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A Kecskeméti Ipartestület 
izsáki alelnöke

Elhunyt K. Szabó Sándor

Július 6-án, életének 102–
dik évében elhunyt K. Szabó 
Sándor, városunk díszpolgá-
ra. Családja, tisztelői július 9-
én, a református temetőben 
vettek tőle végső búcsút. 
A város nevében Mondok 
József polgármester búcsú-
zott.
Kedves gyászoló család, 

tisztelt búcsúzók!
Városunk díszpolgárától, K. 

Szabó Sanyi bácsitól búcsú-
zunk. Nehéz az ilyen búcsú. 
Még akkor is, ha elmond-

hatjuk, hogy Sanyi bácsi 
megérte az emberi kor végső 
határát. Megérte, hiszen 102. 
évében távozik közülünk. 
Tartalmas 100 esztendő és 
gazdag életút áll mögötte. 
Hosszú élete során családja 
mellett, Izsák közösségének 
szolgálata volt a fő hívatása. 
E szolgálatát nem egyszerű 
időkben kellett teljesítenie. 
Háború, forradalom és két 
rendszerváltás esik erre az 
időszakra.
Sanyi bácsinak mindegyik-

ben feladat jutott szülőfalujá-
ban, szülővárosában. Ezeket 
legjobb tudása és az adott 

lehetőségek között, Izsák 
közösségének boldogulását 
segítve teljesítette. Gondja 
volt még olyan dolgokra is, 
hogy rózsakert pompázzon 
a főtéren, vagy árnyas fák 
szépítsék a főutcát. De végig 
gondozta a Sárfehér óvoda 
melletti parkot is. Ezt is 
ő hozta létre. E közösségi 
szolgálataiért tisztelte meg a 
város a díszpolgári címmel.
Magam is az egyik közös-

ségi funkciója kapcsán ke-
rültem kapcsoltba vele. A 
vadásztársaság elnökeként 
18 éves koromban, mint a 
legfiatalabb vadászt fogadott 
soraikba. Nagy megtisztelés 
és bizalom volt ez a részé-
ről. Nekem pedig nagyon 
nagy megtiszteltetés. De 
ami még ennél is nagyobb, 
hogy a barátságába is foga-
dott. Gazdag tapasztalatait 
szívesen osztotta meg velem. 
Amiért örökre hálás vagyok 
neki. Ő maga öt évtizeden 
át vadászott. Ebből három 
évtizeden át volt a vadásztár-
saság elnöke. Családias, ba-
ráti viszonyokat teremtett a 
társaságban. Olyat, amilyent 

mi, ma is az általa ránk ha-
gyott alapokon folytatunk. 
Sanyi bácsi Isten-hitben élő 

ember volt. Református hitét 
mindig nyíltan megvallotta. 
A helyi református egyház-
község presbitere volt több 
évtizeden át. Gyermekei, 
unokái, dédunokái és család-
ja mellett most mi, a város 
közössége is búcsúzunk.
Sanyi bácsi! Tisztelettel 

hajtunk fejet munkásságod 
és emléked előtt. A tavaly 
januárban ünnepelt 100-dik 
születésnapod alkalmából 
családod számára versbe sze-
dett gondolataidat idézem: 
„Mind lelkemben vagytok.
Kitéphetetlenül.
Mint öreg fa árnyéka
Ha kis fákra vetül.
Úgy védi vigyázza,
Minden lépésetek.
Mosolyom örökre
Itt marad veletek.”
Igen, Sanyi bácsi! Mosolyod, 

s mindaz, amit Izsák közös-
ségéért tettél itt marad nem-
csak családodnak, hanem 
nekünk is. És megőrzi emléke-
det. Ahogy mi is megőrizzük! 
Nyugodj békében!

Csík Imre szakmai és mozgalmi munkáját számos 
oklevéllel ismerték el hosszú pályája során

Bő évtizede érte Csík Imre 
aranykoszorús építőmestert 
az a megtiszteltetés, hogy a 
Kecskemét és Vidéke Álta-
lános Ipartestület alelnökévé 
választották. Szakmai, emberi 
kvalitásainak elismerése és 
az ágasegyházi Iparos Kör-
ben végzett szervező, vezető 
munkájának eredménye a 
tisztség elnyerése. Szakmai 
és mozgalmi munkájának 
elismeréseként számos kitün-
tető oklevél birtokosa. Imre 
igazi, a szakmájának élő jó 
értelemben vett régi vágású 
mesterember, aki nyugdí-
jasként sem fordított hátat a 
szakmának. Felelős műszaki 
vezetést végez építkezéseken, 
betonelemeket gyárt, s kisebb 
kőműves munkákat vállal. 
Ezek mellett azon dolgozik, 
hogy kötetbe foglalja az Ága-
segyházi Iparos Kör közel két 
évtizedes történetét.
Mind a mai napig szereti 

szakmáját, öröme telik ben-
ne – mondta, mikor arról 
kérdeztem, miként is indult 
pályája, majd így folytatta - a 
Sárfehér Tsz. Építőrészleg-
ében kezdtem tanulóként, és 
fiatal szakmunkásként is ott 
dolgoztam. Igács Feri bácsi 
volt a vezető és a mesterem 
is, akitől nagyon sokat tanul-
tam, s akinek nagyon hálás 
vagyok. Kiváló szakember 
volt és jó vezető. 1974-ig 
dolgoztam a téeszben. Ekkor 
kiváltottam az ipart Ágas-
egyházán, s az akkori szó-
használat szerint kisiparos 
lettem. Mindig azt vallottam, 
hogy nemcsak szakmailag, 
hanem szervezetileg is érde-

mes együttműködni, hiszen 
így haladhatunk előre, meg 
így alakíthatunk ki jó emberi 
kapcsolatokat is a különböző 
szakmák képviselői között, 
s persze a saját szakmánkon 
belül is. Nagyon fontosnak 
tartottam, hogy ne csak a 
munkában, hanem egyéb al-
kalmakkor is tartsunk össze. 
Ezért 1995-ben megalakítot-
tuk az Ágasegyházi Iparos 
Kört, melynek elnöke lettem. 
A szakmai munka mellett 
különböző (pl. adózással 
kapcsolatos) tanfolyamokat, 
sportnapokat szerveztünk, 
iparos vacsorákat rendeztünk, 
és rendszeresen részt vettünk 
a Kihívás Napja elnevezé-
sű országos sport-mozgás 
vetélkedőkön. Ezeken igye-
keztünk saját versenyszá-
mokat is kialakítani. Például 
kútgyűrűgurító vetélkedőt, 
malomkődobó versenyt is 
a programba iktattunk. Az 
egyik ilyen alkalomról a TV2 
is tudósított. Az ágasi Iparos 
Kör munkájáról többször 
beszámoltam az iparosújság-
ban is egy-egy kis cikkben. 
Az ágasegyházi képviselő-

testület előtt pedig az uniós 
csatlakozás utáni első időszak 
bennünket érintő hatásairól 
tartottam beszámolót.
Ipartestület tekintetében 

Ágasegyháza a Kecskeméti 
Ipartestülethez tartozott, így 
én is oda léptem be. 2001-ben 
lettem a vidéki tagságot kép-
viselő alelnök a szervezetben. 
Megtisztelő, szép feladat. 
Kétszáz tagunk van. Sajnos 
az idősebb korosztály fogyá-
sa miatt a tagság létszáma 
nálunk is csökkent. Korábban 
négyszázan voltunk. Érdek-
képviseleti munkát végzünk, 
valamint a rászoruló nyugdí-
jasainknak nyújtunk támoga-
tást, ezek mellett kulturális 
programokat szervezünk a 
tagságnak, illetve tágabb kör-
nek is. Öröm, hogy mi léte-
zünk és dolgozunk, hiszen az 
ipartestületi tagság nem kö-
telező, így sok helyen sajnos 
már nem is működik ilyen 
szervezet. Azzal a reménnyel 
végezzük munkánkat, hogy 
az utánunk jövő nemzedékek 
is folytatni fogják amit mi 
elkezdtünk.

-tetézi-

Új vezető az Izsák Inno-Kom Kft. élén
Ez év február 1-je óta Bátri 

Krisztián vezeti a városgaz-
dálkodási Kft.-t, melynek 
működésében komoly vál-
tozások történtek a víz és 
szennyvízszolgáltatás Bács-
vízhez történt áthelyezésével. 
A vezetőváltást is ez tette 
szükségessé, hiszen a korábbi 
vezető, Laki Zoltán szintén 
a kecskeméti Bácsvíz Zrt.-
hez távozott. Bátri Krisztiánt 
önkormányzati dolgozóként 
ismerhettük korábbról is, 
hiszen a hivatalnál, illetve az 
Inno-Kom elődjénél dolgozik 
2001 óta. 
Mint mondja szívesen dolgo-

zott-dolgozik a köz érdekében, 
ezért örömmel fogadta az ügy-
vezetői megbízást is. - Fontos 
rögzíteni – fűzi hozzá -, hogy a 
mi cégünk az Izsák Inno-Kom 
Nonprofit Kft., mert sokan 
keverik az Izsák Kom Kft.-
vel, amely a hulladékkezelést 
végzi. E kettő két külön cég. 
Mi a városgazdálkodási fel-

adatokat látjuk el. Mivel a víz 
és szennyvíz kikerült a tevé-
kenységi körünkből, zömében 
közhasznú tevékenységet 
végzünk. A parkok, közterüle-
tek gondozása, karbantartása 
mellett a városi rendezvények 
lebonyolításában, eszköz elő-
készítésében is segédkezünk. 
De az önkormányzat egyes 
pályázatainak a megvalósítás-
ban is dolgozunk. Legutóbb 
az irattár teljes felújítását 
végeztük el, vagy említhetem 
a mezőgazdasági földutak 
rendbetételét, a belvíz elve-
zetését is. Összességében 
több száz hektár területet 
gondozunk kül- és belterüle-
ten. E munkák elvégzése nem 
kis feladat, különösen annak 
tükrében, hogy mindössze 
tízen vagyunk. Működésünk 
anyagi feltételeit tekintve 
sem dúskálhatunk, szerény 
költségvetéssel számolha-
tunk, de igyekszünk ebből 
úgy dolgozni, hogy a lakos-

ság megelégedését kivívjuk. 
Örömmel nyugtázhatom, 
hogy többségében pozitív 
véleményeket kapunk. Azt 
viszont szomorúan tapasztal-
juk, hogy vannak, akik nem 
becsülik mindazt, ami váro-
sunkban a köz javára megva-
lósul. Fákat virágokat tépnek 
ki, játszóeszközöket törnek 
össze. Ez nagyon szomorú. 
Szerencsére talán ők vannak 
kisebbségben, s többségben 
azok, akik örülnek a közös 
eredményeknek, gyarapo-
dásnak. Mi az ő kedvükért 
dolgozunk.                   -te-

Önkormányzati hírek
Az előző lapszám óta két 

testületi ülést tartott Izsák 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete. A 2013. június 
27-én megtartott rendkívüli 
testületi ülésen négy társu-
lás alapdokumentumának 
felülvizsgálatára került sor, 
mivel jelentős jogszabályi 
változások következtek be 
a társulási megállapodások 
tartalmi szempontjaiban és 
határidő is kötötte a társu-
lásban résztvevő önkormány-
zatokat
Az első napirendi pont 

keretében a „Kék-Víz” 
– Észak-Bács-Kiskun Me-
gyei Ivóvízminőség javító 

Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának 
módosítását fogadta el a 
testület. Ez az egyik legje-
lentősebb társulás a város 
életében, mivel a vízhálóza-
ti rendszer felújítását célzó 
projekt bonyolítását végzi.
Második napirendi pont-

ként tárgyalta a testület a 
Kiskőrös és Térsége Több-
célú Társulás megállapo-
dásának módosítását. Ez 
a társulás felügyeli a há-
ziorvosi ügyelet ellátását 
és várhatóan jogszabályi 
változás következtében a 
területfejlesztési feladatok 
is erre a szintre kerülnek, 

így fenntartása jelenleg 
indokolt.
A Képviselő-testület egyet-

értett a helyettes szülői 
feladat közös ellátására 
létrehozott társulás 2013. 
június 30. napjával történő 
megszűnésével, mivel a 
feladatokat a továbbiakban 
a járási székhely Kiskőrös 
városa látja el.
A testület negyedik na-

pirendi pontként tárgyalta 
az Izsák és Térsége Rekul-
tivációs Önkormányzati 
Társulás társulási megálla-
podásának módosítását és 
az előterjesztést elfogadta.
Folytatás a 2. oldalon.
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Az Arany sárfehér Szőlő- és Bortermelők 
Szövetkezetének tájékoztatója

                                                               „a gyengék erőssége az egység”

Adatlap a 2013. évi várható termésről
Tag neve: ......................................... Cím:.........................................
Termő ültetvény területe ..............................................................ha
Várható termésmennyiség ............................................................. q
Várható termőre forduló ültetvény területe .................................ha
Várható termésmennyiség ............................................................. q
Összes várható termés mennyisége ............................................... q
Termésmennyiség fajták szerint
fajta neve Területe  Termésmennyiség
1 ..........................................ha ....................................................... q
2 ..........................................ha ....................................................... q
3 ..........................................ha ....................................................... q
4 ..........................................ha ....................................................... q
5 ..........................................ha ....................................................... q
6 ..........................................ah ....................................................... q
2013. július 30.

Tokaj hegyaljai borászatok megtekintése

Tájékoztató a földhivatalok által 
végzett parlagfű fertőzöttséggel 
kapcsolatos helyszíni ellenőrzések-
ről. 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. 
Ezúton is tájékoztatjuk az ingatlan 

tulajdonosokat, kezelőket, illetve az 
ültetvények, annak környezete, és a 
termőföldek használóit, valamint 
minden további érintettet, hogy 
a fenti kötelezettség betartásának 
ellenőrzését a területileg illetékes 
járási hivatalok járási földhivatalai 
2013. július hónapban a települések 
külterületén (beleértve a zártkerti 
ingatlanokat is) megkezdik az ellen-
őrzést. A rendszeresen végzett ellen-
őrzések a vegetációs időszak végéig 
tartanak. Belterületen az ellenőrzé-
seket a település jegyzője végzi. A 
helyszíni ellenőrzéseket a földhivatal 
munkatársai lehetőség szerint a Kor-
mányhivatal Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatóságának növényvédelmi 
felügyelőivel közösen végzik. A hely-
színi ellenőrzés megállapításairól 
jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv 
alapján a további intézkedéseket a 
Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága foga-
natosítja. Külterületi földrészlet 
parlagfű fertőzöttségére vonatkozó 
bejelentést szóban, írásban, vagy 
elektronikus úton lehet megtenni a 
területileg illetékes földhivataloknál. 
Lehetőség van Kormányablaknál és 
a Kormányhivatal Növény- és Ta-
lajvédelmi Igazgatóságánál történő 
bejelentésre is. Interneten keresztül 
is lehetőség van a Parlagfű Bejelentő 
Rendszeren keresztül is bejelentést 
tenni. A parlagfűvel fertőzött terület 

bejelentéséhez javasolt a terület 
beazonosítására alkalmas lehető 
legtöbb adat megadása. A külterü-
leti parlagfűvel fertőzött területeket 
jelző lakossági bejelentések helyszíni 
ellenőrzését a földhivatalok minden 
esetben elvégzik. A földhivatalok 
elérhetősége a www.foldhivatalok.
hu és a www.kormanyhivatal.hu 
honlapokon is megtalálható. 
Többen jelezték, hogy a NAK 

azoknak a tagjainknak is kiküldte a 
tagdíjfizetési kötelezettséget, akik 
hegyközségi tagok, akik a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vi-
dékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 
évi CXXVI. törvény 5. §. (6) bekez-
dése alapján nem kamarai tagok. 
Azon személyek/szervezetek, akik 
kaptak ilyen levelet, akik a 2012. évi 
CXXVI. tv alapján nem tagjai a ka-
marának, jelezzék a mentességet.
Erre is van elektronikusan lehe-

tőség a https://bevallasnak.hu/
?c=message&lang=hu linken, ahol 
a Regisztráció törlése legördülő me-
nüben küldjék el törlési kérelmüket 
megadva a hegyközségi aktaszámu-
kat. Azon szövetkezeti tagnak, aki 
értelemszerűen hegyközségi tag is, 
s tagságával összefüggő tevékeny-

ségén kívül más agrárgazdasági 
tevékenységet nem folytat, nem 
kötelezhető a tagságra, mentesül a 
NAK tagság alól.
Kérjük tagjainkat, hogy a mellékelt 

táblázatot kitöltve, vagy személyes 
egyeztetéssel a szövetkezeti irodán 
a várható termés adatait leadni szí-
veskedjenek. A várható fajta szerinti 
termésmennyiség a jobb értékesítési 
lehetőségek tervezhetősége miatt 
indokolt. A szüret előtt az értéke-
sítési lehetőségekről tagjainknak 
tájékoztató megbeszélést tartunk. 
Értesítést küldünk.
A levélmintákat továbbra is fogad-

juk a szövetkezeti irodán, és továb-
bítjuk a főiskolai labor felé. 
Ez évben is szervezünk szakmai 

kirándulást termelő tagjainknak a 
mellékelt program szerint. Várjuk 
jelentkezésüket.
A szövetkezet tagjai kérdéseikkel, 

személyesen, telefonon, vagy inter-
neten is (aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. A www.
aranysarfeher.hu weblapon is igyek-
szünk friss információkkal segíteni 
tagjaink tájékozódását.                                                                               

Vezetőség

2013. augusztus 23. /péntek/
05:00  Indulás Izsákról a Gazdakör épülete elöl 
(+Ágas. +Kecskemét)
10:00 Tolcsva, Oremus borászati Kft. (a spanyol 
Vega Sicilia testvérbirtoka), üzemlátogatás, ter-
mékbemutató
13:30 Ebéd, Tolcsva Hubertusz étterem
15:00 Sárospataki vár és katedrális megtekintése
17:30 Puklus Pincészet, üzemlátogatás, borkóstoló, 
vacsora.
21:30 Szállás, Bodrogkeresztúr

2013. augusztus 24. /szombat/
07:30 Reggeli
09:00 Tokaj, városnézés, 
11:00 Mád, Monyók Pincészet, üzemlátogatás, 
termékbemutató
14:00 Hazautazás

Jelentkezni a Szövetkezeti és 
a Hegyközségi irodán 
2013. augusztus 8-ig, 

foglaló befizetésével lehet.
Vezetőség

Néhány gondolat a Sárfehér Néptánc 
Egyesület által támogatott 

nyári táborokról
A tavalyi évben első ízben meg-

rendezett izsáki nyári néptánctábor 
sikerén felbuzdulva az ideit korosz-
tályonként szétválasztva szerveztük 
meg. Mindkét héten dél-alföldi 
táncokat tanultak a gyerekek a 
két csoport közötti átjárhatóság 
megkönnyítése érdekében. A ki-
sebbek az alapokkal ismerkedtek, 
a nagyobbak belekóstoltak a bo-
nyolultabb figurákba is. A  napi 2-3 
óra tánctanulás mellett jutott idő 
játékra, kézműves foglalkozásokra, 
számháborúra, kirándulásokra, 
strandolásra is. Remélem a gyere-
kek érzik azt a fokozott figyelmet 
és szeretetet, mellyel fejlődésüket 
igyekszünk elősegíteni. További 
célként a tánctanulás mellett a kö-
zösségépítés elmélyítését jelölném 
meg. Köszönet a két lelkiismere-

tesen dolgozó fiatal tánctanárnak, 
Drozdovszky Dórának és Bőtös 
Barnabásnak a sok-sok munkáért. 
Külön kiemelném Jenei Katalin 
kisizsáki fazekas és mesemondó 
igényes foglalkozásait. Frankóné 
Horváth Petra és Ráczné Virág 
Ágnes - mint állandó önkéntesek 
- mindkét táborban színvonalas fog-
lalkozásokat tartottak. Vlaszákné 
Ica szabadságát feláldozva segített 
be az étkezések lebonyolításába. 
Ezúttal jegyezném meg, hogy más 
egyesületi tag, szülő segítségét is 
szívesen fogadjuk a programok 
megvalósításakor…  A Táborzáró 
bemutató táncvigalom rendezvény 
segítőit is köszönet illeti, azokat 
is, akik anyagilag –  már sokadszor 
– áldoztak a színvonal érdekében. 

Dudás László

Német testvértelepülésünk 
küldöttségének fogadása

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 2008-ban szabályza-

tot fogadott el a „Virágos Izsákért” mozgalom bein-
dításáról. Ennek keretében az önkormányzat díjazni 
kívánja a versenyben részt vevő ingatlanokat, illetve 
azok tulajdonosait. Ez alkalommal is a Sárfehér Napok 
megnyitóján kerül sor a díjazottak részére oklevél át-
adására. Az oklevél elnevezése: Izsák legszebb virágos 
háza. A versenyre nevezési lappal lehet benevezni, 
amely a Hivatal Titkárságán, illetőleg az Izsáki Hírek 
Szerkesztőségében szerezhető be. 
A nevezéseket 2013. augusztus 23.-ig lehet leadni. 

Kérjük, hogy minél többen nevezzenek a versenyre.
A Képviselő-testület a „Virágos Izsákért” kitüntető 

cím szabályzatát jóváhagyta, mely szerint a társadalmi 
zsűri két díjat adományoz.. Az egyik díjazott a beadott 
nevezések alapján elbíráltként, az „Izsák legszebb 
virágos háza” címet kapja évszám megjelölésével.
A másik díjazott, a közönségszavazatok alapján, az 

„Izsák legszebb virágos háza – közönségdíj” címet kap-
ja évszám megjelölésével. (E díj a legtöbb, de legalább 
50 jelöléssel bíró személy részére adható.)

Mondok József polgármester

Az idei Sárfehér Napokra (2013. 
szeptember 27-28-29) küldöttség 
érkezeik Strullendorfból. 
A vendégek szeptember 26.-án 

(csütörtök) este érkeznek.
Szívesen látjuk azokat a csalá-

dokat, akik német vendégeket 
szeretnének fogadni. 
Kérjük vendégfogadási szándé-

kukat a Polgármesteri Hivatal 
titkárságán szíveskedjenek jelezni 
2013. augusztus 30-ig. személye-
sen vagy telefon: 76/568-063.
Részükre a következő évben né-

metországi látogatási lehetőséget 
biztosítunk.

