Krisztofer

1. a osztály
Osztályfőnök: 

Balogh Zsuzsanna

Abonyi Hunor Tamás
Balogh Zsolt
Farkas Sándor
Feró Jázmin
Grizák Annamária Erika
Höss Ferenc
Kecskeméty Csenge
Lakatos Norbert
Lakatos Vivien Vanessza
Mészáros Lilien
Papp Nándor
Patai Dávid
Patai Rebeka
Pelejtei Hanga
Prikkel Noémi
Rádóczi Attila
Szarvas Vivien
Virágh Dorka
Patai Attila Márió

1. b osztály
Osztályfőnök: 

Szalai Krisztina

Ádám Péter
Bencze Marcell
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Bálint János
Béres László
Bisziok Mariann Emma
Borbély Ferenc Tibor
Csernák Máté
Fejes Zsolt Roland
Kett Anikó
Mislei Enikő Nóra
Nemet Augustin Esteban
Patai Klaudia Borbála
Pető Mátyás Milán
Simon Jenő Bence
Szűcs Ferenc
Tompai Zoltán
ValachKaterina
Varga Eszter Magdolna

6. b osztály
Osztályfőnök:
Bíró Jánosné

Bárány Zoltán
Bárdi Márk
Deák Sándor
Eszik Imre
Gyallai Anita
Hajma Katalin
Konkoly Imre Dominik
Kovács Márton
Kovács Milán
Lakatos Erika
Magyar Kálmán
Magyar Mária
Nagy Bence
Papp Vivien
Patai József
Tóth Márkó
Tóth Máté Mihály

6. c osztály
Osztályfőnök:
Balogh Rita

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
Szűcs Máté
Újszászi Márton
Varga Dorina
Varga István László
Vékony Patrícia
Vida Izsák

7. a osztály
Osztályfőnök:

Dr. Turainé Lakatos Edit

Ádám Edit
Antal Bettina Éva
Berkes Ervin
Borka Máté
Kocsis Bogdán Aurél
Czirjék Tibor
Csizmadia Dorina
Dóra Dániel
Dóra Márkó Ferenc
Gecse Gyula
Gyallai Fanni
Hirt Klaudia
Horváth Soma
Jakab Vivien
Jurászik Sándor László
Keserű Tamás
Kiss Vivien
Kovács Kornél
Kovács Kristóf
Kovács Viktor
Trepák Alexandra
Virág Norbert

7. b osztály
Osztályfőnök:
Katzenbachné 
Csengődi Edit

Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien
Huszta Vivien
Lakatos Hajnalka
Madzsó Martin Gábor
Makádi Izabella
Mécs Tamás
Megyesi Áron
Molnár Márk Béla
Nagy Dávid Mihály
Orbán Gergő
Ö. Kovács Krisztián Tibor
Pájer István
Polgár Mónika Zsuzsanna
Prikidánovics András
Sebestyén Alexandra
Szabó Andor
Szalai Judit
Viczián Viktor

Eltérő tanterv
szerint tanulók:

2.- 5. d osztály
Osztályfőnök: 

Dókáné Tóth Margit

Patai Andor
Varga László
Polgári István
Radics Krisztofer György
Patai Dániel Nándor
Radics Mária
Almási Dávid László
Almási István József
Kacur Norbert
Polgár József
Polgári József
Radics Richárd Dávid
Sztojka István Andor
Varga István

6. d osztály
Osztályfőnök: 
Kovács János

Kiss Dorina Anita
Látó Dávid Róbert
Patai Andrea
Patai Dávid Jenő
Radics Attila Tibor
Sárga Mihály
Szepesi Tünde Erika

Napközis csoportvezetők: Muzs-
lai Irén Katalin, Beszedics Ferencné, 
Jávorkáné Trepák Anita, Pálinkás-
Tóth Edina, Vargáné Nagy Katalin
Nem osztályfőnökök: Briglo-

vicsné Janovics Éva, Eszik Judit, 
Geigerné Kovács Viktória, Gréczi 
Gábor, Lavati Erzsébet, Lévay- 
Szabó Krisztina, Szegediné Huczek 
Katalin, Vinczéné Bagó Gyöngyvér
Fejlesztőpedagógusok: Némedi 

Jánosné, Terecskei Zsoltné
Pedagógiai asszisztens: Bartisné 

Felméray Zsuzsanna
Művészeti iskola dolgozói: 

Farkas Orsolya, Honti György, 
Háry Péter, Seres József, Szűcsné 
Sátorhegyi Erzsébet, Takács Gábor 
Zoltán
ÁMK Gyermek-és Ifjúságvédel-

mi felelős: Csavajda Márta
ÁMK Titkár: Bognár Erika
Rendszergazda: Geiger Zoltán
Technikai dolgozók: Berkesné 

Gyurik Gizella, Balog Anita, Deák 
Lászlóné, Kiss Lászlóné, Nagy Ár-
pádné, Szijjártó Teréz, Tóth Tibor
Év közben távozott munkavál-

lalók: Molnár József (technikai), 
Fekete Irma Éva (tanár), Bognár 
Anett (adminisztrátor)
GYES, GYED: Kisné Cseri Erika, 

Szénási-Mata Ágnes, Papp Zoltánné 
Bencze Éva

Iskolánk felnőtt 
és ifjúsági 
díjazottjai

Az Iskolaszék által adományozott 
felnőtt és ifjúsági díjak:

„Táncsics Mihály” -díj

Tóth Edit tanító

Bartisné Felméray Zsuzsanna pe-
dagógiai asszisztens

Kollár Jánosné óvónő

„Szily Kálmán” - díj 

Gera Árpád Zoltánné igazgató

Lehóczky Kristófné óvónő-élet-
műdíj

Rédeiné Jurászik Márta szülő

„Táncsics Mihály” - 
díj Ifjúsági fokozat

Eszik Zsuzsanna 8. a oszt. tanuló

Jurászik Edina 8. a oszt. tanuló

Rédei Anna 8. a oszt. tanuló

Langó Zoltán 8. a oszt. tanuló

Dóczi Nikolett 8. b oszt. tanuló

„Százszorszép” - díj
Balog Annamária  8. d oszt. ta-
nuló

Dudás Alexandra 8. d oszt. ta-
nuló

„Kincskereső - díj”

Miskovicz Alexa Dina  4. b oszt.
tanuló
Mózes László Máté 4. c oszt. 
tanuló

Csépe Erzsébet 4. c oszt. tanuló

Ö. Kovács Petra Szilvia 4. c oszt. 
tanuló

Zeleni Gergő 4. c oszt. tanuló

Kovács Gyula
 Kiművelt

Emberfők Alapítvány 
díjazottjai

Felnőtt díjazottak 
Balogh Rita

Kitüntetésben részesülő alsó és 
felső tagozatos tanulóink
1. c Kovács Elíz
2. c Mezei Eszter Anna
3. a Cseh Dorina
4. c Édes András 
5. b K. Szabó Inez 
6. c Vida Izsák 
7. b Prikidánovics András 
8. b Ádám Csaba 

Hittan - Katolikus
8.b Sörös Norbert 

Hittan - Református
8. b Dóczi Nikolett 

Továbbtanulók
8. d  Tóth Imre József 

Az SZMK minden évben könyv-
jutalomban részesíti a művé-
szetoktatásban végig kitűnő 
tanulókat: Rédei Anna 8. a, Rácz 
Cintia 8. a, Józsa László 8. b, Bíró 
Viktor 8. d

Alsó tagozat 
versenyeken elért 

eredményei
Versmondó verseny 
2011. október
1-2. évf.
I. Kovács Elíz 1.c
II. Mezei Eszter 2.c
III. Pelejtei Hanga 1.a 
3-4. évf.
I. Mezei Kristóf 3.b
II. Miskovicz Alexa 4.b
III. Csépe Erzsébet 4.c
Mezei Kristóf az  izsáki Szűcs Jó-

zsef területi versmondó versenyen 
II.  Fülöpszálláson Ranga Katalin 
emlékére rendezett versenyen III. 
helyen végzett.
Mesemondó verseny 
2012. február
1-2. évf.
I. Tóth Rebeka 1.c                        
II. Révész Rebeka 1.b                    
III. Lévai Bernadett 2.b              
3-4. évf.
I. Boczka Brendon 3.b  
II. Ö. Kovács Petra 4.c 
III. Miskovicz Alexa 4.b 
A Felsőlajoson megrendezett te-

rületi versenyen Boczka Brendon II. 
helyezést ért el.
Matematika háziverseny 
2012. március
2. évf. 
I. CocisGeanina 2.a
II. Édes Barnabás2.a
     Geiger Dávid 2.c
     Kiss Rajmund 2.a
     Nagy Márk 2.c
     Mátyás András 2.a
III. Lévai Bernadett 2.b
      Sebestyén Dániel 2.b
3. évf. 
I. Boczka Brendon 3.b
II. Cseh Dorina 3.a
III. Deák Trisztán 3.c
IV. Mikus Izabella 3.b  
      File Bernát 3.c   
4. évf  
I. Zeleni Gergő 4.c 
II. Édes András 4.c
     Vida Hanna 4.c
III. Mózes László 4.c
       Virágh Izabell 4.c
A 3. 4. osztályos helyezettek képvi-

selték iskolánkat Orgoványon a terü-
leti matematika versenyen. Itt Boczka 
Brendon és Édes András elhozták 
évfolyamuk első helyezését, Mózes 
László 6. Mikus Izabella 7. lett. 
Helyesírás háziverseny 
2012. március
2. évf.
I. Hevér Izabella 2.a
    Virág Bernadett 2.a
II. Jávorka Izabella 2.c
    Lévai Bernadett 2.b               
III. Nagy Márk 2.c                       
3. évf.
I. Boczka Brendon 3.b
II. Cseh Dorina 3.a
III. Krasnyánszki Netta 3.a                
4. évf.
I. Csépe Erzsébet 4.c
II. Zeleni Gergő 4.c
    Miskovicz Alexa 4.b
    Marton Mirella 4.c
III. Bócsai Bettina 4.a
Jakabszálláson a területi versenyen 

Cseh Dorina 13. Csépe Erzsébet15. 
lett.
Olvasás verseny 
2012. április
2. évf.
I. Lévai Bernadett 2.b
II. Sebestyén Dániel 2.b
III. Ungor Anett 2.c
3. évf.  
I. Boczka Brendon 3.b
II.Varga Izabella 3.a
III.Cseh Dorina 3. a
4. évf
 I. Ö. Kovács Petra 4.c
II. Zeleni Gergő 4.c
III. Miskovicz Alexa 4. b 
      Somogyi Kitti 3.b     

Nyugdíjba vonult Frankó János-
né igazgatóhelyettes, Fekete 
Irma Éva tanár

Országos kitüntetésben
részesült nyugdíjasaink

PEDAGÓGUS 
SZOLGÁLATI 
EMLÉKÉREM

Frankó Jánosné
 igazgatóhelyettes

Pedagógus pályáját 1974. szeptember 
1-jén kezdte az Izsák külterületén 
található Szajor-dűlői általános isko-
lában. Csaknem negyven éves pálya-
futása mindvégig Izsákhoz kötötte. 
A ranglétra minden fokát bejárta, 
tanítóként kezdett dolgozni, majd 
néhány év után fiatalon igazgatóhe-
lyettes lett. Hosszú évekig volt a helyi 
diákotthon vezetője, az alsó tagozatért 
felelős igazgatóhelyettes, IPR vezető. 
Nevéhez fűződik az izsáki tanulók ge-
nerációinak síoktatása, az erdei iskola 
megszervezése, az alsó tagozatosok 
úszásoktatásának bevezetése. Képes 
volt a folyamatos megújulásra, az 
életfogytig tartó tanulást életcélnak 
tekintette. 2000-ben közoktatás-veze-
tői végzettséget szerzett, informatikai 
ismereteit folyamatosan gyarapította. 
Tanítványaival legendásan jó kapcso-
latot ápol, nevelőtestületünk megbe-
csült tagja.
Nyugdíjazása alkalmából kívánunk 
neki jó pihenést, jó egészséget, 
sok-sok szép napot szeretett unokái 
körében.

Fekete Irma Éva
 magyar-történelem 

szakos tanár 
Pedagógus pályáját 1972. szeptember 
1-jén kezdte. Izsákon 2000. augusztus 
16. óta dolgozott magyar-történelem 
szakos tanárként. Munkaközösség-ve-
zetőként éveken át nagy szakmai hoz-
záértéssel irányította az intézményben 
a humán tantárgyak oktatását. Negy-
ven éves pályafutása alatt fiatalok 
generációit nevelte a magyar nyelv és 
irodalom szeretetére, hazaszeretetre, 
átfogó történelmi ismeretekre. Mun-
káját mindvégig lelkiismeretesség, 
nagy szakmai hozzáértés jellemezte. 

Nyugdíjba vonult 
Bartisné Felméray 

Zsuzsanna pedagógiai 
asszisztens

Bartisné Felméray Zsuzsanna, aki 
1991. március 1-je óta dolgozik intéz-
ményünkben. Mintegy két évtizeden 
át a diákotthonban gyermekfelügye-
lőként dolgozott, majd a diákotthon 
megszűnésével pedagógiai asszisz-
tensként folytatta pályafutását. Min-
dig szívügyének érezte a nehéz sorsú 
tanulók és hozzátartozóik gyámolí-
tását, szeretetteljes szigorral egyen-
gette sorsukat. Otthont teremtett a 
diákotthonban lakó gyermekeknek, 
a hétköznapokon igyekezett pótolni 
számukra a családot, hozzá mindig 
bizalommal fordulhattak. Nyugdíjas 
napjaihoz jó egészséget kívánunk!
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A Suli-Hód országos levelező fel-
adatmegoldó versenyén Mezei Tamás 
1.c osztályos tanuló   I. helyezést 
ért el természetismeret tantárgyból. 
Ugyanitt Édes Barnabás 2.a IV. Édes 
András 4.c V. matematikából, Mezei 
Dóra V. magyar irodalomból, Vida 
Hanna 4.c VI.Ö. Kovács Petra 4.c 
VII., Marton Mirella 4.c pedig IX. lett 
matematikából.
Jonatán Országos Könyvmolyképző 

versenyén Kovács Elíz 1.c, Mezei 
Kristóf 3.b Marton Mirella, Ö. Kovács 
Petra, Varga Zsombor 4. c osztályos 
tanulókat a Könyvmolyok Kiváló Mes-
terévé fogadták.
Bendegúz Gyermek -és Ifjúsági Aka-

démia tanulmányi versenyén arany fo-
kozatot ért el Kovács Elíz 1.c matema-
tikából, Cseh Dorina 3.a anyanyelvből, 
Juhász Jázmin 3.c matematikából és 
olvasás, szövegértésből, Zeleni Gergő 
4. c anyanyelv tantárgyból, Mózes 
László 4.c matematika és rátermettség 
tantárgyból. Lackót ez utóbbi tantárgy-
ból behívták az országos döntőbe, ahol 
a 20. helyezést érte el.

Akikre büszkék 
vagyunk!

Tóth Rebeka 1. c

Kovács Elíz 1. c

Léva Bernadett 2. b

Boczka Brendon 3. b

Mezei Kristóf 3. b

Édes András 4. c

Mózes László 4. c

Zeleni Gergõ 4. c

Nagy Bíborka Sarolta 5. b

Kazinczy-verseny:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Kocsis Patrícia 5.a 
II. helyezett: Andrássi Brigitta 6.c
III. helyezett: Daróczi Balázs 5.a
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Benyovszki Dóra 7.b 
II. helyezett: Rácz Cintia 8.a
III. helyezett: Igács Ferenc 8.a

Helyesírási verseny:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: K. Szabó Márta Inez 
5.b 
II. helyezett: Laczi Vivien 6.c
III. helyezett: Faragó Fanni 6.c
                      Kovács Brenda 5.b

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Hirt Klaudia 7.a 
II. helyezett: Eszik Zsuzsanna 8.a 
       Jurászik Edina 8.a 
III. helyezett: Kiss Vivien 7.a

Kötelező olvasmányok vetélke-
dője:
8. évfolyam:
I. helyezett: Eszik Zsuzsanna 8.a  
7. évfolyam: 
I. helyezett: Ö. Kovács Krisztián 
7.b
6. évfolyam:
I. helyezett: Deák Sándor 6.b
5. évfolyam:
I. helyezett: Nagy Bíborka 5.b 
II. helyezett: File Nelli 5.b
III. helyezett: Rőfi Melinda 5.b

Bendegúz országos levelezős verseny 
területi fordulóján Nagy Bíborka 5. b 
osztályos tanuló I. helyezést ért el, 
a megyei fordulóban 16. helyezett 
lett.
Jonatán Könyvmolyképző levelezős 
versenyen Antal Bettina 7.a osztá-
lyos tanuló „Könyvmolyok Kiváló 
Mestere” címet, Virág Norbert 7. a 
osztályos „Könyvmolyok Mestere” 
címet szerezte meg. 

