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Hirdessen az 
Izsáki Hírekben 

és az 
Izsáki 

Televízióban
Önkormányzati lap Megjelenik havonta

Megkezdte rendelését
az új fogorvos

Július 6-ától dr. Ká-
vássy Sándor a felsővá-
rosi körzet fogorvosa. 
Az új fogorvos a Ber-
csényi utcai rendelőben 
kezdte meg a munkát, 
Királyné Korán Katalin 
korábbi körzeti asszisz-
tenssel.
A szimpatikus fiatal 

doktor három éve vég-
zett szülővárosában, 
Szegeden. Jelenleg a 
szintén fogorvos fele-
ségével Kecskeméten 
élnek. A megyeszék-
helyen is van praxi-
suk, így izsáki körzetét 
másodállásban látja el 

Kávássy doktor. 
Hétfőn és szerdán 14 

órától 17 óráig, kedden 
és csütörtökön 8 órától 

11 óráig várják a bete-
geket az önkormányzat 
által kialakított új, kor-
szerű rendelőben.

Két évtizedes testvérkapcsolati évfordulót ünnepeltünk

 Ezúton mondok köszönetet a Strullendorfban járt izsáki delegáció tagja-
inak, a fellépő szereplőknek mindazért a teljesítményért, mely okán joggal 
érezhettük úgy, hogy jó volt Strullendorfban izsákinak lenni!

Mondok József
polgármester

Az idei immár a huszadik 
éve annak, hogy kölcsönös 
látogatásokon találkozunk 
német testvérvárosunk, 
Strullendorf lakóival. 
Egyik évben ők tesznek, 
másik évben mi teszünk 
látogatást. Idén mi láto-
gattunk Strullendorfba. 
Delegációnk tagjai az Izsáki 
Sárfehér Néptánc Együt-
tes, a Városi Vegyeskar és a 
vendéglátócsaládokból állt. 
Látogatásunk július 2-ától 

A Városi Vegyeskar nagyszerű élményben része-
sítette a vendéglátókat, műsorukat vastapssal 

köszönték meg

A 10 esztendős Halmi Norbert kiváló 
hegedűjátékával ejttette ámulatba a 

strullendorfi közönséget

A Sárfehér Néptánc Együttes fergeteges műso-
rát élénk tetszéssel fogadták a strullendorfiak. 
Annyira tetszett műsoruk, hogy később a ven-

déglátók maguk is kipróbáltak néhány magyaros 
tánclépést

Bruno Weiß korábbi strul-
lendorfi polgármester 
működése idején kezdő-
dött a testvérkapcsolat. A 
húsz éves évfordulón ő is 
köszöntötte az izsáki ven-
dégeket és értékelte a két 

évtizedes kapcsolatot

Mondok József polgár-
mester az izsákiak üdvöz-
letét tolmácsolta strullen-
dorfi barátainaknak és 
további, az eddigiekhez 
hasonló együttműködést 
kívánt a két település 

lakói számára

A strullendorfi Temp-
lomünnep alkalmából 
minden évben díszes 
búcsúi fát állítanak, 

melyen idén is ott lobo-
gott a magyar nemzeti-

színű szalag is

ünnepeljük meg együtt 
barátságunk két évtizedes 
évfordulóját. Ezen az esten 
lépetek fel csoportjaink, az 
Izsáki Sárfehér Néptánc 
Együttes, akik egy ferge-
teges néptáncot adtak elő, 
míg a Városi Vegyeskar, 
a hozzájuk méltó profiz-
mussal ejtették ámulatba a 
közönséget, az általuk kivá-
lasztott dalokkal. Mellettük 
a 10 éves Halmi Norbert 
„hegedűművészünk” vará-

Polgármesteri sörcsa-
polás. Wolfgang Diesel 
Strulllendorf nemrégi-
ben megválasztott új pol-
gármestere és Mondok 
József ütötték csapra az 

ünnepi sörös hordót

Az ünnepség előtti va-
csora bevételéből strullen-
dorfi barátaink adományt 
ajánlottak fel a két izsáki 
leukémiás kisfiú és a helyi 
Aranyfürt Idősek Otthona 
részére.

július 6-áig tartott. A talál-
kozás több szempontból 
különleges volt mindan-
nyiunk számára, hiszen ez 
alkalomból ünnepelhettük 
testvérvárosi kapcsolatunk 
20. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból német vendég-
látóink, péntek este egy 
színvonalas estet szervez-
tek, hogy ennek keretében 

zsolta még el a közönséget 
tehetségével.
Az ünnepi est keretében 

köszönték meg a városok 
vezetői egymás munká-
ját, és tettek ígéretet arra, 
hogy az elkövetkezendő 20 
év együttműködése leg-
alább ilyen tartalmas és 
színvonalas lesz, mint az 
eddigiek.

Örömünkre szolgál az is, 
hogy a strullendorfi ven-
déglátók között számos új 
fiatal családot is üdvözöl-
hettünk, és a művészcso-
portjaink tagjai közül is 
jelezték többen, hogy a jö-
vőben szívesen fogadnának 
német családokat, hogy ők 
is részesei lehessenek a 
partnerkapcsolat nyújtotta 

élményeknek.
A látogatásról fáradtan, 

de élményekkel tele érkez-
tünk haza.
Ezúton is szeretném meg-

köszönni, mindenki részvé-
telét, és bízom abban, hogy 
a továbbiakban egyre bővü-
lő csapattal veszünk részt a 
partnerkapcsolatban.

Mondok József

Az izsáki delegáció felvonulását 
az városi zászlóval vezették
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Az izsákiak látogatása minden alkalommal Strul-
lendorf jeles eseménye, a Templomünnep idejére 
esik, amikor látványos felvonulással mutatkoznak 
be az ottani egyesületek, klubok. Felvételünkön az 
izsáki delegáció néhány tagja strullendorfi ven-
déglátóikkal nemzetiszínű esernyőkkel vonulnak 

a menetben

Mondok József polgármester egy értékes festménnyel 
ajándékozta meg az izsákiak nevében a strullendorfi-
akat a húsz éves évforduló alkalmából. A festményen 

Sándor Móric, az „Ördöglovas” látható



IZSÁKI Hírek  2015. július 22.2. oldal

Morzsák Izsák hétköznapjaiból - 
Nesze semmi, fogd meg jól!  

Ostorozunk?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Izsák Város Önkormányzat képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdése alapján, pályázatot ír ki az 2. számú védőnői körzet 
álláshelyének betöltésére.
Munkakör és beosztás: területi védőnő.
Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendeletben 

meghatározottak.
Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek elismert 

oklevél,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- MESZK tagság,
- működési nyilvántartás,
- helyben lakás, saját tulajdonú személygépkocsi és vezetői engedély a területi feladatok 

ellátásához.
A pályázathoz csatolni kell:
-   a pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajzát,
-   büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
-   képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
-   a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot,
-   működési nyilvántartásról másolatot,
-   MESZK tagsági igazolást,
-   hozzájárulást a pályázati anyag elbírálásában résztvevőknek a megismeréshez,
-   saját személygépkocsi és vezetői engedély meglétét igazoló okirat másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatot közzé kell még tenni az Izsáki Hírek önkormányzati lapban és az Izsáki tele-

vízió hirdetési rovatában. 
A pályázat elbírálása: A benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen, de leg-

később az attól számított 30 napon belül a képviselő-testület dönt.
Az állás betölthető: Az elbírálást követő hónap 1. napjától.
Kinevezés időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónapos pró-

baidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. foglalkoztatás helye: bács-kiskun Megye 6070. 