Mondok József
polgármester

Folytatás az 1. oldalról.
A társulás célja a 9 településen 

lévő bezárt szilárdhulladék-lerakó-
helyekkel kapcsolatos rekultivációs 
munkák felügyelete és ellenőrzése. 
A támogatási szerződés szerint a 
társulásnak 2016. december 31-ig 
kell működnie.
A második ülését a Képviselő-testü-

let július 9-én tartotta. Első napirendi 
pontként a 17 határozat végrehajtá-
sáról szóló jelentést fogadta el és a 
tett intézkedéseket jóváhagyta.
Második napirendi pontként a 

Képviselő-testület a helyi esélyegyen-
lőségi programot fogadta el azzal a 
kiegészítéssel, hogy a költségvetési 
koncepció elfogadásakor kiemelt 
figyelmet kell fordítani a helyi esély-
egyenlőségi programra, és a felada-
tokhoz a lehetőségek keretein belül 
pénzeszközöket kell rendelni.
Harmadik napirendi pontként a 

város címeréről, pecsétjéről, zászla-
járól és használatuk rendjéről szóló 
önkormányzati rendeletet alkotta 
meg a testület. Korábban volt egy 
21 éves rendelet, melyben nem 
szerepelt a használat rendjének sza-
bályozása és nem felelt meg a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
számú irányelvnek.
Negyedik napirendi pontként a 

közterületek elnevezéséről és a 
házszámozás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalko-
tásáról döntött a Képviselő-testület. 
Törvényi szabályozás kapcsán négy 
utca elnevezését kell megváltoztatni 
( Fürst Sándor, Rózsa Ferenc, Ság-
vári Endre, Károlyi Mihály) és az el-
járási rend most került kialakításra. 
Az érintett utcákban lakók értesítést 
kapnak az eljárásról és tájékoztatásul 
közlöm, hogy a személyi okmányok-
ban történő változás illetékmentes. 
A változások várhatóan október- 
november hónapokban következnek 
be. A házszámozás hiánya nagy 

probléma a háziorvosok, mentők, 
tűzoltók és a postások számára és 
ezen mindenképpen változtatni 
szeretne a város vezetése.
Ötödik napirendi pontként az Ön-

kormányzat vagyonáról, a vagyon 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásának és a vagyon kezelésének 
szabályozásáról szóló rendeltet 
alkotta meg a testület. A három 
rendelet teljes szövege az Izsáki Hí-
rek augusztusi számában kerülnek 
közzétételre helyhiány miatt. Addig 
is megtekinthetőek a honlapon, illet-
ve ügyfélfogadási időben a jegyzői 
szobában.
Ötödik napirendi pontként döntött 

a Képviselő-testület az Általános 
Művelődési Központ vezetőjének 
megbízásáról. A testület 2013. jú-
lius 1-től 2014. június 30-ig terjedő 
időre Lévai Ferencnét bízta meg az 
intézmény vezetésével.
A bejelentések között a testület 

elfogadta az IZSÁK-KOM Fejlesztési 
Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodását. A társulás célja 3 
db szelektív hulladékgyűjtő autó, 
20 ezer chip és ezer darab komposz-
tálóláda beszerzése. A társulásban 
14 település vesz részt a gesztori 
feladatokat Izsák város látja el. 
A képviselő-testület részt vállal a 

felekezeti tulajdonban lévő teme-
tőkben a komposztálási feltételek 
kialakításában és a munkafolyama-
tok szervezésében. A cél, hogy a 
felmerülő költségek csökkenjenek 
és a lerakóba csak olyan hulladék 
kerüljön, mely már más célra nem 
hasznosítható.
Az ülésen tájékoztatást hangzott el 

a 40 roma család betelepítésével kap-
csolatos közérdekű bejelentésről. A 
beadvány vizsgálata jelenleg is folyik. 
Zárt ülésen a Képviselő-testület két 
kiskorú félárva átmeneti segélyezé-
séről döntött.

Bagócsi Károly címzetes 
főjegyző

Önkormányzati hírek

Augusztus 20-án 11 órától a Művelődési Ház előtti 
téren kerül sor a Szent István-napi ünnepségre, 
melyre minden izsákit szeretettel várunk! 
Program:
– Mondok József polgármester ünnepei beszéde
– Kenyérszentelés a Katolikus és a Református 

Egyházak szertartásai szerint
– Az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagja verset 

mond
– Haránt Eszter vezetésével a néptánc csoport 

aratótáncot ad elő a citera zenekar kíséretében
– Korabeli ruhák rövid divatbemutatója
A megszentelt kenyeret és a hagyományos arató-

pálinkát a résztvevők megkóstolhatják, valamint 
táncolhatnak is a néptáncosokkal egy „főtéri tán-
cház” keretében.
Várjuk minden érdeklődő megtisztelő látogatását, 

hagyományőrző programunkon!
Tegyünk Izsákért 

Egyesület

Városi ünnepség 
augusztus 20-án
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Évkönyv helyettÉvkönyv helyett
Táncsics Mihály Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Gera Árpád Zoltánné. Intézményvezető-helyettes: Balogh Rita, Szabó József
Alsós intézményvezető-helyettest támogató munkaközösség-vezető: Fodorné Bálint Éva

Végzős osztályok

8. a osztály
Osztályfőnök: 

Dr. Turainé Lakatos Edit

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

8. b osztály
Osztályfőnök: 

Katzenbachné Csengődi Edit

Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien
Huszta Vivien
Madzsó Martin Gábor
Makádi Izabella
Makádi Lajos Róbert
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
Válik Antal
Viczián Viktor

Továbbtanulás
A 8. évfolyam létszáma a 2012-2013. tanévben: 39 fő
8. a: 19 fő
8. b: 20 fő
A felvételi eljárás után, április végén kapták meg a 

tanulók az értesítést arról, hová vették fel őket.
I. helyen megjelölt tagozatra felvettek 25 főt (64%)
II. helyen megjelölt tagozatra felvettek 10 főt 

(26%)
III. helyen megjelölt tagozatra felvettek 4 főt 

(10%)
Szeptembertől az alábbi iskolatípusokban folytatják 

tanulmányaikat diákjaink:
Gimnáziumban 4 fő (10%)
Szakközépiskolában 20 fő (51%)
Szakiskolában 15 fő (39%)
A Halmozottan Hátrányos Helyzetű tanulók Arany 

János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába 2 diá-
kunkat 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 21 fő (53%)
Kiskunfélegyháza 5 fő (12%) 
Kiskőrös 4 fő (10%)
Dunaújváros 2 fő (5%)
Paks 2 fő (5%)
Kiskunhalas 1 fő (3%)
Kalocsa 1 fő (3%)
Jánoshalma 1 fő (3%)
Nagykőrös 1 fő (3%)
Szeged 1 fő (3%)

Ballagási Beszéd
Kedves Búcsúzó lányok 

és fiúk!

Nehéz most nekem bölcs, okos 
útravalót csokorba szedni, amikor 
mindannyian kicsit meghatottan 
állunk itt. „Ma még együtt,... és 
nincs tovább!” - énekli az EDDA 
együttes népszerű slágerében. 
Igen, kedves ballagók, eljött a 
búcsúzás napja. 
Ma egy meghatározó korszak 

zárul le életetekben: véget érnek 
az általános iskolás évek, véget 
ér gyermekkorotok. Ha meg-
kérdezitek a hozzátok közel álló 
felnőtteket, meglepődve hallhat-
játok, hogy az ember életében 
a legmeghatározóbb élmények, 
emlékek a gyermekkorhoz, is-
kolás korhoz kötődnek. Ezekre 
támaszkodunk, ezekből merítünk 
egy életen át. 
Közületek többen nagyon sze-

retnék az időt siettetni, s felnőtt 
életet élni. Ne rohanjatok! Az 
élet megvár. Vigyázzatok fia-
talságotokra, szépségetekre, s 
adjatok időt magatok és a világ 
megismerésére! 
Tanuljatok, tanuljatok még so-

kat: nemcsak az iskolai tananya-
got, de tanuljátok meg helyén 
kezelni a dolgokat, tanuljátok 
meg megadni a módját az esemé-
nyeknek – bár ez sokszor nehéz, 
és a felnőtteknek sem mindig 
sikerül –, de amit ily módon 
hátrahagytok, arra büszkék lehet-
tek, hiszen gazdagabbá teszitek 
környezeteteket, s nem utolsó 
sorban önmagatokat. 
Tanuljátok meg, hogy az ünnep 

nemcsak szép ruha dolga, először 
a lelketeket kell felöltöztetnetek! 
Tanuljatok meg emberhez méltón 
viselkedni: a mindennapokban 
trágár hangon beszélő, közönsé-
ges ember az ünnepen sem tud 
kibújni a bőréből, vagy egysze-
rűen nem lesz hiteles. 
Tanuljatok meg vigyázni a má-

sok által létrehozott értékekre, 
becsüljétek meg azokat, s te-
remtsetek magatok is értéket! 
Tanuljatok meg felelősséget 
vállalni önmagatokért! Ne keres-
setek kibúvót, ne hárítsátok a fe-
lelősséget! Hiszen, ahogy a költő 
mondja: „Az utat meg lehet ugyan 
mutatni, de menni mindenkinek 
magának kell”. (Berda József) 
A következő tanévben mindan-

nyian új közösségbe kerültök, 
melyet nagyon vártok, de egy 
kis félelem is lehet bennetek. 
Elfogadnak-e, sikerül-e beillesz-
kednem, meg tudok-e felelni a 
követelményeknek? Ezzel kap-
csolatban Marie Curie szavait 
idézem:
„Egyikünk élete sem könnyű. 

És akkor? Legyen bennünk ki-
tartás és mindenekelőtt bízzunk 
önmagunkban. Hinnünk kell 
benne, hogy tehetségesek va-
gyunk valamiben és ezt a valamit 
– kerül, amibe kerül – meg tudjuk 
valósítani.”
A sikerért, a tudásért mindig 

meg kell dolgozni. Igyekezzetek 
megérteni mindent, de egy-egy 

területen mélyedjetek el az átla-
gosnál jobban. Ettől lesztek egye-
diek, érdekesek. Sose legyetek 
szürke átlagemberek.
Itt, az intézmény falai között 

próbáltunk egy olyan egysze-
rű, de örökérvényű értékrendet 
tudatosítani bennetek, amely 
elválasztja egymástól a jót és a 
rosszat. Reméljük, mindez a jó 
tanács elegendő ahhoz, hogy az 
új iskolában a kezdeti nehézsé-
gekkel megbirkózzatok. 
A sok maradandó élmény mel-

lett őrizzétek meg emlékeitekben 
ezeket a mai, ünnepélyes pilla-
natokat is! Emlékeitek között 
mindig legyen hely az Izsáki 
Táncsics Mihály Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
számára! 

Tisztelt Ballagtató Szü-
lők, Nagyszülők!

Biztos vagyok abban, hogy ma 
Izsákon kevés Önöknél büszkébb 
emberrel találkoznék. Jogos az 
Önök büszkesége, hiszen gyer-
mekeik a mai napon ünnepélyes 
keretek között elhagyják az álta-
lános iskola falait. Tovább lépnek 
az élet egy szakaszán, lezárják a 
gyermekkort, megkezdik a felnőt-
té válást. Gratulálok Önöknek, s 
egyben köszönöm, hogy részesei 
lehettünk e folyamatnak.
Szeretném Önöknek megkö-

szönni, hogy ott álltak gyerme-
keik mellett, s osztoztak örömük-
ben, vagy amikor valamilyen nagy 
bánat érte őket, a szülői vigasz-
taló szó átsegítette az érzékeny 
kamaszokat a nehéz perceken. 

Kedves Ballagtató 
Pedagógusok!

Megköszönöm áldozatos, tartal-
mas munkátokat, melyet folya-
matosan, fáradhatatlanul végez-
tetek. Mindannyian jól tudjuk, 
hogy a mi munkánk gyümölcse 
nem egy nyáron érik be.
Látszólag két pedagógus van 

a ballagó osztályokkal, az osz-
tályfőnökök. Ők vezették le a 
ballagókat az iskola lépcsőjén 
és végig a ballagó útvonalon ide 
az ünnepségre. Ők ülnek meg-
hatottan diákjaik körében. De 
hosszú út vezetett idáig. Nyolc 
év munkájának gyümölcsét aratja 
le ma 40 végzős diákkal együtt a 
nevelésükkel, oktatásukkal fog-
lalkozó pedagógus közösség. E 
nyolc év alatt tanítók, tanárok óvó 
figyelme, szakmai tudása, emberi 
tartása segítette őket. 

Tisztelt Ünneplők!
Engedjék meg, hogy egy alka-

lomhoz illő mesével köszöntsem 
a búcsúzó nyolcadikosokat, az 
őket ballagtató osztályfőnököket, 
s a gyermeküket elszorult torok-
kal kísérő szülőket.
Hol volt, hol nem volt, túl az 

Üveghegyen, vagy talán épp 
itt a mi városunkban, Izsákon, 
élt egyszer egy szegény ember. 
A szegény ember legnagyobb 
kincse, szeme fénye a gyermeke 
volt, s amikor eljött az idő, így 



IZSÁKI Hírek  2013. július 19.�. oldal

szólt hozzá:
- Gyermekem, ideje, hogy világot 

láss – s ezzel fogta, és elvitte egy 
nagy erdő szélére, s ott letette. – 
Most itt hagylak – mondta – hogy 
okosodj, tanulj. Mire megtalálod 
az utat, amely az erdő túlsó vé-
géhez vezet, addigra ember lesz 
belőled! De nehogy szégyent hozz 
a fejemre! Ne feledd, imádkozzál 
és dolgozzál, mert abból baj nem 
lehet – s azzal a gyermekecske 
nyakába akasztott egy tarisznyát 
tele hamuba sült pogácsával, s 
elment.
A gyermekecske kétségbeesve 

tekintett szét: - Hű, micsoda 
nagy, történelmi fák! Hogy fo-
gok én itt boldogulni? – S mikor 
pont el akart pityeredni nagy 
elkeseredésében, meglátott egy 
töpörödött öreg anyókát. – Áldás, 
békesség, öreganyám! – köszönt 
tisztelettudóan az anyókának. 
– Mi járatban, édes gyermekem? 
– kérdezte az anyóka. 
– Édesapám azt mondta, hogy 

emberré kell lennem, fel kell 
növekednem, s észben, tudásban 
gyarapodnom. Csak ahhoz át kell 
jutnom ezen a hatalmas erdőn. 
- Jó helyen jársz, édes gyerme-

kem – mondta az anyóka, akinek 
megtetszett a gyermekecske 
szemében megcsillanó értelem. 
– Gyere, majd én vezetlek uta-
don. 
– Így történt, hogy az anyó és a 

gyermek együtt indultak el. 
A gyermek kezdetben félt, s he-

vesen szorította az anyóka kezét 
egy-egy ijesztő kanyarulatnál vagy 
sötétebb zugnál, de minél jobban 
előre haladtak az erdő sűrűjében, 
úgy bátorodott a gyermekecske, s 
iramodott futásnak egyedül, hogy 
aztán boldogan, büszkén szalad-
jon vissza az anyóhoz. 
Az anyó és a gyermek együtt 

csodálta az ég madarainak sok-
színűségét, számolgatták a fák 
évgyűrűit, s közben azon me-
rengtek, milyen csodákat élhettek 
meg a komor fák hosszú életük 
során. Együtt hallgatták, miféle 
rímeket susognak a falevelek, s 
el-elgondolkoztak azon is, hogy 
micsoda kéz formálta a grafitot 
és a gyémántot oly hasonlóvá és 
oly különbözővé. Ha jókedvük 
kerekedett, együtt daloltak, s 
ha eső verte végig őket, nagy 
egyetértésben dagasztották a 
sarat. Közben elfogyott a hamuba 
sült pogácsa, de a gyermek egyre 
kevésbé szomorkodott üresedő 
tarisznyája láttán, hisz szíve és 
esze egyre jobban megtelt min-
denféle kinccsel. 
Egyszer azonban fény kezdett 

derengeni a fák között. 
- Ez itt már az erdő másik széle, 

ahova vágytál – mondta az anyó. 
– Lassan eléred a célt, melyet 
magad elé tűztél. Hamarosan el 
kell köszönnünk egymástól. A 
gyermekecske, aki idő közben 
felcseperedett, meglepődött. 
– Máris el kell válnunk? Igaz, 

néha nagyon hosszúnak tűnt az út, 
de most úgy érzem, nagyon hamar 
vége lett. Innentől már tényleg 
egyedül kell továbbmennem? 
- Nem mégy egyedül – nyugtatta 

az anyó. – Mivel nyolc éven át 
öreganyámnak szólítottál, adok 
neked egy tarisznyát, s benne 
három csodatévő szerszámot: 
egy kőtáblát, egy ív papirost s egy 
karéj kenyeret. Ha bajba kerülsz, 
ezekre mindig számíthatsz. Ha 
gyengül a hited, vess egy pillan-
tást a kőtáblára, s megtalálod 
azt a törvényt, amelyet követve a 
helyes úton járhatsz. Ha kevésnek 
érzed a tudásod, csak pillants rá a 
papirosra, s azonnal kiolvashatod 
belőle a szükséges ismeretet. S 
ha találkozol egy elesett, éhező 

embertársaddal, ott lesz nálad 
a karéj kenyér. Adj neki belőle, 
s a kenyér sosem fog elfogyni. 
Minél többet adsz, annál jobban 
fog szaporodni. 
- Köszönöm, öreganyám – mond-

ta az immár csaknem felnőtté lett 
gyermek. – Az anyó titokban 
elmorzsolt egy könnycseppet a 
szeme sarkában, s büszkén nézett 
a gyermekre. 
– Most menj, innentől nélkülem 

kell boldogulnod! Te vagy az, aki 
nyitott szemmel és szívvel jársz 
a világban. Te vagy az, aki észre-
veszi az élet apró szépségeit, te 
segítesz jó szívvel, ahol éppen 
kell, általad lesz ez a világ még 
szebb és jobb. 

Kedves Búcsúzó Diákok! 
Ti vagytok azok a gyermekek, 

akik annak idején a rögös erdei 
útra léptek. Most biztosan azt 
érzitek, hogy az út, melyre nyolc 
évvel ezelőtt léptetek, talán túlsá-
gosan is gyorsan fogyott el. Hogy 
még maradtak ki nem használt 
lehetőségek, hogy még meg kell 
számolni néhány évgyűrűt, vagy 
elénekelni egy-egy új dalt. 

Kedves Kollégák!
A mi megbízatásunk ezennel vé-

get ért, tovább nem követhetjük a 
fiatalokat az úton, a célhoz most 
már nélkülünk kell eljutniuk. 
Tisztelt Ünneplők! Tisztelt Höl-

gyeim és Uraim!
Az út, mint szimbólum, életünk-

nek, monda- és mesevilágunknak 
szerves építőköve. Az út gyakran 
magát az Életet jelképezi. Mióta 
megszülettünk, úton vagyunk. 

Kedves Ballagók!
Ti most életutatok egy nagy 

állomására érkeztetek. Ilyenkor 
itt az alkalom, hogy köszönetet 
mondjatok szüleiteknek, nagy-
szüleiteknek, tanítóitoknak és 
tanáraitoknak, akik idáig egyen-
gették utatokat, szeretettel tá-
mogattak, segítettek benneteket. 
Mindenképpen szenteljetek egy 
kis időt a mai napon a köszönet, 
a hála kifejezésére.

Kedves búcsúzó Diákok! 
Remélem, Ti mindnyájan azon 

az úton haladtok, amely álmaitok 
megvalósításához vezet! Őszin-
tén remélem, hogy mindegyikő-
töknek sikerül megérkezni oda, 
ahova vágyik, s a szeretetteljes 
búcsúzást az érkezőket köszöntő 
lelkes üdvözlés követi majd.
Kívánom nektek, hogy ne té-

vedjetek el az úton, s hogy meg 
tudjatok felelni az új követelmé-
nyeknek. Kívánom, hogy az elétek 
kerülő nehézségeteket le tudjátok 
küzdeni, s hogy azok megerősít-
senek Benneteket.
Búcsúzom Tőletek pedagógus-

társaim és diáktársaitok nevében 
is. Most, amikor elengedjük 
kezeteket, tudnotok kell, hogy 
hiányozni fogtok, s továbbra is 
számíthattok ránk. 
Útjaink tehát hamarosan elvál-

nak, de hiszek benne, hogy hama-
rosan valahol ismét keresztezni 
fogják egymást. Kassák Lajost 
idézve „Aki elment, az elment, 
de aki egyszer nálunk volt, az 
többé sohasem mehet el tőlünk 
egészen.” 
Útravalóul Tóth Árpád gondola-

tait ajánlom a figyelmetekbe:
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”
Induljatok tovább, járjátok a 

számotokra kijelölt utat!
Gera Árpád Zoltánné 

intézményvezető

Iskolánk tanulói és osztályfőnökeik

1. a osztály
Osztályfőnök: 
Dr. Reznerné 

Viczián Erzsébet

1.Bognár Bence
2.Csáki Levente
3.Cseh-Szakáll Milán
4.Cséplő Zsófia
5.Csernák Márk
6.Kiss Beatrix
7.Kolompár Valter
8.Mátyási Mónika
9.Nagy Bianka Rebeka
10.Nógrádi Anna
11.Oreskó Gellért
12.Patai Benjamin Gábor
13.Szabó Amanda
14.Szabó Anna
15.Szondy Anna
16.Ungor Edit
17.Ungor Eliz
18.Virágh Annabell
19.Virágh Eszter
20.Zsoldos Márton

1. b osztály
Osztályfőnök: 

Penczné Oláh Ibolya

1.Babusa Zoltán Szebasztián
2.Balogh Zsolt
3.Bodza Vanda
4.Bránya Adrienn
5.Csikós Milán
6.Csingér Réka
7.Csongár Marcell
8.Grijnovitz Gábor
9.Höss Anna Gréta
10.Jakab Erika Brenda
11.Kiss Annamária Magdolna
12.Kovács Benett
13.Kovács Nándor
14.Nagy Huba Kende
15.Perjés Kenéz
16.Rácz Virág Emese
17.Seres Vivien
18.Toók Dániel Sándor
19.Vida András 
20.Virág Zoltán Márk

1. c osztály
Osztályfőnök: 
Kovács Edina

1.Balogh Babett Anna
2.Balog Milán
3.Basa István
4.Bencsik István
5.Bimbó Dóra
6.Börcsög Ferenc
7.Cserna Álmos Ákos
8.Csősz Dominik
9.Farkas Béla Bence
10.Fórizs Amanda
11.Hajdú Dominik
12.Horváth Odett Csenge
13.Horváth Vanda
14.Lakatos Norbert
15.Mikus Ádám
16.Patai Dávid
17.Radics Alexandra
18.Szabó Eszter
19.Szabó Milán
20.Tercsi Márk Péter
21.Vámos Dezdemóna Vivien
22.Vida András

2. a osztály
Osztályfőnök: 

Balogh Zsuzsanna

1.Abonyi Hunor Tamás
2.Ádám Péter
3.Balogh Bálint Károly
4.Bencze Marcell
5.Czirjék Patrik
6.Farkas Anasztázia