Történelem háziverseny
A 2. félévben minden 5-8. évfo-
lyamokon levelezős történelem 
háziversenyt rendeztünk, melynek 
a végeredménye a következő:
5. évfolyam
1. K.Szabó Márta Inez 5.b
2. Rőfi Melinda 5.b
3. Nagy Bíborka 5.b
6. évfolyam
1. Deák Sándor 6.b
2. Bárány Zoltán 6.b
    Deák Dominik 6.c
    Eszik Imre 6.b
3. Lakos Lilla 6.c
   Páli Marcell 6.c
7. évfolyam
1.Prikidánovics András 7.b
2. Ö.Kovács Krisztián 7.b
3. Gyallai Fanni 7.a
8. évfolyam
1. Igács Ferenc 8.b
2. Eszik Zsuzsanna 8.a
    Kiss Krisztofer 8.b
    Rédei Anna 8.a
3. Ádám Csaba 8.b
Matematika versenyek (felső 
tagozat)
Internetes Matematikaverseny 2011.
november 1. - 2012.március 24.
A 8 fordulós ingyenes versenyen 
iskolánk 30 felső tagozatos tanulója 
vett részt.
Iskolai matematikaverseny - 2011.
november.28.
5.évfolyam
I. Daróczi Balázs 5.a
II. Nagy Bíborka 5.b
 Varga László 5.a
III. Dóczi Dávid 5.a
IV. Gréczi Márton 5.b
V. Fekete Kitti 5.b
VI. Czékus Martin 5.a
VII. Kovács Balázs 5.b
 Tuba Erik 5.b
6.évfolyam
I. Geiger Nikolett 6.c 
VI. Bíró Zoltán 6.c
 Páli Richárd 6.c 

 Vékony Patrícia 6.c
II. Páli Marcell 6.c 
VII. Andrási Viktória 6.c
III. Faragó Fanni 6.c 
 Gyallai Anita 6.b
IV. Bárdi Bence 6.c 
 Varga István 6.c
 Mankovics Mihály 6.c 
VIII. Deák Dominik 6.c
 Oláh Nándor 6.c 
 Újszászi Márton 6.c
 Varga Dorina 6.c 
IX. Laczi Vivien 6.c
V. Eszik Imre 6.b
 Vida Izsák 6.c
7.évfolyam
I. Horváth Soma 7.a
II. Gyallai Fanni 7.a
III. Prikidánovics András7.b
IV. Antal Bettina 7.a
8.évfolyam
I. Rédei Anna 8.a
II. Kiss Norbert 8.a
 Langó Zoltán 8.a
 Szalma Botond 8.a
III. Lehócki Fanni 8.a
 Tatár Alexandra 8.b
IV. Dóczi Nikolett 8.b
 Szakál Virág 8.b
V. Józsa László 8.b
Széchenyi István Matematikaverseny 
- Ágasegyháza, 2012.január 25.
Iskolánkat minden évfolyamról 1-1 
tanuló képviselte:
Daróczi Balázs 5.a
Geiger Nikolett 6.c
Horváth Soma 7.a
Langó Zoltán 8.a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - 
Kecskemét, 2012.február 17.
Gyallai Fanni 7.a
Lehócki Fanni 8.a
Szalma Botond 8.a

Informatika verseny
Kiskőrösi és nagykőrösi levelezős 
versenybe neveztek be a gyerekek. 
Két tanuló bejutott a Nagykőrösön 
megrendezett fordulóra: Kocsis 
Bogdán és Horváth Soma
Szakkör keretében ECDL vizsgára 
készültek a tanulók. Két modulból 6 
fő eredményesen vizsgázott: Ádám 
Edit, Gyallai Fanni, Horváth Soma, 
Kiss Norbert, Kocsis Bogdán, Szé-
nási Ferenc

IDEGEN NYELV

Tanulóink a tanév folyamán több 
versenyen bizonyították tudásukat.
Angol
Házi angol nyelvhasználati verseny 
(november):
5. évfolyam:  
1. K. Szabó Inez 5.b
2. Nagy Bíborka 5.b
3. Daróczi Tamara 5.b
6. évfolyam: 
1. Mankovics Mihály 6.c
2. Bárdi Márk 6.b
3. Páli Marcell 6.c
7. évfolyam: 
1. Kocsis Bogdán 7.a
2. Gyallai Fanni 7.a
3. Szalai Judit 7.b
8. évfolyam: 
1. Jurászik Edina 8.a
2. Langó Zoltán 8.a
3. Virág Lola 8.b

Házi angol fordító verseny 
(március):
5. évfolyam: 
1. Fodor Kitti 5.b
2. K. Szabó Inez 5.b
3. Daróczi Balázs 5.a
6. évfolyam:
1. Páli Marcell 6.c
2. Deák Sándor 6.b
3. Bárdi Bence 6.c
7. évfolyam:  
1. Kocsis Bogdán 7.a
2. Gyallai Fanni 7.a
3. Csajbók Vivien 7.b
8. évfolyam: 
1. Jurászik Edina 8.a
2. Igács Ferenc 8.b
3. Szénási Ferenc 8.a 

Német
Az egész éves házi versenyen 25 
felső tagozatos tanuló vett részt. A 
győztesek: 
6. évfolyam: Eszik Imre (6. b)
7. évfolyam: Prikidánovics András 
(7. b)
8. évfolyam: Eszik Zsuzsanna (7. a)
A versenyt Katzenbachné Csengődi 
Edit szervezte.
Az őszi egyfordulós házi versenyen a 
német nyelvet tanulók 70 %-a részt 
vett. Az első helyezettek könyvjutal-
mat kaptak:
5. évfolyam: Gréczi Márton (5. b)
6. évfolyam: Laczi Vivien (6. c)
7. évfolyam: Horváth Soma (7. a)
8. évfolyam: Eszik Zsuzsanna (8. a)
A Bendegúz levelező versenyén La-
czi Vivien (6. c) és Turi Imre (8. b) 
vett részt az első félévben.
Felkészítő tanár: Katzenbachné 
Csengődi Edit
A kecskeméti Bolyai János Gimnázi-
um ebben a tanévben is megrendezte 
hagyományos, nyolcadikosoknak ki-
írt versenyét, melyen Eszik Zsuzsan-
na, Rédei Anna és Szalma Botond 8. a 
osztályos tanulók vettek részt. Eszik 
Zsuzsanna a második fordulóba is be-
jutott, ahol a 6. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Katzenbachné 
Csengődi Edit
Idén már második alkalommal ér-
kezett felhívás a Katona József Gim-
názium fordító versenyére. A házi 
fordulón Eszik Zsuzsanna, Rédei 
Anna, Szalma Botond (8. a) és Szakál 
Virág (8. b) vettek részt.
Felkészítő tanár: Katzenbachné 
Csengődi Edit
A nagykőrösi Toldi Miklós Élelmi-
szeripari Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium versenyfelhívása is 
eljutott hozzánk. Szalma Botond (8. 
a) és Szakál Virág (8. b) oldotta meg 
a levelezős feladatokat.
Felkészítő tanár: Katzenbachné 
Csengődi Edit
A kecskeméti Széchenyi István 
Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola is szervezett ver-
senyt nyolcadikosok számára. Ezen a 
megmérettetésen Rácz Cintia, Rédei 
Anna (8. a) és Szakál Virág (8. b) 
vettek részt.
Felkészítő tanár: Katzenbachné 
Csengődi Edit
A német nyelv tanulása terén kiemel-

A fotón Eszik Zsuzsanna 
látható német partnerével

A felső tagozatos 
tanulók számára 

szervezett versenyek 
eredményei

Magyar versenyek 
(felső tagozat):
Az év folyamán a felső tagozatos 

gyermekek számára többfajta ver-
senyt szerveztünk, ahol összemér-
hették tudásukat, tehetségüket. 
Mindnyájuknak ezúton is gratulálunk 
sikereikhez.
Szavalóverseny:
5-6. évfolyam:
I. h.: Prikidánovics Márk 5.b 
II. h.: Nagy Bíborka 5.b
III. h.: Andrássi Brigitta 6.c 
7-8. évfolyam:
I. h.: Eszik Zsuzsanna 8.a  
II. h.: Sebestyén Alexandra 7.b

kedő teljesítményt nyújtott ebben az 
évben Eszik Zsuzsanna 8. a osztályos 
tanuló. Számos versenyen szerepelt 
eredményesen, a tanévet dicsérettel 
zárta, egyedüli nyolcadikosként részt 
vett a diákcserében. Szorgalma, ki-
tartása követendő példa tanulótársai 
számára.

Katzenbachné 
Csengődi Edit

munkaközösség vezető

Diákcsere

Vendégekre várva
Testvérvárosunkból, Strullendorf-

ból érkezett hozzánk egy tízfős 
csoport a diákcsere. A gyerekeket 
BeateWeiß tanárnő és Alexander 
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Pfister tanár úr kísérte el május 
8-tól május 15-ig tartó látogatá-
sukra.
Igyekeztünk vendégeink itt-tar-

tózkodásukat minél élvezetesebbé 
és változatosabbá tenni, és ter-
mészetesen szerettük volna meg-
mutatni nekik kis hazánk minden 
szépségét.
Sok időt töltöttünk Izsákon, hogy 

megismerjék közvetlen környeze-
tünket. Az együttes tevékenységek 
- tésztakép és közös tabló készíté-
se, Stadtrally, pizzázás, stb. - közel 
hozták egymáshoz a partnereket. 
Nagy érdeklődéssel figyelték az 
izsáki házitészta készítésének 
titkait is. Szeretettel fogadták 
csoportunkat mind a Pálinkamú-
zeumban, mind a Polgármesteri 
Hivatalban.
A közeli települések közül Kecs-

kemét és Kiskőrös került be az 

Készülnek a tésztaképek

Tihanyi túra

Az izsáki gyerekek is sok élmén-
nyel gazdagodtak az egy hetes „né-
met óra” alatt. Néhány látnivaló 
is új volt a kirándulások során, 
de az idegen nyelv használatának 
élménye, más országból, más 
kultúrából származó emberek 
megismerése, a feladat súlya, hogy 
„Most én vagyok a vendéglátó” - ez 
mind hozzájárult személyiségük 
fejlődéséhez.
Az egy hét valóban gyorsan eltelt. 

Gyermekeink azóta az újabb talál-
kozásokat tervezgetik és készülnek 
a jövő évi viszontlátogatásra.
Úgy érzem, az idei diákcsere 

sikeres volt, gyermekeink tudása 
gyarapodott, látókörük tágult, 
nyelvtudásuk fejlődött - és talán 
ezzel is tettünk egy kis lépést az 
Európába vezető úton.
Ahhoz, hogy a diákcsere sike-

res legyen, természetesen sok 
előkészület, tervezés, szervezés 
volt szükséges. Ebből mindenki 
egyaránt kivette a részét: szülők, 
gyerekek, tanárok. Köszönet min-
denkinek, aki bármilyen módon 
elősegítette a diákcsere sikerét!

Katzenbachné 
Csengődi Edit

diákcsere szervező tanár

Csoportkép

Fürdés Kiskőrösön

Hajrá, Manuel!

Barátok

Szépíró verseny
A Sajátos Nevelési Igényű Tehet-

ségeket Segítő Tanács - Vlcskóné 
Csatlós Erzsébet gyógypedagógus 
ötlete alapján- Országos Szépíró 
Versenyt szervezett a Magyaror-
szágon működő közoktatási in-
tézmények sajátos nevelési igényű 
tanulói számára. A verseny célja, 
hogy a sajátos nevelési igényű 
gyermekek pozitív megerősítést 
kapjanak. 
Ebben a tanévben először a mi 

iskolánk is benevezett a versenyre. 
Megkaptuk a szövegeket Kiskő-
rösről korcsoportonként, amit a 
gyerekeknek le kellett másolni. 
Házi versenyünk eredményei a 

következők lettek:
2. évf. 
I.    Radics Ramóna Rozália 2.c 
II.  AczélPerta 2.b
III.Sponga Barnabás 2.b
3. évf.   
I.Cseh-Szakáll Bianka 3.a 
II.Németh Janka 3.b
III.Lestár Dávid 3.c
4. évf. 
I. Haász Cintia 4.c
II.Juhász Sámuel 4.c
III. Kovács Gergő 4.a

5-8.évf.  
I.Aczél Viktória 6.a
II.Bóbis Kitti Csilla 5.a
III.Patai Alexandra 5.a      
Eltérő tantervű tagozat 3-4. évf.
I. Radics Mária 4.d
II. Polgári István 3.d                
III. Radics Krisztofer György 3.d        
Eltérő tantervű tagozat 5-8.évf. 
I. Kacur Norbert 5.d
II. Balogh Anna 8.d
III. Dudás Alexandra 8.d
2012. február 2-án Kiskőrösön 

a kistérségi versenyeniskolánkat 
képviselte: 
1-2. évfolyam: Radics Ramóna 

Rozália 2.c
3-4. évfolyam: Haász Cintia 4.c
3-4 évfolyam: Radics Mária 4.d      

III. helyezést ért el. 
5-8. évfolyam: Aczél Viktória 6.a   

I. helyezést ért el. 

A 2012. március 28-án szintén 
Kiskőrösön megrendezett megyei 
versenyen 2 tanulónk is lehetőséget 
kapott, hogy részt vegyen:
3-4 évfolyam: Radics Mária 4.d  III. 

helyezést ért el. 
5-8 évfolyam: Aczél Viktória 6.a
2012. április 21-én Szentendrén ke-

rült sor az Országos Szépíró verseny 
megrendezésére.
Bács-Kiskun megyét és iskolánkat 

a 3-4. évfolyamos kategóriában 
Radics Mária 4. d osztályos tanuló 
képviselhette, aki egy egész napos 
programon vehetett részt a versenyen 
kívül. Marika egy nagyon szép emlék 
oklevelet vehetett át, és jutalomköny-
vet is kapott. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a szülőknek, akik 
segítettek a gyerekeket eljuttatni a 
versenyekre, és a Tanítók Alapítványa 
az Izsáki Erdei Iskoláért alapítvány-
nak, akik biztosították az útiköltséget 
Marika utaztatásához Szentendrére. 
A verseny nagyon tetszett a gye-

rekeknek és a szülőknek egyaránt. 
Azt tervezzük, hogy jövőre is meg-
rendezzük, sőt szeretnénk az egész 
iskolára kiterjesztve házi versenyt 
rendezni belőle. 

Terecskei Zsoltné
gyógypedagógus-

fejlesztőpedagógus

ISK csoportjaink, 
eredményeink

Aerobic
Heti szakkörként 22 fővel, alsós-

felsős lányok részvételével műkö-
dött a zenés, táncos foglalkozás. A 
mozgáskoordináció és a ritmusérzék 
fejlesztése mellett a zenés koreográfi-
ák betanulásával, gyakorlásával teltek 
el az aerobic órák. A mai modern 
zenére szívesen táncoltak a gyere-
kek. Lelkesen vettek részt a DLC7 
csoporttal tartott közös próbákon. 
Több városi rendezvényen kaptunk 
lehetőséget a fellépésre. Örömmel 
szerepeltek lányaink a Sárfehér Na-
pok, a több tánciskolát felvonultató 
Tánc Show, valamint a Tészta Majális 
rendezvényein.
Aerobicos lányok: Krasnyánszki 

Netti, Lakatos Vivien, Somogyi 
Kitti, Mikus Izabella, Mónus Gréta, 
Ö. Kovács Petra, Gyenizse Boglár-
ka, Duráncsik Laura, Haász Cintia, 
Csépe Erzsébet, Kovács Brenda, 
Fodor Kitti, Csontos Viktória, Kocsis 
Dominika, Kocsis Patrícia, Lakatos 
Erika, Bisziók Mariann, Mislei Enikő, 
ValachKaterina, Antal Bettina, Csiz-
madia Dorina, Benyovszki Dóra.

Atlétika-tömegsport
Ebben a tanévben már néhány ver-

senyen is próbálkoztunk részt venni. 
Minden kezdet nehéz, de szeretnénk, 
ha egyre eredményesebben szere-
pelhetnének tanulóink az atlétika 
forgatagában is. 

Szabóné Pápa Edit
testnevelő

Kosárlabda
Az 2011/2012-es tanévben tovább 

folytatódott a kosárlabda szakkör, 
gazdagítva a tanulók sportolási lehe-
tőségeit. Az év során 17 diák élt ezzel 
a lehetőséggel, ők rendszeresen részt 
vettek a szakköri foglalkozásokon.
Ennek a sportágnak a népszerűsíté-

se érdekében kilencedik alkalommal 
szerveztük meg a „Táncsics Házi 
Bajnokság”-ot. Az elmúlt évek ta-
pasztalatai alapján két korcsoportban 
indítottuk a bajnokságot: az 5-6, 
és 7-8 évfolyamon. A bajnokságra 
az 5-6 évfolyamról öt osztály, a 7-8 
évfolyamról pedig három osztály 
nevezett.
Az őszi forduló 2011. december 

01-től, 2012. január 12-ig, a tavaszi 
forduló pedig 2012. február 23-tól, 
március 29-ig tartott. 
A hetente tartott versenynapokon 

40-45 gyermek mozdult meg, és 
nagy lelkesedéssel vetette magát a 
küzdelembe.

A Táncsics Házibajnokság ered-
ményei:
Az 5-6. évfolyamon:    
III. helyezést ért el:
Az 5-6.D osztály IZSÁKI SKORPI-

ÓK összevont csapata Patai Dávid 
csapatkapitány, Sárga Mihály, Polgár 
József, Kacur Norbert, Almási Dávid, 
Radics Rchárd, Almási István, Radics 
Attila
II. helyezést ért el:
A 5.B osztály KOSARASOK csapata: 

Sörös Viktor csapatkapitány, Dubecz 
Márk, Prikidánovics Márk, Kovács 
Balázs,
 Szalai Zalán, Gréczi Márton, Hajdú 

Patrik, Haász Márkó, Tuba Erik
I. helyezést ért el:
A 6.B osztály BAGLYOK csapata 

Bárdi Márk csapatkapitány, Nagy 
Bence, Patai József, Tóth Máté, Deák 
Sándor, Eszik Imre, Papp Vivien, 
Gyallai Anita, Konkoly Dominik
A 7-8. évfolyamon:
III. helyezést ért el:
A 8.B osztály ARANKA csapata
Németh Martin csapatkapitány, 

Bobek Zsolt, Kovács Ferenc, Józsa 
László
II. helyezést ért el:

útitervünkbe. Mint mindig, most 
is nagy sikere volt a Leskowsz-
ky-hangszergyűjteménynek, az 
uszodának, de jó választásnak 
bizonyult a Közúti Szakgyűjtemény 
meglátogatása is.
Nem maradhatott ki a balatoni 

utazás sem, a Tihanyi-félsziget 
csodálatos tájain jártunk.
A hét csúcspontja a szombati 

tésztafesztivál volt, amelynek 
német vendégeink is aktív részt-
vevői voltak. Ha a főzésben nem 
is, a cukkinis-tejszínes tészta 
elfogyasztásában közreműködtek. 
Sőt, Manuel 2. helyen végzett a 
tésztaevő versenyen!
A közösre tervezett családi napot 

- mondhatni, már hagyományosan 
- elmosta az eső, de azért mindenki 
jól érezte magát.
Az együtt töltött hetet a nyi-

tottság jellemezte. A vendéglátó 
tanulók bátran beszéltek németül, 
szívesen fogadták partnereiket. 
Strullendorfi vendégeink pedig 

A 8.D osztály SZUPERCSAPAT 
csapata Dudás Alexandra csapatkapi-
tány, Balogh Anna, Bíró Viktor
I. helyezést ért el:
A 7.A osztály HÓVARJÚ csapata 

Kocsis Bogdán csapatkapitány, Ber-
kes Ervin, Czirjék Tíbor, Horváth 
Soma, Kovács Kornél, Kovács Kristóf, 
Kovács Viktor, Dóra Dániel, Dóra 
Márk 
Mind két évfolyamon kiemelkedő 

egyéni teljesítmények is születtek.
A Táncsics Házibajnokság legered-

ményesebb, legtöbb pontot dobó 
játékosai a következők voltak:
Pontdobó verseny 5-6. évfolyam 

összesített eredménye:
fiúknál:
I. h.: Bárdi Márk 6.b 142 pont
II. h.: Patai József  6.b 72 pont
III. h.: Prikidánovics Márk 5.b 50 
pont
lányoknál:
I. h.: Mislei Enikő 6.a 10 pont
II. h.: Bisziók Mariann 6.a 6 pont
III. h.: Vékony Patrícia 6.c 4 pont
A Táncsics Házibajnokság legered-

ményesebb, legtöbb pontot dobó 
játékosai az 7-8. évfolyamon:
I.   Kocsis Bogdán 7.a 76 pont
II.  Dóra Márk 7.a 62 pont
III. Józsa László 8.b  24 pont
Gratulálunk a nyertes csapatok 

tagjainak és a kimagasló teljesítményt 
nyújtó játékosoknak!
A díjak átadására a Táncsics évfor-

duló ünnepsége után került sor.
A bajnokság nagy sikert aratott a 

gyerekek körében, ezért a következő 
tanévben is tervezzük a megszer-
vezését.
Némedi János szakkörvezető