Izsák, bajcsy u. 5. 
Illetmény és juttatások: A közalkalmazotti törvény alapján.
A pályázatot „Védőnői pályázat” jeligével zárt borítékban Mondok József polgármesterhez 

kell benyújtani (6070.Izsák, Szabadság tér 1.), aki az álláshellyel kapcsolatban is felvilágosí-
tással szolgál (telefon: 76/568-063. fax: 76/569-001. Email: polgarmester@izsak.hu)

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

MátyáSI 250 – MátyáS JózSEf EMlékéV

Mátyási József könyveinek sorsa POSTÁNKBÓL

Tisztelt Izsákiak!
Megint itt a szemét ügy. Fel-

hívják a lakosság figyelmét, hogy 
cserélje le a 120 literes kukát 60 
literesre. Mindenki gondolja át! A 
120 literes kuka évi szállítási díja 
16.968 ft, a 60 literes kuka évi 
szállítási díja 15.240 ft. Ha lecse-
réli, csupán évi 1730 ft-ot spórol, 
és fele annyi szemetet szállítanak. 
Az Izsák-Kom-nak gazdaságos, 
mert a szállítási költség kevesebb. 
és még egy érdekesség: Szentki-
rályról, mely Izsákhoz 50 km-re 
van (oda-vissza 100 km) a 120 
literes kuka tartalmát évi 13.650 
ft-ért szállítják ide, azaz 3320 
ft-tal fizetnek kevesebbet évente, 
mint az Izsákiak. De jó nekünk, 
hogy itt a szeméttelep!
kedves Izsáki lakosok! Má-

jus 30-án volt a Sárfehér Nép-
táncegyüttes 15 éves jubileumi 
évfordulója. Mint köztudott, 
ebből a jeles alkalomból nívós 
műsort adott a táncegyüttes a 
sportcsarnokban. A gálán a város 
polgármestere (gondolom, mint 
meghívott vendég) ajándékot!? 
adott át a néptáncegyüttesnek, 
egy fogathajtó ostort, az hittem 
azért, mert ez nem került pénzbe. 
De tévedtem. Mint kiderült az 

ajándék átadás csak a tv-felvétel 
és a kb. 500 fős nézőközönség 
kedvéért történt, ugyanis 15 per-
cen belül ezt a nemes!? és drága!? 
ajándékot visszakérte a színfalak 
mögött. Sajnálom a táncegyüttes 
tagjait, akik a szituáció miatt, 
nagyot csalódtak (bár fogatot 
úgysem hajtanak). kedves Sár-
fehér Néptáncegyüttes tagok! 
Ugyanolyan hivatalos keretek 
között (ItV kamera, nézőközön-
ség) kellett volna visszaadni azt az 
ostort, ahogyan Önök megkapták, 
de aki ismeri az ajándékozót az 
nem csalódott, köztük én sem.
kedves kisizsákiak! Mint utólag 

megtudták, lezsák képviselő Úr 
2015. május 21-én fogadónapot 
tartott a kisizsáki Művelődési 
Házban. Csak egy lakos ment el, 
mert nem volt Izsákon meghir-
detve. Megkérdeztem a szeretett 
Polgármesterünket, hol hirdették 
meg, hogy az ott lakók is tudják. 
„Semmi köze a hivatalnak ehhez, 
a lezsák Úr titkára intézi”-kap-
tam a választ. tudomásul kell 
venni, hogy a választónak csak 
a szavazata számít a véleménye 
nem!

S. Juhász Magdolna
Izsák, Széchenyi u. 20

S. Juhász Magdolna egy 
olyan témát „ostoroz” olvasói 
levelében, melyről kizárólag 
maga hiszi, hogy valóban 
téma. Pontosabban maga is 
tudja, hogy nem az, ám jó kis 
történetet kerekített belőle 
azok számára, akik nincsenek 
képben az ügyet illetően. Az 
érintett megajándékozottak 
képben voltak, vannak, így 
Magdolna is pontos informáci-
ót kapott. ám ismerve őt, nem 
csodálkozom, hogy mégis mit 
hozott ki az esetből!
A kevésbé hangzatos és va-

lódi történet így fest. A gála 
napján támadt az az ötletem, 
hogy megajándékozom a tánc-
együttest egy a népi hagyomá-
nyokat is szimbolizáló ostor-
ral. Az idő szűkössége miatt 
azonban ilyet akkor már nem 
tudtam keríteni, ezért egy 
holland fogathajtó ostort vit-
tem magammal az átadásra, 
hogy mégis megvalósulhasson 
az ötlet. Az ajándékozottak 
tudták miről van szó. tudták, 
hogy egy nádnyelű, nemzeti 
színű fonatos ostor lesz a 
végső ajándék, amely valóban 
követi a magyar népi hagyo-

mányokat, s stílusos ajándék 
lesz. Amellyel nem fenyítésre 
biztattam a táncosok vezetőit, 
hanem azt javasoltam, hogy 
ha esetleg fáradni látszik a 
csapat, ritmusváltást vezé-
nyelhetnek vele.
Az ostor immár megvan. A 

mellékelt fotón nyilván S. 
Juhász Magdolna is meg-
nyugvással látja. Egyébként 
örülök, hogy ennyire felkel-
tette érdeklődését ez az ostor, 
hiszen valahol éppen ez volt 
a célom.

Mondok József 
polgármester

V É R A D Á S 

Értesítjük a segítőszándékú lakosságot, hogy
2015. augusztus 12.-én (szerdán)  9 órától 13 óráig

a Művelődési Házban véradás lesz.
Magyar Vöröskereszt

A régi tudománnyal foglalko-
zó emberek sokat fáradoztak 
a könyvek kiadásával, ter-
jesztésével. „A könyveknek 
meg van a maguk sorsa” - ez 
a vélemény maradt ránk.
Mátyási József jogász, költő 

saját pénzén jelentette meg 
nyolc könyvét. Valószínűleg 
1-200 példányban. Utolsó 
könyvét, amelyet a barátság-
ról írt, elajándékozta, száz da-
rabot iskolai célokra, a többit 
a barátainak (pl. a nagykőrösi 
gimnáziumnak).
Háborúk, forradalmak, kü-

lönböző „izmusok”jöttek-
mentek, mégis sok Mátyási 
kötet megtalálható. Széchényi 
ferenc gróf (+1820) magán-
könyvtára mellett kezdte 
összegyűjteni a korabeli ki-
adványokat a majdan felépü-
lő magyar értékeket tároló 
múzeum számára (Nemzeti 
Múzeum).
Mátyási József levelezéséből 

ismerjük, hogy saját művei 
mellett felajánlotta édesapja, 
Mátyási Kovács János tiszte-
letes úr irodalmi munkáit és 
prédikációs gyűjteményét is 
a köznek. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár Budapesten 
őrzi ezeket.
Vörösmarty Mihály jogász, 

irodalmárfejedelem (+1850) 

„gondolatok a könyvtárban” 
című versében felteszi a kér-
dést, mire valók a könyvek és 
mi dolgunk a világban? 
Így válaszol:”küzdeni erőnk 

szerint a legnemesbekért.”
Izsáki iskolai emlékeim kö-

zött bukkan fel Petőfi alakja, 
aki 1842 telén kereste meg az 
Irodalmi élet fontos személyi-
ségét Pesten gyalogszerrel. Ma 
gondolunk-e elődeink, szüleink 
nehéz sorsára, küzdelmeire?!
A török iga és a Habsburg-, 

illetve szovjet „barátság” 
befolyása mellett mégis meg-
maradt kincseink egy ré-
sze. A nemes felajánlók és 
a nemzet igénye alapján az 
intézmények sora jött létre: 
Széchényi Könyvtár, Magyar 
Nemzeti Múzeum, Magyar 
tudományos Akadémia és kü-
lönböző egyetemek, főiskolák 
könyvtárai.
kecskeméten a református 

Egyház Könyvtára Mátyási 
végrendelete alapján kapta 
meg a kiadásban megjelent 
könyveket, kéziratokat, fest-
ményeket, melyek többségét 
megőrizte. 
Izsákon találtam egykor 

gyermekkori ismerősöm Csép-
lő István tulajdonában levő 
könyvet, melyet egyik őse, 
valószínűleg a város egyik 

vezetője kapott személyesen 
1821-ben.
Meglepetések értek Egerben 

a közelmúltban, ahol az Esz-
terházy károly gróf által a 
18. században alapított iskola 
és könyvtár, csillagvizsgáló 
látogatásakor az egyetemi 
szintű könyvtárban három 
Mátyási könyvre bukkan-
tam. Vendéglátóink között a 
tanárképző főiskola magyar 
tanára megemlítette Má-
tyásinak a magyar borról írt 
versét, amelyet irodalmárok 
számára rendezett konferen-
cián hallott először az egyik 
előadásban. 
„Az egész világon csak egy 

tokajt lelek…”
„Minden nemzet azért, mely 

borunkat issza,
éljen Magyarország!- ezt 

kiáltsa vissza.!”
(Mátyási: A magyar borról 

című verséből)
Azt gondolom, és tudom a 

korabeli művelt közönség 
szerette, olvasta, sőt másolta 
Mátyási munkáit, Csokonai, 
Arany, Petőfi népiességére 
hatással volt rá, tehát költé-
szete messzire mutató volt. 
Az első magyar színtársulat 
játszotta goldoni olasz szerző 
fordítását. 