7.Farkas Sándor
8.Feró Jázmin
9.Grizák Annamária Erika
10.Höss Ferenc
11.Kecskeméty Csenge
12.Kiss Szilárd Szilveszter
13.Lakatos Vivien Vanessza
14.Mata Cintia
15.Mészáros Lilien
16.Papp Nándor
17.Patai Attila Márió
18.Patai Rebeka
19.Pelejtei Hanga
20.Prikkel Noémi
21.Rádóczi Attila
22.Révész Rebeka
23.Szarvas Vivien
24.Tercsi Balázs
25.Virágh Dorka

2. b osztály
Osztályfőnök: 

Fodorné Bálint Éva

1.Bátri Jázmin Kíra 
2.Bátri Milán
3.Bócsai Alexandra
4.Bodo Endre Renátó
5.Csábi Petra
6.Csernák Tamás
7.Csősz Tamás Ferenc
8.Fejszés Márk
9.Hajnal Mária
10.Halmi Norbert Sándor
11.Hegedűs Csaba
12.Izsák Judit Éva
13.Juhász Veronika
14.Kovács Eliz
15.Lázár Lilla
16.Marton Márk
17.Mezei Tamás
18.Panik Emma
19.Somogyi Jázmin Gréta
20.Szabó Enikő
21.Termul Petra
22.Tóth Krisztián
23.Tóth Rebeka
24.Trepák Mihály
25.Vida Jonatán

3. a osztály
Osztályfőnök:
Dr. Sőreghyné 
Muladi Ildikó

1.Baracskai Dávid
2.Bonea Konstantina
3.Bukovszki Lili
4. Csizmadia Bence 
5. Édes Barnabás Ferenc 
6. Hevér Izabella
7. Horváth Anita
8. Kiss Rajmond
9. Kocsis Geanina Mária
10.Krizsák Máté
11.Molnár Kleopátra
12.Németh Hanga
13.Ritter Patrik Zoltán
14.Szabó Barnabás
15.Tószegi Dániel
16.Varga Erika
17.Virág Bernadett

3. b osztály
Osztályfőnök: Tóth Edit

1.Aczél Petra
2.Bangó Georgina
3.Budai Áron
4.Duráncsik Sándor
5.Farkas Viktória
6.Fazekas Zoltán
7.Kamasz Dávid
8.Kovács Kendra
9.Lévai Bernadett
10. Pandúr Zsuzsanna
11.Patai Ferenc
12.Pintér Valentina Edina
13.Pópa Szabolcs János
14.Sebestyén Dániel

15.Sponga Barnabás
16.Szombati Klaudia
17.Vincze Réka 

3. c osztály
Osztályfőnök: 

Tumbász Mariann

1.Basa Mónika
2.Bárdi Áron
3.Csomor Zsombor
4.Deák Dominik
5.Dóczi Márk
6.Fekete Lajos
7.Fodor Dániel
8.Geiger Dávid
9.Győrfi Enzo
10.Jávorka Izabella
11.Kiss Cintia
12.Kiss Kitti
13.Mezei Eszter Anna
14.Nagy Márk
15.Perjés Bendegúz
16.Radics Ramóna Rozália
17.Szabó Zsanett
18.Turcsán Patrik László
19.Ungor Anett
20.Ungor Bence 
21.Urbán Mercédesz
22.Varga Zsolt

4. a osztály
Osztályfőnök: 

Kállainé Varga Erzsébet

1.Andrási Nikolett
2.Bárány Csilla
3.Buha Róbert
4.Csábi Gábor
5.Cseh Dorina
6.Cseh-Szakáll Bianka
7.Csernák Csaba József
8.Dudás Zsolt
9.Farkas Dániel
10.Fodor Erika
11.Hajdú Gergely Mihály
12.Horváth Szabina
13.Horváth Szandra Ildikó
14.Kovács Anikó
15.Kovács Gábor
16.Mezei Kristóf
17.Mikus Izabella
18.Mónus Gréta Petra
19.Németh Janka
20.Nógrádi Kata
21.Patai Richárd
22.Radics Dorina
23.Somogyi Kitti
24.Szabó Gréta 
25.Szabó Krisztián Márk
26.Vékony Kristóf

4. b osztály
Osztályfőnök: 

Molnárné Tóth Ibolya

1.Bárdi Barna
2.Bóbis Levente
3.Bodza Hanna
4.Csongrádi Attila
5.Deák Trisztán
6.Fejes Nikolett
7.File Bernát
8.File Donát
9.Garai Csenge
10.Juhász Jázmin Katica
11.Kátai Kitti
12.Konkoly Rebeka
13.Krasnyánszki Netta
14.Lakatos Gusztáv
15.Lakos Lajos
16.Lestár Dávid
17.Maráczi Patrik
18.Mazuk Bence Mihály
19.Mezei Dóra
20.Mislei Martin András
21.Patai Richárd Csaba
22.Radics Tibor György
23.Tóth Martin
24.Varga Izabella
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5. a osztály
Osztályfőnök: 

Geigerné 
Kovács Viktória

1.Binder Dávid
2.Bócsai Bettina
3.Deák Dániel
4.Faragó Katalin
5.Faragó László
6.Farkas Balázs
7.Farkas Bence
8.Ficsor Flávia
9.Iván István Márkó
10.Izsák Richárd
11.Juhász Krisztián
12.Kovács Gergő
13.Kuti Dávid
14.Patai Róbert 
15.Süketes Zoltán Márk
16.Szabó Petra Diána
17.Szarka Henrietta
18.Toók Boglárka

5. b osztály
Osztályfőnök: 

Kapás Zoltánné

1.Antal Mihály Viktor
2.Bálint Adrián
3.Bátri Krisztofer
4.Béres Bettina
5.Béres Rita Sztella
6.Bócsai Leonetta
7.Fodor Károly
8.Fórizs István Károly
9.Fucskó Panna
10.Kiss Lili
11.Kiss Martin
12.Kurucz Ádám Kristóf
13.Miskovicz Alexa Dina
14.Pickermann Gréta
15.Rádóczi István 
16.Szabó Anita
17.Virág Vivien
18.Vlaszák Fanni

5. c osztály
Osztályfőnök: 
Gréczi Gábor

1.Bíró Dávid
2.Csépe Erzsébet
3.Csomor Áron
4.Édes András
5.Fenyvesi Katinka
6.Gyenizse Boglárka
7.Haász Cintia
8.Hajma András
9.Hajma Noémi
10.Juhász Sámuel
11.Lakatos Arnold
12.Langó Barnabás
13.Marton Mirella
14.Márkus László
15.Mózes László
16.Ö. Kovács Petra Szilvia
17.Patai Róbert
18.Tamás Milán
19.Téglás Máté
20.Ungor Enrico
21.Varga Zsombor
22.Vida Hanna
23.Virágh Izabell
24.Zeleni Gergő

6. a osztály
Osztályfőnök: 

Szabóné Pápa Edit

1.Bóbis Kitti Csilla
2.Bognár Viktor
3.Czékus Martin Tibor
4.Csizovszki István
5.Csontos Viktória Henrietta
6.Csősz Ivett Bernadett
7.Daróczi Balázs
8.Dóczi Dávid
9.Györe Béla
10.Kiss Nadin
11.Kocsis Dominika Lola
12.Kocsis Patrícia Lilla
13.Koncsik Tamás
14.Radics Dezideráta

15.Tatár Imre
16.Tóth Nóra
17.Varga József
18.Varga László
19. Patai Alexandra 
      magántanuló

6. b osztály
Osztályfőnök: Ázsóth Ilona

1.Bránya Nikolett
2.Csuri Viktória
3.Daróczi Tamara
4.Dubecz Márk
5.Fekete Kitti
6.File Nelli
7.Fodor Kitti
8.Gréczi Márton
9.Haász Márkó
10.Hajdú Patrik György
11.Izsák Kitti
12.Kovács Balázs
13.Kovács Brenda
14.Nagy Bíborka
15.Prikidánovics Márk 
16.Rőfi Melinda
17.Sörös Viktor
18.K. Szabó Márta Inez
19.Szalai Zalán
20.Termul Klaudia
21.Tuba Erik

7. a osztály
Osztályfőnök: 
Gila Erzsébet

1.Aczél Viktória
2.Árvai Krisztofer
3.Bálint János
4.Béres László
5.Borbély Ferenc
6.Csernák Máté
7.Fejes Zsolt
8.Jakab Vivien magántanuló
9.Kett Anikó
10.Nemet Agustin Esteban
11.Mislei Enikő
12.Patai Klaudia
13.Pető Mátyás
14.Simon Jenő Bence
15.Szűcs Ferenc
16.Tompai Zoltán
17.Valach Katerina
18.Varga Eszter Magdolna

7. b osztály
Osztályfőnök: Bíró Jánosné

1.Bárány Zoltán
2.Bárdi Márk
3.Deák Sándor
4.Dóra Márkó Ferenc
5.Eszik Imre
6.Gyallai Anita
7.Györe Nikolett
8.Hajma Katalin
9.Konkoly Imre Dominik
10.Kovács Márton
11.Kovács Milán
12.Lakatos Erika
13.Lakatos Hajnalka 
     magántanuló
14.Magyar Kálmán
15.Magyar Mária
16.Nagy Bence
17.Papp Vivien
18.Patai József 
19. Rostás Mónika Rozália
20.Tóth Márkó
21.Tóth Máté Mihály

7. c osztály
Osztályfőnök: Balogh Rita

1.Andrási Brigitta
2.Bárdi Bence
3.Bíró Zoltán Bence
4.Deák Dominik
5.Faragó Fanni
6.Laczi Vivien
7.Lakos Lilla
8.Mankovics Mihály
9.Oláh Nándor
10.Páli Marcell
11.Páli Richárd

12.Szűcs Máté
13.Tuba Klaudia
14.Újszászi Márton
15.Varga Dorina
16.Varga István László
17.Vékony Patrícia
18.Vida Izsák

1.-3.-6. d osztály
Osztályfőnök: 

Pálinkás-Tóth Edina

1. Radics Dorina Ágota
2. Lakatos Adrián
3. Patai Andor
4. Varga László
5. Almási Dávid László 
6. Almási István József
7. Juhász Richárd
8. Polgár József
9. Polgári József
10. Radics Richárd Dávid
11. Varga István

4.-5.-7. d osztály
Osztályfőnök: 
Kovács János

1. Márkus Vanessza
2. Polgári István
3. Radics Krisztofer György 
4. Csányi Melinda
5. Patai Dániel Nándor
6. Radics Mária
7. Kiss Dorina Anita
8. Látó Dávid Róbert
9. Patai Andrea
10. Patai Dávid Jenő
11. Radics Attila Tibor
12. Sárga Mihály
13. Szepesi Tünde

Napközis csoportvezetők: Széná-
si-Mata Ágnes, Szalai Krisztina, 
Muzslai I. Katalin, Erősné Solti 
Gizella, Beszedics Ferencné, Jávor-
káné Trepák Anita
Nem osztályfőnökök: Eszik Judit, 

Bakó - Horváth Erika, Terecskei 
Zsoltné, Némedi Jánosné, Vinczé-
né Bagó Gyöngyvér, Briglovicsné 
Janovics Éva, Csontosné Csősz 
Erzsébet, Perjésné Kiss Etelka
Fejlesztőpedagógusok: Némedi 

Jánosné, Terecskei Zsoltné
Gyógypedagógiai asszisztens: 

Vida Angéla
Művészeti iskola dolgozói: Far-

kas Orsolya, Szűcsné Sátorhegyi 
Erzsébet, Honti György, Takács 
Gábor Zoltán, Seres József, Bíró 
Jánosné
Gyermek- és ifjúságvédelmi fele-

lős: Csavajda Márta
Iskolatitkár: Bognár Erika
Adminisztrátor: Orbán Hajnalka
Rendszergazda: Geiger Zoltán
Technikai dolgozók: Berkesné 

Gyurik Gizella, Balog Anita, Deák 
Lászlóné, Kiss Lászlóné, Nagy Ár-
pádné, Szijjártó Teréz, Tóth Tibor 
Gyesen, gyeden lévő pedagógu-

saink: Kisné Cseri Erika, Szegedi-
né Huczek Katalin, Lévay-Szabó 
Krisztina 
Könyvtáros tanító: Papp Zoltánné 

Bencze Éva

A 2012/13-as tanév 
kitűnő tanulói

1. a Kiss Beatrix, Mátyási Mónika, 
Nógrádi Anna, Szabó Anna, Szabó 
Amanda, Szondy Anna, Zsoldos 
Márton

1. b Babusa Zoltán, Bodza Vanda, 
Bránya Adrienn, Csingér Réka, 
Höss Anna, Nagy Huba, Perjés 
Kenéz, Rácz Virág

1. c Balogh Babett Anna, Basa 
István, Csősz Dominik, Farkas 
Béla Bence, Horváth Vanda, Mikus 
Ádám, Szabó Eszter, Szabó Milán
2. a Kecskeméty Csenge, Mészá-

ros Vivien, Papp Nándor, Pelejtei 
Hanga, Révész Rebeka

2. b Halmi Norbert Sándor, Ko-
vács Eliz, Panik Emma, Szabó Eni-
kő, Tóth Rebeka, Vida Jonatán

3. a Édes Barnabás, Hevér Izabel-
la, Kocsis Geanina, Németh Hanga, 
Ritter Patrik

3. b Lévai Bernadett, Sebestyén 
Dániel

3. c Basa Mónika., Geiger Dávid, 
Mezei Eszter Anna, Nagy Márk, 
Szabó Zsanett, Ungor Anett

4. a Csábi Gábor, Fodor Erika, 
Mezei Kristóf, Mikus Izabella, 
Somogyi Kitti

4. b Bárdi Barna, Bodza Han-
na, Deák Trisztán, File Bernát, 
File Donát, Garai Csenge, Juhász 
Jázmin Katica, Kátai Kitti, Kras-
nyánszki Netta, Lakos Lajos, Mezei 
Dóra, Varga Izabella

5. b Miskovicz Alexa, Virágh 
Vivien

5. c Csomor Áron, Csépe Erzsé-
bet, Édes András, Mózes László, 
Ö. Kovács Petra

6. a Daróczi Balázs

6. b Fodor Kitti, Nagy Bíborka

4. d Márkus Vanessza

6. d Almási István

Az Intézményi Tanács 
felnőtt és ifjúsági 

díjazottjai

Táncsics Mihály-díj felnőtt 
fokozat

Katzenbachné Csengődi Edit 
tanárnő

Szily Kálmán-díj
Némedi Jánosné gyógypedagógus 

(életműdíj)
Huszta Anikó szülő

Táncsics Mihály-díj ifjúsági 
fokozat

Kocsis Bogdán 8.a
Horváth Soma 8.a
Prikidánovics András 8.b
Ö. Kovács Krisztián 8.b

Kincskereső-díj
Cseh Dorina 4.a
Mezei Kristóf 4.a
Mikus Izabella 4.a
Mezei Dóra 4.b
Deák Trisztán 4.b

Kovács Gyula 
Kiművelt Emberfők 

Alapítvány díjazottjai

Felnőtt díjazottak: 
Eszik Judit és Kovács Edina

Kitüntetésben részesülő 
alsó és felső tagozatos 

tanulóink
Rácz Virág Emese (1.b)
Kecskeméty Csenge (2.a)
Nagy Márk (3.c)
File Donát és File Bernát (4.b)
Mózes László (5.c)
Daróczi Tamara (6.b)
Laczi Vivien (7.c)
Huszta Vivien (8.b)

Hittan - Református
Polgár Mónika (8.b) 

Hittan - Katolikus
Virág Norbert (8.a)

Az SZMK minden évben könyvju-
talomban részesíti azokat a ballagó 
tanulókat, akik elvégezték a zene-
oktatás 6 évfolyamát. 
Az idei díjazottak: Prikidánovics 

András (8.b) és Virág Norbert (8.a)

Pedagógus 
Szolgálatért 
Emlékérem

Némedi Jánosné

Pedagógus pályáját 1974. októ-
ber1-jén kezdte. Izsákon 1986. 
március 11. óta dolgozott gyógy-
pedagógusként. Munkaközösség-
vezetőként évtizedeken át nagy 
szakmai hozzáértéssel irányította 
az intézményben az eltérő tantervű 
tagozatos tanulók nevelését - ok-
tatását. Tanítványainak nemcsak 
tanára, nevelője, osztályfőnöke, de 
kicsit a pótszülője is volt. Lelkiis-
meretes, közvetlen személyiségé-
vel, személyes példájával is nevelt, 
bátorított. Hitet, reményt adott a 
sokszor elkeseredett, nehéz sorsú 
diáknak, szülőnek egyaránt. Szá-
mára nem létezett megoldhatatlan 
probléma, kezelhetetlen gyermek, 
munkaköri kötelezettségébe nem 
tartozó feladat. Tanítványai min-
dig, mindenben számíthattak rá. 
Az oktatás mellett, ha kellett, 
orvoshoz kísért, öltöztetett, haza-
szállított, vagy éppen élelemmel 
látta el rászoruló diákjait. Negyven 
éves pályafutása alatt fiatalok gene-
rációit nevelte az élet szeretetére, a 
másság elfogadására, toleranciára, 
küzdésre, hazaszeretetre. Munká-
ját mindvégig lelkiismeretesség, 
nagy szakmai hozzáértés jellemez-
te. Nevelőtestületünk megbecsült 
tagja. 
Nyugdíjazása alkalmából kívánunk 

neki jó pihenést, jó egészséget.

Muzslai Irén Katalin 

Pedagógus pályáját Erdélyben 
kezdte. 1992. szeptember 17-től 
tanít Izsákon, ekkor települt át 
Magyarországra. Végzettségének 
megfelelően tanítóként, napközis 
csoportvezetőként tevékenykedett 
hosszú éveken keresztül. Magas 
színvonalon végzett napközis 
csoportvezetői tevékenységével 
tanulók százainak szerzett kelle-
mes délutáni időtöltést, pótolta a 
szerető családot. Munkaközösség-
vezetőként évtizedeken át nagy 
szakmai hozzáértéssel irányította 
az intézményben a napközis tevé-
kenységet, a délutáni elfoglaltságo-
kat. Kedves időtöltését, az origamit 
megszerettette tanítványaival is. 
Különösen jó ízlését és ügyes keze 
munkáját dicséri intézményünk 
számtalan dekorációja.
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A tanév folyamán az alsó és felső 
tagozatos gyermekek számára 
többfajta versenyt szerveztünk 
különböző tantárgyakból, valamint 
felkészítettük őket más iskolák 
által meghirdetett versenyekre. 
Örülünk az elért eredményeknek 
és gratulálunk a nyerteseknek!

Alsó tagozat 
versenyei

F Versmondó verseny
1-2. évfolyam
I. Kecskeméty Csenge 2. a

II. Kovács Eliz 2. b
III. Rácz Virág 1. b és Zsoldos 

Márton 1. a
3-4. évfolyam
I. Mezei Kristóf 4. a
II. Lévai Bernadett 3. b
III. Kocsis Geanina 3. a és Mezei 

Dóra 4. b
Kecskeméty Csenge az izsáki 

Szűcs József területi szavaló ver-
senyen I. helyezést, a kiskunhalasi 
Weöres Sándor megyei szavaló 
versenyen III. helyezést ért el.

F Mesemondó verseny
1-2. évfolyam
I. Tóth Rebeka 2. b

II. Rácz Virág 1. b
III. Zsoldos Márton 1. a
IV. Szabó Milán 1. c és Prikkel 

Noémi 2. a
3-4. évfolyam
I. Mezei Kristóf 4. a

II. Kocsis Geanina 3. a
III. Lévai Bernadett3. b, Mezei 

Dóra 4.b és Nagy Márk 3. c
IV. Kasnyánszki Netti 4. b és 

Nógrádi Kata 4. a
Tóth Rebeka a felsőlajosi körzeti 

versenyen korcsoportjában III. 
helyezést, Mezei Kristóf IV. he-
lyezést ért el. 

F Matematika háziverseny
2. évfolyam 
I. Vida Jonatán 2. b
II. Hajnal Mária 2. b, Szabó Enikő 

2. b és Halmi Norbert 2. b

III. Csősz Tamás 2. b
3. évfolyam
I. Édes Barnabás 3. a és Geiger  

Dávid 3. c
II. Kocsis Geanina 3. a, Ritter Pat-

rik 3. a és Szabó Zsanett 3. c
III. Németh Hanga 3. a
4. évfolyam
I. Csábi Gábor 4. a
II. File Donát 4. b
III. Mikus Izabella 4. a, Cseh Dori-

na 4. a és Deák Trisztán 4. b
A harmadik és negyedik évfolyam 

legjobbjai az orgoványi körzeti 
matematika versenyen képviselték 
iskolánkat. 

Eredmények: Geiger Dávid III., 
Édes Barnabás VI., Ritter Patrik X., 
Szabó Zsanett XV., Kocsis Geanina 
XX. helyezést; Cseh Dorina III., 
Csábi Gábor IV., Mikus Izabella 
V., Deák Trisztán XI., File Donát 
XX. helyezést ért el.  

F Helyesírás háziverseny 
2. évfolyam
I. Kecskeméty Csenge 2. a
II. Halmi Norbert 2. b és Panik 

Emma 2. b
III. Mészáros Lilien 2. a 
3. évfolyam
I. Sebestyén Dániel 3. b
II. Lévai Bernadett 3. b
III. Jávorka Izabella 3. c
4. évfolyam
I. Cseh Dorina 4. a
II. Szabó Gréta 4. a
III. Csábi Gábor 4. a, Krasnyánsz-

ki Netta 4. b és Nógrádi Kata 4. a
A második és harmadik évfolyam 

legjobbjai részt vettek a jakabszállá-
si körzeti versenyen, ahol 16 telepü-
lés helyesírói mérték össze tudásu-
kat. Az összesített versenyben a 3. 
évfolyam II. helyezést ért el.
Egyéni eredmény: Lévai Berna-

dett 5. helyezés; Sebestyén Dániel 
6. helyezés; Jávorka Izabella 22. 
helyezés.  
Az összesített versenyben a 2. 

évfolyam V. helyezést ért el. 
Egyéni eredmény: Panik Emma 11. 

helyezés; Halmi Norbert 17. helye-
zés; Mészáros Lilien 22. helyezés.