Labdarúgás
Az idei tanévben 5 sportcsoporttal 

(3fiú és 2 leány) indítottuk el a lab-
darúgó szakköröket. A fiú szakkörök 
egy elsős, egy 2-4.-es és egy 5-8.-os, a 
leány szakkörök 1-4-es és 5-8-os ösz-
szevonású sportcsoporttal működtek. 
Diákjaink az Izsáki Sárfehér SE-vel és 
az Izsáki Utánpótlás SE-vel törté-
nő együttműködés keretében sok 
meghívásos és egyesületi versenyen 
is szerepeltek. Iskolai csapataink az 
Alapfokú Diákversenyek (III. és IV. 
kcs. Fiú, és IV. kcs. Leány), a Diák-
olimpia (I., II., III. kcs. Fiú, valamint 
IV. kcs. Leány) rendezvényei mellett 
a saját rendezésű Bozsik Intézményi 
Program (I., II. és III. és IV. kcs. Fiú 
és II. és IV. kcs. Leány) versenyein 
vettek részt. A Bozsik Intézményi 
Programban körzetközponti szere-
pünkből adódóan az összes korosz-
tály mindhárom fordulóját (őszi, téli, 
tavaszi) Izsákon tudtuk megrendez-
ni. Szerencsére a versenyrendezési 
feltételeknek a helyi adottságok ma-
ximálisan megfeleltek (sportpálya, 
kapuk, sportcsarnok).
A komoly szervezési munka mellett 

további előny, hogy így utazási költ-
ségek nem merültek fel sem a Bozsik 
Intézményi Program, sem az Alap-
fokú Diákversenyek rendezvényei 
során. A fenti versenyrendszereken 
belül összesen 18 saját rendezésű 
versenyt bonyolítottunk le. Az idei 
év bővelkedett nagyon szép eredmé-
nyekben, hiszen a fiú korcsoportok 
mindegyike valamelyik verseny 
döntőjébe jutott.
Eredmények: 
- Alapfokú versenyek: 
- Fiú III. kcs. Körzeti II. hely
- IV. kcs. Körzeti I. hely - Városi 
IV. hely
- Leány IV. kcs. Körzeti II. hely
- Diákolimpia:
- Fiú I. kcs. Körzeti II. hely - Városi 
döntő II. hely - MEGYEI DÖNTŐ : 
VI. hely (Solt)
- Fiú II. kcs. Körzeti II. hely 
- Fiú III. kcs. Körzeti II. hely - Vá-
rosi II. hely - Észak-területi: II. hely 
(K.Kfélegyháza) - MEGYI DÖNTŐ II. 
hely (Baja)Leány IV. kcs. Városi II. hely

nyitottak voltak az újra, az isme-
retlenre: szívesen ismerkedtek a 
magyar nevezetességekkel, szo-
kásokkal.
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versenyen Farkas Balázs és Mislei 
Martin is tornázott a csapatban. 
- III-IV. kcs.: Bárdi Márk, Józsa Lász-

ló, Konkoly Dominik, Kovács Milán, 
Langó Zoltán, Oláh Nándor. Néhány 
versenyen Madzsó Martin Újszászi 
Márton, Varga István és Vida Izsák 
is tornázott a csapatban.

Szabó József testnevelõ

Fiú III. kcs. - megye döntő 
2. hely

Az országos döntőben 
tornázott csapat

A tornászok

Iskolai pályázatok

Oktató, nevelő munkánkat ebben 
a tanévben is több, pályázat által 
elnyert forrás, létesítmény, eszköz 
támogatta. Néhány nagyobb anyagi 
forrást biztosító pályázatunk a fenn-
tartási időszakába lépett. A TÁMOP 
3.1.4-08/2-2009-0151 (Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés) 
pályázatban folytatódott a kompe-
tencia alapú oktatás (külön cikk).  
A KEOP-6.2.0/A/09-2010-0124 
(Kerékpározással a környezettuda-
tosságért Izsákon) pályázat keretében 
2011 őszén átadásra került mindkét 
iskola épületéhez tartozóan egy-egy 
modern kerékpár tároló, amely nagy-
mértékben megkönnyíti a tanulók 
kerékpárjainak biztonságos tárolását. 
Ehhez a beruházáshoz kapcsolódott 
két tornatermi öltöző felújítása is. 
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 (A 
pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruk-
túra fejlesztése) című pályázatnak 
köszönhetően a szeptemberben 
birtokba vett 15 interaktív tábla és a 
48 számítógép nemcsak az intézmény 
eszközellátottságát javította, hanem a 
pedagógiai munkát is változatosabbá, 
érdekesebbé, látványosabbá tette, 
felkeltette a tanulók érdeklődését, 
ember közelibbé hozta a megtaní-
tandó tartalmakat. A nevelők elmúlt 
években megszerzett informatikai 
alapképzettsége, a 10 órás tanfolyam 
az interaktív táblák használatáról, és 
a helyben megoldott továbbképzések 
biztosították, hogy minél többen 
és többet használják az interaktív 
táblákat. Egy kolléganőnk elvégezte a 
SMART oktatói tanfolyamot, illetve 
az országos SMART tananyag készítő 
pályázaton 6. helyezést ért el, mellyel 
iskolánknak interaktív tananyagok 
megvásárlására nyert anyagi forrást is.  
A TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-0001 
(pedagógusképzések, a pedagógiai 
kultúra korszerűsítése, pedagógu-
sok új szerepben) pályázat anyagi 
támogatásával 3 kollégánk 2 éves 
tanulmányokat követően sikeresen 
államvizsgázott és szerzett másoddip-
lomát informatika tanári, informatika 
tanítói, és közoktatás vezetői szakon. 
Útravaló (MACIKA) pályázatban 
2011-12-es tanévben 4 továbbfutó 
tanuló és 2 mentor vett részt az 
„Út a középiskolába” programban. 
Szeptemberben újabb 15 tanulóval 
pályázott az iskola, de sajnos csak 2 
tanuló és 2 mentor nyert és kezdhette 
meg a munkát. Évről évre egyre több 
tanuló felel meg a pályázat követelmé-
nyeinek, s remélhetőleg a jövőre nézve 
egyre több tanulónk vehet részt majd 
a közös munkában. A 2011/2012-es 
tanévben is benyújtottuk pályázatun-
kat az Esélyegyenlőséget szolgáló tá-
mogatásra melynek keretében pályáz-
ni lehetett a képesség-kibontakoztató, 
integrációs támogatásra. A pályázat 
lehetőséget nyújtott a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók szociális 
hátrányainak enyhítésére, de maga 
az integrációs pedagógia rendszer 
(IPR) hatékonyan segítette a HHH-s 
tanulók sikeres haladását az iskolai 
oktatásuk során. A tanulók támoga-
tására megnyert összeg segítségével 
biztosítottuk az őszi valamint tavaszi 
osztálykirándulásokat, zenés bérletes 
előadásokon, bábszínházi és színházi 
előadásokon, Lovas Világkupán, 
úszásoktatáson való részvételt. Kará-
csonyi csomagot kaptak a tanulók és 
adventi ajándékkészítésen vehettek 
részt. Folytattuk a tanulóbarát osz-

tályterem kialakítását iskolapadok 
vásárlásával. Néhány kollégánk a 
„Reál osztálykassza” pályázatán 
osztálykirándulások költségeinek 
egy részét nyerte meg osztályainak. 
A környezetvédő csoport a „Zöld 
közösség” pályázaton nyert összeget 
programjainak lebonyolítására fordí-
totta. A PolyFarbe „Kinél fessünk?” 
pályázaton egy szülő támogatásával 
iskolánk a tantermek kifestésére nyert 
festéket. Együtt egy drogmentes Ma-
gyarországért Mozgalom „Nem kell a 
drog” című aláírásgyűjtési felhívására, 
melyet a gyermek-és ifjúságvédelmi 
felelős koordinált, egy adidas labdát 
nyert intézményünk. „Köszönjük, 
SIÓ!” Iskolatáska pályázaton minden 
évben iskolatáskákat nyer az iskola 
a rászoruló gyermeket támogatva 
ezzel.
A fenntartó által biztosított költség-

vetési forrásokon felül igyekeztünk 
további bevételi forrást is találni. A 
„Határtalanul” pályázat keretében 
a 2012/13-as tanévben a hetedik 
évfolyam tanulói jutnának el egy 3 
napos Erdélyi kirándulásra kedvező 
elbírálás esetén. A két, több millió 
forint elnyerését megcélzó pályázat: 
a TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális In-
tézmények részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában, és a 
TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetség-
gondozás című projektek a jövőre néz-
ve támogatnák jelentős anyagi forrást 
biztosítva oktató- nevelő munkánkat. 
Ezek a pályázatok még az elbírálás 
szakaszában vannak, s bízunk benne, 
hogy kedvező elbírálást kapnak. 

Balogh Rita
igazgatóhelyettes

A TÁMOP 3.1.4 
kompetencia alapú 

oktatás pályázatának 
fenntartási időszaka

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0151 
(Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés) pályázatban folytató-
dott a kompetencia alapú oktatás 
kiterjesztése és alkalmazása 1-8. 
évfolyamon a vállalt kompetencia 
területeken, illetve a korszerű tanu-
lásszervezési eljárások megvalósítása 
a választott témákban és évfolyamo-
kon. A projektben kötelezően végre-
hajtandó elemek ebben a tanévben is 
magvalósultak. A fenntartási időszak 
a 2014/15-ös tanévig szól, s jelenleg 
a második évét teljesítettük. Mindkét 
feladat ellátási helyen megvalósítot-
tunk egy moduláris oktatási prog-
ramot, egy három hetet meghaladó 
projektet, egy témahetet. A „Kör-
nyezetvédelem- Kolon-tó” moduláris 
program megvalósítására az őszi 
időszakban került sor. A második 
évfolyamtanulóinak nagy élményt 
jelentett a Kolon-tó növényvilágá-
nak őszi megfigyelése, és betekintés 
lehetősége az állatvilág téli időszakra 
történő felkészülésébe.
Az ötödik évfolyam számára a 

„Kolon-tó” témahét ismét a Madár-
várta és a Kiskunsági Nemzeti Park 
munkatársainak közreműködésével 
valósult meg az iskolai környezet-
védő csoport szervezésében. Hétfő 
délután szülői kísérettel jutottak ki 
a Madárvártához, megismerkedtek a 

- Bozsik Intézményi Program (3 
forduló összesített eredménye alap-
ján) :
- Fiú I. kcs. Körzeti II. hely 
- Fiú II. kcs. Körzeti I. hely - MEGYEI 
DÖNTŐ  III. hely (Kalocsa)
- Fiú III. kcs. Körzeti II. hely
- Fiú IV. kcs. Körzeti I. hely - MEGYEI 
DÖNTŐ  III. hely (Sükösd)
- Leány IV. kcs. Körzeti IV. hely
 - Leány II. kcs. Körzeti V. hely 

Gréczi Gábor edző

Röplabda
Ismét kezdi bontogatni szárnyát 

a röplabda sportág. Régi, Izsákon 
nevelkedett röplabdások lelkesedé-
sének köszönhetően próbálkoznak a 
röpi életre keltésével. Egyelőre nem 
tartozik a legnépszerűbb sportok 
közé, de remélhetőleg a kitartás 
meghozza majd a gyümölcsét.

Torna
Hetente több alkalommal edzettek 

tornászaink. Két csoportra bontva 
(tömegsport-utánpótlás és verseny-
sport) gyakoroltak a gyerekek. A 
sportolási szándék csökkenésével 
érezhetően esett a torna népsze-
rűsége is, de szerencsére a már 
oszlopos tagnak számítók munkája 
eredményeként sikeresen szerepeltek 
a versenyeken. Ebben a tanévben a 
szűkös utazási keretek miatt csak 
kettő meghívásos versenyen vettünk 
részt az Alapfokú Diákversenyek és a 
Diákolimpia fordulói mellett. I-II. (al-
sós) és III-IV. (felsős) korcsoportos 
csapatversenyeken vettünk részt. 
Eredmények:
- Alapfokú Diákversenyek - megyei 

döntő: I-II. és III-IV. korcsoport csa-
patversenyében egyaránt 2. helyezést 
ért el mindkét csapatunk. Az egyéni 
összetett versenyben Lakos Lajos és 
Józsa László 3., Langó Zoltán 2. lett.
- Diákolimpia 
- megyei döntő: I-II. korcsoport 3., 

III-IV. korcsoport 2. hely. Egyéniben 
Lakos Lajos 3. lett, Langó Zoltán 
megszerezte a megyebajnoki címet!
- országos elődöntő: I-II. korcsoport 

3., III-IV. korcsoport 4. helyezés. 
Egyéniben Lakos Lajos 2. Langó 
Zoltán 4. lett.
- országos elődöntő: az I-II. korcso-

portosok jutottak be a döntőbe. 5. 
helyezettként zárták a versenyt!
Csapattagok: 
- I-II. kcs.: Bárdi Áron, Deák Trisz-

tán, Hajma András, Lakos Lajos, Mó-
zes László és Vida Jonatán. Néhány 

madárgyűrűzéssel, a homokbuckák 
közt növényeket, rovarokat tanulmá-
nyoztak, felmásztak az új kilátóba és 
megcsodálták a tájat, végül „halász-
tak” a Kolon-tóban, főleg csigákat, 
békákat, pókokat, rovarokat emelve 
ki a vízből. Kedden a gyerekek élmé-
nyeiket felhasználva terepasztalokat 
készítettek, amik hetekig láthatók 
voltak a zsibongóban. Szerdán in-
ternetes keresést kellett végezniük, 
olyan fogalmakat, meghatározásokat 
keresve, amelyekkel találkoztak a 
kirándulásunk során. Csütörtökön 
filmvetítésen vettek részt, a figyelmes 
nézők gyorsan és pontosan válaszol-
tak a feltett kérdésekre. Pénteken a 
sportcsarnokban játékos vetélkedővel 
zárult le a mozgalmas témahét. Az 
elégedettségi kérdőívből most is az 
derült ki, mint eddig minden évben: 
legjobban a kirándulás, a szabadban 
végzett aktív ismeretszerzés tetszett 
a gyerekeknek. 
A 4. évfolyam tanulói „Tavaszünnep 

Izsákon” címmel 3 hetet meghaladó 
projektben vettek részt. A projekt 
elsődleges célja a tavaszi népszoká-
sok, ünnepek (virágvasárnap, húsvét, 
mátkázás), hagyományok széleskörű 
megismerése volt. Mindez közvetlen 
tapasztalás útján szerzett ismeretek, 
élmények feldolgozása során való-
sult meg. A projekthez kapcsolódó 
tanórai és tanórán kívül végzett te-
vékenységek gazdag választéka tette 
élményszerűvé a közös tanulást. A 
projekt akadályversennyel, az alsó ta-
gozat diákjainak bevonásával zárult. 

Egy tanulói vélemény a pro-
jektről

A negyedik évfolyamra várt az egy 
hónapos „Tavaszünnep Izsákon” 
című projekt megvalósítása. Nagyon 
sok jó programon vettük részt. Szá-
momra a legjobb a „Mami mesél” 
volt, ahol az Ezüstgólya nyugdíjas 
klubból 6 néni mesélt nekünk a 
gyermekkorukról, a végén meg régi 
játékokat készítettünk. De az is jó 
volt, amikor kibicajoztunk a Csikász 
tanyára. Ott Laci bácsi előadást 
tartott „Ébred a természet” cím-
mel. Volt foci derbi, ahol élvezettel 
kergettük a labdát, még akkor is ha 
senki sem rúgott gólt. Aztán a vége 
felé meg futóversenyen vettünk részt, 
ahol 920 métert kellett futni. Miért? 
A böjti időszak óráinak száma éppen 
ugyanennyi. Az én véleményem sze-
rint ez volt a legjobb projekt.

Vida Hanna 4.c

oktatási program keretében ismer-
kedtek az egészséges életmód alap-
vető feltételeivel. Kiemelt szerepet 
kapott az egészséges táplálkozás, 
rendszeres testmozgás, testápolás, 
napi életritmusuk kialakítása. A 
képességfejlesztésben a tapasztalat-
szerzés, a tevékenykedtetés kapott 
hangsúlyt. A megvalósítás folyamán 
a közös alkotás és részvétel erősítette 
a tanulóközösségeket. Minden kol-
légának köszönjük a lelkiismeretes 
munkáját!

Fodorné Bálint Éva,  
Balogh Rita

szakmai vezetők

A felső tagozaton a három hetet 
meghaladó projekt ebben az évben 
az „ŐSZ” címet viselte, és a 7-8. év-
folyam tanulóival valósult meg. Ének, 
rajz, magyar, informatika és idegen 
nyelvi órákra kaptak különböző 
feladatokat, ezeken felül a délutáni 
foglalkozások során szakácskönyvet 
állítottak össze, tréfás fogalmazást 
írtak és totót oldottak meg.
Az első osztályos tanulók téma-

hét, az ötödikesek pedig moduláris 
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Miért jó az interaktív 

tábla?