Mesznéder Klára
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Évkönyv helyett
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető: Gera Árpád Zoltánné
Intézményvezető-helyettes: Balogh Rita, Szabó József

Alsós intézményvezető-helyettest támogató napközis munkaközösség-vezető: Fodorné Bálint Éva

Végzős osztályok

BALLAGÁSI BESZÉD

8.a osztály: 
Szabóné Pápa Edit

1. bóbis kitti Csilla
2. Bognár Viktor
3. Czékus Martin tibor
4. Csizovszki István
5. Csontos Viktória Henriett
6. Csősz Ivett bernadett
7. Dóczi Dávid
8. györe béla
9. kiss Nadin
10. kocsis Dominika lola
11. kocsis Patrícia lilla
12. koncsik tamás
13. tatár Imre
14. tóth Máté Mihály
15. tóth Nóra
16. Varga József
17. Varga lászló

8.b osztály: 
Ázsóth Ilona

1. bránya Nikolett
2. Csuri Viktória
3. Dubecz Márk
4. fekete kitti
5. gréczi Márton Péter
6. Haász Márkó
7. Hajdú Patrik györgy
8. Izsák Kitti
9. kovács balázs
10. kovács brenda
11. Nagy bíborka Sarolta
12. Prikidánovics Márk
13. rőfi Melinda
14. Sörös Viktor
15. k. Szabó Márta Inez
16. Szalai zalán
17. termul klaudia
18. tuba Erik

SNI 8. d: 
Terecskei Zsoltné

1. Almási Dávid lászló 
2. Almási István József
3. Juhász richárd
4. Polgár József
5. Polgári József
6. radics richárd Dávid
7. Varga István

Kedves Ballagó Diákok! 
Tisztelt Kollégáim, Kedves 

Szülők! 
Tisztelt Vendégeink!

Az Izsáki táncsics Mihály általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola egész közössége nevében 
szeretettel köszöntöm mindazokat, 
akik jelenlétükkel megtisztelték 
ballagási ünnepségünket.
2015. június 13. szombat. A nap-

tárban egy átlagos nap, amely a 
születésnapjukat és névnapjukat 
ünneplők számára évről évre is-
métlődve emlékezetes ünnepnap. 
ám idén, az lehet a 42 izsáki ballagó 
diák és osztályfőnökeik számára 
is. 
Ma őket köszönteni jöttünk össze, 

ma nekik nyíltak a virágok, az ő 
számukra készültek a csokrok, 
ők jelennek majd meg a fényké-
peken, róluk és nekik szólnak az 
iskola elköszönő szavai. A szülők, 
a nagyszülők, testvérek, rokonok 
jókívánságai is őket célozzák meg. 
Számukra ma véget értek az álta-
lános iskolás napok.
A mai napon még egy ünnepélyes, 

mondhatni történelmi jelentőségű 

esemény részesei vagyunk: nem-
csak ballagó nyolcadikosainkat 
búcsúztatjuk, hanem iskolánk 
1959-ben átadott épületétől is bú-
csút veszünk. A több mint egy éve 
közszájon forgó hír végre valósággá 
válik: Izsák városa 100%-os állami 
támogatással korszerű, új iskolát 
kap!!! Az új létesítmény a sportcsar-
nok méretű tornateremmel együtt, 
a jelenlegi iskolaépület helyén fog 
felépülni. Az épülettől ugyan elbú-
csúzunk, de a szellemiségét igyek-
szünk megőrizni. A most lebontásra 
ítélt „központi iskola” 56 éven át 
szolgálta Izsák lakosságát. több 
generáció töltötte e falak között 
általános iskolás éveit.
érdekes, hogy a mai köznyelvből 

szinte teljesen kiveszett a „ballag” 
ige. Nem mondjuk, hogy „elbal-
lagtam a boltba”, vagy „ballagok 
a barátaimhoz”. A hétköznapok-
ban inkább „járunk, megyünk, 
sietünk, rohanunk.” Ez a régi szó 
megmaradt az iskola befejezésé-
nek megünneplésére. A „ballagás” 
szóba beleérezzük, hogy le kellene 
lassítani, meg kellene állítani az 
időt, abba kellene hagyni a sietsé-

get, „most, csak - ballagjunk”. 
Egy kicsit megállítjuk az időt: 

eljött az összegzés pillanata tanár-
nak, diáknak, szülőnek egyaránt. 
Vajon ez a nyolc év hozott-e lelkileg, 
emberileg értékelhetőt, vagy csak 
elmúlt? lesz-e miért visszajönni 
ide, lesz-e mire visszaemlékezni 
10-20-50 év múlva?

Kedves ballagó 
8. osztályosok! 

Ma utoljára csöngettek nektek, 
mielőtt közösen elballagtunk ide, 
a tiszteletetekre feldíszített sport-
csarnokba.  többé nem szabják meg 
napjaitokat az izsáki iskola órákra 
hívó és befejező csöngetései. Egy 
ideig az idő múlásának saját maga-
toknak kell tartalmat adnotok, míg 
meg nem szólalnak számotokra a 
középiskolák első hallásra talán 
még idegenül hangzó csengői.

Kedves Ballagók!
Amikor az iskola nevelőtestüle-

te nevében elköszönök tőletek, 
gondoljatok mindazokra, akik az 
elmúlt években mellettetek voltak, 
segítettek benneteket. Az első taní-
tóra, akivel elkezdődtek a hosszú 
iskolás évek, és valamennyi peda-

gógusra, iskolai dolgozóra, akik 
tanítottak, neveltek benneteket, 
azért dolgoztak, hogy szép és nyu-
godt környezetben végezhessétek 
iskolai munkátokat, a tanulást. 
gondoljatok hálával szüleitekre 
és a nagyszülőkre, akik oly sokat 
tettek tanulásotokért, gondtalan 
gyermekéveitekért. Nap mint nap 
izgultak értetek, minden feleletnél, 
dolgozatnál gondolatban veletek 
voltak. Ezt a gondoskodást sikeres 
tanulással igyekezzetek meghá-
lálni.

Kedves Szülők 
és Nagyszülők!

Nem volt könnyű Önök számára 
sem az elmúlt nyolc év. A tengernyi 
izgalom, a sok álmatlan éjszaka 
után ma örüljenek együtt gyerme-
kükkel, unokájukkal. Befejezte a 
nyolc osztályt, alapot és útravalót 
kapott a következő évek tanulá-
sához. 
Szülőként kevés boldogabb pilla-

nat van az ember életében, mint lát-
ni felnőni gyermekét, látni azt, hogy 
eljutott valahova, és tudni azt, hogy 
mindaz a sok szeretet, szigorúság, 
odaadás nem volt hiábavaló. 
Köszönjük, hogy együtt gondol-

kodtak velünk, szavakkal és tet-
tekkel támogatták a munkánkat. 
Megértették, hogy eredményeket 
csak akkor lehet elérni, ha az iskola 
és a szülői ház a gyermek érdekében 
összefog, és együtt dolgozik.

Kedves Kollégáim!
Nehéz, de örömteli feladat volt 

ballagó diákjainkat idáig eljuttatni. 
Milyen gyorsan eltelt ez a nyolc év, 
azonban időnként mégis milyen 
hosszúnak tűnt egy-egy nap, egy-
egy hét! köszönöm a tartalmas, 
türelmes, következetes munkáto-
kat, köszönöm mindazt a törődést, 
szeretetet, aggódást, amit nyolc év 
alatt kaptak a diákok tőletek. Min-
den kollégám sokat tett azért, hogy 
a végzős diákok sikerrel vegyék a 
következő akadályt, a középiskolai 
felvételit.
Németh lászló mondta, hogy: 

„Csak tíz évvel az iskola elvégzése 
után kezd kiderülni, milyen volt az 
iskola – és benne a tanár. A tanár 
nem is tudja – fogalma sincs arról 
-, hogy mikor hat igazán növendé-
kére, egy gesztussal, egy szóval, egy 
odavetett tréfás félmondattal.” ge-
nerációk bizonyították már, hogy 
igazak az író szavai. Valószínűleg 
Veletek sem lesz ez másképp.