F Olvasás verseny
2. évfolyam
I. Halmi Norbert 2. b
II. Panik Emma 2. b
III. Pelejtei Hanga 2. a
3. évfolyam
I. Sebestyén Dániel 3. b
II. Perjés Bendegúz 3. c
III. Lévai Bernadett 3.  b
4. évfolyam
I. Mezei Kristóf 4. a
II. Mikus Izabella 4. a és Somogyi 

Kitti 4. a 
III. Cseh Dorina 4. a

Felső tagozat 
versenyei

F Magyar
• Házi szavalóverseny
5-6. évfolyam
I. Miskovicz Alexa 5.
II. Marton Mirella 5. c, Csontos 

Viktória 6. a
III. Ö. Kovács Petra 5. b
7-8. évfolyam
I. Andrássy Brigitta 7. c

II. Sebestyén Alexandra 8. b
III. Laczi Vivien 7.c, Prikidánovics 

András 8.b

• Weöres Sándor Megyei Szava-
lóverseny területi fordulója
Alsóban I. helyezett: Kecskeméty 

Csenge (Izsáki ÁMK Táncsics Mi-
hály Általános Iskolája, 2. o.)
II. helyezett: Mezei Kristóf (Izsáki 

ÁMK Táncsics Mihály Általános 
Iskolája, 4. o.)
III. helyezett: Hegedűs Richárd 

(Kunadacs, IV. Béla Általános 
Iskola, 3. o.)
Felsőben I. helyezett: Hegedűs 

Evelin (Kunadacs, IV. Béla Általá-
nos Iskola, 8. o.)
II. helyezett: Kis Bence (Kuna-

dacs, IV. Béla Általános Iskola, 
5. o.)
III. helyezett: Andrási Brigitta 

(Izsáki ÁMK Táncsics Mihály Ál-
talános Iskolája, 7. o.)

• Szövegértő olvasás verseny 
8. osztály
1. helyezett: Kocsis Bogdán 8. a
2. helyezett: Ádám Edit és Hirt 

Klaudia 8. a
7. osztály
1. helyezett: Bárány Zoltán 7. b
2. helyezett: Faragó Fanni és Oláh 

Nándor 7. c
6. osztály
1. helyezett: K. Szabó Inez 6. b
2. helyezett: Kocsis Dominika 6. a
3. helyezett: Varga László 6. a
5. osztály
1. helyezett: Zeleni Gergő 5. c
2. helyezett: Varga Zsombor 5. c
3. helyezett: Miskovicz Alexa 5. b

• Kötelező olvasmányok ve-
télkedője
8. osztály
1. helyezett: Ö. Kovács Krisztián 8. b
2. helyezett: Prikidánovics András 

8. b és Szabó Andor 8. b
7. osztály
1. helyezett: Laczi Vivien 7. c és 

Deák Sándor 7. b
6. osztály
1. helyezett: Nagy Bíborka 6. b
2. helyezett: Prikidánovics Márk 6. b
3. helyezett: Rőfi Melinda 6. b
5. osztály
1. helyezett: Varga Zsombor 5. c
2. helyezett: Antal Viktor 5. b
3. helyezett: Ö. Kovács Petra 5. c
Gratulálunk a nyerteseknek! 
Szervező és felkészítő tanárok: 

Kapás Zoltánné, Perjésné Kiss 
Etelka

F Történelem
• Háziverseny
5. osztály 
I. helyezett: Édes András 5. c, 

Varga Zsombor 5. c
II. helyezett: Vida Hanna 5. c
III. helyezett: Haász Cintia 5. c
6. osztály 
I. helyezett: K. Szabó Inez 6. b
II. helyezett: Rőfi Melinda 6. b
III. helyezett: Nagy Bíborka 6. b, 

Tóth Nóra 6. a
7. osztály 
I. helyezett: Laczi Vivien 7. c
II. helyezett: Vékony Patrícia 7. c
III. helyezett: Bárány Zoltán 7. b, 

Deák Sándor 7. b
8. osztály 
I. helyezett: Prikidánovics András 

8. b
II. helyezett: Ö. Kovács Krisztián 8. b
III. helyezett: Kocsis Bogdán 8. a
Gratulálunk a nyerteseknek!
Szervező és felkészítő tanár: 

Ázsóth Ilona

F Matematika

• Bolyai Matematika Csapat-
verseny megyei fordulója 
A 6.évfolyam csapata – Daróczi 

Balázs, Dóczi Dávid, Koncsik Ta-
más, Varga László – 60 csapatból 
a 25. helyezett lett.

A 7.évfolyam csapata – Deák 
Dominik, Újszászi Márton, Varga 
István, Vida Izsák – 48 csapatból a 
29. helyezett lett.
A 8.évfolyam csapata – Gyallai 

Fanni, Horváth Soma, Kocsis 
Bogdán, Prikidánovics András – 35 
csapatból a 19. helyezett lett. 

• Házi verseny
5.évfolyam
I. Édes András 5.c
II. Vida Hanna 5.c
III. Kuti Dávid 5.a
6.évfolyam
I. Daróczi Balázs 6.a
II. K.Szabó Inez 6.b
III. Nagy Bíborka 6.b
7.évfolyam
I. Deák Sándor 7.b
II. Faragó Fanni 7.c
III. Eszik Imre 7.b
8.évfolyam
I. Horváth Soma 8.a
II. Gyallai Fanni 8.a
III. Molnár Márk 8.b 

• Területi matematika ver-
seny
Eredmények: Édes András (5.c) 

II.hely, Daróczi Balázs (6.a) VII.
hely, Deák Sándor (7.b) VI.hely, 
Horváth Soma (8.a) III.hely.
Szervező és felkészítő tanárok: 

Csontosné Csősz Erzsébet, Eszik 
Judit, Dr. Turainé Lakatos Edit

F Angol
 Az idei tanévben iskolánk tanulói 

részt vettek a Titok Oktatásszerve-
ző BT. angol nyelvi levelező teszt-
versenyén. Összesen 17 tanulónk 
jutott be az elődöntő során. Sajnos 
az országos fordulón már egy tanu-
lónk sem vehetett részt.
Iskolánk két háziversenyén, az 

angol nyelvi versenyen és az angol 
nyelvi fordító versenyen a legtöbb 
évfolyamból szép számmal indul-
tak versenyzők. Közülük is ki-
emelkedik a 6. évfolyam, ahonnan 
a legnagyobb számban neveztek 
háziversenyeinkre.
Angol nyelvi versenyünkön 5. év-

folyamon első helyezést ért el Ze-
leni Gergő, 6. évfolyamon K. Szabó 
Márta Inez, 7. évfolyamon szoros 
versenyben Bárány Zoltán győzött, 
8. évfolyamon pedig Kocsis Bogdán 
lett az első helyezett.
Angol nyelvi fordító versenyün-

kön 5. évfolyamon az első he-
lyezést Zeleni Gergő érte el. 6. 
évfolyamon K. Szabó Márta Inez, 
7. évfolyamon Újszászi Márton, 8. 
évfolyamon pedig Kocsis Bogdán 
lett a nyertesünk.
Felkészítő és szervező tanárok: 

Bakó-Horváth Erika és Vinczéné 
Bagó Gyöngyvér

F Német
Az idén német nyelvből nagy volt 

a versenyzési kedv. Több házi és 
más iskolában szervezett verse-
nyen szerepeltek tanulóink, több 
esetben igen sikeresen.
* Az egész éves házi versenyen 27 

felső tagozatos tanuló vett részt. A 
győztesek: 
5. évfolyam: Ö. Kovács Petra (5. c)
6. évfolyam: Czékus Martin (6. a)
7. évfolyam: Eszik Imre (7. b)
* Az idén első alkalommal hir-

dettünk német fordítási versenyt, 
melyen a német nyelvet tanulók 40 
%-a vett részt. Az első helyezettek 
könyvjutalmat kaptak:
5. évfolyam: Marton Mirella (5. c)
7. évfolyam: (megosztott első 

hely) Eszik Imre (7. b), Andrási 
Brigitta (7.c), Lakos Lilla (7.c), 
Varga Dorina (7.c)
8. évfolyam: Horváth Soma (8. a)
Szervező tanár: Katzenbachné 

Csengődi Edit
* A Bendegúz levelező versenyén 

Ö. Kovács Petra (5. c) vett részt.
* A kecskeméti Bolyai János 

Gimnázium ebben a tanévben 
is megrendezte hagyományos, 
nyolcadikosoknak kiírt versenyét, 
melyen Horváth Soma (8.a), Husz-
ta Vivien és Prikidánovics András 
(8.b) osztályos tanulók vettek 
részt. Horváth Soma a második 
fordulóba is bejutott.
* A Katona József Gimnázium 

fordítóversenyére Varga Dorina 
(7.c), Horváth Soma (8.a), Huszta 
Vivien és Prikidánovics András 
(8.b) nevezett be.
* A Hunniareg országismereti 

versenye komoly felkészülést 
igényelt. Egy szabadon választott 
német várost kellett bemutatniuk a 
tanulóknak, először írásban, majd 
szóban. Itt Prikidánovics András 
(8.b) a 2., Horváth Soma (8.a) a 
3. és Varga István (7.c) a 4. helyen 
végzett.
* A kecskeméti Széchenyi István 

Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola is szervezett 
versenyt nyolcadikosok számára. 
Ezen a megmérettetésen Horváth 
Soma (8.a), Huszta Vivien és Priki-
dánovics András (8.b) vett részt. 
Mindhárman bejutottak a döntőbe, 
ahol Prikidánovics András külön-
díjat kapott.
* Fenyvesi Katinka (5.c) a TITOK 

levelező feladatait oldotta meg 
egész évben szorgalmasan.
* A kunszentmiklósi „Lesewurm” 

verseny feladta a leckét a verseny-
zőknek. Német nyelvű könyveket 
kellett elolvasni, majd ehhez kap-
csolódó feladatot megoldani. Laczi 
Vivien (7.c) egyedüli külsősként 
jutott be a döntőbe.
* A Litterátum versenyén bonyo-

lult tesztfeladatokat oldott meg 
szép eredménnyel három 7. c osz-
tályos tanuló: Laczi Vivien, Lakos 
Lilla és Varga Dorina.
A versenyekre felkészítő tanár: 

Katzenbachné Csengődi Edit

F Országos Szépíró verseny
A 2012/2013-as tanévben is-

mét szépíró versenyt hirdettek a 
Kiskőrös kistérségben működő 
közoktatási intézmények sajátos 
nevelési igényű és tanulási nehé-
zséggel küzdő tanulói számára. A 
verseny célja a tehetséges gyerme-
kek azonosítása, segítése, pozitív 
megerősítése és előmenetelük 
támogatása. Az Integrált Közok-
tatási Intézmény kiskőrösi iskolája 
negyedik éve hirdeti meg a ver-
senyt.  A Sajátos Nevelési Igényű 
Tehetségeket Segítők Tanács SNI 
TST támogatásával sikerült orszá-
gos szintűvé emelni a versenyzés 
lehetőségét. 
A verseny résztvevői azok a 

tanulók, akik érvényes szakértői 
véleménnyel rendelkeznek. Ezen 
tanulókat regisztrálni kellett az in-
terneten a támogató honlapján. A 
szépíró verseny elődöntőjét „Házi 
verseny” keretében rendeztük meg. 
A másolandó szöveget egységesen 
mindenki levélben kapta meg, azt 
kellett a gyerekeknek leírni. Az 
értékelés is egységes szempontsor 
szerint történt. Aczél Viktória, 7.a 
osztályos tanulónk kategóriájában 
megnyerte a házi versenyt, a járási 
és a megyei versenyt, ezért jogot 
nyert, hogy képviselje iskolánkat 
és Bács-Kiskun megyét az országos 
versenyen. Az útiköltséget a Kiskő-
rös Járási Tankerületnek köszön-
hetjük, és hogy balesetmentesen 
el is jutottunk oda, azt Némedi 
Jancsi bácsinak, amit ezúton is 
köszönünk. 
A versenyre 2013. április 27-én, 

szombaton Budapesten a Neptun 
Általános Iskolában került sor. 
Az ünnepélyes megnyitó után, az 
Országos Szépíró Verseny döntője 
következett. Amíg a versenyzők 
szorgalmasan másolták a szöve-
get, a kísérő nevelők és szülők 
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sem unatkoztak. Az érdeklődők a 
tehetséggondozással kapcsolatos 
szakmai előadásokat hallgathattak 
meg. A nem versenyző gyerekek 
kézműves műhelyfoglalkozásokon 
vehettek részt. A versenyt nagyon 
sok magánszemély támogatta, 
ezért az értékes díjakon kívül még 
egy tányér bolognai spagettit is 
kapott mindenki ebédre. Délután 
műsorral készültek a szervezők, 
ahol az ország minden részéről jött 
fiatalok adták elő műsorukat. 
Majd a nap legfontosabb esemé-

nye jött, az eredményhirdetés. Vik-
tória az 5-8. osztályos kategóriában 
az országos döntő VI. helyezettje 
lett. Értékes könyvjutalma mellé 
egy őszi 2 napos kirándulást is 
nyert Budapestre, ahová egyik 
szülője kísérheti majd el. Az ő 
példája is mutatja, hogy a mai 
számítógépes világban is érdemes 
szépen kézzel írni. 

Terecskei Zsoltné 
gyógypedagógus

Nagyon jól éreztem magam Buda-
pesten. Amikor odaértünk izgatott 
voltam, hogy mi lesz, mikor is 
írunk pontosan? Amikor elkezdő-
dött a Köszöntő, megnyugodtam. 
Elmondták, hogy egy fél óra és 
írni kezdünk. Megint ugyanolyan 
izgatott lettem. Miután kaptunk 
egy hosszú szöveget, el is kezdtünk 
írni. Háromnegyed óránk volt a 
szöveg megírásához. Amikor már 
mindenki végzett, programok jöt-
tek. Táncosok, versmondók szóra-
koztatták a vendégeket. Tetszettek 
a programok. Majd 2 óra múlva 

eredményhirdetés következett. Na-
gyon izgultam. Amikor kimondták 
a nevem, nagyon meglepődtem, 
nem számítottam rá, hogy én is 
nyerek, vagy hogy ilyen jó helye-
zést érek el. Nagyon jó volt ott 
lenni, részt venni ezen a versenyen. 
Remélem jövőre megint lesz ilyen 
élményben részem. 

Aczél Viktória 7. a
 
A Suli-Hód országos levelező 

feladatmegoldó versenyén Mezei 
Tamás 2.b osztályos tanuló II., 
Mezei Dóra 4.b III. helyezést ért 
el magyar irodalom tantárgyból. 
Ugyanitt Ritter Patrik 3.a IV., Vida 
Jonatán 2.b V. lett matematikából, 
Mezei Tamás szintén V. a termé-
szetismeret versenyen.
Jonatán Országos Könyvmoly-

képző versenyén Kovács Eliz 2.b, 
Marton Mirella, Ö. Kovács Petra, 
és Varga Zsombor 5.c osztályos 
tanulókat a Könyvmolyok Kiváló 
Mesterévé fogadták.
Bendegúz Gyermek –és Ifjúsági 

Akadémia tanulmányi versenyén 
arany fokozatot ért el Kecskeméty 
Csenge 2.a, Kovács Eliz 2.b matema-
tikából, Juhász Jázmin 4.b matema-
tikából és olvasás, szövegértésből, 
tantárgyból, Mezei Kristóf 4.a termé-
szetismeret tantárgyból. Cseh Dori-
na 4.a anyanyelvből ezüst fokozatot 
ért el. Ö. Kovács Petra 5.c németből, 
Mózes László 5. c rátermettség tan-
tárgyból ezüst, matematikából pedig 
bronz minősítést kapott. Marton 
Mirella 5.c anyanyelv tantárgyból 
kapott  arany minősítést.
Polgár József 6. d osztályos tanuló 

a Gyöngyhalász tehetséggondozó 
országos versenyen 2. helyezést 
ért el matematikából. 

Sport

SNI tagozat
A tagozaton tanuló diákok sport-

hoz, mozgáshoz való hozzáállása 
erősen visszaesett. Ennek ellenére 
lehetőségeinkhez mérten olyan ver-
senyeken vettünk részt, melyeken 
minden korcsoport képviseltethette 
magát. Egy-két jó egyéni teljesítmény 
mellett csapatban is elfogadhatóan 
teljesítettünk. 
Eredmények:
- Kiskunfélegyháza Megyei labdarú-

gó torna IV. kcs. 6. hely,
- Luca Kupa, Izsák, megyei labdarú-

gó torna III. kcs. 3. hely,
- Kapkodd a lábad, Dunavecse, 

megyei sor- és váltóverseny I-II. kcs. 
3. hely,
- Megyei Terematlétika verseny, 

Kecskemét I-II. kcs. csapatverseny-
ben IV. hely. Egyéniben Radics 
Krisztofer 30m síkfutásban 1., Al-
mási Dávid tömött labdahajításban 
2.helyezett lett.
- Megyei atlétikadöntő, Baja, III.-

IV.kcs. Diákjaink nem értek el do-
bogós helyezést!

Gréczi Gábor

Aerobic 
A heti egy alkalommal működő 

szakkört szeptemberben kezdtük. Al-
sós és felsős lányok részvételével mű-
ködött a zenés, táncos foglalkozás. A 
mozgáskoordináció és a ritmusérzék 
fejlesztése mellett a zenés koreográfi-
ák betanulásával, gyakorlásával teltek 
el az aerobic órák, melyekre a lányok 
nagyon lelkesen készültek. Több 
városi rendezvényen is lehetőséget 
kaptunk a bemutatkozásra. Örömmel 
szerepeltek lányaink az Izsáki vigas-
ságokon, az iskolai farsangi bálon, a 
Ki mit tud? vetélkedőn és a Tészta 
Majális rendezvényén. Tagjaink: 
Antal Bettina, Csizmadia Dorina, 
Györe Nikolett, Csontos Viktória, 
Kocsis Dominika, Kocsis Patrícia, 
Csépe Erzsébet, Gyenizse Boglárka, 
Ö.Kovács Petra, Ficsor Flávia, Szabó 
Petra, Szarka Henriett, Faragó Kata-
lin, Somogyi Kitti, Mikus Izabella, 
Krasnyánszki Netta, Varga Izabella 
és Pintér Valentina.

Szabóné Pápa Edit

Labdarúgás
A 2012-13-as tanévben, 5 sport-

csoportban (3 fiú, 2 leány) indultak 
a foglalkozások. Az alsó tagozato-
sok között folyamatosan bővült az 
edzéseket látogatók száma. A felső 
tagozatosoknál a viszonylag magas 
létszám ellenére is gyakran váltakoz-
tak a tanulók. Egyre népszerűbb a lá-
nyok között is a labdarúgás. Évek óta 
gondot jelentett a lány utánpótlás 
nevelés. Ebben a tanévben azonban 
ismét sikerült az alsó tagozaton is 
elindítani egy lány focicsoportot. A 
Diákolimpián a fiúknál II. és III., a 
Bozsik Intézményi Programban a fiú 
I-IV., valamint a leány IV. korcsoport 
körzeti tornáin vettünk részt. Ezen 
kívül néhány meghívásos versenyre 
is sikerült eljutni. 
A Bozsik Intézményi Programban 

körzetközpont voltunk. Ez számos 
korosztályos torna és fesztivál meg-
rendezését jelentette, de legalább 
nem kellett utaznunk. Ez jelentős 
útiköltség megtakarítást jelentett.
Eredmények: 
Sárfehér Kupa, Izsák:
- IV. kcs. leány 3. helyezés. Legjobb 

Kapus Papp Vivien.
- II. kcs. fiú 2. hely.
Bozsik Intézményi Program:
Fiú: II. kcs. 2., 3. kcs. 7., IV. kcs. 

5. hely.
Leány: IV. kcs. 4. hely.

Gréczi Gábor

 Kosárlabda 
Az 2012/2013-as tanévben tovább 

folytatódott a kosárlabda szakkör, 

gazdagítva a tanulók sportolási 
lehetőségeit. Az év során 18 diák 
élt ezzel a lehetőséggel, ők rend-
szeresen részt vettek a sportköri 
foglalkozásokon. A tanév során 
tömegsport jelleggel működtünk.
A kosárlabda sport megkedvel-

tetése, valamint a versenyeztetés 
biztosítása érdekében ebben a 
tanévben is megrendeztük a Tán-
csics Házibajnokságot (THB), két 
korcsoportban, az 5-6. és a 7-8. 
osztályok részvételével. A mérkő-
zésekre március, április és május 
hónapokban került sor. Mind két 
korcsoportban izgalmas, nagyiramú 
küzdelmek, mérkőzések voltak. Az 
5-6. évfolyamon öt osztály, a 7-8. 
évfolyamon három osztály csapatai 
küzdöttek a bajnoki címért.
A Táncsics Házibajnokság ered-

ményei:
5-6. évfolyam: 
- III. helyezést ért el az 5.b osztály 

ROCKER MENYÉT csapata
(Bálint András, Kurucz Ádám, 

Bátri Krisztofer, Kiss Martin, Fórizs 
István,
Antal Viktor, Béres Bettina, Vla-

szák Fanni,és csapat kapitánya 
Fucskó Panna),
- II. helyezést ért el a 6.a osztály 

FEKETE SÁRKÁNYOK csapata 
(Czékus Martin, Varga József, 
Dóczi Dávid, Györe Béla, Daróczi 
Balázs,Varga László, Radics Dezi-
deráta, és a csapat kapitánya Tatár 
Imre),
- I. helyezést ért el a speciális 

tagozat összevont FEKETE VIPE-
RÁK csapata (Patai Andrea, Radics 
Mária, Radics Richárd, Látó Dávid, 
Patai Dávid, Almási István, Almási 
Dániel, Polgár József, Sárga Mihály, 
Szepesi Tünde és a csapat kapitánya 
Patai Dániel).
7-8. évfolyam: 
- III. helyezést ért el a 7.a osztály 

csapata (Pető Mátyás, Tompai Zol-
tán, Simon Bence, Árvai Krisztofer, 
Nemet Agustin, Mislei Enikő, és a 
csapat kapitánya Bálint János),
- II. helyezést ért el a 7.b osztály 

csapata (Dóra Márkó Ferenc, Nagy 
Bence, Eszik Imre, Tóth Máté 
Mihály, Deák Sándor, és a csapat 
kapitánya Bárdi Márk),
- I. helyezést ért el a 8.a osztály 

SZIFI csapata (Berkes Ervin, Hor-
váth Soma, Kovács Kornél, Kovács 
Kristóf, Kovács Viktor, Dóra Dá-
niel, és a csapat kapitánya Kocsis 
Bogdán).

Némedi János

Torna
Heti három alkalommal tornáz-

hattak tanulóink. Külön csoportban 
edzettek a versenycsapatok tagjai, 
valamint volt egy tömegsport jel-
legű tornacsoport is. Az alsó tago-
zatos diákok között népszerűbb a 
torna. Ez az eredményességükben 
is megmutatkozott. 
Eredményeink:
- Öcsi-Bácsi Kupa, Kalocsa. Ezen a 

versenyen 3 főből álló csapatokkal 
lehet részt venni. Az Izsákiak az 
alsós és a felsős korcsoportban 
két-két, „A” és „B” csapattal verse-
nyeztek. Csapatversenyben az I-II. 
korcsoportosok versenyében a „B” 
csapat holtversenyben 1. helyezett 
lett. Tagok: Mislei Martin, Deák 
Trisztán és Lakos Lajos. Az „A” 
csapat 3. helyezést ért el. Tagok: 
Bárdi Áron, Vida Jonatán és Mózes 
László. A III-IV. korcsoportban az 
„A” csapat 1. helyezett lett. Tagok: 
Bárdi Márk, Konkoly Dominik 
és Kovács Milán. A „B” csapat 4. 
helyen végzet. Tagok: Vida Izsák, 
Varga István, Hajma András és 
Farkas Balázs. Az egyéni összetett 
versenyben az alsósok között Lakos 
Lajos lett bajnok, a felsősök között 
pedig Kovács Milán szerezte meg 
holtversenyben az 1. helyezést!