Az interaktív tábla a frontális 
tanításban rendkívül jól haszno-
sítható. Az órákat a szó szorosabb 
és tágabb értelmében is színessé és 
mozgalmassá tehetjük vele.
Az órai ismeretanyag összeállí-

tásánál sokféle forrásból nyerhe-
tünk információt, amihez aztán a 
digitális táblán akár a tanár, akár 
a diákok - a magyarázat, és a jobb 
megértés kedvéért, - szabadon 
megjegyzéseket írhatnak a „digitá-
lis tinta”, a megjegyzés szerkesztő 
eszköz segítségével. 
Összetettebb folyamatok bemu-

tatásánál olyan interaktív model-
lek használhatók, ahol lehetőség 
van az egyes helyzetek megvál-
toztatására, és így szemléletesen 
bemutatható egy-egy részlet meg-
változtatásának hatása az egész 
folyamatra.
A pedagógus a tanításba len-

dületet és izgalmas fordulatokat 
vihet az „okostábla” segítségével. 
Olyan dolgokat, működési mecha-
nizmusokat is szemléletesen be 
tud mutatni, ami a hagyományos 
fekete táblán lehetetlen, miközben 
a tanulók már az új ismeretek 
elsajátítása közben is interaktív 
résztvevői lehetnek a tanulási 
folyamatnak. 
A pedagógus könnyűszerrel meg 

tud bármit változtatni az interaktív 
táblán, és az objektumokat egysze-
rűen képes egyik helyről a másikra 
mozgatni. Ez lehetővé teszi a 
magyarázat közbeni hangos gon-
dolkodást, ami a tanulók számára 
érthetőbbé, átláthatóbbá teszi 
az új tananyagot, és fokozatosan 
vonja be a diákokat az ismeretek 
elsajátításába.
Az interaktív tábla használata ha-

tározottan növeli mind a tanárok, 
mind a diákok tanításban-tanulás-
ban lelt örömét és motivációját.
A megfelelően használt digitális 

tábla hatékony kérdező eszköz 
lehet a tanár kezében. Az órai 
anyagban jól elhelyezett kérdések 
aktív együttműködésre, újabb 
kérdések felvetésére ösztönzik 
a diákokat, ami nagymértékben 
elősegíti az ismeretek elsajátítását, 
elmélyítését. 
A tanároknak nagy előnyt jelent, 

hogy az ily módon elkészített tan-
anyag változatlan formában, vagy a 
szükséges kis módosításokkal újra 
felhasználható.
Iskolánk pedagógusa Molnárné 

Tóth Ibolya tanító néni  a Smart 
Interaktív Kreativitás 2012 tan-
anyagkészítő pályázatán országos 
VI. helyet ért el  az izsáki Kolon-tó-
ról készült tananyaggal . A Műszaki 
Kiadó HÓNAPTANÁRA kitüntető 
cím elnyerésével 50.000Ft értékű 
digitális tananyagot is nyert.
A Műszaki Kiadó által működte-

tett internetes oldal ezeket a tan-
anyagokat összegyűjti, értékeli, 
melynek 50000-70000 pedagógus 
tagja van országosan.  Az e-taná-
rikar.hu weboldal célja, hogy egy 
interaktív, az újításokra nyitott 
tanári közösséget hívjon életre, 
ahol kapcsolatokat építhetnek, 
újíthatnak fel, a fórumban lehető-
ségük nyílik szabad eszmecserére. 
Az interaktivitás egyik haszna 
a kölcsönös segítségnyújtás a 
pedagógusok között. Kapcsolatot 
alakíthatnak ki a kiadványok szer-
kesztőivel, a tananyagok fejlesztő-
ivel. Az oldalon regisztrált peda-
gógusok elsőként értesülhetnek 
az e-tábla programhoz kapcsolódó 
újdonságokról, programokról. A 
legaktívabb tagok kiemelt beso-
rolást kapnak.

Molnárné Tóth Ibolya
tanító

A Műszaki Kiadó Március 
Hónap Tanárának 

bemutatkozását fogadják 
szeretettel

- Hogyan szólítanak a diákok?
- Ibolya néninek szólítanak a gye-

rekek.
- Hol dolgozol?
- Izsákon tanítok alsó tagozaton, 

az intézmény neve Izsáki Általános 
Művelődési Központ Táncsics Mihály 
Általános Iskolája és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézménye 
http://www.tancsics-izsak.sulinet.

hu/frame/frame.html
- Mióta vagy az eTanárikar tagja, s 

mit gondolsz a kezdeményezésről, 
hogy legyen egy tanári közösség?
- Az eTanárikar tagja ebben az évben 

lettem, Dérné Veresegyházi Erika 
ajánlására. Ha időm engedi naponta 
„benézek” az oldalra. A letöltött 
anyagok stílusából már megismerem 
a szerzőt, úgy mint a gyerekek kéz-
írását. Nagyon tetszenek az anyagok, 
sokat tanulok belőlük. A kezdemé-
nyezést fantasztikus lehetőségnek 
tartom. Jó dolog ehhez a tanárikarhoz 
is tartozni, mert mi pedagógusok 
hozzáértéssel tudjuk értékelni a 
feltöltött tananyagokat, nem üzleti 
szemmel, hanem szívvel.
Mi pedagógusok nagyon vágyunk 

az elismerésre, nem anyagira, hanem 
egy-egy kedves köszönetnyilvánítás-
ra, amit én Tőletek sokat kaptam. Jól 
esett, hogy Kozmáné Kanz Eleonóra 

bemutatkozásában megemlítette a 
nevemet, ezek szárnyakat adtak az 
alkotáshoz. Aki órákat tölt tananyag 
megszerkesztésével és ezt önzetlenül 
megosztja másokkal, ellenszolgálta-
tás nélkül ő az igazi PEDAGÓGUS.
Köszönöm Nektek a sok-sok ötletet, 

ti vagytok az én „Tanítóim”.
- Milyen anyagokat osztottál meg 

az eTanárikaron, s miért gondoltad, 
hogy ez hasznos lehet másoknak is?
- Olyan tananyagokat osztottam 

meg Veletek, amelyeket én is na-
ponta használok. Sokan úgy tartják, 
hogy az „aktív” tábla a gyerekeket 
„passzívvá” teszi. Fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek együtt tevékenyked-
jenek a táblával, ezért figyelek arra, 
hogy feladatlapok és egyéb eszközök 
segítségével aktív részesei legyenek a 
diákok az IKT-s óráknak.
- A feltöltött anyagok közül melyik 

a kedvenced? Kérünk szépen egy 
linket, s egy rövid magyarázatot, 
hogy miért?
- Kedvenc szerzőim közületek 

kerültek ki de, nem szeretnék meg-
bántani senkit a felsorolással, nehogy 
kimaradjon valaki. A mai felgyorsult 
világunkban rohanunk, nincs időnk 
egymásra, sokszor saját magunkra 
sem. Fontos, hogy mi pedagógusok 
az olvasás szeretetére neveljünk. Az 
első olvasásélmény a legfontosabb, 
ezért ezt együtt szereztük meg diák-
jaimmal. Úgy, hogy bent aludtunk az 
iskolában, ami már magában élmény 
volt, így olvastuk el közösen a Vuk 
című regényt. Fantasztikus élmény 
volt, azóta gyerekek sorba számolnak 

be olvasásélményeikről. Talán ezért 
is feltöltött anyagaim közül hozzám 
legközelebb áll Fekete István : Vuk 
című feldolgozása. http://www.
etanarikar.hu/segeda_anyagok.
php?sid=981&p=23
A másik tananyag a Madarat toll-

ról... című témahétre íródott anyag. 
Ebben a saját közvetlen környezetük, 
Izsák és a közelében található Kolon-
tó élővilágát mutattam be a gyerekek-
nek. Bár ez a tananyag a közvetlen 
környezetemet mutatja be, ötletet 
meríthet belőle bárki. Úgy állítottam 
össze, hogy a gyerekek megismerjék, 
ezáltal megszeressék a környezetü-
ket. Hiszen szeretni csak azt tudom, 
akit vagy amit ismerek. 
http://www.etanarikar.hu/sege-

da_anyagok.php?sid=1220&p=1
- Van más kollégád is regisztrálva az 

eTanárikaron?
- Igen, szerencsére vannak már kol-

légák, akik regisztráltak az eTanárikar 
oldalán. Ezekből a tananyagokból 
válogatva mutattak be sok sikeres 
bemutatóórát. Sőt ennek az oldalnak 
a segítségével sikerül barátokra is 
szert tenni , így ismertem meg Szige-
tiné Somogyi Valériát, akit egyelőre 
személyesen nem ismerek, de levele-
zéssel már barátomnak tudhatom.

Molnárné Tóth Ibolya

Vidám pillanatképek 
az első évfolyam 

élményeiből

Szeptemberben a kecskeméti re-
pülőtérre mentünk kirándulni.

Hogy, ha én pilóta leszek...

Játszótéri edzés

Fogorvos után az oviban 
lazítunk

Óriáskirakó levelekből

Íme az eredmény: Ha mi 
egyszer összefogunk...

Advent hírnökei

Ajándék a negyedikesek-
től: tavaszi akadályverseny 
zárása, ajándékkészítés, no 
meg a húsvéti tojásfestés

Izsák utcáit is takarítottuk

Majális tésztával:
Gyerekek, gyerekek, hadd 

nőjön a begyetek!

Budapesti kalandjaink, 
állatkert és cirkusz

Témahét az egészséges 
életmódról:

Mit is együnk? Együk, 
vegyük, rajzoljuk!
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Vakáció előtti tombolás 
kifulladásig!

Az első évet vidáman töltöttük, 
sok élménnyel, tudománnyal lettek 
gazdagabbak kis elsőseink.
Köszönjük nekik, hogy szívesen 

dolgoztak velünk! Köszönjük a 
szülőknek is egész évi segítő tá-
mogatásukat!
Jó pihenést, vidám vakációt kívá-

nunk minden családnak!
Zsuzsa néni
Kriszta néni

Éva néni

Rajz-és vizuális kultúra 
(felső tagozat)

A tényleges rajzi tevékenység mel-
lett a korszerű technikai eszközök 
segítségével nagyon kiszélesedett a 
szemléltetés lehetősége, a vizualitás 
fogalmának bővítése. Elsősorban a 
művészettörténeti korokhoz kap-
csolódó, azokból kiinduló alkotói 
feladatokat választva ismerkedtünk 
a tér és a forma ábrázolási lehetősé-
geivel, a szín képalkotó szerepével. 
Szakköri munkánk során a különbö-
ző vizuális játékok, változatos felada-
tok, újszerű ábrázolási lehetőségek 
segítették a kreativitás fejlesztését. 
Fontos szerepet vállalunk a zsibongó 
és a különböző rendezvényeknek 
helyet adó termek díszítésében. 
Május 14-én, a Tésztamajálison 
színvonalas kiállítást rendeztünk a 
gyerekek munkáiból (tésztaképek, 
tésztatárgyak). A majálist számos 
érdekes kézműves program is gaz-
dagította. Német Martin 8. osztályos 
tanulónk sikeresen felvételizett a 
Katedra Középiskola Képzőművé-
szeti Tagozatára. A tanév során ered-
ményesen szerepeltünk különböző 
rajzpályázatokon.

Briglovicsné Janovics Éva
tanárnő

Zeneiskola
Szeptemberben az oktatás 70 fővel 

indult, ami az előző tanévhez képest 
csak 1 fő csökkenést jelent. A zenét 
oktató tanárok létszámában nem 
történt változás. A térítési díjak 
minimális mértékben nőttek. Ebben 
a tanévben is megtartjuk a szokásos 
vizsgákat, és hangversenyeket. A 
zeneiskola tanulói jelen vannak a 
különböző városi ünnepségeken és 
kulturális rendezvényeken.
 A zeneiskolás gyerekek szerepeltek 

a Sárfehér Napokon és bemutat-
koztak az Adventi Hangversenyen, 
melynek otthont a református egyház 
adott. Szerepeltek az Ádventi Gyer-
tyagyújtáson és betlehemes játékot 
adtak elő a felsővárosi óvodában. 
Május 14-én a Művelődési Ház 
ünnepi megnyitóján Riczu Andrea 
hegedült, a citerazenekar és énekkar 
tagjai pedig bugaci népdalcsokrot 
adtak elő. Készültek a gyerekek a He-
tényegyházán megrendezett Süss fel 
nap gyermekfesztiválra, ahol Kovács 
Fanni zongora kategóriában kiemelt 
díjat kapott. Az orgoványi zeneisko-
lai találkozó időpontja egybeesett 
a Tésztamajális idejével, ezért azon 
a találkozón nem tudtak tanulóink 
részt venni. Egy 8. osztályos tanulónk 
(Rácz Cintia) jelentkezett a kecske-
méti Kodály Iskola Gimnáziumába, 
ahová felvételt nyert, de nem ezt az 
iskolát jelölte meg első helyen, így 
nem itt kezdi meg a középiskolai 
tanulmányait. A zeneiskola peda-
gógiai programját szakértő pozitív 
minősítéssel illette.
Az énekkar 20 fővel, a szokásos 

módon működik.
Az ének oktatásában a felső tago-

zaton minden osztályban kiterjesz-
tésre került a TÁMOP 1.2.3-ban 
foglaltak. 

Társastánc, 
mazsorett, néptánc

Nem történt változás ezeknek 
a művészeti tantárgyaknak az 

oktatásában, ebben a tanévben. A 
személyi feltételek sem változtak. 
A társastánc a 7. 8. osztályokban 
a testnevelés óra keretében, a 
mazsorett és néptánc szakköri 
kereteken belül működik. Ezek 
a művészeti csoportok tevékeny 
részt vállalnak a város és iskolánk 
kulturális életében

Bíró Jánosné
 tanárnő

Sítábor - Lackenhof
Sítábor-

gyerekszemmel 2012
 Ausztriában, Lackenhof kisvárosi 

hegyei között, síelt iskolánk lelkes 
sítáboros csapata február végén.
Egész nap síelhettünk a külön-

böző szintű pályákon, ahonnan 
gyönyörű volt a kilátás a szikrázó 
napsütésben és néha a szállingózó 
hóesésben. Akiknek először volt 
síléc a lábán, azok is megtanultak 
síelni és utolsó nap már a kék 
pályán is lejöttek. Síelés után le-
hetőségünk volt társas játékokkal 
játszani, kvíz játékokon részt ven-
ni, és felavattak bennünket hegyi 
manókká. Nagyon barátságos és 
kényelmes szállodában aludtunk, 
ahol esténként nehezen jött álom 
a szemünkre, mert élveztük a sok 
csacsogást egymás között.
   Remekül éreztük magunkat, és 

ha Rajtunk múlik, legközelebb is 
megyünk síelni!

 Ö. Kovács Petra 4.c

A sítábori élményeim
Az első napi a bepakolás fáradal-

masan ment. Az úton aludtunk, 
erőt gyűjtöttünk a kipakoláshoz.
Ahogy megérkeztünk, megismer-

kedtünk a szálloda vezetőivel. Este 
megnéztük a kékˇ pályát. Felmen-
tünk rá és villámsebességgel sza-
ladtunk le róla. Este a lefekvésnél 
már alig vártam, hogy másnap 
reggel síléc kerüljön a lábamra. 
Reggel a hotel előtt a síelés alapjait 
kezdtük tanulni. Délben mindig 
finom étel várt a játékteremben. A 
harmadik nap viszont kimentünk 
a gyerekpályára. A kötélfelvonó 
volt a legnehezebb benne. A csú-
cson Ildikó néniék megmutatták a 
hóekét, vagyis a megállást. Ezen 
a napon már mindenki kezdett 
ráérezni a síelés örömeire. Este a 

napi teljesítmény alapján kiválasz-
tották azokat a gyerekeket, akik 
másnap a kék pályára mehettek. 
Én is köztük voltam, így nagyon 
örültem. A negyedik napunk egé-
szen a síelésből állt. Ezt a napot 
este tánccal és mulatsággal zártuk. 
Az ötödik nap döntött arról, hogy 
jó vagy rossz lesz-e a sídiplománk. 
Este összegyűlt a csapat a játékte-
remben és kiosztásra kerültek az 
elismerések. Én lettem „A völgyek 
királya”.
   A hazafelé úton mindenki arról 

álmodozott, hogy milyen lesz a 
következő sítábor.

Csomor Áron 4.c

Erdei iskola 
Magyarkúton  2012

Erdei iskolai szótár
helyszín=Börzsöny
az élet vize=Irma-forrás
domborzat=hegyvidék            
növényekszanatóriuma=arborétum
term. véd. terület= Duna-Ipoly 
Nemzeti Park                    
eső=gumicsizma
szálláshely= Magyarkúti Fogadó                                       
túra=Csattogó-völgy kétszer is                  
ebédlő= Zsuzsa néni főztjei                                               
Duna=bemelegítő túra Verőcére                                                      
állatmenhely=medvék, farkasok                                        
hajtánypálya=kisiklás                
ébresztő=madárcsicsergés
bátorság=éjszakai túra
zene=békakoncert a patak partján                                     
vízvizsgálat=tudományos pancsolás 
takarodó= „bogarászás”                                                     
erdei kisvasút=Királyrét       
őseink= Attila bácsi íjászata                                              
Morgó-patak=féldrágakő          
éjjeli erdő=bátorságpróba         
Ki mit tud?=csodálkozás             
fatörzs=állatnyomok                    
kendő=batikolás         
barlang=nyirkos cseppkő                                                  
Tropicarium=cápák                    
büfé=hamburger                   
terepnapló=puska környezet órára 

2012. jún. 4-én kigördült a buszunk 
a sportcsarnok elől. Nagy izgalommal 
indult a harmadik évfolyam az egyhe-
tes kalandra. 
Először a veresegyházi Medveott-

hont látogattuk meg, majd a vácrá-
tóti arborétum növényeit csodáltuk 
meg. Délután végre megérkeztünk 
Magyarkútra, a szálláshelyünkre, 
ahol örömmel vettük birtokba a kis 
faházakat. Az első nap zárásaként 
az éjszakai túrán próbára tettük 
bátorságunkat a sötét erdőben. Má-
sodik nap vízvizsgálatot végeztünk 
a közeli patakban, majd íjászat és 
tanösvény várt ránk. Este zseblám-
pás medvevadászattal végződött a 
napunk. Harmadnap begyalogoltunk 
Verőcére a Dunapartra, ahol érdekes 
kagylókat, kavicsokat gyűjtögettünk 
és fagyiztunk. Délután kis kendőt ba-
tikoltunk magunknak és egy nagyon 
érdekes kisemlős bemutató részesei 
lehettünk. Este a bátor fellépők egy 
jó hangulatú Ki mit tud?-on szere-
peltek. Csütörtökön egész napos 
kirándulást tettünk - gyalog, kisvas-
úton - a festő Királyrétre. Gyorsan 
eltelt ez a négy nap. Hazafelé tartva 
útba ejtettük Budapesten a Pálvölgyi 
barlangot és a Tropicariumot. 17óra 
körül fáradtan, de örömmel szaladt 
mindenki a szülei karjaiba.
Élménydús hétben volt részünk. 

Sokat túráztunk, tanultunk, nagyon 
jól éreztük magunkat. Köszönjük a 
Magyarkúti Fogadó dolgozóinak a 
nagyszerű ellátást és a tanító nénik-
nek, hogy vigyáztak ránk

Mezei Kristóf 3.b
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Osztálykirándulások

Kedves Edina néni!
Nagyon örülök, hogy írhatok 

neked. Egy osztálykirándulásról 
szeretnék beszámolni, mely Bika-
lon volt.
Hirtelen lehet, hogy furcsán 

hangzik ez a helység név - először 
nekem is az volt - , de miután 
megnéztem a térképen, kiderült, 
hogy Baranya megyében, Pécs és 
Dombóvár között található a Me-
csek közelében.
Nagyon sokat kellet utaznunk. 