Kedves Fiúk és Lányok!
A ballagó tarisznya önmagában 

is jelkép, a vándorútra bocsátás 
szimbóluma. titeket is „felta-
risznyázva” bocsátott utatokra 
az iskola. A ballagó tarisznyában 
mindig található egy kis hamuban 
sült pogácsa. A tiétekben is van, és 
én is sütöttem képzeletben nektek 
néhányat... 
Első pogácsámat az emlékekből 

gyúrtam, hisz a múltból táplálkozik 
a jelen, s ebből a jelenből ered a jövő. 
kérlek benneteket, ne feledjétek 
el az együtt töltött szép perceket. 
Emlékezzetek az együtt megélt si-
kereitekre, egy-egy remek dolgozat 
örömére, a táborokra, osztályki-
rándulásokra. Sose felejtsétek el a 
szerepléseitek izzasztó pillanatait, s 
örökké tartsátok meg a talán mind-

nyájatoknál jelentkező első nagy 
szerelem élményét. Maradjatok 
barátok, mert barátok nélkül az 
élet nem sokat ér. Emlékezzetek a 
sikertelenségekre is, hisz abból tud-
tok okulni. A tapasztalatszerzéshez 
nem csak sikerekre van szükség, 
hanem kudarc okozta megrendü-
lésekre is. Csak így válhattok teljes 
értékű emberekké. 
Második pogácsámat a hitből 

gyúrtam. Hiszem azt, hogy a mai 
rohanó elértéktelenedő világban 
egyre többen lesztek, akik a ma-
radandó értéket, a tudást, a be-
csületet, a tisztességet magukénak 
tudják. Ezek örök érvényű értékek, 
s ahhoz, hogy az emberiség fenn-
maradjon, ezeket a nemes, emberi 
eszméket tovább kell őrizni, ápolni. 
Higgyetek magatokban is. Vér-
tezzétek fel magatokat tudással. 
tűzzetek ki magatok elé okos célo-
kat, s ezekért a célokért tanuljatok 
meg állhatatosan küzdeni. A célok 
eléréséhez vezető utat a tudás övezi. 
Valamennyien sikeres felvételi után 
vagytok, mindannyian folytatjá-
tok tanulmányaitokat valamilyen 
középiskolában. kívánom, hogy 
ott is hasonló sikereket érjetek el, 
mint itt, a mi iskolánkban az el-
múlt években. kerüljetek közelebb 
mindig céljaitokhoz, hogy boldog, 
kiegyensúlyozott felnőttek lehes-
setek. Még néhány év, s ti fogtok 
alkotni, nyilatkozni és szerepelni, 
talán néhányan tanítani, s talán kö-
zületek is lesz olyan, aki ugyanígy a 
mikrofon előtt állva azon fáradozik, 
hogy a majdani ballagóknak valami 
okosat mondjon, valami útravalót 
tegyen ballagó tarisznyájukba. 
Harmadik pogácsámnak, - egyben 

az utolsónak, - amit nektek készí-
tettem, a szeretet adja alkotóele-
meit. A mai nap megfelelő alkalom 
arra, hogy egy picit lehajtott fejjel 
megálljatok, végiggondoljátok az 
elmúlt életeteket, majd utána 
felemelt fővel hangosan, nem szé-
gyellve, mondjátok ki ezt a szót: 
kÖSzÖNÖM! 
Először ez a köszönet szüleitek 

irányába hangozzon el. S legyen ez 
a köszönet a hála szava részükre. 
részükre, akik néha erejükön felül 
nagyon sokat tettek azért, hogy az 
elmúlt 8 év gondtalanul, csak a ta-
nulással telhessen. Köszönjétek meg 
nekik, hogy veletek együtt izgulták 
át az elmúlt éveket, a feleleteket, 
a dolgozatírásokat, a versenyeket, 
hogy mellettetek álltak akkor is, 
ha kudarc ért benneteket, és soha 
sem hagytak magatokra, ha szük-
ségetek volt rájuk. kérem tőletek, 
hogy szüleiteket tekintsétek a leg-
jobb barátotoknak, s ne feledjétek, 
ők lesznek azok mindig, akikhez 
bármikor, bármivel, bizalommal és 
megértéssel fordulhattok. 
Vélhetőleg jut a köszönetből egy 

rész a tanáraitoknak is, akik na-
gyon sokat fáradoztak ezért, hogy 
elérkezhessen a mai nap. Ők biz-
tosították számotokra, hogy 8 évi 
kemény munka után biztos tudás-
sal felvértezve kopogtathassatok 
életetek következő állomásának 
kapuján. 
Van egy negyedik pogácsám 

is, ezt a pogácsát a reményből 
gyúrtam. De ezt nem számotokra,  
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hanem, nekünk felnőtteknek 
nyújtanám át. Mit is gyúrtam a 
remény pogácsájába? Azokat a 
vágyakat, amelyeket tudom, hogy 
csak ti, az utánunk következő ifjú 
nemzedék valósíthat meg. Kérlek 
Benneteket, hogy reményeinket 
ne hagyjátok szerte foszlani, él-
jetek úgy, hogy megteremtődhes-
senek vágyálmaink. legyetek ti 
az a nemzedék, akik meghozzák 
azt az üdvözítő világot, amelyre 
minden jó szándékú, békét szerető 
ember vágyik. 
Elfogytak a pogácsáim, s most 

búcsúzom tőletek. búcsúzom 
tőletek pedagógustársaim, az 
iskola dolgozói, és a jelen levő di-
áktársaitok nevében is. kívánom, 
hogy az út, amire ma léptek, sima 
kövekkel kirakva, göröngyöktől 
mentesen vezessen céljaitok eléré-
séhez. Kívánom, hogy életeteket 
a megelégedettség, és a szeretet 
járja át. 
tanártársaim és az iskola dol-

gozói nevében egy Hamvas béla 
idézettel kívánok nektek sikeres 
életutat: „A boldogságot csak az 
bírja el, aki elosztja. A fény csak 
abban válik áldássá, aki másnak 
is ad belőle… Amit szerzel, amit 
elérsz, amit tudsz, amit átélsz, 
oszd meg. Most eredj és élj, mert 
a világ a tiéd.” 
Kedves Ballagóink, jó utat kí-

vánok!
Gera Árpád Zoltánné 

intézményvezető

TOVÁBBTANULÁS
A 8. évfolyam létszáma a 2014-

2015. tanévben: 42 fő
8.a: 17 fő
8.b: 18 fő
8.d: 7 fő
A felvételi eljárás után, április 

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

felvettek: 32 főt (76%)
II. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek: 8 főt (19%)
III. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek: 2 főt (5%)
Szeptembertől az alábbi iskolatí-

pusokban folytatják tanulmánya-
ikat diákjaink:
gimnáziumban: 6 fő (14%)
Szakközépiskolában: 20 fő 

(48%)
Szakiskolában: 9 fő (21%)
Speciális szakiskolában: 7 fő 

(17%)
A halmozottan hátrányos hely-

zetű tanulók Arany János kollé-
giumi - Szakiskolai Programjába 
7 diákunk jelentkezett kiskun-
félegyházára. A felvételről szóló 
döntést június végén tudják meg. 
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: 24 fő (57%)
kiskunfélegyháza: 7 fő (17%) 
kiskunmajsa: 3 fő (7%)
kiskőrös: 2 fő (5%)
Dunavecse: 2 fő (5%)
Jánoshalma: 2 fő (5%)
kiskunhalas: 1 fő (2%)
Paks: 1 fő (2%)

TANÉVZÁRÓ BESZÉD
Kedves Gyerekek, Szülők, 

Kollégák! Tisztelt 
Vendégeink!

Újra tanévzáró ünnepségre gyűl-
tünk össze. Számomra úgy tűnik, 
mintha csak tegnap nyitottuk 
volna meg a 2014/15-ös tanévet! 
Ma pedig már bezárjuk! Megint 
elérkezett a tanító és gyermek 
számára egyaránt nagybetűs 
nyári szünet.

Még ha rövidnek tűnik is az eltelt 
10 hónap, nagy utat tettünk meg 
a tanév kezdete óta. Ennek ékes 
bizonyítéka kiselsőseink olvasási, 
írási és számolási tudománya. 
talán ők és szüleik érezték leg-
inkább, hogy milyen kemény és 
megfeszített tízhónapos munkát 
végeztünk az iskolában. talán 
ők és szüleik várják leginkább, 
hogy kézbe vehessék egész éves 
munkájuk gyümölcsét, az első év 
végi bizonyítványt. Dicséret illeti 
a legkisebbeket szorgalmukért, 
kitartásukért, amellyel sikere-
sen vették az első akadályt. De 
dicséret illeti a szüleiket is, akik 
naponta kísérték gyermekeiket, 
érdeklődtek és együttműködtek 
a tanító nénivel.
ballagó nyolcadikosainkat elbú-

csúztattuk. A mai bizonyítvány-
osztás után, jókívánságainkkal 
a tarisznyájukban, Őket útjukra 
bocsátjuk. Azonban ma nem-
csak ők kapnak bizonyítványt. 
Mindnyájan átvehetitek az idei 
munkátok eredményét.

Kedves Tanulók, kedves 
Kollégák!