- XXI. Bocskai-Vénkert Kupa, 
Debrecen, az I-II. korcsoportos 
versenyzőink vettek részt a kupán. 
A csapatversenyben 2. helyezést 
értek el. Egyéniben Lakos Lajos 
holtversenyben 3. lett.
- Az Alapfokú Diákversenyek me-

gyei döntőjének csapatversenyében 
az alsósok 1., felsősök 2. helyezést 
értek el. Egyéniben Lakos Lajos 
megyebajnok lett.
- A Diákolimpia megyei döntő-

jének csapatversenyében mindkét 
korcsoportban 2. helyezést értek 
el az izsákiak. Továbbjutottak az 
országos elődöntőbe. Lakos Lajos 
ezen a versenyen is megyebajnok 
lett.

- A Torna Diákolimpia Országos 
Elődöntőjéből az alsósok 3. helye-
zettként továbbjutottak az országos 
döntőbe. A felsősök 4. helyezést ér-
tek el. Ezzel az eredménnyel részük-
re befejeződött a Diákolimpia.
- X. Sárfehér Kupa meghívásos 

fiú tornaverseny, Izsák, A csa-
patversenyben az alsósok 4., a 
felsősök 2. helyezést értek el. Az 
egyéni összetett versenyben iszáki 
tornászoknak is sikerült felállni a 
dobogóra. Az I-II. korcsoportosok 
között a második helyen ötös holt-
verseny alakult ki. A hazaiak közül 
Lakos Lajos és Mózes László állha-
tott a legjobbak között. A III-IV. 
korcsoportosok egyéni versenyében 
az élen hármas holtversenyben 
Konkoly Dominiknek tapsolhatott 
a közönség, Kovács Milán pedig 4. 
helyezett lett. 
- A Torna Diákolimpia országos 

döntőjében alsósaink 5. helyezést 
értek el!
- XIII. Fazekas Kupa, Kiskunhalas, 

Az alsósok az összetett csapatver-
senyben 2., a felsősök 3. helyezést 
értek el. Az egyéni összetett ver-
senyben az I-II. korcsoportosok 
között Lakos Lajos 3. lett!

Csapattagok:  
- I-II. korcsoport: Bárdi Áron, Deák 

Trisztán, Lakos Lajos, Mislei Mar-
tin, Mózes László és Vida Jonatán. 
Néhány versenyen a csapatban tor-
názott még Csősz Tamás és Perjés 
Bendegúz is.
- III-IV. korcsoport: Bárdi Márk, 

Hajma András, Konkoly Dominik, 
Kovács Milán Varga István és Vida 
Izsák. Néhány versenyen velük 
tornázott Oláh Nándor és Újszászi 
Márton is.

Szabó József

Kinder +SPORT
A 2012/2013-as tanév újdonsága 

a Kinder +SPORT edzés volt. Ez 
egy pályázati program keretében 
szerveződött sor- és váltóver-
senyre felkészítő kezdeményezés 
volt az alsó tagozat 2-3-4. évfo-
lyamos tanulói számára, melyet 
nagyon megszerettek a gyerekek. 
Az edzések zenés bemelegítéssel 
kezdődtek, majd hétről-hétre újabb 
versenyfeladatokat tanultunk meg 

és gyakoroltunk be. Idővel igazán 
jó csapattá kovácsolódtunk, szí-
vesen sportoltunk és élveztük a 
mozgás örömét. 
A márciusi országos elődöntő 

során iskolánk csapata 3. helyezést 
ért el, melyre nagyon büszkék 
vagyunk. A versenyeredményen, 
a személyes ajándékokon kívül 
kiváló minőségű labdákhoz, me-
zekhez, zsámolyokhoz, tollaslab-
da- és floorball szettekhez, illetve 
egyéb apró sporteszközökhöz 
juttattuk iskolánkat kb. 220.000 
Ft értékben. 
A június 12-i Egészségnap ke-

retén belül megrendezett sor- és 
váltóversenyeken az alsó tagozat 
minden tanulója kipróbálhatta 
ezen eszközöket. Reméljük, hogy 
még sok kis diák fogja használni 
ugyanilyen örömmel és egészség-
gel, mint mi!

Szénási-Mata Ágnes

Kistérségi úszóverseny
2012. dec. 13-án Kiskőrösön 

rendezték meg a kistérségi úszó-
versenyt. Iskolánk is meghívást 
kapott a rendezvényre. Mell és 
gyorsúszásban hirdettek versenyt 

25 méteres távon. III. és IV. kor-
csoportos gyerekekkel vettünk 
részt a versenyen. 
Eredményeink:
- III. kcs. mellúszás: Sörös Vik-

tor 2., Prikidánovics Márk 5. 
helyezés
gyorsúszás: Sörös Viktor 7. he-

lyezés
- IV. kcs. mellúszás: Varga István 

1. helyezés
gyorsúszás: Varga István 1., Priki-

dánovics András 3. helyezés
Vida Izsák és Andrássi Brigitta is 

versenyeztek. A selejtezőkben elért 
időeredményeik alapján nem jutott 
be a legjobb 8 közé.

Föld napi kistérségi tájfutó 
verseny
2013. április 24-én rendezte meg a 

fülöpszállási KTKT Herpai Vilmos 
Általános Iskolája a tájfutó versenyt 
Izsák közelében, a Matyói részen. 
Iskolánk is meghívást kapott a 
rendezvényre. Első alkalommal 
vettünk részt ilyen jellegű verse-
nyen. A rendezvény célja a tájfutás 
népszerűsítése volt. Alsó- és felső 
tagozatos gyerekekkel képviseltük 
iskolánkat. Több programra bont-
va bonyolították le a rendezvényt. 
Természetismereti foglakozáson 
ismerkedhettek meg a résztvevők 
a Nemzeti Park élőlényeivel, svéd-
pályás- és erdei tájfutó versenyen 
tehették próbára állóképességüket, 
tájékozódási képességüket. 
A versenyeken szép eredményeket 

értek el tanulóink. Résztvevők: II. 
kcs. – Bárdi Áron, Deák Trisztán, 
Geiger Dávid, Győrfi Enzó, Lakos 
Lajos, III. kcs. – Csősz Ivett, Da-
róczi Balázs, Dóczi Dávid, Gréczi 
Márton, Györe Béla, Sörös Viktor, 
Tóth Nóra, Vida Hanna, IV: kcs. 



IZSÁKI Hírek  2013. július 19.8. oldal

– Andrási Brigitta, Czékus Martin, 
Faragó Fanni, Tatár Imre, Varga 
István és Vida Izsák.
Dobogósaink:
- a svédpályás versenyben a II. 

korcsoportos fiúk között Geiger 
Dávid 1., Deák Trisztán és Lakos 
Lajos 2., a III-IV. korcsoportos 
lányok között Andrási Brigitta és 
Faragó Fanni 3. lett.
- az erdei tájfutó versenyen III. 

korcsoportos lányok között Vida 
Hanna 1., Tóth Nóra 3. a fiúk 
között Gréczi Márton 2. helyezést 
ért el. A IV. korcsoportos lányok 
versenyében Andrási Brigitta 1., 
Faragó Fanni 2. helyezett lett.

Szabóné Pápa Edit 

Úszótanfolyam haladóknak
2012. szeptember közepétől újra 

megszerveztük a haladó úszótan-
folyamot azoknak a tanulóknak, 
akik már rendelkeztek egy kevéske 
úszótudománnyal. Két csoport 23-
23 fővel, minden péntek délután 
tíz alkalommal utazott Kiskőrösre, 
a Termál Fürdő tanuszodájába, 
hogy ott fejleszthesse úszástudá-
sát. Örömmel indultunk minden 
alkalommal ebbe a nagyon tiszta 
és szép intézménybe. 
Köszönjük Pásztor Gyula úszások-

tatónak lelkiismeretes munkáját! 
Jövőre várjuk újra a jelentkezőket! 
Ugorjunk együtt a mélyvízbe!

Dr Sőreghyné 
Muladi Ildikó

Iskolai pályázatok

• TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 (A 
pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruk-
túra fejlesztése című pályázat.)
A pályázat fenntartási időszaka 

zajlik. A projektről májusban 
fenntartási jelentést küldtünk. A 
tanórákon a nevelők rendszeresen 
használják az interaktív táblákat, 
érdekesebbé, érthetőbbé téve ezzel 
a tananyagokat.
2012. augusztus 31-én, Buda-

pesten, a SYMA csarnokban részt 
vettünk 12 fővel a VII. Interaktív 
Tábla Konferencián és Módszertani 
Börzén. A belső továbbképzésünk 
témája: az interaktív tábla haszná-
latának beépítése a tanítási órába. 
Bemutató informatika órán táb-
lafüggetlen interaktív feladatokat 
láthattunk.
• TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-

0001 (Pedagógusképzések, a peda-
gógiai kultúra korszerűsítése, pe-
dagógusok új szerepben) pályázat 
lezárása sikeresen megtörtént. 
A pályázat a fenntartási idősza-

kába lépett. 3 kollégánk /Bíró 
Jánosné, Geigerné Kovács Viktó-
ria, Kapás Zoltánné/ megszerzett 
ismereteit az iskolai mindennapi 
életben kamatoztatja, s végzi a 
fenntartási időszakra vállalt köte-
lezettségeit.
• 5.3 TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-

0151 (Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés) 
A pályázatban a munkatervünk-

ben leírtak szerint folytatódott 
a kompetencia alapú oktatás ki-
terjesztése és alkalmazása 1-8. 
évfolyamon a vállalt kompetencia 
területeken, illetve a korszerű 
tanulásszervezési eljárások meg-
valósítása a választott témákban 
és évfolyamokon. A fenntartási 
időszak a 2015/16-os tanévig 
szól, s jelenleg a harmadik évét 
teljesítettük. 
Az 1. évfolyam „Egészséges élet-

módra nevelés” címmel témahetet 
szervezett május végétől. A tanítási 
órákon - de nem hagyományos 
módon-, és azon kívül is, dél-
utáni foglalkozáson az életkori 
sajátosságuknak megfelelő, főleg 
játékos tevékenységeken keresztül 
formáltuk a tanulók szemléletét, 

bővítettük ismereteiket. Kóstol-
hattak gyümölcssalátát, különböző 
gabonából készült termékeket, 
gyümölcslevet, pékárut, sőt azt 
is megnézhették, hol és hogyan 
készül ez utóbbi. Új mozgásfor-
mákkal és sporteszközökkel ismer-
kedhettek meg, rajztehetségüket is 
próbára tehették. 
A 2. évfolyam a „Környezetvéde-

lem–Kolon-tó” moduláris progra-
mot valósította meg. Ennek ke-
retében a Kolon-tóhoz látogattak, 
ahol szakvezető segítségével szé-
leskörű ismeretekkel gyarapodtak 
a tópart életközösségéről Az őszi 
természet változásait figyelték meg 
a vízparton és környékén. Betekin-
tést nyertek a növény- és állatvilág 
védelmét felügyelő szakemberek 
munkájába is.   
A 4. évfolyam a tavaszi ünnep-

körben – március 12. és április 24. 
között – valósította meg „Lakó-
helyünk megismerése, hagyomá-
nyaink: Izsák” című projektjét. A 
változatos tevékenységeket nyújtó 
programsorozat a március 15-i 
városi ünnepélyen való részvétellel 
kezdődött, és iskolánk névadójára 
emlékező műsorral, koszorúzással 
ért véget. A 3 hetet meghala-
dó projekt keretében a tanulók 
megismerkedhettek lakóhelyünk 
múltjával, a település hagyomá-
nyaival. A gyűjtőmunkák mellett 
fogalmazásokat írtak lakóhelyünk-
ről, izsáki képeslapot készítettek, 
magyar- és rajzórákon feldolgozták 
az összes jelenleg is ismert izsáki 
vonatkozású mondát (Kovács 
Gyula tanár úr gyűjtőmunkájának 
köszönhetően). 
Az alsós kollégák segítségével 

kinyomtattunk és bespiráloztunk 
ötvenöt darab mondagyűjteményt, 
gyarapítva ezzel is alsós „kincstá-
runkat”. Ellátogattunk a Kovács 
Gyula Helytörténeti Múzeumba. 
Dudás László érdekes előadást 
tartott a Kolon-tó élővilágáról, 
majd egy kerékpártúra keretében 
a helyszínen is gyarapította a 
gyerekek tudását. A projekt ke-
retében készült tablók, fényképek, 
valamint a legszebb alkotások az 
új iskola második szintjén, a nagy 
faliújságon kerültek bemutatásra.
Az 5. évfolyam számára a „Kolon-

tó” témahét ismét a Madárvárta és 
a Kiskunsági Nemzeti Park mun-
katársainak közreműködésével 
valósult meg. A hét minden napján 
a délelőtti tanítási órákon (napi 3 
órán) megjelent témája. Köszönjük 
az 5. évfolyamon tanító összes 
kolléga segítségét! Hétfő délután a 
tanulók szülői kísérettel jutottak ki 
a Madárvártához, megismerkedtek 
a madárgyűrűzéssel, a homokbuc-
kák közt növényeket, rovarokat 
tanulmányoztak, felmásztak az új 
kilátóba és megcsodálták a tájat, 
végül „halásztak” a Kolon-tóban, 
főleg csigákat, békákat, pókokat, 
rovarokat emelve ki a vízből. 
Kedden a gyerekek élményeiket 
felhasználva terepasztalokat ké-
szítettek, amik hetekig láthatók 
voltak a zsibongóban. Szerdán 
internetes keresést kellett vé-
gezniük, olyan fogalmakat, meg-
határozásokat keresve, amikkel 
találkoztak a kirándulásunk során. 
Csütörtökön filmvetítésen vettek 
részt, a figyelmes nézők gyorsan 
és pontosan válaszoltak a feltett 
kérdésekre. Pénteken a sportcsar-
nokban játékos vetélkedővel zárult 
le a mozgalmas témahét.
Az ötödikesek moduláris oktatási 

program keretében ismerkedtek 
az egészséges életmód alapvető 
feltételeivel is. Kiemelt szerepet 
kapott az egészséges táplálkozás, 
rendszeres testmozgás, testápo-
lás, napi életritmusuk kialakítása 
idegen nyelv, testnevelés, osztály-
főnöki órákon április hónapban egy 

héten keresztül
A felső tagozaton a három hetet 

meghaladó projekt ebben az évben 
a „Pályaválasztás- mesterségek” 
címet viselte, és a 7-8. évfolyam 
tanulóival október 3-26. között zaj-
lott. Célja a pályaválasztás segítése, 
megkönnyítése volt. A tanulók 
különböző szakmákat ismerhettek 
meg a tanórákon, a pályaválasztási 
kiállításon, a pályaválasztási foglal-
kozásokon. A projektbe a szülőket 
is bevontuk, illetve folyamatosan 
segítette munkánkat egy pályavá-
lasztási szakember.
• HATÁRTALANUL-BGA-12-

HA-01-0519
A Bethlen Gábor Alapkezelő 

Nonprofit Zrt. által kiírt pályázati 
felhívás lehetőséget adott kirán-
dulások szervezésére határon 
túli magyar lakta területekre. 
Intézményünk erre 1.331.700 Ft 
összegű támogatást nyert, melynek 
segítségével iskolánk 51 hetedikes 
diákja 6 pedagógus kísérővel vett 
részt élményekben gazdag, 3 napos 
erdélyi kiránduláson május 24-
26. között. A látottakról iskolánk 
5-6. évfolyamos tanulóit külön 
témanap keretében tájékoztattuk, 
kedvet adva hasonló kirándulások 
szervezésére. A pályázat jelenleg 
a szakmai és pénzügyi elszámolás 
szakaszába lépett. A BGA már a 
következő tanévre is meghirdette 
a pályázatokat, melyre a jelenlegi 
hatodikos osztályfőnökök remél-
hetőleg sikeres pályázatot nyúj-
tottak be, amely szintén kedvező 
elbírálásban részesül. 
• TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-

0014
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi 

Megújulás Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez benyújtott 
„Az Izsáki Kulturális Szolgáltató 
Központ Nevelési és Oktatási Intéz-
ményeket támogató tevékenysége” 
című pályázat 16.509.436 Ft ös-
szegű támogatást nyert. A pályázat 
2012. szeptember 1 – 2013. október 
31 közötti időszakban valósult és 
valósul meg. A pályázatban fog-
laltak szerint 6 együttműködési 
megállapodás kötődött oktatási 
és nevelési intézményekkel (isko-
lákkal, óvodával, más települések 
iskoláival). A projekt keretében heti 
és havi tehetséggondozó szakkörök, 
táborok, témahét, valamint verse-
nyek szervezésére, lebonyolítására 
nyílt, nyílik lehetőség. Többek 
között lakóhelyünk és távolabbi 
környéke hagyományainak, élővi-
lágának, néprajzának megismerése 
természetbúvár szemmel, média-
szakkör, népzenei hagyományok 
oktatása, olvasókör, drámajáték, 
kézműves szakkörök, néptánc te-
hetséggondozó tábor, olvasótábor, 
szavaló versenyek és ki mit tud, 
valamint az óvodásoknak daloló, 
alkotó mozgató foglalkozások szer-
veződtek és még szerveződnek is.
• TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0979
Az „Innovatív Iskolák – Az izsáki 

iskola programkínálatának bőví-
tése” című pályázat 2012. szept-
ember 24-én benyújtásra került. 
Intézményünk a kevés nyertes 
egyike lehetett, így 128.487.136 
Ft támogatásban részesül az iskola 
programkínálatának bővítésére. 
A projekt megvalósítása jelenleg 
a közbeszerzés időszakában van, 
megtörtént a szükséges eszközök, 
programok, stb. specifikációja. A 
nyári szünidőre tervezett prog-
ramok remélhetőleg hamarosan 
elkezdődhetnek.
• KEOP-6.2.0/A/09-2010-0124 

(Kerékpározással a környezettuda-
tosságért Izsákon) pályázat fenn-
tartási időszakban van. A tanulók 
azóta is örömmel használják a 
kerékpártárolót, és a kistornaterem 
melletti felújított mosdóhelyisége-
ket és öltözőket.

• Útravaló (MACIKA)
A 2012/13-as tanévben is pályáz-

tunk az Útravaló-Macika Ösztön-
díjprogram „Út a középiskolába” 
alprogramára 4 mentorral és 19 
tanulóval. Minden mentor nyert, de 
összesen csak 8 tanulóval. Közülük 
kettőnek tanév közben megszűnt a 
jogosultsága az ösztöndíjra, mert 
nem teljesítették a rendszeres is-
kolába járás feltételeit. Mind az új 
nyertesek, mind a továbbfutók (1 
mentor 1 tanulóval) szerződését 
megkötöttük és a támogatásuk 
átutalásra került, összesen 861.000 
Ft.
• Integrált Pedagógiai Rendszer 

(IPR) pályázat 
A 2012/2013-as tanévben is be-

nyújtottuk pályázatunkat az esély-
egyenlőséget szolgáló támogatásra, 
melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma írt ki. A pályázat 
lehetőséget nyújtott a halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók 
szociális hátrányainak enyhítésére, 
de maga az integrációs pedagógiai 
rendszer (IPR) hatékonyan segí-
tette a tanulók sikeres fejlesztését 
is. Intézményünkben 103 tanuló 
vehet részt a programban. A tanu-
lók esélyegyenlőségi támogatására 
megnyert összeg: 2.060.000.- Ft, 
melyet 2012. december 31-ig hasz-
nálhattunk fel. 
Támogattuk az őszi osztálykirán-

duláson, zenés bérletes előadáson 
(Mesélő dallamok), Ciróka Báb-
színházban (Kecskemét), Lovas 
Világkupán (Budapest), haladó 
úszásoktatáson (Kiskőrös), pálya-
választási kiállításon (Kecskemét) 
való részvételt. Karácsonyi cso-
magot kaptak a tanulók, adventi 
ajándékkészítésen vehettek részt. A 
meghívott szülőkkel és civil szerve-
zetek képviselőivel közösen mese-
játékot tekinthettek meg karácsony 
előtt. Folytathattuk a tanulóbarát 
osztálytermek kialakítását tanulói 
asztalok, székek vásárlásával.
A második félévben is megvaló-

sítottuk tervezett programjainkat 
annak ellenére, hogy esélyegyen-
lőségi támogatás igénylésére nem 
nyílt lehetőségünk. A 2. évfolyam 
tanulói úszásoktatásban részesül-
hettek. Tavasszal a Tésztamajálison 
együtt töltött családi nap élménye-
ivel gazdagodhatott minden tanu-
ló, szülő és nevelő. Gyermeknap 
alkalmából pedig minden osztály-
közösség kirándulással tölthette 
idejét. Reméljük, hogy a következő 
időszakban ismét lesz lehetőségünk 
pályázni esélyegyenlőséget szolgáló 
tevékenységek támogatására.
• Köszönjük SIÓ pályázat
A tanévnyitó ünnepélyen a sikeres 

pályázatnak köszönhetően 14 hát-
rányos helyzetű tanulónk kapott 
iskolatáskát, és az iskolakezdés-
hez szükséges íróeszközöket. A 
2012/13-as tanév végén 40 tanu-
lónk számára pályázott az iskola. 
Bízunk a sikeres elbírálásban. 
• REÁL osztálykassza
Ebben a tanévben 8 tanulócsoport 

vett részt a pályázaton. 4 az alsó 
tagozatról, 3 a felső tagozatról és 1 
csoport az eltérő tantervű tagozat-
ról. A „Reál” címkék szorgos gyűj-
tésének köszönhetően összesen 
59.217 forinttal gazdagodhatott az 
osztályok kasszája, amit a kirán-
dulások költségeinek fedezésére 
használtak fel.
• Kinder +SPORT
A tanév elején felvállalt Kinder 

+SPORT pályázati programban 
sikerrel vettünk részt. Az alsó 
tagozatos gyermekek sportolási 
lehetőségeit bővítette és sok értékes 
sportszerhez juttatta iskolánkat. 
• „Óvd és tedd jobbá a környe-

zeted”
Az iskola 4. b osztálya Molnárné 

Tóth Ibolya osztályfőnök és Be-
szedics Ferencné napközis nevelő 

irányításával készített egy 22 perces 
video filmet, melyben bemutatták 
a 4.b tevékenységét a Föld napja 
alkalmából szervezett szemétgyűjtő 
akcióban, valamint a PET palack- 
és papírgyűjtésben. Bemutatták 
továbbá az intézmény környezetvé-
delemmel kapcsolatos programját, 
célkitűzéseit, tevékenységét. A 
pályamunka 3. helyezést ért el a 
pályaművek versenyében.
• „Így látom a Parlament épü-

letét” 
Az országos rajzpályázaton 14 

pályamű érkezett Izsákról. Ebből 
két díjazott lett. Egy alsó tagozatos, 
és egy fő felső tagozatos gyermek. 
Második és harmadik helyezést 
értek el. További három tanuló 
munkája pedig vándorkiállításon 
kerül bemutatásra. Gratulálunk 
munkájukhoz!
• „Állatok a népdalokban”
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Gim-

názium népdaléneklési verseny-
hez képzőművészeti pályázatot 
is hirdetett a fenti témában. Az 
izsáki pályázók közül egy fő alsó 
tagozatos második helyezést, egy fő 
felső tagozatos harmadik helyezést 
ért el. Köszönjük a felkészítők és a 
tanulók munkáját!
• Iskolagyümölcs és iskolatej 

program
A program keretében minden 

tanuló naponta kap valamilyen 
tejterméket (tej, joghurt, kefír, 
túró-rudi) ingyenesen, illetve az 
alsó tagozatosok egy-egy szem 
gyümölcsöt vagy gyümölcslét.