Mikor egyszer csak  megérkeztünk, 
gyönyörű táj tárult elém, a rég-
múltban érezhettem magam: régi 
vár, kicsi vályogházak, melyeket 
sok állat vett körül. Megtalálható 
volt ott őz, tyúk, liba, pulyka.
Később megtekinthettük a régi 

mesterségek helyeit, szerszámait, 
eszközeit: kovácsműhelyt, borbély-
műhelyt; valamint régi népviseleti 
ruhákat láthattunk.
Az egész nap programmal teli 

volt, eseménydús. Részt vettünk 
madárbemutatón, ahol sas, só-
lyom és bagoly is volt; láthattunk 
ízelítőt lovagi tornából, majd 
szabad programok következtek, 
amikor vásárolhattunk, a lányok 
haját szépen megformázhatták, 
különféle frizurákat készítettek 
nekünk, valamint játszhattunk a 
játszótéren.
Nagyon jól éreztem magam ezen 

a napon, szívesen elmennék ide 
máskor is. Remélem ez a kis be-
számolóm meghozza neked is a 
kedvet, hogy egyszer majd te is 
ellátogass oda. Szeretettel üdvözöl 
tanítványod:

Panna 
(Fucskó Panna 4.b)

Kedves Edina néni!
Gyermeknap alkalmából a negyedik 

évfolyam osztályai Bikalra mentek 
kirándulni a Rereneszánsz Élmény-
birtokra. Reggel 07.30-kor volt a 
gyülekező az iskola előtt. Borongós, 
esős reggel volt, de mi lelkesen vártuk 
a busz indulását.
   Néhány órás út után szerencsésen 

megérkeztünk. Miután megvettük a 
jegyeket, feladatot kapott a csoport. 
Több állomást ezek a régi mesterek 
boltjai voltak,végig kellett járni és 
egy-egy  római számot keresni amit 
a tesztlapokra rá kellett írni. A falu 
részen indultunk el. Először a ko-
sárfonó műhelyéhez mentünk, ott a 
teraszon volt elrejtve a szám, majd a 
fazekashoz ott a háza mögött találtuk 
meg, utána a kovácshoz nála a padra 
volt lerakva. Innen átmentünk az állat 
simogatóba, ahol sokféle állat volt 
és új feladatok is vártak ránk. Volt 
ott őz, neki ki kellett szedni az avas 
szőrét, a tompa agancsú szarvast aki 
rúgott, meg kellett etetni, a kecskét 
meg kellett fejni, a fácánt simogatni, 
a pávát megijeszteni, hogy szét tárja 
a farktollait. A lovat és a szamarat 
lecsutakolni, a nyulat elkapni,- ez a 
nyúl minden nyúlnál- a leggyorsabb 
volt, mert alig bírtuk megfogni. A ga-
lambot röptetni, a tyúkot és a kakast 
összeengedni mert a kakas vad volt. 
Ezek a feladatok kicsit nehezebbek 
voltak mint a szám keresés, amit az 
állat simogató után folytattunk to-
vább, és eljutottunk az Óvárosba. Ez 
volt a vár központi része. Itt jártunk 
a pékségben, ahol lehetett vásárolni, 
a hajfonóba ahol kicsit elidőztünk, 
mert a lányoknak Z alakú fonást ké-
szítettek a hajába. Voltunk a mézes-
kalács készítőnél, a gyertyaöntőben, a 
gagyizdában, ami egy pénzváltó volt. 
Jártunk a ruhaszabó és ékszerkészí-
tőnél, a bőrművesnél, és a jósnőnél. 
Utolsó állomás a játéktér volt, ahol 
bemutatták a sólyomröptetést.  Lát-
tunk hattyúkat, és aranyhalakat is. 
Viszont számomra a legizgalmasabb 
a középkori lovagi torna volt, ahol 
nehéz páncélban kardoztak egymás-
sal az emberek.
Késő délután indultunk haza. Ez a 

kirándulás nagyon tetszett nekem, 
mert egy igazi kalandpark volt szá-
momra. Egész nap érdekes izgalmas 
dolgokat láthattam.

Üdvözlettel  Antal Viktor 
4.b

Osztálykirándulás 
a Mecsekbe 

A hatodik évfolyam 2012. május 
31-én, csütörtökön hét órakor indult 
osztálykirándulásra. 
Az úton nagyon jól éreztük magun-

kat, az első állomás Bikal középkori, 
reneszánsz városában volt, ahol 
személyesen élhettük át a közép-
kori világot. Láttunk solymászatot, 
lovagi tornát és még sok minden 
mást is. Mindezek után elindultunk 
Sikondára, a szállásra. Mindenki 
berendezkedett a szobájában, majd 
megvacsoráztunk. Amikor végez-
tünk a vacsorával, kimentünk az 
udvarra, ahol fociztunk, hintáztunk, 
és sétáltunk az erdőben. A tanárnők 
éjszakai túrát szerveztek nekünk 
egy közeli dombra, ahonnan látni 
lehetett Komló városát. Körülbelül 
23 órakor értünk vissza a szállásra. A 
túrában elfáradtunk, ezért mindenki 
nagyon jót aludt az éjszaka. Másnap 
a többség már reggel hat óra körül 
felébredt. Reggeli után elindultunk 
Pécsre, ahol meglátogattuk a Pécsi 
Székesegyházat, a Dzsámit, és a 
terráriumot. Dél körül kaptunk 
egy óra szabadidőt nézelődésre és 
vásárlásra a város főutcájában, majd 
megebédeltünk a McDonald’s-ban. A 
mecseki rallyverseny is ekkor volt a 
városban, amelyet megnéztünk. Már 
nagyon fáradtak voltunk, de a kirán-
dulásnak még nem volt vége, hiszen 

elmentünk Óbányára, ahol túráztunk 
a Mecsek egyik erdejében.  Nekünk 
ez is nagyon tetszett.
   Mindezek után elindultunk Izsák-

ra. Több óra út után megérkeztünk.
Ez a kirándulás mindenkinek na-

gyon tetszett, reméljük jövőre még 
ennél is jobb lesz. 

 Geiger Nikolett, 
Lakos Lilla 6.c

Úszásoktatás
2012. március 8-tól, május 25-ig a 

második évfolyam tanulói úszásokta-
táson vettek részt. Testnevelés órák 
csoportosításával, pénteki napokon, 
autóbusszal utaztunk a helyszínre.  
Az oktatás Kiskőrös Város Thermál 
és Strandfürdő tanuszodájában zaj-
lott. 53 másodikos gyerek vehette 
birtokába a tanuszoda öltözőit, és a 
változó mélységű tanmedencéket. 
A nyári vakáció talán megnyugtató 

érzésekkel tölti el azokat a szülőket, 
akik lehetőségeikhez mérten tudták 
biztosítani az oktatás költségeit. A 
gyerekek természetesen változó ké-
pességekkel kerültek az úszásoktató, 
Pásztor Gyula szárnyai alá. A víztől 
való félelem bizony megmutatkozott 
egyes gyerekeknél. Mégis az oktató 
több évtizedes tapasztalatának kö-
szönhetően a gyerekek képességeik-
hez mérten tudtak fejlődni, és élvezni 
a víz adta lehetőségeket, örömöket.
Megkérdeztük a gyerekeket ,,Miért 

volt jó számodra az úszótanfolyam?”. 
A következő válaszok születtek: ,, 
Jókat játszottunk pl.terpeszfogó, vízi 
rögbi”, ,,Ügyesebb lett a siklásom”, 
,, 5 másodpercig tudok kézen állni 
a vízben”, ,, Tudok bombát ugrani”, 
,, Aranyos volt Gyula bácsi”, ,,Meg-
tanultam fejest ugrani”, ,, Ki tudom 
nyitni a szemem a víz alatt”.
Mindezek Önmagukért beszélnek. 

Útravalóul kedves másodikosok 
fogadjátok Gyula bácsi szavait a 
nyári szünidőre: ,,Egészségetekre!”  
- ,,Váljék!” 

Tumbász Mariann 
osztályfőnök

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk fontos fel-

adatának tartotta, hogy a diákok 
érdekének képviselete mellett, te-
vékenységei között helyet kapjon a 
közéletiségre nevelés, a szabadidő 
kulturált eltöltésére szoktatás. Ennek 
szellemében szerveztük programjain-
kat. Az év során folytattuk az osztá-
lyok közötti pontversenyünket, szé-
pítettük faliújságjainkat, szerveztük 
kiütőcske, foci, csocsó, zsinórlabda 
és kosárlabda bajnokságunkat. Az 
év folyamán többször (ősszel, télen 
és tavasszal) csábítottuk a szabadba 
az osztályokat. A havonta megtartott 
diáktanácsüléseken az osztályok által 
megválasztott képviselőkkel beszél-

Gondolatok a napközis
munkáról

Itt van megint június, és újra itt a tan-
évzáró. Meglepődtünk, hogy elrepült 
az idő, hiszen most volt a tanévkezdés. 
Most volt, hogy a hat-hét éves gyere-
kek először indultak iskolába. Felvet-
ték a hátitáskát, és útnak indultak. 
Magabiztosan vagy szepegve engedték 
el édesanyjuk kezét, és beleolvadtak a 
gyermeksokaságba, elnyelte őket az 
iskola épülete. Ők még nagyon kicsi 
gyermekek voltak, akiknek testi-lelki 
egyensúlyához, az egész kis lényüknek 
a harmóniájához hozzátartozott az 
odaadó törődés, sok-sok szaladgálás, 
játék és legfőképpen több mint tíz-
órányi alvás.
A hat-hét évesek figyelme szeptem-

berben még el-elkalandozott, nem 
tudtak negyvenöt percig nyugodtan, 
figyelmesen üldögélni. Megesett, 
hogy a foglalkozás közben felálltak, 
nyújtózkodtak, útnak indultak a 
tanteremben... Vagy egyszerűen cso-
magolni kezdtek, hogy hazaindulnak. 
A jó pedagógusok azonban ismerték 
a gyerekeket, és igyekeztek alkal-
mazkodni hozzájuk. Tudták, hogy a 
gyermek nem kis felnőtt, hanem egé-
szen sajátos lény, akinek a tanuláson 
kívül játszani, játszani és szaladgálni 
kell. Mert a játék nem bizonyos külső 
célok vagy jutalmak eléréséért, hanem 
önmagáért folyik. Mindig egyéni dön-
téstől függ, hogy valaki milyen játékot 
választ, kivel, hogyan, mennyi ideig 
játszik, illetve, hogy belép-e egyáltalán 
bizonyos játékba. Játékainkat mindig 
az izgatottság és az öröm érzése 
hatotta át, melyet a jó hangulat, a 
könnyedség, a tréfa és a nevetés kísért. 
A játék gyakran annyira lekötötte a 
figyelmüket, s a játszókat annyira 
magával ragadta, hogy elfeledkeztek 
önmagukról és az egyébként zavaró 
gátlásokról, félelmekről. Játékainkat 
ugyanakkor a kettősség, ambivalencia 
jellemezte. Alig különbözött a min-
dennapi élettől, mégis egészen más 
volt. A játszó önmaga is mássá vált 
benne, ugyanakkor régi problémái, 
konfliktusai megmaradtak. Amikor 
játszott, szabadnak érezte magát, 
olyasmire is képes volt, amire egyéb-
ként nem, mégis minduntalan korlá-
tokkal, határokkal kellett találkoznia. 
A gyerek önállóan cselekedhetett, 
mégsem kerülhette ki a másikat és 
a szabályokat. Nem kellett tarta-
nia kellemetlen következményektől 
vagy büntetéstől, mégis alá kellett 

tük meg a felmerülő problémákat, 
feladatokat. Az őszi hónapokban kis-
állatok bemutatkozóját bonyolítottuk 
le, melyet nagy érdeklődés övezett. 
Az Állatok Világnapja alkalmából 
kirándulást szerveztünk a Kecske-
méti Vadasparkba.  A karácsony 
közeledtével ismét megrendeztük 
a már hagyományosnak mondható 
jótékonysági ruha- és játékgyűjtést, 
valamint meseíró pályázatunkon 
mérhették össze tehetségüket a gye-
rekek. Az óévet a Művelődési házban 
tartott Mikulás discóval zártuk. A téli 
hónapok programjaihoz tartozott a 
„ Tamba „ bajnokság is. A farsangi 
bált nagy érdeklődés övezte, nagyon 
sok szép és ötletes jelmezeket és 
tátika előadást láthattunk. Tavasszal 
a „Plüss maci” kiállításon és bolhapi-
acon nyüzsöghettünk. A papírgyűjtés 
az iskola apraját-nagyját és a szülőket 
is egyaránt megmozgatta. Sok osz-
tálynak sikerült jelentős pénzösszeg-
gel növelnie a kasszáját. Májusban 
ötletes tészta képek készítésével és 
különböző tészta ételek főzésével 
igyekeztünk a Tészta Majálist moz-
galmasabbá tenni. Reméljük a tanév 
folyamán minden diákunk talált 
olyan programot, amely maradandó 
élményt nyújtott számára.

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit
DÖK segítő tanár

vetnie magát bizonyos céloknak és 
feladatoknak ahhoz, hogy a közös 
játék örömteli és szórakoztató legyen. 
Mert a játék az a tevékenység, ami a 
gyerekek lételeme, s amire bármikor, 
könnyen rávehetők.
Év elején, amikor a csoportomban 

lévő gyerekeknek jövendő közös mun-
kánkról meséltem, elmondtam nekik, 
hogy rajtuk is múlik, mivel töltjük 
a délutánjainkat. Megkértem őket, 
rajzolják vagy írják le, mivel szeretné-
nek foglalkozni, milyen programokon 
vennének szívesen részt. Ötletüket, 
kéréseiket egy „kívánságkosárba” 
dobták. Jóleső érzés volt, ha jó néhány 
kívánság már eleve szerepelt mun-
katervemben, de mindig adódott új 
ötlet is. Ezeket beépítettem a megfe-
lelő helyre. Így a gyerekek a munkám 
segítőjévé váltak, s a foglalkozásokon 
sokkal aktívabbak, hiszen az ő kedvü-
kért volt a program. 
Valaki most azt mondhatná, hogy 

kicsikkel ezt nem lehet megtenni. De 
lehet! Azért írtam azt az előbb, hogy 
rajzolják vagy írják le, mert én már 
az elsőseimmel is így szoktam. Igaz, 
elsősorban azt kérik, hogy sok mese 
legyen, sokat bábozzunk, játsszunk, 
hogy menjünk „felfedezni”, hogy 
sokat rajzoljunk, készítsünk sok szép 
dolgot, s lehet, hogy meglepő, de 
azt is, hogy tanuljunk meg olvasni, 
számolni. Ha belegondolunk. ezek a 
kérések nagyon is komolyak voltak, 
s tulajdonképpen egész tevékenységi 
körünket lefedték.
Ha érdekes játékokat ismertek meg, 

egy idő után már ujjongva várták 
ezeket a foglalkozásokat, s élvezték, 
hogy mindig valami mással, másként 
játszunk. 
A játékfoglalkozások során arra töre-

kedtem, hogy minél többféle módon 
mérhessék meg magukat a szellemi és 
mozgásos tevékenységek során, hogy 
kikapcsolódjunk, hogy aktívan pihen-
jünk. Különösen kedveltek voltak a 
fejtörők, a „puzzle” kirakók, a nyelvi 
játékok, a népi játékok, a körjátékok, 
a fogójátékok, a sportjátékok.
Lehetőséget teremtve a szép befo-

gadására már a tanév elején ellátogat-
tunk az iskolai, majd a városi könyv-
tárba, ahol Irma tanár néni, Klárika 
és Anikó néni bemutatta a könyvek 
csodálatos birodalmát, elmagyarázva 
a könyvkölcsönzés minden csínját-
bínját.       Megbeszélték a gyerekekkel, 
hogy a könyvtárból kikölcsönzött 
könyveket is óvnunk kell, s jó, ha 
könyvjelzőt használunk olvasásukkor. 
A tanév végére mindkét könyvtár már 
ismerős területnek számított. Iskolai 
könyvtárunk közelsége révén nagyban 
segítette a minőségi nevelő-oktató 
munkánkat, s ezen belül szolgálta a 
tanulók önálló ismeretszerző képes-
ségének a fejlődését is. Azáltal, hogy 
a gyerekek naponta böngészhettek, 
beleolvashattak a régebbi s az újabb 
könyvekbe, a lexikonokból kikeres-
hettek egy-egy adatot a korszerű ta-
nulás műhelye lett, melyet a napközis 
tanulóink rendszeresen használtak.  
Nagy gondot fordítottunk az újságok 

és a folyóiratok olvasására is. Már az 
első osztály kezdetétől szükségesnek 
és fontosnak tartottunk valamilyen 

más, a tankönyvön kívüli olvasnivalót 
is. Iskolánkban ezt a szerepet töltötte 
be a „Tappancs”, a „Tudorka”, a 
„Lájk”. a „Panda Peti” és a „Szivár-
vány” című folyóiratok, melyek na-
gyon kedveltek a gyerekek körében. 
Boldogan tapasztaltuk, hogy nagyon 
sok szép könyv jó olvasóra talált, s 
hogy minden kiolvasott könyv egy 
lépés az olvasóvá nevelés és a szabad-
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idő hasznos eltöltése felé.     Minden 
év júniusában, amikor a napközis 
nevelő elengedi az egy éven át vezetett 
25-29 tanulója kezét, elkerülhetetlen 
volt a visszanézés, a számadás. Mit 
végeztem, mit tudtam nyújtani a 
gyerekeknek, milyen tapasztalatok-
kal gazdagodtam az eltelt évben. 
Mert a pedagógus számára nincs 
nagyobb öröm, mint amikor láthatja 
munkája gyümölcsét a gyermekek 
mosolyában, eredményesen végzett 
tevékenységékben. Az ő boldogságuk 
a mi boldogságunk. Ezért próbálunk 
nap, mint nap valami egyedit, pótol-
hatatlant, különlegeset adni, s ezért 
örülünk, ha ez egy morzsányit is, de 
sikerül. Készen vagyunk mindig az 
új befogadására, a változásra, hiszen 
ha munkánk hivatásunk, akkor ez 
tudatosan vagy ösztönösen, de állandó 
változtatásra, tökéletesítésre sarkall 
bennünket, nagy szerepet vállalva 
abban, hogy a napközi az OTTHON - t 
megillető rangra emelkedhessék.
      Úgy érzem sikerekben gazdag 

szép tanévet zártunk. Megérdemli 
mindenki a nyári vakációt.
Kívánok minden gyereknek, szülő-

nek, kolléganőmnek és kollégámnak 
élményekben gazdag, gondtalan és 
varázslatosan szép nyári szünidőt.