A bizonyítványok átadásakor, 
átvételekor találjunk pár nyugodt 
percet, nézzünk Önmagunkba, 
tegyük mérlegre munkánkat, gon-
dolkodjunk el az eredményeken, 
sikereken, kudarcokon, hogy mit 
tettünk helyesen illetve helytele-
nül az idei tanévben. Vajon kihoz-
tuk-e a maximumot magunkból? 
Vajon többre is képesek lehettünk 
volna? A rátok váró bizonyítvány-
osztás vagy utolsó osztályfőnöki 
óra jó alkalom arra, hogy közösen 
számadást végezzetek.
Néhányan sajnos arra kénysze-

rülnek, hogy évet ismételjenek, 
szerencsére ők nagyon kevesen 
vannak. Némelyek a nyári szü-
netben kell, hogy pótolják a tanév 
során elmulasztottakat, velük az 
augusztusi javítóvizsgán találko-
zunk majd. Azonban szerencsére 
sokkal többen vannak azok, akik 
kiválóan helyt álltak az idén, és 
kitűnő bizonyítványt vihetnek 
haza. 
Hangozzék el az Ő nevük 

most itt, a nagy közösség 
előtt!
1.a: Beck Antonella, Csík 

Iringó Judit, Dubecz Vanda, 
Lévai Márton János, Mol-
nár Maxim, Németh Boróka, 
Peiner Anna Petra, Pelejtei 
Panka, Szabó Boglárka

1.b: Aczél Kevin, Botka-Vin-
cze Richárd, Hajagos Valter, 
Horvát Bianka, Pálinkás-Tóth 
Lili

2.a: Bartek Viktória, Ecsedi 
Kristóf Márk, Mihály Máté, 
Sebők Vivien, Tamás Netti 
Éva, Tassi Dorina, Varga 
Nikolett

2.b: Antal Róza, Édes Hanna 
Zsófia, Fodor Mirella Hanna, 
Mezei Zsanett, Polyák Tamás, 
Tóth Marcell

2.c: Fejszés Gábor, Futó Xa-
vér, Hegedűs András, Rácz 
Réka Boglárka

3.a: Szabó Amanda, Szondy 
Anna

3.b: Bránya Adrien, Rácz 
Virág Emese, Nagy Huba 
Kende

3.c: Csősz Dominik, Szabó 
Milán

4.a: Mészáros Lilien, Papp 
Nándor, Pelejtei Hanga, Prik-
kel Noémi

4.b: Kovács Eliz, Szabó Eni-
kő, Tóth Rebeka, Vida Jona-
tán

5.a: Édes Barnabás Ferenc, 
Hevér Izabella, Kocsis Geani-
na Mária

5.b: Lévai Bernadett

5.c: Basa Mónika, Mezei Esz-
ter Anna, Nagy Márk, Szabó 
Zsanett, Ungor Anett

6.a: Somogyi Kitti

7.c: Mózes László Máté, Ö. 
Kovács Petra Szilvia

8.d: Polgár József, Juhász Ri-
chárd, Almási István József

Gratulálok mindannyiótok-
nak a szép teljesítményhez! 

A tanévzáró jó alkalom arra, 
hogy röviden áttekintsük és ér-
tékeljük az iskolánkban folyó 
munkát. A 2014-2015-ös tanévben 
23 osztályban 436 tanulónk volt. 7 
napközis csoportot működtettünk 
186 tanulóval, akik első osztályos-
tól nyolcadikosig csoportonként 
együtt tanultak, játszottak, kéz-
műveskedtek. 
A napi oktató-nevelőmunkát 53 

pedagógus látta el, akik amellett, 
hogy becsülettel tanítottak, a 
gyermekeket versenyekre készí-
tették, a lemaradókat felzárkóz-
tatták, számtalan iskolai és isko-
lán kívüli program szervezésében, 
lebonyolításában vettek részt, 
ünnepi műsorokat tanítottak be, 
pályázati programokat hajtottak 
végre, együttműködtek a fejlesztő 
pedagógusokkal, miközben többen 
közülük maguk is tanultak. 

Kedves Kollégák!
tudom, hogy az egész tanév 

folyamán igen kemény, sokrétű, 
színvonalas munkát vártam és 
kaptam tőletek. Munkatervünk-
ben kitűzött céljainknak sike-
rült eleget tennünk, a pályázati 
programokat sikerült hiányta-
lanul megvalósítanunk. Ez úton 
szeretnék köszönetet mondani 
nektek azért, hogy pedagógusi el-
hivatottságotokra mindig számít-
hattam. Munkánkat pedagógiai 
asszisztensek, és technikai sze-
mélyzet is hatékonyan segítette. 
Köszönet jár ezért nekik is.

Kedves Tanulóink!
ti is „munkás” tanévet tudhat-

tok magatok mögött, Nektek is 
tempós tanévet diktáltunk. A 
helyi tantervünkben megfogal-
mazott tananyag elvégzésén túl 
számtalan szakkörben dolgozhat-
tatok az idén.  
Jól működtek a tehetséggondozó 

és felzárkóztató, fejlesztő foglal-
kozások is. Művészeti iskolánk 73 
tanulónak biztosított színvonalas 
zeneoktatást. Kérlek Benneteket, 
hogy a felkínált lehetőségeket a 
jövőben is vegyétek igénybe, hi-
szen azok a tudásotok bővítését, 
elmélyítését, vagy felzárkózta-
tásotokat szolgálják, azonban 
szakkörre való jelentkezéskor 
vegyétek figyelembe, hogy az 
egy egész tanéves elköteleződést 
jelent.
A tanév során felmerült né-

hány általános problémát is 
meg kell említenem, amelyeket 
a jövőben jó lenne kiküszöbölni, 
vagy legalább is előfordulásukat 
minimálisra csökkenteni. Igen 
gyakorivá vált a tanulók körében 
a trágár beszéd és agresszív visel-
kedés. Egyesek észre sem veszik, 
hogy minden mondatukat durva 
töltelékszavakkal, káromkodá-
sokkal fűszerezik, sajnos ez már 

természetessé válik náluk. Mások 
jópofának vélt „beszólásokkal” 
akarják felhívni a figyelmet ma-
gukra, esetleg egy-egy jól irány-
zott ütéssel vagy lökéssel adnak 
nyomatékot szavaiknak, „csak 
úgy játékból”. Szeretném leszö-
gezni itt az iskola tanulóifjúsága 
és a szülők előtt, hogy a többsé-
günk nem tart igényt az ilyen 
jellegű feltűnősködésre, elutasítja 
azt, és a házirendünk értelmében 
minden esetben a legszigorúbban 
fogunk fellépni ellene. 
gondot jelent még a tanulói 

igazolt vagy igazolatlan hiány-
zások drasztikus emelkedése, 
és az indokolatlan iskolai mobil 
telefon használat. Házirendünk 
tartalmazza ezek szabályozását, 
kérem a jelenlévő szülőket, hogy 
legyenek partnereink ennek kö-
vetkezetes betartatásában.

Tisztelt Jelenlévők!
Iskolánk nevelőtestülete ebben 

a tanévben is igyekezett színes, 
sokrétű programokat biztosí-
tani, hogy mindenki jól érezze 
magát közöttünk. Voltak vidám 
és szomorú pillanataink, voltak 
ragyogó sikereink és esetenként 
kudarcaink is. Azon munkálkod-
tunk, hogy megteremtsük az el-
várások, igények és a pedagógiai 
programunkban megfogalmazot-
tak összhangját. 
Számos program között tartot-

tunk például egészségnapokat 
a közszolgálati egyetem hallga-
tói, valamint a magyar ifjúsági 
tornászválogatott önvédelmi 
bemutatójával, vércukorszint 
és vérnyomásméréssel. Meg-
hallgathattuk Kurdics Mihály 
előadását a drogok káros hatása-
iról, bejártuk londont és bécset 
a táMOP-pályázat finanszíro-
zásával, a másodikosok úszni 
tanulhattak, és a felső tagozato-
sok is többször ellátogathattak a 
kecskeméti uszodába a pályázat 
anyagi támogatásával. többször 
műsorral léptünk a város lakos-
sága és a szülők elé: nemzeti ün-
nepeink, október 23. és március 
15. alkalmából, anyák napján, 
vagy éppen az adventi gyertyák 
meggyújtásakor. tavasszal lel-
kesen gyűjtöttük a papírt. Jól 
szórakoztunk a farsangi bálon, 
közlekedési napon. rendhagyó 
oktatási programjaink is vol-
tak: pl. a fogyasztóvédelmi hét, 
erdei iskola vagy az esély órák. 
A sikerességhez szükség volt a 
jó szervezésre, a tanítók, alkal-
mazottak és gyerekek helytál-
lására, de a szülők segítségére 
is. több ízben jártunk múze-
umban, illetve színházban és 
láttunk cirkuszi bemutatót. Jól 
sikerültek az év végi osztályki-
rándulások is.