Balogh Rita 
intézményvezető-helyettes

Szakkörök

Rajzszakkör
A felső tagozatos szakköri munka 

során a rajzolás, festés mellett töb-
bek között tárgytervezés, mintázás, 
terepasztal és nagyméretű közös 
dekoráció készítése, batikolás, 
valamint új technikák megisme-
rése is színesítette az ábrázolási 
lehetőségeket.
Pályázatnak köszönhetően al-

kothattak szakköröseink a Népi 
Iparművészeti Gyűjteményben, a 
Kecskeméti Ifjúsági Otthonban és 
ellátogathattunk a Cifrapalotába 
is. A tanulók megismerkedhettek 
a stencilezés, a linómetszés és a 
tűzzománc készítésének alapjaival 
és múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokon is részt vehettünk. 
Ebben az esztendőben is sok té-

mában írtak ki rajzpályázatot, ame-
lyek jó lehetőséget biztosítottak a 
kreativitás, az egyéni elképzelések, 
ábrázolási módok felszínre kerü-
lésére. Az „Így látom a Parlament 
épületét” című országos pályázatra 
elküldött képek közül Trepák 
Alexandra 8.a osztályos tanuló 
alkotását korosztályában 5. helye-
zéssel díjazták és az Országházban 
vehette át ünnepélyes keretek kö-
zött jutalmát. Az itt megrendezett 
tárlaton Pickermann Gréta 5.b 
osztályos tanuló képét is kiállítot-
ták és ő is meghívást kapott erre 
a mindenki számára maradandó 
élményt nyújtó díjátadóra. 
Kiskőrösön a Petőfi Emlékmúze-

umban vehette át a 3. helyezésért 
járó díjat Izsák Kitti 6.b osztályos 
tanuló, aki a kistérségi versenyen 
népdal illusztrációjával érte el ezt 
a kiemelkedő eredményt. 
A szakkör tagjai miközben ki-

próbálhatták magukat különböző 
technikák alkalmazásában egyre 
jobban rátalálhattak egyéni kifeje-
zési módjukra és az így készült al-
kotások számukra és a munkáikat 
szemlélők számára is sok örömet 
jelentenek. 

Szakkörvezető tanár: 
Briglovicsné Janovics Éva



2013. július 19. 9. oldalIZSÁKI Hírek
Média szakkör
Iskolánk működése során mindig 

kiemelten fontosnak tartotta, hogy 
segítse a tanulók színvonalas, 
tartalmas, az oktató-nevelő mun-
kával összehangolt, a gyermekek 
személyiségét, egyéni képességeit, 
készségeit felszínre hozó, fejlesztő 
tanórán kívüli tevékenységeket. 
A média szakkör sajátos kifeje-
zőeszközeivel lehetőséget teremt 
a gyermekek környezetében lévő 
események tanulmányozására, 
bemutatására.
Ebben a tanévben is fő felada-

tunknak tekintettük az Izsáki 
ÁMK életének, különös tekintettel 
az iskolában folyó színvonalas 
oktató-nevelő munka eredménye-
inek, a gyermekek tanulmányi, 
kulturális és sport versenyeken 
nyújtott teljesítményeinek, az in-
tézményben zajló eseményeknek, 
valamint a tanórán kívüli tevé-
kenységek folyamatos bemutatá-
sát. Műsorainkkal hozzájárultunk 
a város társadalmi, kulturális és 
sport életének bemutatásához, 
népszerűsítéséhez. Munkánk so-
rán nagy gondot fordítottunk az 
óvodai élet bemutatására is.
A 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 moz-

góképi alkotások tervezése, kivi-
telezése.
- A médiaismeretek gyakorlati 

alkalmazása.
- A meglévő technikai eszközök 

biztos ismeretének mélyítése, 
használata.
- Értékközvetítés és értékőrzés.
Feladatainkat műsoraink ké-

szítése során valósítottuk meg. 
Munkánk eredményességét a 
pozitív visszajelzések, a nézettségi 
mutatóink igazolták. Az elmúlt 
tanévben sok érdekes riportot, 
interjút, tudósítást készítettünk 
(a teljesség igénye nélkül, csak 
néhányat említek meg):
- Elkísértük a mazsorett csopor-

tokat, a néptáncosokat, különböző 
fesztiválokra, a sportolóinkat 
területi, megyei, országos verse-
nyekre, kupákra.
- Tudósítottunk a DLC 7 mo-

dern tánccsoport izsáki és vidéki 
fellépéseiről, a zeneiskolások 
hangversenyeiről, a kecskeméti 
kórus találkozóról 
- Bemutattuk a különböző szak-

körök tevékenységét, kiállításait. 
A dráma szakkör fellépéseit, 
a vers- és mesemondó helyi, 
kistérségi, területi és országos 
versenyeit. 
- Tudósítottunk az Izsáki Vigasz-

ságokról, a Tészta Fesztiválról, a 
jótékonysági rendezvényekről. 
- Riportot készítettünk több 

színművésszel, megyei és orszá-
gos politikusokkal. 
- Bemutatva a környező közép-

iskolákat, érdekes, különleges 
szakmákat segítettük a pályavá-
lasztást. A kecskeméti pályavá-
lasztási kiállításról is tudósítottuk 
nézőinket.
Műsorainkat igyekszünk érde-

kessé, változatossá tenni. 
A szakkörnek 29 tagja van jelen-

leg. A tagok között az általános 
iskolások vannak többségben, de 
középiskolások és egy egyetemista 
is segíti a munkánkat. 
Végezetül köszönetet mondok 

támogatóinknak, hogy segítik 
munkánkat!

Némedi János

Diákönkormányzat

Diákönkormányzatunk fontos fel-
adatának tartja, hogy a diákok ér-
dekének képviselete mellett helyet 
kapjon a közéletiségre nevelés, a 
szabadidő kulturált eltöltésére szok-
tatás. Ennek szellemében szerveztük 
programjainkat. Az év során szépí-
tettük faliújságjainkat, szerveztük 
kiütőcske, 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-
tük meg a felmerülő problémákat, 
feladatokat. Megszerveztük a „Nagy 
vagy!” vetélkedő szurkolótáborát. 
Óriási élmény volt maga a rendez-
vény is,és az izsáki kísérők lelkes 
szurkolása is. Szép és különleges 
tablókat készítettünk „Izsák régen 
és most” címmel. Nagyon értékes 
anyagokat gyűjtöttek a gyerekek a 
régi Izsákról. Fontos, hogy ismerjék 
városuk múltját.
Az őszi hónapokban kisállatok 

bemutatkozóját bonyolítottuk le, 
melyet nagy érdeklődés övezett. Az 
Állatok Világnapja alkalmából ki-
rándulást szerveztünk a Kecskeméti 
Vadasparkba. A karácsony közeled-
tével ismét megrendeztük a már ha-
gyományosnak mondható jótékony-
sági ruha- és játékgyűjtést, valamint 
meseíró pályázaton mérhették össze 
tehetségüket a gyerekek. A bolhapi-
acon a gyerekek elcserélhették, elad-
hatták megunt játékaikat, kincseiket. 
Nagy sikere volt a decemberi adventi 
kirakodóvásárnak, ahol a gyerekek az 
általuk készített ajándéktárgyakat, 
képeslapokat, süteményeket árul-
hatták. A bevételt néhány osztály 
jótékony célra fordította.
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. Tavas-
szal plüss kutyusokkal és nyuszikkal 
teremtettünk még gyermekibb han-
gulatot az iskola zsibongójába. Meg-

rendeztük a „Ki mit tud?” vetélkedőt, 
melyen különböző kategóriákban 
mérhették össze tehetségüket a fel-
lépő gyerekek. 
Áprilisban az egész iskola apraja-

nagyja a papírgyűjtéssel szorgosko-
dott. A PET palack és a papírgyűjtés 
bevételének egy részével hozzájárul-
tak az osztályok az iskolai játszótér 
létrehozásához. Sok osztálynak 
sikerült a saját kasszáját jelentős 
pénzösszeggel növelnie. Májusban 
a Tészta Majálison szorgoskodtunk: 
finomabbnál finomabb tésztaételeket 
főztünk és az iskolai játszótér létreho-
zásáért pártoló „Hintajegyeket” és az 
osztályok által felajánlott süteménye-
ket árultuk nagy sikerrel. Júniusban 
könyvtárhasználati vetélkedőn vehet-
tek részt a gyerekek. Reméljük a tan-
év folyamán minden diákunk talált 

olyan programot, amely maradandó 
élményt nyújtott számára.

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit

Iskolai programok

Visszatekint az 1. osztály
Az év vége mindig a visszatekintés 

ideje. Az elsősök mögött még nem 
áll nagy iskolai múlt, de sok minden 
történt velünk múlt ősz óta.
Íme, néhány emlékezetes pillanat:

Gólyadélelőtt
A szünidő utolsó napjának délelőtt-

jén már gyerekzsivajtól volt hangos az 
iskola. Első osztályosként birtokba 
vettük a termeket, udvart, ismerked-
tünk egymással, a tanító nénikkel, az 
iskolai élet rendjével. Volt ott játék, 
mondóka, mese és kézműveskedés.

Kirándulás a Kolon-tóhoz
Szeptember utolsó verőfényes nap-

ján kisétáltunk a tóhoz élményt és 
terméseket gyűjteni. Ez volt az első 
igazi kirándulásunk.

Advent

Részt vehettünk iskolai életünk 
első közös műsorában is, az adventi 
készülődésben.

Téli buli
Megtartottuk első osztálybulijainkat 

is, melyen nagyon jókat játszottunk, 
ettük, ittunk és táncoltunk.

Témahét
„Egészséges életmódra nevelés” 

címmel témahéten vettünk részt 
május végétől. Az órákon, és azon 
kívül is, délutáni foglalkozáson 
sokféle, főleg játékos tevékenysé-
geken vehettünk részt, bővítettük 
ismereteinket. Kóstolhattunk gyü-
mölcssalátát, különböző gabonából 
készült termékeket, gyümölcslevet, 
pékárut, sőt azt is megnézhettük, hol 
és hogyan készül ez utóbbi. Új moz-
gásformákkal és sporteszközökkel is 
ismerkedtünk, rajztehetségünket is 
próbára tehettük. 

Osztálykirándulás
Igazi, buszos kirándulásban is volt 

részünk. Budapestre utaztunk, ahol 

az állatkertben frissítő záporokkal 
tarkított sétán megnézhettük a kert 
újszülöttjeit és „őslakóit”. A cirkusz-
ban pedig ámulhattunk a művészek 
produkcióin.
Reméljük, a következő évek is 

legalább ennyire eseménydúsak 
lesznek!

Dr. Reznerné Viczián 
Erzsébet, Penczné 

Oláh Ibolya, Kovács Edina 
osztályfőnökök

A 2. osztályosok legemlékezetesebb 
élményei
Szinte hihetetlen, de ismét véget 

ért egy tanév. Évfolyamunk életében 
immár a második. Sok élményben 
volt részünk, idézzünk fel néhányat 
közülük! 

Kirándulás Kiskőrösre
2012. szeptember 28. pénteken 

kirándulni indultunk Kiskőrösre, 
ahol megismerhettük Petőfi Sándor 
egykori otthonát. Láthattuk a kora-
beli berendezéseket, tárgyakat, volt 
amelyeket ki is próbálhattunk. Petőfi 
Sándor költeményeinek előadásával 
emlékeztünk az 1848-as szabadság-
harcra és magára a költőre. Mindezek 
után sétáltunk és olvasgattunk az író 
egykori udvarában.

Majd megérkeztünk a Kiskőrö-
si Közúti Múzeumba, ahol nagy 
meglepetések fogadtak a megújult 
környezetben. Hihetetlenül érdekes 
interaktív, manuális játékok és egy 
klassz vasutas ház várt minket. Nem 
győztünk mindent kipróbálni! A 
szabadtéri részben pedig megtudhat-
tuk, hogy milyen gépekkel tartották 
rendben az utakat és láttuk a régi 
járműveket. Mindenki felülhetett 
egy igazi úthengerre, ez maradandó 
élmény volt számunkra.

Kolon-tó
Autókkal, szülőkkel jó hangulatban 

jutottunk ki a Madárvártára, ahol 

várt minket túravezetőnk is Dudás 
Laci bácsi. Megnéztük a madarak 
gyűrűzését, nagyon sok új ismeret-
tel gazdagodtunk. Utána indult a 
túra, felmásztunk a rettentő magas 
kilátóra, ahonnan megcsodálhattuk 
Izsák város látképét, sőt Fülöpszál-
lásét is. Lerohantunk egy meredek 
lejtőn, utunk során láttuk hogyan 
építik a hatalmas töltést, a hatalmas 
gépek. Laci bácsi megmutatta a mes-
terséges tavat, végül a madarászok 
befogóhálóját.

Advent
Az adventi gyertyagyújtásra nagyon 

szívesen készültünk, mert a tavalyi 
év folyamán megkedveltük, hiszen 
varázslatossá tette decemberi he-
teinket. 

Karácsonyi műsor
Az iskolai karácsonyi ünnepséget, 

a színházi előadást mi nyitottuk 
meg karácsonyi dalunkkal, közös 
éneklésre buzdítva az alsósokat, 
felsősöket is.

Farsang
Minden évben alig várjuk a farsangi 

mulatságot. Nagyon jó volt készülni 
és fellépni is. A 2.a hetekig készítette 
százlábú jelmezét, mindenki saját 
kéznyomatával díszíthette. Alig lát-
tunk ki a jelmezből, de mégis nagyon 
jól sikerült szerény táncunk. A 2. b 
osztály tanulói az osztálybulik ferge-
teges hangulatát idézve nyuszi bugit 
járt. Mindenki önfeledten táncolt, 
a közönség pedig tapssal biztatta a 
bugizó nyuszikat.

Pékség
Lehet, hogy pékek leszünk. Nagyon 

érdekes és nehéz szakma a pékeké, 
viszont azt tapasztaltuk, hogy sok 
örömmel is jár. Készítettünk perecet, 
kalácsokat, végignéztük a pékáru ké-
szítés folyamatait. Ajándékba finom 
reformpizzát kaptunk.

Tésztamajális
A gólyalábasok ellátogattak hozzánk 

az iskolába. Már ekkor kezdődött 
az élmények sora. Aztán főztünk, 
ettünk, jót mulattunk! Köszönjük a 
szülők, nagyszülők gondoskodását, 
segítségét! Jövőre is számítunk kony-
haművészetükre!

Kirándulás Budapestre
Az esős idő ellenére nagyon jól 

éreztük magunkat. Első állomásunk 
a Tropicarium volt, ahol a nagy tö-
meg ellenére mégis sok új ismeretet 
kaptunk és gyönyörködtünk az élőlé-
nyekben, simogattuk a rájákat.

A délutáni programunk meglepetés 
volt. Eljutottunk a Mini City-be, 
ahol kipróbálhattuk a különböző 
foglalkozások rejtelmeit, szépségeit. 
Kicsinyített munkahelyi körülmé-
nyek között „dolgoztunk”, voltunk 
pénztárosok, fodrászok, fogorvosok, 
rendőrök, szobafestők, bemondók, 
laborosok, énekesek, táncosok igazi 
mikrofonnal, színpaddal. Elfárad-
tunk, de nagyon-nagyon jól éreztük 
magunkat!

Úszótanfolyam Kiskőrösön
Tíz alkalommal vehettünk részt 

úszásoktatáson. Büszkén mond-

hatjuk, hogy mindenki megtanult 
úszni! Jövőre szívesen folytatjuk, ha 
lehetőségünk nyílik rá.

Bemutató óra a 2. a osztályban
Ez volt ám az igazi izgalom! A taní-

tási órán 17 fő pedagógus vendégként 
vett részt. A gyermekek ügyesen, 
örömmel oldották meg a játékos 
anyanyelvi feladatokat. Szívesen mu-
tatták be tudásukat. Gratulálunk!
Köszönjük 6.b !
Immár második éve az utolsó ta-

nítási napra különleges meghívást 
kaptak a jelenlegi 2.b-sek. Ica néni 
és osztálya játékos váltóversenyekkel 

örvendeztette meg mindkét osztály 
tanulóit. A jó hangulatról tanúskod-
nak az ott készült képek. Köszönjük 
Ica néninek, Etus néninek, Jutka 
néninek, Erika néninek és persze a 
6.b osztály tanulóinak!

Balogh Zsuzsanna, 
Fodorné Bálint Éva 

osztályfőnökök
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Erdei iskolában voltunk
Június 3-án hétfőn az összes 

harmadik osztályos tanulóval Pa-
rádra utaztunk az erdei táborba. 
Útközben megálltunk a Jászberé-
nyi Állatkertnél. Nagyon aranyos 
állatok voltak. Be lehetett menni 
a kecskékhez megsimogatni őket. 
Megnéztük a kenguruk etetését. 
Voltak kis kenguruk is, és tényleg 
a mama erszényében. Amikor meg-
érkeztünk a táborba nagyon kedve-
sen fogadott Ági néni és Peti bácsi. 
Megmutatták a házunkat. Reggel 
7 órakor volt az ébresztő, reggeli 
torna, utána szobaszemle.
Kedden Tibi bácsival kimentünk 

az erdőbe és elmondta, hogy ami-
kor elveszünk, vagy lemaradunk a 
csoporttól, mit csináljunk? Gyűj-
töttünk tűzifát az esti tábortűzhöz. 
Amikor visszaérkeztünk a táborba 
íjászkodás mesterségével ismer-
kedtünk. Este tüzet raktunk és a 
tűz mellett énekeltünk. Utána jött 
a bátorságpróba. Egy kötelet kellett 
fogni, ami bevezetett a sötét, sűrű 
erdőbe.
Szerdán gyógynövényeket ke-

restünk, teát főztünk belőlük, és 
szárított virágokból illatzsákot 
készítettünk. Délután lesétáltunk 
Parádra, ahol megnéztük a Kocsi 
múzeumot. Ott voltak régi kocsik 
és lovak. Nagyon tetszett minden. 
Sétáltunk a parkban és a fán ugrált 
egy mókust. A Vadasparkban lát-
tunk őzet, nyulat, pávát, gyöngy-
tyúkot és fácánt. Az éjszakai túrán 
a patak mellett mentünk. Visszafe-
lé egy barlangon jöttünk át.
Csütörtökön egész napos túrára 

indultunk az Ilona-völgyi vízesés-
hez. 12 kilométert tettünk meg a 
hegyi úton. Közben megálltunk 
gipsz kristályt szedni. Láttunk igazi 
szalamandrát is. Az utolsó este 
számot vetettünk arról, hogy ki mit 
tanult ezen a héten. Kihirdették 
a versenyek eredményeit és sok 
jutalmat kaptunk.

Péntek reggel szomorúan bú-
csúztunk a tábortól. Visszafele 
felmentünk a Kékestetőre. Nagyon 
szép volt a kilátás és ajándékot 
is lehetett vásárolni. Megálltunk 
Gyöngyösön a Mátra múzeumnál 
is. A háromszintes épületben kö-
zépen egy tölgyfa volt, amin állatok 
laknak. A gyökerénél borz, róka, 
vaddisznó, őz és szarvas volt. Leg-
felül a bagoly a fészke mellett állt. 
Voltak tojások, lepkék, bogarak, 
erdei állatok és amik a fán élnek. 
Veresegyházán a Medveotthonban 
nemcsak medvék voltak, hanem 
farkasok, gólyák, medvebocsok, 
struccok, mosómedvék, ormányos 
medvék és rénszarvasok. 
Fáradtan érkeztünk haza. Otthon 

már nagyon vártak. Az ajándékok-
nak is örült mindenki. Nekem 
minden nagyon tetszett, szeretnék 
elmenni még egyszer. 

Virág Bernadett (3. a)

Köszönjük mindenkinek, aki 
segített és hozzájárult ahhoz, 
hogy a három harmadik osztályt 
elvihessük az erdei iskolába, erre 
az emlékezetes, izgalmas és él-
ménydús egy hétre.

Dr. Sőreghyné 
Muladi Ildikó, Tóth Edit, 

Tumbász Mariann 
osztályfőnökök

„Lakóhelyünk megismerése, hagyomá-
nyaink: Izsák”- Projekt
A 4. évfolyam tanulói a tavaszi 

ünnepkörben – március 12. és áp-

rilis 24. között – valósították meg 
a projektet. A változatos tevékeny-
ségeket nyújtó programsorozat a 
március 15-i városi ünnepélyen 
való részvétellel kezdődött, és 
iskolánk névadójára emlékező mű-
sorral, koszorúzással ért véget. A 3 
hetet meghaladó projekt keretében 
a tanulók megismerkedhettek la-
kóhelyünk múltjával, a település 
hagyományaival. A gyűjtőmunkák 
mellett fogalmazásokat írtak la-
kóhelyünkről, izsáki képeslapokat 
készítettek, magyar- és rajzórákon 
feldolgozták az összes jelenleg is 
ismert izsáki vonatkozású mon-
dát (Kovács Gyula tanár úr gyűj-
tőmunkájának köszönhetően). 

Az alsós kollégák segítségével 
kinyomtattunk és bespiráloztunk 
ötvenöt darab mondagyűjteményt, 
gazdagítva ezzel is iskolai „kincs-
tárunkat”. Ellátogattunk a Kovács 
Gyula Helytörténeti Múzeumba. 
Dudás László érdekes előadást 
tartott a Kolon-tó élővilágáról, 
majd egy biciklitúra keretében a 
helyszínen is gyarapította a gyere-
kek tudását. A projekt keretében 
készült tablók, fényképek, írások 
valamint a legszebb alkotások az 
új iskola második szintjén, a nagy 
faliújságon kerültek bemutatásra. 