Muzslai I. Katalin
napközis tanítónő

Továbbtanulás
A 8. évfolyam létszáma a 2011-

2012. tanévben: 53 fő                    
8.a 25 fő,  8.b 20 fő  

(eltérő tantervű) 8.d  8 fő
A felvételi eljárás után, április 

végén kapták meg a tanulók az 
értesítést arról, hová vették fel 
őket.
I.  helyen megjelölt tagozatra 

felvettek 45 főt (85%) 
II. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek   6 főt (11%)
 III. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek   2 főt (4%)
Szeptembertől az alábbi iskolatí-

pusokban folytatják tanulmányai-
kat diákjaink:
Gimnáziumban 4 fő (8%)
Szakközépiskolában 26 fő (49%)
Szakiskolában 17 fő (32%)
Speciális szakiskolában 6 fő (11%)
A Halmozottan Hátrányos Hely-

zetű Tanulók Arany János Kollé-
giumi - Szakiskolai Programjába 
2 diákunkat Kiskunfélegyházára 
vették fel. Számukra a feltételek 
teljesítése mellett ingyenes lesz 
az étkezés, a szállás, az utazás, a 
ruházat, a tanszerek.
Tanulóink az alábbi városokban 

tanulnak majd tovább:
Kecskemét 31 fő (58%)
Kiskőrös 7 fő (13%)
Kiskunfélegyháza 6 fő (11%)
Kiskunmajsa 4 fő (8%)
Kiskunhalas 2 fő (4%)
Dunaújváros 2 fő (4%)
Nagykőrös1 fő (2%)

Dr. Turainé Lakatos Edit
pályaválasztási felelős

Szeptember hónapban az első évfo-
lyamon a szülői értekezletek látogatá-
sa megtörtént, a szülőket részletesen 
tájékoztattam az igénybe vehető 
támogatási formákról, beleértve a 
zeneiskolai és étkeztetési kedvezmé-
nyeket is.
Iskolánk minden tanulójának ellen-

őrző könyvébe beírásra került a szol-
gáltatás megléte, a fogadó órák rendje, 
melynek alapján 29 alkalommal 
kerestek fel szülők konfliktuskezelés 
vagy segítségkérés céljából.
Felvettem a kapcsolatot az ÁMK 

pedagógusaival, és óvodapedagógusai-
val, az intézményekben kifüggesztésre 
került saját- illetve a gyermekvédelmi 
feladatot ellátó fontosabb intézmé-
nyek, segélyszervezetek, lelki elsőse-
gély szolgálatok elérhetőségei is. 
Az ÁMK oktatási intézményeiben ta-

nuló veszélyeztetett csoportba tartozó 
gyermekek felmérése megtörtént.
 Iskolánk félévi statisztikai mutatói 

az alábbiak voltak:  (készítette:Né-
medi Jánosné)
Tanulólétszám: 436 fő, ebből:
* hátrányos helyzetű (HH) tanulóink 

száma  213  ( hátrányos helyzetű az 
a tanuló, aki után a szülő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, aminek megítélése az egy 
főre jutó jövedelem alapján történik) 
ebből:
* halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) tanulóink száma  98 ( hal-
mozottan hátrányos helyzetű az a 
tanuló aki után a szülő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesül és a szülő legmagasabb iskolai 
végzettsége 8 iskolai osztály, vagy attól 
kevesebb.)
* veszélyeztetett (V) tanulóink szá-

ma   37 ( veszélyeztetettség olyan ma-
gatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely 
a gyermek testi, értelmi, érzelmi, 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy 
akadályozza.)

Óvodai adatok:
Létszám: 199
HH: 87 gyermek, ebből HHH gyer-

mek 35 fő.
A gyermekvédelmi törvény, a jog-

szabályok és rendeletek, számos 
kedvezményt biztosítanak a HH és 
HHH gyermekek részére:
- ingyenes tankönyv ellátás
- ingyenes, ill. kedvezményes ét-

kezés
- továbbtanulás támogatása Útravaló 

ösztöndíj pályázati program (7.  és 
8. évf.)
- Integrációs Pedagógiai Rendszer 

(IPR) pályázati program  a HHH 
tanulók részére
A kedvezmények igénybevételé-

hez a szülőknek rendelkeznie kell 
a gyermekvédelmi kedvezményről 
szóló érvényes határozattal, melyet 
az Önkormányzat szociális osztályán 
állapítanak meg, ennek igénylésekor 
lehet írásban nyilatkozni a szülőknek, 
iskolai végzettségükről is.
Napközit ingyenesen igénybevevő 

gyermek: 93
Ingyenesen étkező gyermek (men-

za): 90
Bejáró tanuló: 20
Nagy család:144
Sajátos nevelési igényű: 71
BTM-s gyermek: 98
Az év során 21 alkalommal került 

sor családlátogatásra, melynek során 
a gyermekek családi környezetét tér-
képeztem fel.
Pedagógiai eszközökkel meg nem 

szüntethető, veszélyeztető tényezők 
fennállása miatt, a pedagógusok 
jelzései alapján, további 49 gyermek 
ügyében küldtem esetjelzést írásban 
a helyi Gyermekjóléti-és Családsegítő 
Szolgálat felé. Munkatársaimnak ezú-
ton is köszönöm a gyors és szakszerű 
segítséget. Jelzőrendszeri tagként, 
további két alkalommal éltem jelzés-
sel a Fülöpszállási és az Orgoványi 
Gyermekjóléti Szolgálat felé, valamint 

a helyi Gyermekjóléti Szolgálattól egy 
esetjelzést kaptam.
Izsák Város Gyermekjóléti-és Csa-

ládsegítő Szolgálatának felkérésére 
esetmegbeszélésen 8 , esetkonferenci-
án 3 alkalommal vettem részt az ÁMK 
képviseletében. További 2 esetben 
védelembe vételi tárgyalásra kaptam 
meghívást, melynek folyományaként 
eseti gondnoki teendők ellátásával 
bíztak meg. 
Beszámolót tartottam az ifjúság-

védelmi munkáról az ÁMK - Szék 
ülésén, valamint a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, illetve a helyi Gyer-
mekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 
éves értekezletén igyekeztünk a felme-
rült problémákat közös összefogással 
megoldani. 
A tanulók anyagi veszélyeztetettsége 

miatt két alkalommal kért szülő, két 
alkalommal pedig pedagógus segítsé-
get a gyermekek számára. A csekély 
számú megkeresés oka véleményem 
szerint az, hogy az anyagi veszélyez-
tetettséget a helyi szociális irodában 
vagy a helyi Családsegítő Szolgálatnál 
jelzik és orvosolják az érintettek.
Kapcsolatom a Diák Önkormány-

zattal és a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal jó, az utóbbi szervezet 
képviselőit egy-egy ügy megoldása 
érdekében bevontam. Napi kapcsolat-
ban állok az ÁMK tagintézményeinek 
vezetőivel, pedagógusaival és óvoda-
pedagógusaival a védőnői szolgálattal, 
a háziorvosokkal, a Nevelőszülői Ta-
nácsadóval, nevelőszülőkkel, Pártfogó 
felügyelővel, a rendőrséggel, valamint 
a Gyermekjóléti-és Családsegítő 
Szolgálat munkatársaival. Együttmű-
ködésüket, segítségüket köszönöm, a 
jövőben is számítok rájuk.
Az iskolai fegyelmezetlenségek, 

magatartási problémák miatt, rend-
szeresen képviseltem a gyermekek 
érdekeit fegyelmi tárgyaláson, közvetí-
tettem gyermek-gyermek (8x), tanár-
gyermek (3x), szülő-pedagógus (3x) 
között konfliktusrendezés céljából. 
Az idei tanévben 109 esetben foly-

tattam segítő beszélgetést egy-egy 
gyermekkel, közösségi probléma mi-
att 1 csoporttal. A problémamegoldás 
folyamatába rendszeresen bevontam 
a szülőket is, akik további közel 20 
alkalommal egyénre szabott módon 
részesültek a szociális szolgáltatásban 
(tanácsadás, feltáró tevékenység, csa-
ládi szociális munka, szemléletformá-
lás, szabályok, normák elfogadtatása, 
tájékoztatás jogokról, kötelességekről, 
esélyegyenlőség megteremtése, védő 
- óvó intézkedések).
Egészségnevelési, valamint preventív 

célból plakátokat készítettem drog, 
alkohol, dohányzás, az Internet veszé-
lyei, az energiaital káros hatásai, nyár 
veszélyei, közlekedésbiztonság vala-
mint bűnmegelőzés témakörökben, 
majd kifüggesztettem azokat az iskola 
területén jól látható helyeken.   
Felvettem a kapcsolatot a Bács-Kis-

kun Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési előadóival, valamint 
továbbképzés alkalmával a Csongrád 
Megyei kollégákkal is, akik előadá-
sokkal és gyermekek számára készí-
tett füzetekkel, plakátokkal segítik 
munkámat.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi rend-

őrhatósággal is, így az iskola rendőr 
program maximálisan betölti funk-
cióját intézményeinkben. Védő - óvó 
intézkedésekre az első félévben több 
alkalommal is sor került, melyben a 
rendőrség gyors és szakszerű intéz-
kedésére számíthattunk (családon 

belüli erőszak, zaklatás, fajtalankodás, 
zsarolás, lopás stb.), melyért ezúton 
is szeretném köszönetemet kifejezni 
a helyi rendőrhatóság felé.
Előfordultak olyan esetek is, melyben 

a klienseket különböző szakszolgálta-
tásokba delegáltam, mivel a probléma 
megoldásához ez elengedhetetlenül 
szükséges volt (pszichológus, Neve-
lési Tanácsadó stb.)

Csavajda Márta
gyermekvédelmi felelős

Kölyök TV - 
médiaszakkör

Az izsáki ÁMK Táncsics Mihály 
Általános Iskolája, és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézménye működése 
során mindig kiemelten fontosnak 
tartotta, hogy segítse a tanulók szín-
vonalas, tartalmas, az oktató-nevelő 
munkával összehangolt, a gyermekek 
személyiségét, egyéni képességeit, 
készségeit felszínre hozó, fejlesztő, 
tanórán kívüli tevékenységét oly 
módon, hogy széleskörű lehetőséget 
biztosít számukra.
Szakköri tevékenységünk: tehetség-

gondozás,  képi  és  nyelvi kommu-
nikáció fejlesztés, a  média modul 
oktatásának gyakorlati műhelye, 
tanár, diák, szülő valamint a város la-
kossága közötti  információ áramlást 
biztosító fórum.
Szakkörünk sajátos kifejezőesz-

közeivel lehetőséget teremt a leg-
fontosabb kommunikációs módok, 
a gyermekek környezetében lévő 
események tanulmányozására, be-
mutatására.
Fő feladatunknak tekintettük az 

Izsáki ÁMK-ban folyó életnek, kü-
lönös tekintettel az iskolában folyó 
színvonalas oktató-nevelő munka 
eredményeinek, a gyermekek tanul-
mányi, kulturális és sport versenye-
ken nyújtott teljesítményeinek, az 
intézményben zajló eseményeknek, 
a tanórán kívüli tevékenységeknek 
folyamatos bemutatását. A szülőkkel, 
a várossal történő mind jobb megis-
mertetését, valamint Izsák város tár-
sadalmi, kulturális és sport életének 
bemutatásához, népszerűsítéséhez 
hozzájárulni. Az elmúlt tanévben 
tevékenységünket kibővítettük az 
óvodai élet bemutatásával is.
 Ebből adódóan a 2011/2012-es 

tanév fő feladatai voltak: 
Az iskolai élet sokszínűségének 

bemutatása, a rögzített anyagok 
archiválása.
A folyamatban lévő és új pro-

jektekhez, a kompetencia alapú 
programcsomaghoz kapcsolódó 
tevékenységek, témahetek, (stb.) 
dokumentálása.
A folyamatos tájékoztatás.
A szórakoztatás.
Az önkifejezés, az önálló mozgóképi 

alkotások tervezése, kivitelezése.
A médiaismeretek gyakorlati alkal-

mazása.
A meglévő technikai eszközök 

biztos ismeretének mélyítése, hasz-
nálata.
Értékközvetítés és értékőrzés.
A tanév során fenti feladatainkat 

műsoraink készítése során valósí-
tottuk meg, bizonyára jó színvona-
lon, amit a visszaérkező kritikák, 
visszajelzések, nézettségi mutatóink 
igazolnak.
Technikai eszközeinket 2011-ig kis 

lépésekben ugyan, de minden évben 
fejleszteni tudtuk. 
2010-ben sikerült kiépítenünk az 

Iskolarádiót. Kísérleti adásainkat 
2011 márciusában be is indítottuk. 
Naponta jelentkezett új műsor-
ral, előre rögzített anyaggal, ami a 
nagyszünetben került adásba a felső 
tagozatosoknál, a központi iskolában. 
Sajnos az elmúlt tanévben kisebb, 
nagyobb technikai gondjaink adód-
tak, amik még jelenleg is fennállnak. 

Gyermek- és 
Ifjúságvédelem

 
A 2011-12-es tanév első félévében 

kezdtem meg ifjúságvédelmi fele-
lősként munkámat a helyi általános 
iskolában, valamint az óvodában. Ezt 
megelőzően Izsák Város Gyermek-
jóléti-és Családsegítő Szolgálatának 
Vezetője, Sörösné Boldoczki Tímea, 
Fejszés Ildikó óvodapedagógus, vala-
mint Némedi Jánosné fejlesztő peda-
gógus látták el igen magas szakmai 
színvonalon ezt a munkát, és vezettek 
be az intézmények életébe. Szeretném 
megköszönni áldozatos munkájukat, 
s hogy tapasztalataikkal segítettek az 
év során. 
A jogszabályok által e feladatkörbe 

rendelt tevékenységet a következők 
szerint láttam el:

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

Bízunk benne, hogy ezeket sikerül 
leküzdeni, megoldani még ebben 
az évben. 
Az iskolarádió tervezésében, kiépí-

tésében, a technikai gondok megol-
dásában végzett munkáért köszöne-
temet fejezem ki Geiger Zoltánnak, 
szakkörünk technikusának.
 Az elmúlt tanévben sok érdekes 

riportot, interjút, tudósítást készítet-
tünk, a teljesség igénye nélkül, csak 
néhányat említek meg:
Elkísértük a mazsorett csoportokat, 

a néptáncosokat, különböző fesztivá-
lokra, a sportolóinkat területi, me-
gyei, országos versenyekre, kupákra 
(Kecskemét, Dunavecse, Kalocsa, 
Makó, stb.) 
Tudósítottunk a DLC 7 modern 

tánccsoport izsáki és vidéki fel-
lépéseiről, a zeneiskolások hang-
versenyeiről, a kecskeméti kórus 
találkozóról.
Bemutattuk a különböző szakkörök 

tevékenységét, kiállításait, a dráma 
szakkör fellépéseit, egyéni vers-, 
mesemondó helyi, kistérségi, területi 
és országos versenyeit. Tudósítot-
tunk a Sárfehér Napokról, a Tészta 
Fesztiválról, az izsáki Gyermek lovas 
versenyről, a jótékonysági rendezvé-
nyekről. 
Riportot készítettünk több színmű-

vésszel, megyei és országos politiku-
sokkal. Segítettük a pályaválasztást, 
bemutatva a környező középiskolá-
kat, érdekes, különleges szakmákat. 
A kecskeméti pályaválasztási kiállí-
tásról tudósítottuk nézőinket.
Műsorainkat igyekszünk érdekessé, 

változatossá tenni. A kapott visszajel-
zések alapján megállapítható, hogy 
magas a nézettségünk.
A szakkör tagja lehet az iskola 

bármely tanulója és az általános is-
kola befejezése után továbbra is tag 
maradhat. A szakkörbe minden tanév 
szeptemberében lehet jelentkezni.
Jelenleg a szakkörnek 34 tagja van, 

közülük 26-an az általános iskola 
tanulói, 7-en pedig már elballagtak 
tőlünk a középiskolákba, és 1 fő a 
Kecskeméti Főiskola hallgatója, de a 
szakkörbe visszajárnak.
Külön kiemelném, hogy kis csa-

patunkban az 3. osztályostól, az 
egyetemig minden évfolyam tanu-
lói, valamint a többségi iskola és 
az eltérő tantervű tagozat tanulói 
dolgoznak együtt jó hangulatban, 
és nagy aktivitással, hatékonyan és 
eredményesen. Munkájukat itt is 
szeretném megköszönni. 
Végezetül köszönetet mondok 

támogatóinknak, hogy eredményes 
munkánkat elősegítették.

Némedi János
médiaszakkör vezető
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Nyári festőtábor

Szemétgyűjtés

Rajzverseny
Mottó: Én így takarékoskodom az OTP Bankkal!

2012. májusában az OTP Bank 
izsáki fiókja nevében egy rajzver-
senyt hirdettünk általános iskolás 
diákok részére. A rajzverseny té-
mája: Én így takarékoskodom az 
OTP Bankkal! volt, melyre több 
mint száz pályamunka érkezett. 
Volt, aki egyénileg, volt, aki csa-
patban készítette el rajzát. 
A téma már gyerekkorban is 

nagyon aktuális, ezt bizonyítja a 
sok-sok ötletes megközelítése a 
TAKARÉKOSKODÁSNAK, pénz-
ügyi szokásoknak. Több rajzon az 
OTP logó és bankfiók ábrázolásán 
kívül mi, a fiók dolgozói, a zöld 
kendő és a biztonsági őr is feltűnt. 
Nehéz dolgunk volt a verseny értékelésénél, hi-

szen mindegyik beérkezett rajz egyedi volt, ezért 
minden résztvevőt egy-egy ceruzával jutalmaz-
tunk. A díjazásnál az ötletességet, a kivitelezést, az 
életkori sajátosságokat és az OTP Bank ismeretét 
is figyelembe vettük. Szeretnénk megköszönni 
mind a gyerekek, mind a pedagógusok munkáját, 

A hagyományos izsáki 
nyári festőtábornak idén 
a Kolon-tavi Madárvárta 
adott otthont. A valóban 
festői környezeteben 
Balogh Orsolya, Kiss 
Gergő, Vörös Anett, 
Szappanos István, Far-
kas Ferenc, Almási Zsu-
zsa, Gaborják Erzsébet, 
Németh Ferenc, Óvári 
Gergő, Surányi Zoltán, 
Skultéti Árpád, Görgé-
nyi Tamás, Görgényi 
Éva, Ordasi Ágnes és a 
tábor vezetője, Balogh 
József Zsolt dolgozott tíz napon át. Az elkészült munkákból ősszel 
nyílik tárlat a Művelődési Házban.

Lapunk elő-
ző számában 
írtunk a Szé-
chenyi-telepi 
kishíd kör-
nyékén ural-
kodó áldatlan 
állapotokról, 
az ott felhal-

mozott és a csatorna vizébe szórt 
szemétről. Most örömmel számol-
hatunk be arról, hogy a szemét el-
tűnt. Lakatos Antal, az izsáki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat jogi és 
érdek-képviseleti vezetője szerve-
zésében gyűjtési akciót rendeztek, 

s feltakarították a területet. 
- Szeretnénk hosszútávon meg-

őrizni környezetünk tisztaságát 
és jó kapcsolatot tartani a szom-
szédokkal - nyilatkozta Lakatos 
Antal.
Tizenöt fő dolgozott az akcióban, 

köztük az önkormányzat elnöke 
Radics Péter és képviselőtársai. 
Lakatos Antal azt is elmondta, 
nemcsak egyszeri akciónak szánták 
a szemétgyűjtést, hanem a jövőben 
arra is ügyelnek, hogy ne is gyűl-
hessen össze újabb hulladéktömeg.  
Ehhez az önkormányzat konténert 
biztosít a híd mellé.

a ráfordított időt és energiát.
A legjobbnak ítélt rajzok alkotói 

tárgyi ajándékot kaptak, melyet 
az iskolai tanévzárón adtunk át. 
Munkáik szeptemberig megte-
kinthetők az OTP Bank izsáki 
fiókjában.
1-2. évfolyam
3. helyezett: Csősz Tamás 
2. helyezett: Mezei Eszter és 

Szabó Zsanett
1. helyezett: Basa Mónika és Já-

vorka Izabella
3-4. évfolyam  
3. helyezett: Tamás Milán
2. helyezett: Miskovicz Alexa és 

Pickermann Gréta
1. helyezett: Vida Hanna 
A felső tagozatosok között különdíjat kapott: 

Páli Marcell
A nyerteseknek és minden résztvevőnek gratulá-

lunk, és reméljük, hogy a rajzokon megálmodott 
ötletek és megtakarítási álmok valóra válnak!