Kedves szülők!
köszönöm, hogy általában együtt 

gondolkodtak velünk, és rendez-
vényeinken számíthattunk Önök-
re. kollégáim nevében is ígérem, 
továbbra is azon munkálkodunk, 
hogy a ránk bízott gyerekekből 
a bennük rejlő értékeket minél 
nagyobb sikerrel és eredménnyel 
hozzuk felszínre.
Kérem, hogy törekedjünk arra, 

hogy az oktatásban-nevelésben 
résztvevő hármas - a tanító, a 
szülő és a tanuló - megtalálja 
az összhangot. Egy célért, a leg-
jobb módszerekkel és pedagógiai 
programmal szeretnénk dolgoz-
ni. Ehhez kérjük továbbra is az 
együttműködésüket.
Végezetül szeretnék köszönetet 

mondani a fenntartót képviselő 
tankerületnek, a működtető ön-
kormányzatnak, az intézményi 
tanácsnak, a SzMk vezetőségé-
nek, a hitoktatóknak, a szülők-

nek, az iskolán kívüli foglalko-
zások vezetőinek az egész éves 
munkájukért, valamint azért, 
hogy pozitív hozzáállásukkal, 
különböző területeken nyújtott 
segítségükkel segítették iskolánk 
hétköznapjait. 
Szeretném bejelenteni, hogy 

immár a megvalósítás időszakába 
érkezett Izsák város új iskolájá-
nak építése. A régi iskolát 2013. 
június 13-án elbúcsúztattuk, 
mintegy háromszáz „öregdiá-
kunk” tért be a délután folyamán 
egy kis nosztalgiázásra. A felső 
tagozat és az eltérő tantervű 
osztályok a következő tanévet 
az önkormányzat által bérelt, a 
sportcsarnok mellett felépítésre 
kerülő konténer tantermekben 
fogják megkezdeni, és mintegy 
tizenhat hónapon át tanulmá-
nyaikat kulturált körülmények 
között itt folytathatják az új is-
kola felépítéséig. Az alsó tagozat 
helye nem változik, ők továbbra 
is jelenlegi tantermeikben fognak 
tanulni az új iskola átadásáig. 
Előreláthatólag az ebédeltetés 
is bérelt konténer teremben fog 
megvalósulni. 
Mivel a központi iskola épülete 

a nyár végén lebontásra kerül, 
a nyári szünetben teljesen ki 
kell ürítenünk azt. Az ott lévő 
berendezés és eszközök egy része 
a konténer tantermekbe kerül, 
más része pedig e célra kijelölt tá-
roló helyen lesz beraktározva. A 
csomagolási és költöztetési mun-
kálatokhoz az osztályfőnökök 
nevében kérem a tisztelt Szülők 
és felsőbb osztályos tanulóink 
segítségét, felajánlását, szükség 
szerint, az osztályfőnökökkel való 
előzetes egyeztetés alapján.

Kedves gyerekek!
kérlek benneteket, hogy a nyári 

szünetben vigyázzatok maga-
tokra. Kerüljétek a veszélyes 
helyzeteket, ne vagánykodjatok 
feleslegesen. Vigyázzatok bicikli-
zésnél, fürdésnél, és mielőtt bár-
mit tesztek, gondoljátok át annak 
lehetséges következményeit. 
Jó egészséget, nagyon szép nya-

rat kívánok minden családnak: jó 
pihenést, izgalmas kiránduláso-
kat, táborozást, sok játékot, sok 
olvasást, és tartalmas felkészü-
lést a következő tanévre.
Ezen gondolatokkal a 2014/15-ös 

tanévet bezárom.
Gera Árpád Zoltánné 

intézményvezető

ISKOLÁNK TANULÓI ÉS 
OSZTÁLYFŐNÖKEIK

1.a osztály: 
Tumbász Mariann

1. beck Antonella
2. Bodor Zoltán
3. borbély Petra
4. Csík Iringó Judit
5. Csúzi barbara
6. Deák rebeka
7. Dubecz Vanda
8. Fórizs Adrián
9. kakulya Dóra
10. kanizsai Iringó
11. kelemen kíra
12. kolompár kevin
13. langó Csenge
14. lévay Márton János
15. Mezei Márton
16. Molnár Maxim
17. Nagy rebeka Jázmin
18. Németh boróka
19. Papp Norbert
20. Papp zsuzsa
21. Patai Dominik Patrik
22. Peiner Anna Petra
23. Pelejtei Panka
24. Szabó boglárka
25. Szalai Hanna
26. Szondy györgy
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1.b osztály: 
Tóth Edit

1. Aczél kevin
2. Bátri Boglárka
3. botka-Vincze richárd
4. Csépe Erzsébet
5. farkas Antónió
6. Farkas Melissza Szandra
7. farkas tamás
8. Flaisz Dániel
9. Hajagos Valter
10. Hajma Erika Angéla
11. Hevér Dominik
12. Horvát bianka
13. kabashi Vlera
14. kis Virág Nikolett
15. lenkes Nikolett kitti
16. Mészáros ramóna leila
17. Pálinkás-tóth lili
18. radics Nikolasz kevin
19. Sárközi Szintia krisztina
20. Szentmiklósi Dávid
21. teleki krisztián
22. Váradi Petra
23. Veres lászló
24. Vincze lilla
25. Virág lara
26. Virág Letti

2.a osztály: 
Molnárné Tóth Ibolya

1. balogh kamilla
2. Bartek Viktória
3. Ecsedi kristóf Márk
4. fazekas Melinda
5. fejes Cintia
6. Jakab Viktor
7. kalmár richárd Imre
8. Kovács Anita Boglárka
9. kovács Nándor
10. lázár Sándor ferenc
11. Mihály Máté
12. Sebők Vivien
13. Sponga roland zoltán
14. Szentmiklósi Máté
15. tamás Netti éva
16. tassi Dorina
17. Varga Nikolett
18. Vincze József Valentin
19. Vincze Marcell gergő 

2.b osztály: 
Kállainé Varga Erzsébet

1. Antal róza
2. bóbis Olivér
3. Czick Vivien
4. Czompa zsombor
5. Duráncsik Milán
6. édes Hanna zsófia
7. fazekas Petra
8. Fodor Mirella Hanna
9. Hajma Noel Dominik
10. Héjjas Nikolett
11. Juhász rozi
12. kovács gréta Hanna
13. Mezei zsanett
14. Páli Donát
15. Péter Márta Napsugár
16. Polyák tamás
17. rigó Szabolcs
18. tóth Evelin klára
19. tóth Marcell

2.c osztály: Szalai Krisztina
1. bálint Szebasztián
2. Balog Dávid
3. bangó Melissza
4. berkó Ivett
5. budai fanni
6. Csomor Szonja
7. Duráncsik Janka
8. fejszés gábor
9. futó Xavér
10. Hegedűs András
11. Hegedűs Hanna Panna
12. király bence Viktor
13. kis Annamária Magdolna
14. kovács klaudia Anita
15. krasnyánszki Domonik
16. kuti Szabolcs
17. Pópa Napsugár
18. rácz réka boglárka
19. tercsi borbála
20. tóth katalin 
21. tóth lili
22. Ungor Zoltán

3.a osztály: Dr. Reznerné 

Viczián Erzsébet
1. bognár bence
2. Cseh-Szakáll Milán
3. Cséplő zsófi
4. Csernák Márk
5. Csernák tamás
6. Kiss Beatrix
7. kolompár Valter
8. Mátyási Mónika
9. Nagy bianka rebeka
10. Nógrádi Anna
11. Patai benjamin gábor
12. Szabó Amanda
13. Szabó Anna
14. Szondy Anna
15. Ungor Edit
16. Ungor Eliz
17. Virágh Annabell
18. Virágh Eszter
19. zsoldos Márton

3.b osztály: 
Oláh Ibolya

1. babusa zoltán Szebasztián
2. Balog 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. kovács benett
12. Nagy Huba kende
13. Perjés kenéz
14. rácz Virág Emese
15. rádóczi Attila
16. Seres Vivien
17. toók Dániel Sándor
18. Vida András
19. Virág zoltán Márk

3.c osztály: Papp Zoltánné 
Bencze Éva

1. balog Milán
2. balogh babett Anna
3. basa István
4. bencsik István
5. bimbó Dóra
6. Börcsög Ferenc
7. Cserna álmos ákos
8. Csősz Dominik
9. farkas béla bence
10. Hajdú Dominik
11. Horváth Odett Csenge
12. Horváth Vanda
13. lakatos Norbert
14. Mikus ádám
15. Szabó Eszter
16. Szabó Milán
17. tercsi Márk Péter
18. Vámos Dezdemóna Vivien
19. Vida András