Kállainé Varga Erzsébet, 
Molnárné Tóth Ibolya 

osztályfőnökök

Lakóhelyem
Bács-Kiskun megyében található 

Izsák. A település egy kisebb város, 
ahol én is élek. Ha Szabadszállás 
felől megérkezünk Izsákra, rovás-
írással írott tábla fogad minket. A 
központ nagyon szép lett, mert sok 
tuját ültettek oda és befüvesítették. 
A park közepére építettek egy 
szökőkutat. 
Táncsics Mihály két évig tanított 

a városban, róla nevezték el az 
iskolánkat. Lakóhelyemen van 
egy tésztagyár, ahol sokféle tésztát 
készítenek. Ebben a városban va-
lamikor sárfehér szőlőt műveltek, 
amiből bort és pezsgőt csináltak. 
Minden ősszel megrendezik a 
Sárfehér napokat nálunk, amelyre 
a környékbeli településekről is so-
kan eljönnek. A lovas pályán lovas 
versenyeket szoktak rendezni. A 
közeli Kolon-tóban sok állat él, és 
szép látványt nyújt a természet.
Azért szeretek itt élni, mert itt 

vannak a barátaim, rokonaim.
Somogyi Kitti 4. a

Lakóhelyem
Kétéves korom óta élek Kisizsá-

kon. 
Kisizsák olyan falu, amit Izsákhoz 

csatoltak. Izsáktól 7 kilométerre 
van. 250 ember él itt. Falunk a 
térképen téglalap alakú. Olyan 
kicsi, hogy csak három utcája van. 
Mi az Akácfa utcában élünk a csa-
ládommal. Reggel iskolabusszal 
indulunk iskolába. 
Szeretek itt élni, mert nyugodt és 

csendes ez a hely.
Csernák Csaba 4. a 

Diákcsere
Iskolánk diákjai közül tízen má-

jusban Németországban töltöttek 
egy hetet. Az izsáki és strullendorfi 
iskola már több mint tíz éve ápol 
testvérkapcsolatot. Csoportunk 
szeretetteljes fogadtatásban ré-

szesült, a vendéglátó családok 
mindenben a gyerekek kedvét ke-
resték. Az igazgató és a polgármes-
ter is üdvözölte diákjainkat. Színes 
programmal vártak a vendéglátók, 
óriási élmény volt a gyerekeknek 
az állatkert-látogatás, a városnézés, 
az uszoda, a müncheni olimpiai 
stadion megtekintése. 

Az utazást hosszas felkészülés 
előzte meg: rendszeres német 
nyelvű előkészítőkön vettek részt 
a diákcserecsoport tagjai. A di-
ákcsere elérte célját: a gyerekek 
gyakorolhatták a német nyelvet, 
kommunikációs képességük fejlő-
dött és megismerhettek egy más 
kultúrát.
A diákcserében résztvevő tanulók: 

Csajbók Vivien, Huszta Vivien, 
Horváth Soma, Prikidánovics And-
rás, Eszik Zsuzsanna, Eszik Imre, 
Tompai Zoltán, Faragó Fanni, Var-
ga István, Konkoly Dominik
Kísérő tanár: Katzenbachné Csen-

gődi Edit

Határtalanul Erdélyben
Az Izsáki Táncsics Mihály Álta-

lános Iskola és AMI hetedik évfo-
lyamos tanulói a „Határtalanul” 
pályázat keretében 2013. május 
24-26. között Erdélybe kirándul-
hattak. Az utazás előtti hetekben 5 
előkészítő órán vettünk részt, ahol 
sok érdekes és hasznos információt 
tudtunk meg Erdélyről. Az előké-
szítő órákat az iskola pedagógusai 
és az izsáki református egyház 
lelkésze, Nagy Árpád bácsi tartotta, 
aki Erdélyben nevelkedett. 
Eljött a várva-várt nap és péntek 

hajnalban, miután csomagjainkat 
bepakoltunk, és rövid búcsút vet-
tünk szüleinktől, mindenki nagy 
izgalommal szállt fel a buszra. A 
6 órás utazás után megérkeztünk 
kirándulásunk első helyszíné-
re, Nagyváradra. Itt csatlakozott 
hozzánk Huba bácsi, az idegen-
vezetőnk, aki 3 napon keresztül 
türelemmel mutatta be Erdély 
nevezetes helyeit. 
Először megnéztük Nagyváradon 

a kanonok sort, majd megcsodál-
tuk Szent László hermáját a székes-
egyházban más egyházi ereklyék 
mellett. Ezután ellátogattunk egy 
magyar nyelvű általános iskolába, 
ahol a diákok legnagyobb örömére 
egy matematika és EGY magyar 
órát zavartunk meg, de eközben 
betekinthettünk az ott folyó mun-
kába is. Következő állomásunk 
Ady Endre nagyváradi életének 
egy fontos helyszíne volt, amely 
ma emlékmúzeum. 
A Kőrös parti séta után a buszra 

szállva a Királyhágó felé vettük 
utunkat, és gyönyörködtünk a 
csodás kilátásban. Ezután Ko-
lozsvárra érkeztünk, ahol éppen 

városi diáknapokat tartottak. A mi 
úti célunk Mátyás király szobra, 
szülőháza, a Farkas utcai templom 
a Sárkányölő Szent György szobor-
ral, a Házsongárdi temető és végül 
a szálláshelyünk volt. A finom 
vacsora után mindenki elfoglalta 
a szobáját, majd fáradtan bújtunk 
ágyba. Másnap reggeli után To-

rockóra indultunk. Felmásztunk a 
Székelykőhöz, ahonnan varázslatos 
látvány nyílt a környékre. 
Innen a Tordai-hasadékhoz utaz-

tunk, ahol izgalmas túrán vettünk 
részt a patakvölgy csúszós kövein 
és függőhidakon egyensúlyozva. 

Késő délután a fárasztó túrát ki-
egészítettük a kolozsvári botanikus 
kert meglátogatásával, majd pótol-
tuk az első napról elmaradt Szent 
Mihály székesegyházi sétát, s nem 
maradhatott el a Mátyás szobornál 
a fényképezkedés sem. 
Ezen a napon is fáradtan, de renge-

teg ismerettel gazdagodva tértünk 
vissza előző napi szállásunkra. A 
harmadik napon a gyulafehérvári 
várdombon lévő székesegyházban 
a Hunyadiak síremlékét kerestük 
fel, és a szomszédjában álló orto-
dox katedrális hatalmas méreteivel 
hasonlítottuk össze. Déván a Szent 
Ferenc árvaházban megismerked-
hettünk az ott lakók mindennap-
jaival. A ménesi borvidéken egy 
pincegazdaságba látogathattunk 
el, ahol lehetőségünk adódott az 
ottani szőlőtermesztés és borkészí-
tést összevetni az izsákival. Utolsó 
állomásunkon, Aradon a vértanúk 
emlékművét kerestük fel. 
Mi nagyon sokat kaptunk ettől az 

úttól, és mi is tettünk érte. A nagy-
váradi iskolába jellegzetes izsáki 
ajándékokat vittünk, a szálláson 
erdélyi dalokat énekeltünk, ko-
szorúztunk Dsida Jenő sírhelyénél 
a Házsongárdi temetőben, és egy 
versét is elszavaltuk. Adományt 
gyűjtöttünk itthon, és átadtuk az 
árvaház lakóinak Déván. Előadtuk 
az október 6-i iskolai műsorunkat 
Aradon, megkoszorúztuk az em-
lékművet és a székely himnusz 
eléneklése sem maradt el. 
Ez a három nap nagyon sok új 

élménnyel gazdagított bennünket, 
rengeteg fénykép segítségével 
sokáig feleleveníthetjük emléke-
inket. Köszönjük mindazoknak a 
közreműködését, akik lehetővé 
tették számunkra ezt a csodálatos 
utazást.

Gyallai Anita 7. b, Varga 
Dorina és Lakos Lilla 7. c

A tagozat életéből
Az idei tanévben 24 gyermek 

tanult 2 (több évfolyamból) össze-
vont csoportban a tagozatunkon. 
Nyolcadikos tanulónk nem volt. 
Ebben az évben is részt vettünk 

adás. Mit végeztem, mit tudtam 
nyújtani a gyerekeknek, milyen 
tapasztalatokkal gazdagodtam az 
eltelt évben. Hiszen minden em-
ber életében vannak felejthetetlen 
pillanatok, epizódok, amelyekre 
emlékeznünk kell.
Szeptember elseje van. Szoron-

gás, boldog érzés a szívemben. 
Újrakezdünk valamit, ami értel-
me az életnek: munkát, hivatást, 
gondot, örömet jelent számunkra, 
ami teljes értékű emberré tesz. 
Elhangzott az ünnepi köszöntő, 
búcsú a nyártól dallal és verssel. 
Nyüzsgő gyermekhad körülöttem. 
Kezemben papír, új csoportom 
névsora. Olvasom. A gyerekhadból 
egy-egy fiúcska, lányka közelebb 
jött hozzám. Rájuk mosolygok, s 
visszamosolyognak. Együtt áll a 
csoportom, 30 kisgyerek. 
A tanulás megkezdése előtt meg-

teremtjük a tanulási feltételeket. 
Derűs, tevékeny csoportlégkörben, 
a szükséges felszereléseket előké-
szítve kezdünk hozzá a tanuláshoz. 
Ha ugyanabból a tárgyból szóbeli 
és írásbeli házi feladatuk is van, 
tudatosítom, hogy nem csak az 
írásbelivel kell foglalkozni, hanem 
ebben az esetben a szóbelit tanul-
juk meg előbb. Igyekeztem rá-
szoktatni gyerekeimet a tankönyv 
keretein túlmutató önálló ismeret-
szerzésre is. Ezzel nemcsak a házi 
feladatokat készítették el egyre 
színvonalasabban, hanem igényük 
lett a rendszeres önművelésre. Így 
lassan a szabadidőnk eltöltésének 
egyik leghasznosabb módja lett a 
jól irányított olvasás. 
A közös könyvtárlátogatásaink 

célja is az volt, hogy minden gyerek 
megtalálja benne a maga számára 
az értékeset, a szórakoztatót, ked-
vet kapjon az olvasáshoz, segítse 
kulturálódásukat és hozzájáruljon 
ahhoz, hogy felnőttként is éljenek 
a megfelelő informálódási lehe-
tőséggel. Valahányszor a „könyv-
tárlátogatás” szóba került, öröm 

csillant a szemükben, s alig bírtak 
magukkal, hogy mihamarabb ott 
legyünk.
A napközis gyerekek számára 

fontos, hogy az ülő foglalkozás és 
fáradság ellensúlyozására üdítő, 
frissítő, frissítő játékokat, moz-
gásokat végezzenek. Nap mint 
nap sok időt töltöttünk a szabad 
levegőn mozgással, játékkal, hi-
szen ezt nemcsak szellemi és 
testi erejüknek kibontakoztatása 
kívánta meg, hanem harmonikus 
kedélyállapotuknak, lelki egyensú-
lyuknak a biztosítéka is. A hinta, a 
mérleghinta, a csúszda, homokozó 
nagyon népszerű. A mászóka is 
mindig foglalt.
A tanulás után rendkívüli öröm-

mel barkácsoltunk akár egyedül, 
akár az én segítségemmel, s nem 
volt nagyobb élmény, mint gyö-
nyörködni a saját kézzel készítette 
tárgyakban, melyek a későbbiek-
ben is szép emlékek maradtak.
A legkedveltebb ünnepünk a 

Mikulás és a húsvét. Mindkettőt 
hagyományos módon, ajándék-
készítéssel ünneplik a gyerekkö-
zösségek. 
A komoly tanulási munka mel-

lett szükség volt a vidámságra, 
a jó hangulatra, hogy a gyerekek 
otthon érezzék magukat, örömmel 
járjanak napközibe, s legyenek 
olyan szabadidős programok, 
amelyeken szívesen részt vesznek, 
és akarva – akaratlanul is formáló-

a számunkra meghirdetett tanul-
mányi, kulturális és sport verse-
nyeken. Számos éremmel lettünk 
gazdagabbak. A „Gyöngyhalász” 
internetes tehetséggondozó verse-
nyen Polgár József 2. helyezést ért 
el matematikából. Megrendeztük 
a hagyományos farsangi bálunkat 
és szavalóversenyünket is. Az őszi 
és tavaszi kiránduláson osztályaink 
Izsák környékét barangolták be. 

Felejthetetlen pillanatok a napkö-
ziben
Amikor valamennyi napközis 

elengedi az egy éven át vezetett 
napközis tanulói kezét, elkerül-
hetetlen a visszanézés, a szám-
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dik jellemük. A tanulás és a játék 
mellett lelkesen kapcsolódtak be 
a hulladékgyűjtésbe, fejlődve ez 
által a munka iránti szeretetük 
is. S ha felnőtté válnak, örömmel 
gondoljanak majd vissza iskolá-
jukra, szerető tanító nénijükre, 
mert szeretetet kaptak és törődést 
a tudás mellé.
Valamennyi gyereknek, kollégá-

nak, szülőnek örömteli, jó kikap-
csolódást és emlékekben gazdag, 
szép nyári vakációt kívánok. 

Muzslai I. Katalin 
napközis csoportvezető

Tisztelt Szülők!
A Magyar Államkincstár október 

1-jét veszi eszmei időpontnak az 
ingyenes tankönyvre jogosultság 
esetén. Vagyis, csak az a tanuló 
jogosult az ingyenes tankönyvel-
látásra, akinek október 1-jén van 
érvényes igazolása a normatív tá-
mogatás igénybevételéhez! Tehát, 
akinek hamarabb lejár az RGYV, 
vagy orvosi igazolása, legyen 
kedves azt még a nyár folyamán 
(a tankönyvosztás időpontja előtt) 
meghosszabbítani! A 2013/2014-
es tanévtől a fizetős tanulók postai 
úton kapják meg a tankönyvek 
árának befizetéséhez szükséges 
csekket, s a befizetést igazoló 
szelvény ellenében kapják meg 
a tankönyvcsomagot a szokásos 
módon meghirdetett időpontban. 
Ebben a tanévben az 1. évfolyam 
minden tanulója tartós tanköny-
vet, amiért nem kell fizetni, de a 
tanév végén kifogástalan állapot-
ban vissza kell azokat adni.

Papp Zoltánné 
könyvtáros tanár

re gyermekkel 96 esetben került sor. 
A problémamegoldás folyamatába 
szülők bevonását is fontosnak tar-
tom, ezért 43 alkalommal szülőkkel 
is folytattam segítő beszélgetést. 
Konfliktusok kialakulása ebben a 

tanévben rendszeressé vált. Gyerme-
kek esetében általában a gyengébb 
fizikumú, magányos tanulókat éri 
sérelem, akiknek nehézségei vannak 
önmaguk megvédésében, de gyakran 
válik célponttá pedagógus is. Ez meg-
nyilvánult szóbeli, nyílt támadásban, 
megfélemlítésben, kiközösítésben, 
vagy fizikai bántalmazásban, de 
előfordult zsarolás is. Konfliktus-
kezelésre gyermek-gyermek között 
31, szülő-tanár között 4, tanár –gye-
rek között 7 esetben volt szükség, 
családlátogatáson változó okból 20 
esetben jártam, írásos esetjelzéssel 
több, mint 50 alkalommal éltem a 
tanév során valamely hatóság vagy 
szolgálat felé. Adomány átadására 
11-szer került sor. 
A pedagógusokkal és az óvoda 

vezetőjével napi kapcsolatban állok, 
de folyamatosan konzultálok a helyi 
hatóságokkal, iskolarendőrrel, csa-
ládgondozókkal, pártfogó felügyelő-
vel, RNÖ és a DÖK képviselőivel, az 
Intézményi Tanáccsal, nevelőszülői 
tanácsadóval és nevelőszülőkkel, 
háziorvosokkal, védőnővel a társ-
intézmények vezetőivel valamint 
pszichológus szakemberekkel a prob-
lémák gyors és hatékony megoldása 
érdekében, segítségüket ezúton is 
köszönöm. 
Az intézmény zsibongójában fali-

újság szerkesztésével szeretném fel-
hívni a gyermekek figyelmét egy-egy 
problémára, de civil szervezetektől 
kapott szórólapok osztására is sor 
került alkohol és dohányzás téma-
körben. 
Az előadások szervezése a követke-

zőképpen alakult: drog prevenció a 7. 
évfolyamon a Kiskőrösi Rendőrkapi-
tányság munkatársának, valamint a 

6. b osztály számára a Drogmentes 
Magyarországért Maraton aktivistá-
inak bevonásával.
A szülők számára Dr. Zacher Gábor 

toxikológus főorvos tartott előadást, 
melynek anyagi fedezetét Izsák Város 
Önkormányzata biztosította. Ezúton 
is köszönjük a támogatást. 
Az internet veszélyeiről az 5. évfo-

lyamos gyermekek hallgathattak elő-
adást, míg a Találkozópont Program 
keretében a 4. évfolyamosok az idős 
korról, a fogyatékosságról szerezhet-
tek bővebb információkat interaktív 
osztályfőnöki órák formájában. Nagy 
örömünkre szolgált és meglepetés-

ként ért, hogy az Alapítványtól isko-
lánk óriásképernyős LCD televíziót 
kapott ajándékba, melyet az aulában 
helyeztünk el, valamint egy osztály 
tanulói ingyenesen részt vehettek a 
Tolerancia napon Budapesten, me-
lyekért köszönettel tartozunk. 
A Kiskőrösi Rendőrkapitányság 

jóvoltából a pedagógusok előadást 
hallgathattak meg hivatalos szemé-
lyek elleni erőszak témakörben, mivel 
sajnos előfordult pedagógus inzultá-
lása, szóbeli fenyegetése is.
A TÁMOP 3.1.4.-12/2 pályázatban 

foglaltak szerint előadóként közre-
működtem, ahol többek között a 

családi értékekről, hivatali ügyin-
tézésről, a barátság fontosságáról 
beszélgettem a gyermekekkel. 
A „Nagy Vagy!” televíziós vetélke-

dőre a családi összetartás jegyében 
neveztem iskolánkat, ahol szülők, 
diákok és pedagógusok együtt izgul-
hattak a sikerért. 
Osztályfőnöki órán iskolai agresszió 

miatt 2, zsarolás miatt 1, tetoválás ve-
szélyei miatt 1, felvilágosító kampány 
kapcsán 3, vényre kapható nyugtató 
készítmények szedésének veszélyei-
vel kapcsolatban 1 esetben tartottam 
előadást a gyermekeknek. 
Az integráció jegyében, roma tánc-

csoport létrehozásában működtem 
közre. A „Van utunk” roma-magyar 
tánccsoport tagjai olyan diákok, akik 
kizárólag a roma hagyományokra 
támaszkodva, szülőkkel, barátokkal, 
élő hangszeres zenével kísérve tán-
colnak. Szabadidejüket hasznosan 
töltik, motiválttá válnak közösségi 
feladatok végrehajtására, kultúrájuk 
megőrzésére. A táncegyüttes két 
alkalommal szerepelt sikeresen a 
tanév során: a Roma-magyar Diák 
Kulturális Fesztiválon Kecskeméten, 
valamint az izsáki Tésztamajálison. 
Komoly problémát jelent a fejtetű 

és a rühatka terjedése, valamint 
első osztályban a szobatisztasági, 
iskolaéretlenségi kérdés. A peda-
gógusokra igen nagy terhet ró az 
egészségügyi gondok orvoslása, a 
szülők együttműködésre késztetése, 
melyben a családgondozókkal együtt 
igyekszünk segítségükre lenni. 
Az anyagi nehézségek rányomják 

a bélyeget az oktatásra is, volt olyan 
tanuló, aki anyagi okok miatt nem 
tudott fejlesztő foglalkozásra járni, 
vagy autóbuszjegyét megváltani, ha 
az ingyenesen igénybe vehető iskola-
busszal nem mehetett haza. Osztály-
kirándulásra, különböző iskolai szer-
vezésű utazásokra is többször kellett 
kérni az Önkormányzat segítségét 
egy-egy nehéz sorsú diák ügyében, 
támogatásukat köszönjük.
A SNI tanulók nevelőivel napi kap-

csolatot ápolunk, számukra közösen 
kirándulást, főzést, karácsonyi mé-
zeskalácssütést szerveztünk. 
Idén is megszervezésre került az „Is-

kola angyalkája” program, melynek 
célja az érzelmi intelligenciafejlesztés 
volt. Számtalan apró ajándék cserélt 
gazdát névtelenül, nagy örömet okoz-
va a megajándékozottaknak.
A helyi Gyermekjóléti-és Család-

segítő Szolgálat által kínált ingyenes 
nyári táborokba nagy szeretettel 
várjuk az érdeklődő gyermekeket, 
ezzel is segítve a szülőket a szünidei 
felügyelet megoldásában. 

Csavajda Márta 
iskolai szociális munkás

Ifjúságvédelem
Az Izsáki Táncsics Mihály Általá-

nos Iskola és AMI intézményében 
második éve végzek iskolai szociális 
munkát Izsák Város Gyermekjóléti-
és Családsegítő Szolgálatának alkal-
mazásában és jóváhagyásával. Ennek 
okát az intézményegységekben egyre 
nagyobb számban jelentkező szociá-
lis problémák indikálták.
Társadalmunkban a lakosság je-

lentős része elszegényedett, mely 
a munkanélküliség növekedésére 
vezethető vissza.  Sok családban már 
a harmadik generáció nő fel munka 
nélkül. Statisztikai adatok igazolják, 
hogy a szegénység valamilyen formá-
ban 750 ezer gyermeket érint. Újra 
megjelent az alultápláltság, gyakran 
előfordul, hogy a gyermekek csak az 
iskolában vagy az óvodában jutnak 
meleg ételhez. 
Az intézményekből hiányoznak 

a szociális szakemberek, de ahol 
vannak, ott is sokszor eszköztele-
nek. A szülők egy része nem ismeri 
lehetőségeit, esetenként képtelenek 
kitölteni egy formanyomtatványt, így 
nem is jutnak hozzá az őket megillető 
segítséghez. 
Intézményünkben a szegénységből 

eredő feszültségek jól nyomon kö-
vethetőek. A diákok közötti, illetve 
a pedagógusokat érintő atrocitások 
egyre erőszakosabbak, a gyermekek 
nem tudják hol a határ. Sokszor 
át sem érzik cselekedeteik súlyát, 
rendszerint nagyon meglepődnek, 
amikor azzal szembesülnek, hogy 
amit egyszerű viccnek, heccnek „jó 
bulinak” tartanak, valójában már 
jogsértés. 
Az iskolai konfliktushelyzetek 

általam észlelt egyik legfőbb oka a 
szülői felelősség hiánya, a megenge-
dő, elhanyagoló gondolkodásmód. 
A gyermekekben nem alakul ki a 
szabálykövető magatartás, a felelős-
ségtudat, nem tudják hol húzódnak 
a cselekedeteik határai. 
Segítő beszélgetéseink kapcsán 

gyakran kiderül, hogy egyes esetek-
ben a gyermeknek nincs szabadide-
jében elfoglaltsága, kallódik az utcán, 
csoportokba verődve tölti idejét, 
szüleivel soha, vagy csak nagyon 
ritkán beszélget. Színpadnak tekinti 
az osztályt, ahol viselkedésére felfi-
gyelnek a pedagógusok és a diákok, 
„végre valaki törődik vele”.  Sajnos 
ezzel időt veszít a pedagógus és 
a diák, aki tanulni jár az iskolába. 
Ennek kiküszöbölésére vezettük 
be a gyakorlatot, melynek során a 
tanórát zavaró, vagy magatartásával 
botrányt okozó gyermekeket segítő 
beszélgetésre kísérik szobámba az 
ún. „Arizóna szobába”. Itt általában 
megnyugszik, felméri viselkedésének 
súlyát, és gyakran fény derül annak 
okaira is, melyet a szociális munka 
eszközeivel igyekszünk orvosolni. 
Ebben a tanévben segítő beszélgetés-

Figyelem!!!
Az iskola udvarán található játszóeszközöket 

árverésre bocsájtjuk.