Az OTP Bank izsáki fiókjának dolgozói

Roma gyermeknap

Radics Péter: Köszönet 
minden segítőnek, akik tá-

mogatásukkal hozzájárultak 
gyermekeink szép napjához! 

A Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat július 7-én gyermek-
napot szervezett a fogathajtó 
pályán. 
Hetven kisgyermek töltötte a 

napot vidám játékkal és verse-
nyekkel. 
Egyebek mellett rajz, futó és 

lufifúvó ügyességüket mérhet-
ték össze. 
Radics Péter önkormányzati 

elnök ezúton is köszönetét 

fejezi ki a támogatóknak, akik 
pénzbeli és természetbeni 
adományaikkal segítettek a 
kisgyermekeknek egy felejt-
hetetlen szép napot szerezni. 
Támogatók: Mondok József, 
Bagócsi Károly, Good Market 
(100 forintos bolt), Aro üzlet 
(Kovács Zoltán), Fornetti, 
Városi Önkormányzat, Városi 
Gyermekjóléti Szolgálat, Roy-
alsekt Zrt. (Ungor Erik).

Új izsáki munkahelyek
Tavasszal írta ki a Nemzetgazdasági 

Minisztérium a munkahelyteremtő 
beruházások támogatását célzó pá-
lyázatát, amelyen 600 kis és közepes 
vállalkozás nyert pénzt, melyből 
4000 munkahelyet teremtenek. A 
nyertesek egyike a szénsavas üdítő-
italok gyártásával és értékesítésével 
foglalkozó izsáki Fogatos-Drink Kft. 
Az Agárdy-telepen működő fiatal cég 
61 millió forintot költhet beruházásra. 
Pasztörizáló és szűrőberendezést, va-
lamint targoncákat vásárolnak.  Ennek 
köszönhetően őszre megháromszo-
rozzák termelésüket és a jelenlegi 17-
ről 46-ra emelkedik munkavállalóik 
létszáma. A létrejövő új álláshelyekre 

nyilvántartott álláskeresőket vesznek 
fel. A támogatási szerződést Izsákon 
írta alá Somodi Zsolt, az izsáki cég 
ügyvezető igazgatója és Kollár Péter, a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjának igazgatója. 
Az eseményen jelen volt dr. Czomba 
Sándor foglalkoztatáspolitikáért fe-
lelős államtitkár is, aki elmondta, az 
országos szinten 5 milliárd forintos 
keret több mint kétszeresére érkez-
tek igények, többségében az észak-
magyarországi, észak- és dél-alföldi 
régióból érkeztek a pályázatok. Me-
gyénkben a támogatott beruházások-
nak köszönhetően 253 új munkahely 
jön létre. Ebből 33 Izsákon.

A nyertes pályázat aláírásán jelen volt dr. Czomba Sándor 
(középen fehér ingben) foglakoztatáspolitikai államtitkár is

Lakatos Antal
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Táplálék is, gyógyszer is a búzafűlé
Korunk(egyik) legnagyobb kihívá-

sa, hogy a táplálkozás révén szerzett 
betegségeinket  felismerjük, s meg-
tegyünk minden lényeges lépést a 
kiküszöbölésére.
Az 1900-as évek elején a vitami-

nok és néhány év múlva az ásványi 
anyagok, nyomelemek  fDr. Edward 
Howell (1946) az Enzimtáplálkozás 
címmel megjelent könyvét ponto-
san ilyen  mérföldkőnek nevezik a 
legújabb felismerés terén. 50 évnyi 
kutatás eredményeként ugyanis arra 
derített fényt, hogy az élő enzimek, 
melyeket élő táplálékkal tudunk a 
szervezetünkbe bevinni, azok a szó 
szoros értelemben „életerő-evést” 
jelentenek. Az így szerezhető vitális 
erőnek vagy idegi energiának a 
jelenlétét  embereken és állatokon 
végzett igen nagyszámú kísérlettel 
bizonyította be.
Az enzimek fehérjeszerű anya-

gok, biológiai, kémiai működésre 
egyaránt képesek, melyek minden 
élettevékenységünk irányításában 
részt vesznek: a gondolkodástól a 
járásig, az emésztésen keresztül a 
kiválasztásig, szaporodásig.
„Az enzimek eme létenergiája nél-

kül az ember pusztán vitaminokból, 
ásványi anyagokból, vízből és fehér-
jéből álló élettelen vegyianyag-rakás 
lenne. Az egészségmegőrzés és a 
gyógyítás egyaránt az enzimeken, 
s csakis az enzimeken múlik.Ők 
a test munkásai az anyagcsere 
folyamatokban....”
A könyv rámutat, hogy születésünk-

kor mindannyian egy korlátozott 
mennyiségű test-enzim energiával 
jövünk a világra. Ennek az adagnak 
ki kell tartania életünk végéig, ahogy 
az elem is, ha kimerül, vége.
Minél gyorsabban használjuk el 

enzim adagunkat, annál rövidebb 
ideig élünk.
Enzim energiánk nagy részét meg-

gondolatlanul pazaroljuk egész 
életünk során.
Az a szokás, hogy az ételt meg-

főzzük (az enzimek tartósan 48 
C fok feletti hőmérsékleten mind 
elpusztulnak) és vegyi anyagokkal 
feldolgozva esszük, valamint az alko-
hol, kávé, energiaitalok, kábítószer, 
az egészségtelen és rosszul összeál-
lított ételek fogyasztása iszonyatos 
mennyiségű enzimet von el a végleges 
készletünkből.
És arról még szót sem ejtettünk, 

hogy a vegyszerrel, műtrágyákkal, 
gyomirtózással  előállított növényeink 
beltartalmi értéke (amit egyáltalán 
hasznosítani képes a szervezetünk) 
csak töredéke a biotermesztésben 
előállítottakénak!
Így mi is, az állatok is csak töredé-

két fogyasztjuk a bioból 100%-ban 
hasznosítható beltartalmi értéknek. 
Előállított élelmiszerink nem egy-
szer csak 5-20%-nyi hasznosítható 
beltartalommal rendelkeznek, de 
a”legjobbak”is csak 50%-nyi beltar-
talommal bírnak.
Ezzel szemben a káros vegyszer-

maradványok viszont igen magasak! 
A hasznos bevitt energia kevesebb 
(ráadásul még meg is főzzük)!! 
Őrülten nagy a kontraszt!
Különösen nagy dózisban kapjuk 

ezt, ha túl sok állati eredetű táplá-
lékot fogyasztunk, mivel  zsiradé-
kaikban a növényekből bekerült 
maradványok kumulálódnak, 
összegeződnek.
.Mi pedig, akik ,a „csúcsfogyasztók” 

vagyunk, nemegyszer 200-szor annyi 
káros bevitt anyaggal küszködünk, 
mint a növényi, vagy az állati szerve-

zetek, amiket elfogyasztottunk!
Belátható, hogy mindez igen nagy 

terhet ró minden nap teherbíró 
képességünkre, hatástalanításukra 
fogy az életenergiánk, azaz az en-
zimkészletünk.! Mivel ez kihatással 
van az idegi-agyi tevékenységeinkre 
is, mentális problémáink nagy része 
is innen fakad. A népi bölcsesség ta-
láló: az vagy, amit megeszel(iszol).. 
S ehhez még hozzáadódnak a víz, a 
levegő, szennyeződései, valamint a 
stressz is!... 
(A vegetáriánusan táplálkozóknak 

értelemszerűen kevesebb vegyszer-
maradékkal kell megküzdeniük, 
mert ők „csak”a növényekben levő 
káros anyagokkal találkoznak. Rá-
adásul a sok nyers táplálék sok, 
un.táplálék- enzimhez juttatja őket, 
mely révén a saját (velünk született) 
enzimkészlet nem pocsékolódik az 
emésztéshez! Arról nem is beszélve, 
mennyivel több éltető-építőanyag jut 
a szervezetükbe! Pont olyan módon, 
ahogyan, amire „tervezve”vagyunk.
Ezt bizonyítja, hogy átlagosan 10 
évvel magasabb az életkoruk, illetve  
kiemelkedően jobb az erőnlétük 
(gondolkodásuk) és az egészségi 
állapotuk is!)  
Mindezen tények miatt a jövő má-

sik záloga a bio, ill.a biodinamikus 
termelésé. (Hozzánk közel Fülöp-
jakabon már igen szép példája van 
ennek: a faluban 10 család (!)  már 
abból él, hogy kiváló, egészséges és 
még szemre is gyönyörű (!) növé-
nyeket tudnak piaci méretekben 
előállítani!)
A fentiekből világosan kiderül, hogy 

élelmiszereink előállítása, ill. fogyasz-
tási szokásaink révén, rengeteg prob-
lémát „gyárthatunk”magunknak!S 
gyártunk is!
Igen ígéretes, azonban az, hogy vilá-

gon a nagyon jó dolgok is terjedőben 
vannak.
Ilyen az ún.”zöldhullám”.Ez min-

den olyan dolgot magába foglal, ami 
komplexen az élő ételekben,(nyers, 
zöld hajtásokban gyümölcsökben, 
zöldségekben, ezek leveiben, nyers 
diófélékben, magvakban) található 
meg: a vitaminok, ásványi anyagok 
enzimek egyidejű, együttes hatására 
létrejövő, az alkotórészek egymást 
erősítő hatása, mely különlegesen 
magas biopotenciált, vitalitást biz-
tosít a szervezetben.
Ennek legkiemelkedőbb, legjelesebb 

képviselője a búzafűlé.
Ez nem más, mint a kicsírázott, 

vegyszermentes (tönköly) búza 
10-15 cm-es hajtásának kipréselt, 
tömény leve. Felfedezése nem mai 
keletű, a Holt-tengeri tekercsek 
fordításában  olvashatjuk, hogy 
Jézus a tenyerébe fogva nyújtotta az 
embereknek a gabonafüvet, látván, 
hogy sok a baj, a betegség a földön, 
s ezzel gyógyuljanak.
(A kenyér készítésre pedig ezt java-

solta:csíráztassanak gabona és más 
ehető növényi magvakat, zúzzák 
péppé, formálják lepénnyé, terítsék 
kövekre, s szárítsák a napon, hogy 
annak éltető erejét magába szívja.) 
Kínában már öt ezer éve gyógyítanak 
csírázó magvakkal...Azaz a legma-
gasabb értékű biopotenciál már 
akkoriban is ismeretes volt!
Nálunk most kezdődik a felfe-

dezése, az amerikai kontinensen 
viszont már 40 éve használják, 
mint természetes gyógyszert. Elő-
ször Ann Wigmore használta, a 
Hippokratész Egészségvédő Intézet 
megalapítója.(Csak ebben az in-
tézményben több, mint fél millió 

pohárnyi adagot fogyasztottak el a 
gyógyulni vágyók). Több évtizedes 
munkássága idején mindennap ő 
maga is fogyasztotta a levet, s het-
venöt évesen, amikor a nálunk is 
megjelent könyve íródott, azt nyilat-
kozták róla, hogy a makkegészség és 
az elevenség tökéletes példája.
A mag önmagában már koncentrá-

tum. Kicsiben mindent tartalmaznia 
kell, ami a majdani növény kialakulá-
sához kell. Amint kellő mennyiségű 
vizet adunk hozzá, megfelelő hőmér-
séklet, ill levegő, napfény hatására 
a magban létrejön a robbanásszerű 
változás: a csírázásgátló anyagok 
eltűnnek, a fitin-bilincs megszűnik 
(ezen anyagok jó része emésztés-
gátló is, s mint olyan, mérgező: 
mint pl. a szójában, babban levő 
tripszin-gátlók).Ezért kicsírázva a 
legegészségesebbek a magok.
A vitaminok, a szunnyadó ele-

mek, ásványi anyagok enzimek 
„felélednek”,s egy olyan „vitális 
bomba” alakul ki belőlük, ami méltán 
avatja őket a legnagyobb gyógyerővé.
Szuperkoncentrátumokká alakul-

nak.Tízszer, hússzor magasabb lesz 
bennük a beltartalmi érték. A mag 
aztán tovább táplálva gyököcskét, 
rügyecskét fejleszt. Pár nap és hajtást 
növeszt. A búza beltartalmi értéke 
pl. úgy hét -nyolc-nap alatt éri el a 
csúcsot. Ilyenkor  „aratható”, ekkor 
préseljük ki a levét. Ha a kicsírázott 
mag  szuperkoncentrátum, akkor 
ennek kipréselt leve hiperkoncent-
rátumnak nevezhető. Ez az édeskés 
zöld lé azért igen különleges, mert 
táplálékként (meg lehetne rajta 
élni) is, táplálékkiegészítőként is 
egyaránt tökéletes!Különleges ér-
téke, hogy a szervezetünket nem 
terheli, nem igényel „átalakítást” 
mert szerves és komplex, az emész-
tőapparátusunkkal tökéletesen 
kompatibilis.(Ugyanez nem mond-
ható el sem a gyógyszerekre, sem a 
mesterségesen előállított vitaminok-
ra. Kivétel a C-vitamin).
Nincs benne semmilyen adalék-

anyag, sem tartósító, csupán a natúr 
természet esszenciája.
A benne levő magnézium, kálium, 

kálcium miatt lúgosít (vérünk opti-
málisan 7.3-7,4 pH értéken működik 
jól), a májat nemhogy terhelné, ha-
nem a munkáját hatalmasan megtá-
mogatja.10 dkg búzafű kivonata(5-
6cl) több mint 2-2,5 kg legkiválóbb 
nyers zöldség értékét tartalmazza, 
tehát igen kicsi mennyiség is igen 
nagy dózisú hatóanyaggal bír..!
Adagolását éppen ezért kisebb 

adagokkal kell kezdeni. Napi.1-2 
evőkanálnyi elegendő. Terápiás 
célokra fokozatosan 1-1.2 dl-ig 
javasolható, maximum 2 dl. Ennél 
több szükségtelen, mert nem nyújt 
többet a szervezetünknek. Ha a 
fokozatosságot betartjuk, heves 
testi reakciókat a kezdetekben sem 
okoz. Préselés után vagy azonnal 
el kell fogyasztani, vagy azonnal 
le kell fagyasztani, mivel nagyon 
bomlékony. Én fagyasztva tárolom, 
így is forgalmazom.(6 hónapig -18 
C fok alatt megtarható.) Így igen 
jól beilleszthető a fogyasztása a 
mindennapjainkba. Önmagában is 
igen hatásos, a hippokratészi étkezés 
betartása mellett pedig csodaszámba 
menő gyógyulások jöhetnek létre 
vele.(Útmutató ehhez:Váradi Tibor: 
Az egészséges életmód alapjai:1.
füzet, 32.oldal, bioboltokban kap-
ható).
A beltartalmi értékeiről könyvek 

szólnak, a legfontosabbakat emel-

ném ki csupán.
Miután a szervezetünknek szükséges ös-

szes vitamint, ásványianyagot, enzimet, 
szénhidrátot, fehérjét,(esszenciálisakat 
is!), optimális összetételben tartalmazza, 
tökéletes táplálék,olyan, mint az anyatej 
a csecsemőnek (Egy éves kortól gyerme-
keknek is adható.)
Hiányos táplálkozás esetén, ill. 

gyengeség, kimerültség, lábadozás 
esetén sincs nála jobb segítség. 
Egyszerűen jól érezzük magunkat 
tőle!.Külsőleg is gyógyít, beöntéshez 
is kiváló. 
* Nevezik zöld vérnek, folyékony 

oxigénnek is. Kiválóan helyreállítja 
a vér összetételét, segíti a vérkép-
zést, regenerálja a vörösvértestet. 
A táplálkozással foglalkozó tudó-
sok szerint annyi évesek vagyunk, 
amilyen állapotú a vérünk. Így ez a 
fiatalító hatás nagyon számottevő. 
A búzafűlé a klorofilltól kapja a zöld 
szinét. Ez a növény „napfényeleme”. 
Az összetétele hajszálra megegyezik 
a mi hemoglobinunkkal, ami a vé-
rünkben az oxigént szállítja. Csak a 
növényben a vas helyett magnézium 
ül a szerves kötés közepén.(ez adja 
a zöld színt).Olyan, mintha lehaj-
tanánk egy pohárka oxigént. Dr 
.Otto Warburg Nobel díjat kapott 
1932-ben azért, mert rájött, hogy a 
daganatos sejt anaerob működésű és 
savas, oxigén jelenlétében azonban 
elpusztul!(Tulajdonképpen a szer-
vezetbe jutó élettelen hulladékétel, 
mérgek eltakarítására szakosodott. 
Ha élőt kap,a ttól pusztul el...) Ez az 
egyik leglényegesebb csoda, amit da-
ganatellenességben kifejt. A klorofill 
egyébként kiválóan megszünteti a 
testszagokat is, mivel a máj összes 
funkcióját megsegíti, az erős és 
egészséges marad!
*  B 17 vitamin tartalom. Nem 

kisebb értékű, mint az előző. Az 
amygdalin (laetrile) tartalom, mel-

lyel Dr.Ernst Krebs foglalkozott, 
szintén szelektíven csak a daganatos 
sejteket pusztítja. Az egészséges 
sejtben van egy rhodanáz nevű 
enzim, ami az amygdalinból felsza-
baduló cián-hidrogént ártalmatlanná 
teszi, sőt tápláló anyaggá alakítja. 
Mivel a daganatsejtben nincs ilyen 
védőenzim, úgy az elpusztul. (Az 
alma, szilva, mandula, sárgabarack 
stb. kesermagvaiban is található ez 
a gyógyerő. Ne együnk azonban meg 
ezekből egyszerre nagy mennyisé-
get, csupán annyinak a magját törjük 
meg, amennyit egyszerre gyümölcs-
ként elfogyasztanánk.) Megfigyel-
ték, hogy azok a népek akik körében 
nincs daganatos (egyéb sem), s bár 
különböző összetételű táplálékokat 
fogyasztanak, a közös mindig az 
bennük, hogy mindamellett, hogy 
igen kevés, de egyszerű, (főleg nyers, 
finomítatlan, és feldolgozatlan) 
,teljes értékű zöldség-, gyümölcsön, 
magvakon élnek, mindnek igen ma-
gas volt az amygdalyn tartalma!
 A hunzák pl. egy nap több amyg-

dalynt vesznek magukhoz (sárga-
barack magja), mint mi magyarok 
egész évben. A hunzáknál nincs 
daganatos betegség. Mi, magyarok 
viszont világelsők vagyunk ebben!
Ugye igaznak látszik, amit Dr. 