4.a osztály: 
Erősné Solti Gizella

1. Abonyi Hunor tamás
2. ádám Péter
3. balogh bálint károly
4. bencze Marcell
5. Czirjék Patrik
6. Csongrádi zsolt
7. farkas Anasztázia
8. Feró Jázmin
9. grizák Annamária Erika
10. Höss ferenc
11. kis Szilárd Szilveszter
12. lakatos Vivien Vanessza
13. Mata Cintia
14. Mészáros lilien
15. Papp Nándor
16. Patai Attila Márió
17. Patai rebeka
18. Pelejtei Hanga
19. Prikkel Noémi
20. révész rebeka Mária
21. Szarvas Vivien
22. tercsi balázs
23. Virágh Dorka

4.b osztály: 
Fodorné Bálint Éva

1. bátri Jázmin kíra
2. Bátri Milán
3. bócsai Alexandra
4. Csábi Petra
5. Csősz tamás ferenc

6. Fejszés Márk
7. Hajnal Mária Erika
8. Halmi Norbert Sándor
9. Hegedűs Csaba
10. Izsák Judit éva
11. Juhász Veronika
12. kovács Eliz
13. lázár lilla
14. Marton Márk
15. Mezei tamás
16. radics ramóna rozália
17. Somogyi Jázmin gréta
18. Szabó Enikő
19. termul Petra
20. tóth krisztián
21. tóth rebeka
22. trepák Mihály
23. Vida Jonatán

5.a osztály:
Briglovicsné Janovics Éva

1. baracskai Dávid
2. Bonea Konstantina
3. bukovszki lili
4. Csizmadia bence zoltán
5. édes barnabás ferenc
6. Hevér Izabella
7. Horváth Anita
8. Juhász Attila
9. kiss rajmond
10. kocsis geanina Mária
11. krizsák Máté
12. Molnár kleopátra
13. Németh Hanga
14. Péter Debóra
15. ritter Patrik zoltán
16. Szabó barnabás
17. tószegi Dániel
18. Varga Erika
19. Virág bernadett
20. Varga zsuzsanna katalin

5.b osztály: 
Gila Erzsébet

19. Aczél Petra
20. bangó georgina
21. budai áron
22. Duráncsik Sándor
23. farkas Viktória
24. fazekas zoltán
25. Jakab István Erik
26. Kamasz Dávid
27. kovács kendra
28. Lévai Bernadett
29. Maráczi Patrik
30. Patai ferenc
31. Pintér Valentina Edina
32. Pópa Szabolcs
33. Sebestyén Dániel
34. Sponga barnabás
35. Vincze réka

5.c osztály: 
Bíró Jánosné

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. Jávorka Izabella
10. kiss Cintia
11. kiss kitti
12. Mezei Eszter Anna
13. Nagy Márk
14. Perjés bendegúz
15. Szabó zsanett
16. turcsán Patrik lászló
17. Ungor Anett
18. Ungor bence
19. Urbán Mercédesz
20. Varga zsolt

6.a osztály: Katzenbachné 
Csengődi Edit

1. Andrási Nikolett
2. bárány Csilla
3. buha róbert
4. Csábi gábor
5. Cseh Dorina
6. Cseh- Szakáll bianka
7. Csernák Csaba József
8. Farkas Dániel
9. fodor Erika
10. Hajdú gergely Mihály
11. Horváth Szabina

12. Horváth Szandra
13. kovács Anikó
14. kovács gábor
15. Mezei kristóf
16. Mikus Izabella
17. Mónus gréta Hanna
18. Németh Janka
19. Nógrádi kata
20. Patai richárd
21. Patai róbert
22. Somogyi Kitti
23. Szabó gréta
24. Vékony kristóf

6.b osztály: 
Dr. Turainé Lakatos Edit

1. bárdi barna
2. Bodza Hanna
3. Csongrádi Attila
4. Deák trisztán
5. fejes Nikolett
6. garai Csenge
7. Juhász Dávid
8. Juhász Jázmin Katica
9. kátai kitti
10. krasnyánszki Netta
11. lakos lajos
12. lestár Dávid
13. Márkus lászló
14. Mazuk bence Mihály
15. Mezei Dóra
16. Mislei Martin András
17. Patai róbert
18. Péter Dániel
19. tóth Martin
20. Varga Izabella

7.a osztály: 
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. kovács gergő
12. kuti Dávid
13. radics Dezideráta
14. Süketes zoltán
15. Szabó Petra Diána
16. Szarka Henrietta
17. toók boglárka

7.b osztály: 
Kapás Zoltánné

1. Antal Mihály Viktor
2. Bálint Adrián
3. bátri krisztofer
4. béres bettina
5. bócsai leonetta
6. Fodor Károly 
7. fórizs István károly
8. Fucskó Panna
9. kiss lili
10. kiss Martin
11. kurucz ádám
12. Miskovicz Alexa Dina
13. Pickermann gréta
14. rádóczi István
15. Szabó Anita
16. Virág Vivien
17. Vlaszák fanni

7.c osztály: 
Gréczi Gábor

1. bíró Dávid
2. Csépe Erzsébet
3. Csomor áron
4. édes András Imre
5. fenyvesi katinka
6. gyenizse boglárka
7. Haász Cintia
8. Hajma András
9. Hajma Noémi
10. Juhász Sámuel
11. kiss Martina
12. langó barnabás
13. Marton Mirella
14. Mózes lászló Máté
15. Ö. kovács Petra Szilvia
16. tamás Milán
17. téglás Máté István
18. Ungor Enrico
19. Varga zsombor

20. Vida Hanna
21. Virágh Izabella
22. zeleni gergő
23. Duráncsik laura

SNI 2-6. d: Tóth Klára
1. fórizs Amanda
2. radics Alexandra
3. Márkus Vanessza
4. Polgári István
5. radics krisztofer
6. radics györgy
7. Csányi Melinda
8. Varga zsuzsanna Erzsébet

SNI 3-5. d: 
Balogh Zsuzsanna

1. lakatos Adrián
2. Patai Dávid
3. radics Dorina ágota
4. Patai Andor
5. Patai richárd Csaba 
6. Varga László

SNI 7-8. d: Terecskei Zsoltné
1. Juhász krisztián
2. Lakatos Arnold
3. radics Mária
4. Almási Dávid lászló 
5. Almási István József
6. Juhász richárd
7. Polgár József
8. Polgári József
9. radics richárd Dávid
10. Varga István

Napközis csoportvezetők: Be-
szedics Ferencné, Dudás László, 
Hajmáné farkas éva, kollárné 
Cséplő gabriella, Pálinkás-tóth 
Edina, Szabadszállási Dorina, 
Szabóné Harsányi Erika, Vörös 
Anita
Nem osztályfőnökök: Besze-

dics ferencné, kollárné Cséplő 
gabriella, Szabóné Harsányi Eri-
ka, Szabadszállási Dorina, Vörös 
Anita, Eszik Judit, Csontosné 
Csősz Erzsébet, földinszki Janka, 
Perjésné kiss Etelka, kurdik ág-
nes, Hajmáné farkas éva, farkas 
Orsolya, Szabó Erzsébet, Pálin-
kás-tóth Edina, Dudás lászló, 
Muskó gabriella
Fejlesztőpedagógusok: a Pe-

dagógiai Szakszolgálat megbízá-
sából Muskó gabriella, kállainé 
Varga Erzsébet, Dr. reznerné 
Viczián Erzsébet, terecskei zsolt-
né, tóth Edit, tóth klára, SNI 
fejlesztést végzett óraadóként az 
EgyMI megbízásából Némedi 
Jánosné, terecskei zsoltné és 
Muskó gabriella.
Részmunkaidős, óraadó: 

Stenczel ferencné (társastánc), 
lukács lászló (néptánc), lukács-
né Haránt Eszter (néptánc)
Pedagógiai asszisztens: Halász 

teréz, Orbán Hajnalka Noémi
Gyógypedagógiai asszisz-

tens: Vida Angéla
Művészeti iskola dolgozói: 

bíró Jánosné, farkas Orsolya, 
Honti györgy, Nagy-kanász Sza-
bolcs, Seres József, Szűcsné Sátor-
hegyi Erzsébet, tóth ferenc
Gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős: Balogh Zsuzsanna, Brig-
lovicsné Janovics éva, Erősné 
Solti gizella, Eszik Judit
Iskolatitkár: Bognár Erika, 

Orbán Hajnalka Noémi
Rendszergazda: Nagy Mihály
Technikai dolgozók: Balog 

Anita, berkesné gyurik gizella, 
kiss lászlóné, Nagy árpádné, 
Szijjártó teréz, tóth tibor 
Gyesen, gyeden lévő peda-

gógusaink: kisné Cseri Erika, 
Kovács Edina Eszter, Lévay-
Szabó krisztina, Vinczéné bagó 
gyöngyvér 
Könyvtáros tanító: Papp Zol-

tánné bencze éva
Média, Kölyök Tv, Suli rádió 

szakkörvezető: Némedi János
Lovaskultúra oktató: turcsán 

István
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Hitoktatók: Földvári József, 
földvári Józsefné (római katoli-
kus Egyház), Nagy árpád, Nagyné 
Igaz Melinda Sára (református 
Egyház), Deák Péter (Hit gyü-
lekezete)