Az árverés helye és időpontja:
Központi iskola igazgatói irodája, 

2013. 07. 25-én 9 00 órakor

A játékok megtekinthetőek 
az új iskola udvarán.

Érdeklődni lehet: 
Gera Árpádné 06 70 331 1929

Játszóeszköz Kikiáltási ár
1db homokozó 5. 000Ft
1 db fa mászó gúla 10. 000Ft
1 db játszóvár mászókával, 
        csúszdával és hintákkal 150. 000Ft 
1 db fa mérleghinta 10. 000Ft
1 db fa mérleghinta 2. 10. 000Ft

Összes játszóeszköz egyben: 160. 000Ft

Vandalizmus

A játszótéri csúszda is a vandálok áldozta lett, 
ezt is összetörték

Nem írom ide, hogy milyen 
(az elkövetőnek szánt szaftos) 
szavakkal és kívánságokkal hívta 
fel figyelmemet egyik olvasónk 
arra, hogy a Vinó melletti egyik 
virágládát valaki, valakik a fotón 
látható módon szétdúlták. Mint 
Krasznai Istvántól megtudtuk, 
nem ez az első eset (amit per-
sze mi is tudunk, hiszen írtunk 
már hasonlókról). Csak az idén 
több mint száz kiültetett virágot 

tépdestek ki a földből valakik. 
Akiket nehéz lenne nyomda-
festéket tűrő szavakkal minő-
síteni. Azt is megtudtuk, hogy 
az alsóvárosban, szintén ilyen 
valakik az új kerékpárút egyik 
védőkorlátját törték ki. Miért? 
Teszik fel sokan a kérdést, amire 
valószínűleg maguk az elkö-
vetők sem tudnának értelmes 
választ adni. Mert ha tudnának, 
nem tennének ilyet...
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SZEMÜNK FÉNYE
Hogyan őrizhetjük meg 
szemünk egészségét? 

Válaszol: Dr. Gombos Ferenc szemész szakorvos Tisztelt Polgármester Úr, Címzetes Főjegyző Úr, 
Képviselő-testület!

Nem tervezi az Önkormányzat 40 roma család 
betelepítését városunkba!

Környezetünkből érkező legtöbb 
információ a szemünkön keresztül 
jut el hozzánk.
 -Tudjuk-e vajon milyen a látásunk, 

illetve mit tehetünk szemünk egész-
ségéért?
- Napjainkban, a felgyorsult élet-

mód miatt teljesen megváltozott 
a látási igény is. Gondoljunk csak 
a mobiltelefonok, számítógépek 
használatára, illetve a közlekedésre. 
Minden esetben szükségünk van 
a gyors észlelésre és az éleslátásra, 
távolra és közelre egyaránt!
- Mikor mondhatjuk, hogy valaki 

jól lát?
- Elsődlegesen fontos, hogyha 

távolra nézünk, a szem teljes nyu-
galmi állapotában 100%-os legyen az 
éleslátás! Ezt szakember tudja meg-
állapítani mérések alapján. Nagyon 
sokan gondolják úgy, hogy jól látnak, 
mert nem tudnak mihez viszonyítani. 
Árulkodó jel lehet, ha egyik szemet 
letakarva nem úgy látunk, mint két 
szemmel. Vannak esetek, amikor 
kötelező szemészeti szakvizsgálat-
ra menni, pl. pályaválasztás előtt, 
munkahely alkalmassági vizsgá-
latkor, illetve jogosítványszerzés 
előtt. Véleményem szerint, minden 
egészségtudatos embernek szük-
sége van arra, hogy tisztába legyen 
szeme egészségi állapotával, még ha 
panaszmentes is. Ma egy vizsgálat a 
korszerű eszközöknek köszönhetően 
teljesen fájdalom mentes és rövid időt 
vesz igénybe.
- Miből áll egy szemészeti vizsgálat?
- Kiterjed a szem teljes egészségi 

állapotára. Részét képezi a távoli és 
közeli látásélesség meghatározása, 

a szem mikroszkópos vizsgálata, a 
szemfenék ellenőrzése, mely különös 
jelentőséggel bír magas vérnyomás 
esetén, illetve cukorbetegségben 
szenvedőknél. Elvégezzük a zöldhá-
lyog és a szürkehályog szűrést, fény 
derülhet a könnytermelés rendelle-
nességeire, illetve szemfenéki elvál-
tozásokra, amelyek sokszor panaszt 
sem okoznak.
- Milyen korban kell elmenni sze-

mészetre?
- Elsődleges, hogy a gyermekek 2 

éves korig mindenképpen vegyenek 
részt úgynevezett  gyermekszemé-
szeti vizsgálaton. Ezt a legjobb sze-
mészeti klinikán, gyermek szakren-
delésen elvégeztetni. Itt fény derülhet 
alapvető látáshibákra és azok még 
időben korrigálhatók. A következő 
fontos időszak iskolakezdés körül 
van. Itt már elég, ha felkeressük a 
közelben lévő szemész szakorvost.
- Mi a teendő, ha valaki úgy érzi, 

közeli tárgyakat vagy az olvasnivalót 
nem látja élesen?
- Általában 40 éves kor felett a köz-

ellátásnál adódhatnak panaszok. Élet-
tani változásról van szó, a szemlencse 
rugalmasságának csökkenésével függ 
össze. A panaszok nagy részben 
könnyen kezelhetők, közellátáshoz 
szemüvegre van szükség. Az első ol-
vasó szemüveg felírását mindenképp 
szakemberre kell bízni és személyre 
szabottan elkészíteni. Precízen kell 
felírni a jobb és bal szemre való 
dioptriákat, amelyek általában nem 
azonosak, illetve a jobb és a bal szem 
távolságát külön-külön beméri.
- Jól értem, hogy szinte minden 

embernek más-más szemüvegre van 
szüksége?
- Igen minden ember egyedi arcfor-

mával, fizikai paraméterekkel ren-
delkezik. Különbözünk egymástól, 
ezért jó szemüveg csakis egyedileg 
készülhet. Az orvos és az optikus jó 
munkakapcsolata garancia a tökéle-
tes látásra és a szem egészségének 
megőrzésére.

MEGEMLÉKEZÉS
„Úgy menték el, ahogy éltél,
csendben és szerényen.
Drága lelked nyugodjon békében.”

HORVÁTH JENő
halálának első évfordulójára

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
NAGy JENő 

halálának 5 éves évfordulójára
„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad,
önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
De mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Segítő szavad most hiányzik csak igazán,
kérünk: továbbra is figyelj és vigyázz ránk!”

Szerető családja

POSTÁNKBÓL

Tárgy: Lakossági közérdek
Izsák lakossága nevében kívánom 

feltenni a kérdéseinket. Kérem 
Önöket, megfontoltan, törvényes 
kereteken belül, mérlegeljék az 
alábbiakban leírtakat: Pár hete 
felröppent a hír, hogy Izsákra 40 
roma családot tervez, vagy vállalt 
a Polgármester Úr beköltöztetni. 
„Mondhatnánk egyszerűen kita-
lálták az emberek!” De ez azért 
nem egészen így van!!!
Azok az emberek, akik Izsák 

életét, fejlődését, környezetünk 
szebbé tételét figyelemmel kísé-
rik, részesei akár a munka terén, 
vagy az elismerő szavakkal, illetve 
többek között az is megfogalma-
zódik bennünk, hogy hova fejlő-
dünk tovább!?
Izsák lakossága nem nevezhető 

rasszistának, fajgyűlölőnek. Azok 
a roma családok akik akartak és 
velünk együtt tettek a társada-
lomba való beilleszkedésükért, és 
50-60 éve élnek és éltek Izsákon. 
Leírhatom, hogy problémamente-
sen élték az életüket és jó irányba 
nevelték gyermekeiket. Egy-két 
család 10-15 éve jött más telepü-
lésről, később jöttek a rokonok, 
akik már felbolygatták a lakosság 
nyugodt életét. Sorolhatnánk 
több megtörtént rendbontást, de 
felesleges, hiszen ezeket Önök is 
megélték, vagy hallották.
Elmondható, hogy az utóbbi 5 

évben új családok érkeztek, le-

telepedtek és nagycsaládosokká 
váltak. Ennek kapcsán összegzem 
a lakosság véleményét, és bátran 
fordulok kéréssel a város vezeté-
séhez: Tájékoztassák a lakosságot 
arról, hogy a jogszabály szerint a 
lakórészben négyzetméterenként 
hány fő lakhat? Lakcímbejelen-
téskor a hivatalban ellenőrzik-e, 
hogy az ingatlan lakórésznél hány 
négyzetméter jut egy főre?- vagy 
mindegy, csak legyünk többen.
Jelenleg több új család érkezett 

Izsákra, hogy hivatalosan vagy 
nem!? bízunk benne, hogy ez ki-
derül. Pl.: Kinizsi utca, Szigligeti 
utca, Széchenyi utca és ahogy a 
lakosság nevezi az alsóvárosi 
részt, Citromsziget.
Mi gondoljuk, hogy a város 

vezetőinek alaposan át kellene 
gondolni és felülvizsgálni, hogy 
mi a jobb!? Legyünk többen lé-
lekszámban, olyan emberekkel, 
akik nem azért, mert nem tudnak, 
hanem nem is akarnak az együtt-
élés szabályainak és a társadalmi 
elvárásoknak megfelelni!
Pl.: Segélyből élni, nem munkát 

végezni. Más ember által megter-
melt javakat eltulajdonítani.
A nyugodt városi életet zavarni 

(ha valaki szól a viselkedésük 
miatt válasz: „azért szólnak, mert 
cigányok vagyunk”). Sorolhatnám, 
de nem erről van szó! Vannak csa-
ládok, ahol olyan életkörülmények 
között élnek (amit maguk tettek 

ilyenné!) ahol nincs WC, nincs 
ivóvíz villany, csak szétszórt 
szeméthegyek a környezetükben. 
Kis alapterületű helyiségben több 
kiskorú gyermekkel élnek. Hogy 
lehetséges az, hogy újszülött gyer-
meket ilyen körülmények közé 
haza engednek?
Úgy érzi Izsák Város lakosságá-

nak nagy része – amit, adott eset-
ben aláírásokkal is tudok igazolni 
– hogy életterünket veszélyeztetve 
éljük a városban napjainkat. Ezért 
nem akarjuk, hogy a híresztelés 
valóra váljon, és újabb családok 
települjenek be!! Kérjük a város 
vezetését, hogy ennek érdekében, 
tegyék meg a hathatós ellenőrzé-
süket, és intézkedéseiket! Bízunk 
benne, hogy elégedett, nyugodt, 
biztonságban élő lakosai marad-
hatunk Izsák Városának!
Izsák, 2013. június 28.

Izsák lakossága nevében
Készült: 5 pld.
Kapják: Izsák Város Polgármeste-

re, Izsák Város Címzetes Főjegy-
zője, Izsák Város Képviselő-testü-
lete, Izsáki Hírek Szerkesztősége 
(újságcikként), Beadványozó

A fenti levelet szószerint közöljük, bár 
konkrét aláírója nincs, s mint ismeretes, 
névtelen levelekkel nem foglalkozunk, 
ám ehhez aláírásgyűjtő íveket mellékel-
tek, melyeken sok aláírás szerepel, így 
azt az íveket aláírók beadványaként 
kezeljük. (A szerk.)

Röviden ennyiben lehetne 
összefoglalni a választ arra a 
névtelen „közérdekű bejelen-
tésre”, amely 2011. július 8-án 
került iktatásra a Polgármesteri 
Hivatalban.
A 2004. évi XXIX. törvény 

(továbbiakban: panasztörvény) 
141-143.§-ai alapján kell a pa-
naszokat és a közérdekű beje-
lentéseket intézni. Az ügyinté-
zés ennek megfelelően történik 
és 30 napja van a hivatalnak a 
bejelentés elbírálására.
Bár a törvény 142.§ (5) bekez-

dése kimondja, hogy: ”A koráb-
bival azonos tartalmú, ugyan-
azon panaszos, illetőleg beje-
lentő által tett ismételt, továbbá 
a névtelen bejelentés vizsgálata 
mellőzhető.” A később becsa-
tolt 353 aláírást tartalmazó „ 
Melléklet lakossági közérdek 
beadványhoz ’Életterünket 
veszélyeztető’ állapot megszün-
tetése érdekében„beadvány 
alapján a szükséges vizsgálat 
lefolytatásra kerül.
Ugyancsak a panasztörvény 

143.§ (4) bekezdése határt szab 
a megalapozatlan, rossz hangu-
lat kialakítására irányuló beje-
lentéseknek, amikor kimondja: 
„Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a 
bejelentő rosszhiszeműen járt 
el, és ezzel bűncselekményt 
vagy szabálysértést követett el, 
másnak kárt vagy egyéb jogsé-
relmet okozott, adatai az eljárás 
kezdeményezésére, illetőleg le-

folytatására jogosult szerv vagy 
személy részére átadhatóak.”
Nyilvánvaló, hogy valaki(k) 

úgy gondolják, hogy szerepel-
niük kell és ehhez jóhiszemű 
embereket használnak fel. Mert 
miről is van szó? Az önkor-
mányzat stabil gazdálkodást 
folytat, jelentős beruházások 
valósulnak meg, de ez nem elég, 
miért is lennének nyugodtak a 
munkakörülmények.
A szabad költözködés jogát 

az Önkormányzat nem írhatja 
felül helyi szabályozással és 
nem folytat költöztetéssel (in-
gatlanközvetítéssel) kapcsola-
tos szolgáltatási tevékenységet 
sem. Belegondolt valaki, hogy 
40 család betelepítése milyen 
anyagi terhet jelent és milyen 
hangulati változást eredmé-
nyez? Ha átgondolta ezt a kér-
dést, akkor józan gondolkodás 
mellett fel sem merülhet ilyen 
hír szárnyra bocsátása.
Az Önkormányzat teljes mér-

tékben elhatárolódott a 40 csa-
lád betelepítésének gondolatá-
tól és a Képviselő-testület 2013. 
július 9-én megtartott ülésén 
ezt ki is nyilvánította. Ha pedig 
a város vezető testülete – mint 
az egyik beadványban megszó-
lított és hatáskörrel rendelkező 
szerv – így nyilatkozik, akkor 
a névtelen bejelentés tartalma 
rosszhiszeműségen alapul és 
sérti városunk jó hírnevét, amit 
minden körülmények között 

meg kell védeni.
A feltett kérdésre a választ az 

országos településrendezési és 
építési követelményekről szó-
ló 253/1997.(XII.20.) Korm. 
rendelet 85.§ (4) bekezdés a) 
pontja adja meg, mely szerint: 
„ A helyiség légtérfogata a 
tervezett befogadóképessé-
gének megfelelően legalább a 
következő legyen: 15 m3/fő a 
szobákban.”
 A téma kezeléséhez a Magyar 

Közlöny 2013. évi 107. számá-
ban (2013. június 26.) meg-
jelent Kúria Önkormányzati 
Tanácsának Köf. 5014/2013/4. 
számú határozata is útmuta-
tással szolgál, mely szerint 
az építésügy körébe tartozó 
rendelkezések nem vonhatók 
a szociális juttatások feltételei 
közé.
Tájékoztatom a tisztelt kérel-

mezőt, hogy a beadvány tartal-
mának teljes körű vizsgálatát 
elrendeltem és a választ is köz-
zé fogom tenni, mivel konkrét 
címmel nem rendelkezem.
Tisztelettel tájékoztatom Vá-

rosunk Polgárait, hogyha két-
ségeik merülnek fel egy-egy 
hír valóságtartalmával kapcso-
latban, akkor az alábbi elérhe-
tőségeken (Tel:76/568-062.  
Fax:76/569-001. Email: jegy-
zo@izsak.hu) állok és állunk 
rendelkezésükre. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesapánk
K. SZABó SÁNDOR

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, 

gyászunkban velünk együtt éreztek. 
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy 
Izsák Város Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) 

számú határozta alapján,                       

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

2013. július 29. napjától 
2013. augusztus 9. napjáig 

igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügye-
let lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, igaz-
gatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

    
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
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Alina Borbála (anyja neve: Szeg Andrea)
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23., Voltner Istvánné sz: Damásdi Terézia – 80 éves – Izsák, 
Gárdonyi Géza utca 5.

Állást keresek adminisztratív terü-
leten, sokéves irodai ügyviteli veze-
tési gyakorlattal, német, angol, orosz 
nyelvtudással, gazdasági informatikai 
végzettséggel. Halász Teréz Tel.: 06-
20/9415-845 

Izsák központi részén, Fürst  S.u.3. 
szám alatti családi ház eladó. Érd.: 
70-295-3477

Többféle befőzni való barackra rende-
lést felveszek (gumibarack, őszibarack, 
kopaszbarack) 
K. Szabóné Mari 06-20/498-1292

A Fleming u. 6. sz. alatti felújításra 
szoruló családi ház eladó!
Tel.: 06-30-575-3520

Müller Sírkő 
Szabadszállás

* Kedvező árak 
* Udvarias kiszolgálás
* Rövid határidő
* Új szolgáltatás: cserépkályha és kandalló építés, javítás
* 5 városban lévő bemutatóhellyel, 3 telephellyel 
* 60 darabos árukészlet
* Árajánlat készítés ingyenes

Az Önök szolgálatában!      
Kérésére otthonában ingyenes
számítógépes bemutatót tartok! 

Tel: 06-70/45700-70, 06-20/28097-31, 
06-76/353-092

e-mail: zoltanmuller69@gmail.com
honlap: www.muller-granit-sirko.sokoldal.hu

Müller Zoltán 
kőfaragó, épületszobrász, cserépkályhaépítő

Július 24. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Trianon-vasárnap 2013.

Július 25. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:00: Bérmálás 2013.

Július 31. szerda
19:00: Kölyök TV. (ism.)
20:05: Dr. Zacher Gábor 
           előadása Izsákon

Augusztus 1. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Az Oltalom Alapítvány 
           egészségügyi elődadása

Augusztus 7., 8., 14., 15.. nyári 
karbantartási szünet

Augusztus 21. szerda
19:00: Kölyök TV.
20:05: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség

Augusztus 22. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Megyei Krónika
20:35: Augusztus 20-ai 
           városi ünnepség

Trianon után

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő 
tanfolyam indul Izsákon

(Felhasználói szintű számítógépes ismeretek)

Kedvezményes ECDL vizsgafelkészítő tanfolyam indul Izsákon, felhasz-
nálói szintű számítógépes ismeretek megszerzésére.
A TÁMOP 2.1.2 projektbe bekapcsolódott képzőintézmény most olyan 

konstrukciót kínál az érdeklődők számára, mellyel a ma már elenged-
hetetlen alapinformatikai kompetenciák könnyen megszerezhetőek. Az 
ECDL vizsgafelkészítő programunk négy moduljának elsajátításával a 
résztvevők olyan informatikai alapkészségek birtokába jutnak, melyekkel 
új lehetőségek nyílnak meg számunkra a munkaerőpiacon.
A 104 órás képzés keretén belül szövegszerkesztést, elektronikus 

dokumentumkészítést, internet használati ismereteket tanulhatnak a 
jelentkezők, valamint megismerkedhetnek az operációs rendszerekkel, 
valamint az információs és kommunikációs technikákkal. 
A képzés keretén belül közel 100 fő oktatására nyílik lehetőség, 20 fős 

csoportokban. 
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolá-

val, vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. 
(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők) Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!
Tanfolyam díja: Egyszeri regisztrációs díj (1.800.-Ft), amely összeget a 

tanfolyam sikeres teljesítésével visszatérítjük hallgatóink számára!
A tanfolyam várható kezdete: 2013. szeptember 2.
A tanfolyam helyszíne: Izsák Városháza emeleti tanácskozó terme
A program teljes időtartama 104 óra. Heti 1x4 vagy 2x4 óra, várhatóan a 

kora esti órákban. A tanfolyamra való jelentkezés feltétele a regisztráció! 
Regisztrálni és érdeklődni lehet munkanapokon 8.00-16.00 óra között 
Izsák Város Polgármesteri Hivatal Titkárságán Krasznai Szilviánál a 
76/568-063-as telefonszámon, vagy személyesen. A csoportok szeptem-
beri indítása a regisztráció sorrendjében történik! 

Maradhat ez így? - És így maradt;
Csonka testtel az erős, a szabad
életterünk, a szent, gazdag, nemesi
hányszor ítélték úgy, hogy elveszett.
A gonoszokkal dacolva talpra állt,
legyőzött sebet, árulást, halált.
Nem béna az, kinek a lelke ép
aki bizonnyal hordozza hitét.
Csak teste csonka, huncutok eladták,
megmaradt a szellem, a szabadság.
Mint a kenyér a töretlen szegett
ugyanaz még, bár sokfelé esett.

Sok kis részek hány morzsára estek
s új anyagba új lelkek születtek.
Testrészek, kik külön úton járnak,
kiket mondanak a: „Haza fiának”!
Titkon hordva pengéjét a kardnak,
nem védeni, csak győzni akarnak!
Kellene: Te szent, te összetépett
Magyar haza! Inkább védeni Téged
Nem golyótól, nem kardtól haláltól,
de a hűtlen széjjelszakadástól.
Széttépetten! Ha már így is maradt
csonka testben, együtt legyen szabad.

Magyar Gyuláné 2013. június 4.

Vallomás Margómnak

Nincsen olyan asszony
az egész világon,
mint amilyen Te vagy
Margitka – virágom.

Akác méz az ajkad,
bódító az ízed.
Gyöngyvirág csengettyűt
dobogtat a szíved.

Szemed tavát nézem
mintha álom lenne,
szerelem – halacskák
ficánkolnak benne.

Kis kezed bársonyán
patakzó erecskék,
fut bennük az élet
mint szárnyaló fecskék.

Örökké szeretlek,
írtam is már erről,
lelkemből szól e dal,
igaz szerelemről.

Budai Kulcsár János