Csiszár Miklós-Juhász Zsolt szer-
zőpáros ír az Egészség-igazság című 
fantasztikus könyvében: hogy a 
táplálkozásban a VISSZAFELÉ VAN 
AZ ELŐRE?
Ezt igazolja az a kísérlet is, amit 

Ann Wigmore a búzafű című 
könyvében leír:daganatos állatokat 
kezeltek élő ételekkel,búzafűlével, 
és igen nagy adagú mesterséges 
C-vitaminnal. A kontrollcsoport 
hagyományos állateledelt kapott. 
Az előbbieknél fantasztikus lett 
a hatás:75%-uk meggyógyult, a 
többieknél is lényegesen csökkent 
a tünetek súlyossága.
Következõ számunkban folytatjuk.

Máthéné Paksi Katalin

Üzenet
Szekér Istvánnénak

Verselő asszony!
Aki a mélyből
felhozod
az érték aranyát!
Verselő asszony!
Kinek a ritmus,
a szépség akusztikája a világ,
megszólítalak;
lantom nem penget
más muzsikát,
halk rezdülés,
mely keresi a nagy harmóniát,
amit ma még
nem ad a világ.
Tudom, ó kincs a vers,
ha szava szívet hatja át,
hát keresi egy dallam,
egy lélek,
más lélek szavát!
A mélyről szólok,
homok bársonya az én közegem;
de testvéri a szó,
mely üzen melegen:
zenéjét rokonlelkednek
küldjed el nekem!
Ugye nem hallgatsz?
Ahogy a világ
hallgat most
zenétlen, üresen?
A vers,
s a Szépség nevében üzenem.

Magyar Gyuláné
Izsák, 2012. VI. 9.
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelete
A tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartások 
szabályozásáról.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekez-
désében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi 
rendeletet alkotja meg:
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes ma-

gatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem 
veszélyes, ezért bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem 
minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt a 
Képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásnak minősítette.
2.§
(1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségel-

lenes magatartás elkövetőjével szemben ezer forinttól ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírság (igazgatási) bírság szabható ki.
(2) A kiszabásra kerülő pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének 

megállapításánál figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a fel-

róhatóság mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyi-

ben azokat az erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.
Eljárási szabályok
3.§
A tiltott,kirívóan közösségellenes magatartás miatt közigazgatási 

hatósági eljárását hivatalból, a polgármesteri hivatal ügyintézője 
észlelése alapján kell lefolytatni, ideértve a bármely személy jelzése 
alapján történt észlelést is, melynek valódiságáról a polgármesteri 
hivatal 
ügyintézője meggyőződik.
4.§
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a köz-

igazgatási hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása 
a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 

szembeni eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 

szemben közigazgatási hatósági eljárás a tiltott, kirívóan közös-
ségellenes magatartás észlelésétől számított 15 napon belül is 
indítható. Ezt követően a tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
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tartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
(4) Az eljárás lefolytatását megelőzően fel kell hívni a tiltott, 

kirívóan közösségellenes magatartás megvalósítóját a jogszerű 
magatartás tanúsítására maximum 3 napos határidő tűzésével. A 
határidő eredménytelen elteltét követően lehet az eljárást lefoly-
tatni és a pénzbírságot (igazgatási bírság) kiszabni.
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
5.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt eltérően 

használja és e tevékenységével a 4.§ (4) bekezdésében meghatá-
rozott felhívás ellenére sem hagy fel,
b) a közterületen elhelyezett, általa beszennyezett felszerelési és 

berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
c) vállalkozási tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz 

szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,
d) alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén 

keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem 
gondoskodik.
6.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás 

után nem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem 
tisztítja meg,
b) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti jár-

dán, illetve közterületen a kaszálási, gyommentesítési munkákat 
nem végzi el, a kinyúló illetve a közterületen lévő ágak, bokrok 
nyeséséről nem gondoskodik,
c) az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarítása, sí-

kosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
d) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközle-

kedést akadályozó módon rakja le,
e) az ingatlan előtti árkot,folyókát, csatornanyílást, átereszt nem 

tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a 
kiépített csapadékvíz elvezető árkot betemeti,
f) az ingatlanán keletkező csapadékvizet nem a saját területén 

helyezi el,
g) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas 

anyagot a csapadékelvezető  árokba vezet,önt,
h) eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

szennyvízelvezető rendszerbe vezet, önt,
i) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét vagy 
egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,
j) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet (állatok itatása, ruha 

vagy egyéb anyagok mosása) kielégítése céljára engedély, illetve 
hozzájárulás nélkül vesz igénybe,
k) gépjárművet, gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
l) gondozott zöldterületre járművével ráhajt, vagy azon parkol,
m) közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket engedély 

nélkül szállít vagy elhelyez,
n) építményeket, kerítéseket, élőfát felirattal megrongál,
o) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,

p) avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését 19 óra után 
végzi el. 
7.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
a) a szemétgyűjtő edényzetben folyékony, mérgező, robbanó 

vagy egyéb olyan veszélyes anyagot helyez el, amely veszélyezteti a 
szállítással foglalkozók vagy mások testi épségét, életét, egészségét, 
valamint a szállító jármű műszaki berendezéseinek állapotát,
b) a gyűjtőedényzet és környékének tisztántartásáról (takarítá-

sáról, fertőtlenítéséről) nem gondoskodik,
c) a szemétgyűjtő edényzetet úgy helyezi el, hogy azzal a gyalogos 

és gépjárműforgalmat akadályozza,
d) a gyűjtőedényeket a szállítás napját kivéve közterületen 

tárolja,
e) szemetet felhalmoz,
f) rothadó, bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisí-

téséről nem gondoskodik,
g) a szállítás során elszóródott hulladékot nem takarítja fel,
h) a szemétszállítási díjhoz kapcsolódó ingatlan tulajdonosvál-

tozással járó bejelentési kötelezettségét a szolgáltató felé nem 
teljesíti. 
8.§
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki 

az állattartásról szóló módosított 8/2011.(V.4.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
a) darabszámot meghaladó állatot tart,
b) az épületek elhelyezését és az előírt védőtávolságot nem 

tartja be.
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az , 

aki:
a) a közterületen keletkezett - tulajdona, felügyelete alatt álló állat 

esetében - állati ürüléket nem távolítja el haladéktalanul,
b) az állati hulladék ártalmatlanításáról nem megfelelő módon 

gondoskodik. 
9.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a város címerét, zászlaját és pecsétjét a hatályos önkormányzat 

rendelet 4.§ illetve 8.§-ában megjelölt engedély nélkül előállítja, 
használja vagy forgalomba hozza,
b) aki engedéllyel rendelkezik ugyan, de az abban előírt feltéte-

leket megszegi.
10.§
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki a 

város belterületén, az ott lévő épületben, vagy az ahhoz tartozó 
telken, ismétlődően, 22 óra és 6 óra közötti időpontban indoko-
latlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát 
zavarja.
Záró rendelkezés
11.§
E rendelet 2012. július 15. napján lép hatályba.
I z s á k, 2012. június 26.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A Képviselő-testület 
legutóbbi ülését 2012. 
június 26.-án tartotta. 
Az első napirendi pont 
keretében elfogadta a 
lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtá-
sáról szóló polgármesteri 
jelentést.
Évek óta állandó napi-

rend, hogy a tanév zárá-
sakor a legnagyobb városi 
intézmény vezetője be-
számol az elmúlt tanév-
ben végzett munkáról. 
A Képviselő-testület az 
Általános Művelődési 
Központ 2011/2012-e 
tanévben végzett mun-
kájáról szóló beszámolót 
elfogadta.
A művelődési ház épü-

letének felújítása után 
a Képviselő-testület a 
tartalmi munka szerve-
zésének első lépéseként 
elfogadta Izsák Város 
Kulturális Koncepcióját. 
A negyedik napirendi 

pont keretében a testület 
elfogadta a Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat 
2011. évi működéséről 
szóló beszámolót. Az 
előterjesztés részletesen 
bemutatta a szolgálat fel-
adatait, az esetszámokat, 
melyek alapján az a követ-
keztetés vonható le, hogy 
a társadalmi feszültségek 

jelen vannak a települé-
sen és csak a szülők és 
az intézmények együttes 
munkájával és összefo-
gásával lehet előrelépni 
a veszélyeztető körülmé-
nyek  felszámolásában.
Az ötödik napirendi 

pont keretében a Képvi-
selő-testület jóváhagyta a 
Gyermekjóléti és Család-
segítő Szolgálat szakmai 
programját, melyben a 
jogszabályi változások 
miatti módosítások ke-
rültek átvezetésre.
A Képviselő-testület ren-

deletet alkotott a tiltott, 
kirívóan közösségelle-
nes magatartások szabá-
lyozásáról. A rendelet 
teljes szövege a lapban 
megtalálható. Tisztelet-
tel kérem Izsák Város 
Lakosságát, hogy a sza-
bályozás szerinti maga-
tartásoktól tartózkodni 
szíveskedjenek, mivel a 
következő héttől fokozott 
helyi ellenőrzést fogunk 
tartani és a későbbiekben 
is rendszeresek lesznek a 
heti szemlék.
Izsák Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 
Izsák Város Önkormány-
zat és Izsák Város Roma 
Nemzetiségi Önkormány-
zat közötti együttműkö-
dési megállapodást jóvá-

hagyta és annak aláírására 
a polgármestert felhatal-
mazta. Az együttműködé-
si megállapodás megköté-
sét törvény írta elő. Mivel 
a működési költségeket 
is a városi önkormány-
zatnak kell biztosítania, 
így azok finanszírozására 
173.000,-Ft támogatást 
nyújtott.
Izsák Város Képviselő-

testülete végleges dönté-
se, hogy a meglévő játszó-
tér területének bővítésével 
alakítja ki az új játszóteret, 
ahol a szabványoknak 
megfelelő játékok kerül-
nek felszerelésre. 
A Képviselő-testület 

támogatta  a  TÁMOP 
3.1.11-12/2. kódszámú 
„Óvodafejlesztés” című 
könnyített elbírálású pá-
lyázat benyújtását.
A Képviselő-testület 

zárt ülésen döntött a 
vízi-közművekről szóló 
törvény végrehajtásával 
kapcsolatos üzemeltetési 
szerződések megkötésé-
ről, a szabadszállási Ön-
kormányzati Tűzoltóság 
támogatásáról, az izsáki 
2501/30. hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséről, valamint 
a hitelkeret-szerződés 
módosításáról.

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző
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AAA AAúAAAóAAAAAAAAó
--Finisben-a-Kiskunsági-Nemzeti-Park-eddigi-legnagyobb-projektje

Új fajok tartós letelepedését, az itt élő állatok és növények szaporodását, valamint egy 
kellemes, élhető környezetet várnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakem-
berei eddigi legnagyobb beruházásuktól, a Kolon-tó rehabilitációjától. A XIX. század-
végi idilli környezetét mintegy egymilliárd forintos uniós támogatásból állítják helyre.

A bikatoroki kies homokbucka tövében, vadregényes mocsarak, láprétek és nyílt vízi 
területek váltották egymást a XIX. században. A tó azonban mára elmocsarasodott 
és elöregedésnek indult. A gyorsan töltődő mederben üledék halmozódott fel, a nyílt 
vízfelületek már csak nyomokban maradtak meg, helyét zárt nádasok vették át, az átla-
gos vízmélység néhol 60 cm-re csappant.

A környezet helyreállításáért 2010-ben a Nemzeti Park Igazgatóság az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív Programjának keretében sikerrel pályázott Uniós 
támogatásra. A szakemberek 997,3 millió forint keretösszegből kezdhették meg a 
Kolon-tó élőhely-rehabilitációját.

Elsődleges céljuk az elmúlt évtizedekben eltűnt, nyílt víztükörrel bíró tavi, lápi és mo-
csári élőhely-együttes rehabilitációja, valamint az élőhely-együttest határoló veszé-
lyeztetett borókás homokpuszta gyepek természetes állapotának helyreállítása.

A meder kotrásával a tó újra eléri az egykori fél-másfél méteres mélységét, visszakapja 
a mintegy 40 hektárnyi nyíltvizes felületét, valamint a megnövelt mozaikos élettéren 
több faj, így például lemezcsigák, mocsári teknősök, lápi szitakötők és lápi pócok is él-
hetnek majd és több faj tartós megtelepedésére is számítanak a szakemberek. 

Az élettér-rehabilitáció második szakaszában a tavat közvetlenül körülvevő 
mederterületekről  és nyugati homokbuckákról irtják ki az özönnövényeket, visszaál-
lítva az eredeti természetes nyílt homokpusztagyepek élővilágát. Itt újra megteleped-
het a fekete kökörcsin, a piros madársisak vagy a homoki futrinka.

A tervek szerint 2013 februárjában olyan lesz a Kolon-tó, mint a XIX. század végén: ere-
deti és csodás közössége flórának, faunának és kedvence minden természetbarátnak.

A megújuló Kolon-tó
- Finisben a Kiskunsági Nemzeti Park eddigi legnagyobb projektje
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Müller Sírkő  
Gránit-márvány-mûkõ 

síremlékek a legolcsobbtól 
a prémium minőségig kedvező áron. 

Kérésére otthonában számítógépes 
bemutatót tartok, ingyenesen. 

Hallgassa meg árajánlatomat, hogy a legjobb 
döntést tudja meghozni.

Látogasson el hozzám nézze meg 
bemutatókertjeimet: Szabadszálláson, 

Izsákon, Kunadacson, Kecskeméten és Solton is az 
önök szolgálatában! (időpontot kérem telefonon egyez-

tetni szíveskedjen) 
Vagy nézze meg honlapomat: 

www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu  
Miért fizetne többet!!??   

Müller Zoltán 
kőraragó, épületszobrász, sírkőkészítő  

Szabadszállás Bajcsy-Zs. u. 12-13.
TEL: 06 70/4570-070 06 20/280-9731  

vagy 06 76/353-092 (esti órákban)

Izsák központjában belvíz-
mentes helyen kétszobás + 
nappalis új fürdőszobás, új 
központi fűtéses, teljesen alá-
pincézett, szuterénes, dupla 
garázsos családi ház gondozott 
kerttel eladó.
Ugyanitt megkímélt étkező bú-

tor is eladó. Érd.: 70-295-3477

RADAL  radiátor 600/15 és 
600/17  méretben, és  INDESIT 
kondenzációs szárítógép eladó. 
Érd.:06-70-4567-531   

Jó állapotú 2 szobás, fürdőszo-
bás albérletet keresek. Érdek-
lődni: 70-295-3477

Sárfehér Majorban a beke-
rített terület egy részét bérbe 
adnám. Érd.: 06-70-3321665

Jakabszálláson, a falutól 500 
méterre, komfortos, tanyás 
ingatlan eladó több épülettel, 7 
hold  földdel. Tel.: 06-30-685-
0087 vagy 06-30-639-5455

Az izsáki látszerész üzletben az éleslátás 
vizsgálatot  Dr. Gombos Ferenc szemész 

szakorvos végzi. 
Vizsgálat bejelentkezés alapján személyesen 

az üzletben vagy a 06-20-237-5131-es 
telefonszámon kérhető.

Szolgáltatásaink: 
- computeres szemvizsgálat

- szemüveg készítés
- kontaktlencse  illesztés

- szemüveg javítás

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

NAGY JENŐ halálának 
4. éves évfordulójára 

Szeretteitől 

Felnézünk a magas égre, ahol vagy az örök fényben....!
Szívünk mélyén ott élsz tovább, ahol lelked... új otthonra talált.
Négy éve már, hogy onnan vigyázol reánk, s fájó lelkünknek ez 
erőt ád.
Mert hiányodat nagyon érezzük, s drága emlékedet szívünkben 
őrizzük...!

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazon rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik  

NÉMETH NÓRA 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban 

velünk együtt éreztek.
A gyászoló család

Gondolatok aratáskor
A földművelő magvetésre készen
míg a lelkében érik a remény!
Kötényében magvak ezre készen,
a keze kérges, fekete, kemény.
A múltak szennyét fekete kezéről
tiszta sárga földdel lemossa,
még elébb indítást vár az égtől,
aztán lehajol imádkozva.
És hullanak a magvak a földbe!
Egy útszélre hull. Más követ ér!
Fények járnak fölötte körözve,
táplálja föld, életető fény.
Mert Uram! hatalmas a te szérűd!
És mely töméntelenek a magvak!
Elvetetted az aranyszínűt,
hogy abból ÉLETEK fakadnak.
De mi legyen a kőre esettel?
Madár elvigye csőrében,
repüljön el sodró szelekkel,
hogy barázdába essen szépen.
És az útszéli kövek rabját!
Óh szabadítsd meg a nehezéktől!
Hogy felemelje zsendítő munkád:
dús mag legyen a szenvedésből.

A mag beért aratásra!
Telt kalászok lehajtott fejében
alázatos emberszívekben
magvak soka ragyog ki szépen.
De állnak üres, gőgös kalászok!
(tán nem is az útszélre hulltak)
bámulják búzavirágok,
hogy ugyan! meddig magasodnak?
Óh üresfejű gőgös kalászok!
oly mozdulatlan mereven álltok!
Óh hajlítsd meg őket Uram!
hogy másként nézzék a te VILÁGOD!
Már ki van tárva a te csűröd!
Oly sok helye van a gabonának!
A kegyelmed sarlójával gyűjtött
most még nagy keresztekben szárad.
Állok Uram a búzaföldön
s szétszórt magvak aranyát nézem.
Naiv gyermeki imám csöndben
széthull a júliusi szélben:
Telt kalászok! Üres kalászok!
Suttogjátok el csendesen:
Ha már ÉLETEKET adtál
segítsd hozzád jó Istenem!
Hogy ez a szárnyaló világ
utad kövesse, léptedét,
hogy legyen SZÉPSÉG, TISZTASÁG!
S telt kalászú új ezredév.

Magyar Gyuláné

Július 18. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.10: Kórustalálkozó 
           Izsákon (ism.)

Július 19. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.10: Kolon Kávéház

Július 25., 26, augusztus 1., 2. 
- nyári karbantartási szünet

Augusztus 7. kedd
14.00: Közvetítés a képviselő-
           testület üléséről

Augusztus 8. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.10: Képviselő-testületi 
           ülés felvételről

Augusztus 9. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Megyei Krónika
20.35: Pinceszínház - Sirály

Augusztus 15. szerda
19.00: Kölyök TV. (ism.)
20.05: Megyei Krónika
20.35: Trianon-vasárnap 2012

Augusztus 16. csütörtök
19.00: Kölyök TV.
20.05: Pinceszínház
           - Sirály (ism.)