AZ INTÉZMÉNYI 
TANÁCS FELNŐTT ÉS 

IFJÚSÁGI 
DÍJAZOTTJAI

A táncsics Mihály általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Intézményi tanácsa, a 2014/2015-
ös tanévben végzett átlagon felüli 
tevékenységük, valamint a kö-
zösségi élet erősítéséért végzett 
munkájuk elismeréséül, az általa 
alapított díjakban részesítette:

Szily Kálmán-életmű díj
Erősné Solti gizella tanítónő
Szily Kálmán-szülői díj
Kovács Mária 
Táncsics Mihály-díj
Molnárné tóth Ibolya tanítónő
Szabó József tanár
Táncsics Mihály-díj ifjúsági 

fokozat
Csontos Viktória 8.a
Kocsis Patrícia Lilla 8.a
Kocsis Dominika Lola 8.a
k. Szabó Márta Inez 8.b
Szalai zalán Márk 8.b
Prikidánovics Márk 8.b
Százszorszép-díj
Juhász richárd 8.d
Kincskereső-díj
Prikkel Noémi 4.a
Papp Nándor  4.a
tóth rebeka 4.b
kovács Eliz 4.b
Vida Jonatán 4.b
A díjakat Hajdúné Szrapkó Judit 

szobrászművész, iskolánk volt 
diákja készítette.
A kitüntetettek eredményes 

tevékenységét az Intézményi 
tanács megköszöni, és további 
munkájukhoz sok sikert kíván.

Némedi János, 
az Intézményi Tanács elnöke

KOVÁCS GYULA KIMŰ-
VELT EMBERFŐK ALA-
PÍTVÁNY DÍJAZOTTJAI

Felnőtt díjazottak: 
ázsóth Ilona, tumbász Mari-

ann
Kitüntetésben részesülő alsó 

és felső tagozatos tanulóink:
Németh boróka 1. a
Futó Xavér 2. c 
zsoldos Márton 3. a 
Mészáros lilien 4. a
kocsis geanina 5. a
Mikus Izabella 6. a
Vida Hanna 7. c
fekete kitti 8. b 
Hittan – Református:
Polgár József 8.d
Hittan – Katolikus:
Kiss Nadin 8.a
Továbbtanuláshoz támoga-

tást kapott:
Almási István József 8.d

A Szülői Munkaközösség min-
den évben könyvjutalomban része-
síti azokat a ballagó tanulókat, akik 
elvégezték a zeneoktatás 6 évfo-
lyamát. Az idei díjazottak: Almási 
Dávid 8.d, Dóczi Dávid 8.a, K. 
Szabó Márta Inez 8.b, Prikidá-
novics Márk 8.b, Rőfi Melinda 
8.b, Polgár József 8.d.  

ALSÓ TAGOZATOS VER-
SENYEK EREDMÉNYEI A 
2014/2015-ÖS TANÉVBEN

2014. október - Versmondó 
verseny
1-2. évfolyam
I. helyezett: Antal Róza 2.b

II. helyezett: Fodor Mirella 2.b
III. helyezett: Rácz Réka 2.c
3.-4. évfolyam
I. helyezett: Zsoldos Márton 3.a
II. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
III. helyezett: Pelejtei Hanga 4.a

2015. február - Mesemondó 
verseny
1-2. évfolyam
I. helyezett: Juhász Rozi 2.b
II. helyezett: Csomor Szonja 2.c
III. helyezett: Antal Róza 2.b
3-4. évfolyam
I. helyezett: Zsoldos Márton 3.a
II. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
III. helyezett: Pelejtei Hanga 4.a

A korosztályok l. helyezettjei ápri-
lisban a felsőlajosi körzeti versenyen 
képviselték iskolánkat. Itt Zsoldos 
Márton megszerezte az I. helyet, 
örömet szerezve a közönségnek és 
iskolájának.

2015. - Matematika verseny
2. évfolyam
I. helyezett: Tóth Marcell 2.b
II. helyezet: Futó Xavér 2.c
III. helyezett: Polyák Tamás 2.b
3. évfolyam
I. helyezett: Szondy Anna 3.a
II. helyezett: Bránya Adrienn 3.b
III. helyezett: Rácz Virág Emese 3.b
4. évfolyam
I. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
II. helyezett: Hajnal Mária 4.b, 

Mészáros Lilien 4.a, Papp Nán-
dor 4.a
III. helyezett: Kovács Eliz 4. b, Csősz 

Tamás 4.b, Fejszés Márk 4.b

A 3-4. évfolyam legjobbjai Orgo-
ványon összemérhették tudásukat 
a terület legjobbjaival. Itt bránya 
Adrienn 4., Rácz Virág Eme-
se 5., Szondy Anna 8. helyen 
végzett.

2015. március - Helyesírás 
verseny
2. évfolyam
I. helyezett: Édes Hanna 2.b
II. helyezett: Hegedűs Hanna 

Panna 2.c
III. helyezett: Tamás Netti 2.a
3. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Amanda 3.a
II. helyezett: Zsoldos Márton 3.a
III. helyezett: Szabó Milán 3.c
4. évfolyam:
I. helyezett: Hajnal Mária 4.b
II. helyezett: Mészáros Lilien 4.a
III. helyezett: Tóth Rebeka 4.b

évfolyamonként a három legered-
ményesebb tanuló a jakabszállási 
körzeti helyesírási versenyen kép-
viselhette iskolánkat. Itt legeredmé-
nyesebben Szabó Milán szerepelt 
elérve évfolyamában a 11. helyet.

2015. április - Olvasás verseny
2. évfolyam:
I. helyezett: Futó Xavér 2.c, Bar-

tek Viktória 2.a
II. helyezett: Balogh Dávid 2.c
III. helyezett: Mezei Zsanett 2.b
3. évfolyam:
I. helyezett: Perjés Kenéz 3.b
II. helyezett: Szabó Milán 3.c, 

Nagy Huba 3.b, Zsoldos Már-
ton 3.a
III. helyezett: Bránya Adrienn 3.b
4. évfolyam:
I. helyezett: Tóth Rebeka 4.b
II. helyezett: Révész Rebeka 4.a
III. helyezett: Papp Nándor 4.a

A Suli-Hód országos levelező fel-
adatmegoldó versenyén Mezei 
Tamás 4. b osztályos tanuló ma-
gyar irodalom tantárgyból II., Édes 
Hanna 2. b osztályos tanuló III., 
osztálytársa Tóth Marcell 2. b IV. 
helyezést ért el matematikából.

bendegúz gyermek –és Ifjúsági 
Akadémia tanulmányi versenyén 

arany fokozatot ért el és a megyei 
döntőig jutott Tóth Rebeka 4. b 
osztályos tanuló magyar tantárgy-
ból.

FELSŐ TAGOZATOS 
VERSENYEK EREDMÉ-

NYEI A 2014/2015-ÖS 
TANÉVBEN

ANGOL
* A felső évfolyam angol nyelvet 

tanuló diákjai egy házi fordítóver-
senyen vettek részt 2014 szept-
emberében. Az elért helyezések a 
következők lettek:
5. évfolyam: 
I. helyezett: Kocsis Geanina 

5.a
II. helyezett: Sebestyén Dániel 

5.b
6. évfolyam: 
I. helyezett: Bodza Hanna 6.b
7. évfolyam:
I helyezett: Mózes László 7.c
II helyezett: Zeleni Gergő 7.c
III. helyezett: Pickermann 

Gréta 7.b
8. évfolyam:
I. helyezett: K. Szabó Márta 

Inez 8.b
II. helyezett: Kovács Brenda 

8.b
III. helyezett: Nagy Bíborka 

8.b

* A tanulók egy kétfordulós nyel-
vi versenyen vettek részt 2014. 
október, november hónapban. 
Az angol nyelvű verseny témája 
a Halloween volt. 4-5 fős csopor-
tokban dolgoztak és gyűjtötték a 
pontokat. 
Az 5-6. évfolyam csapatai közül 

csak ötödikes csapat ért el dobogós 
helyezést.
I. hely: Juhász Attila 5.a, Se-

bestyén Dániel 5.b, Kamasz 
Dávid 5.b, Fazekas Zoltán 
5.b
II. hely: Szabó Zsanett, Ungor 

Anett, Ungor Bence, Nagy 
Márk, Fodor Dániel 5.c
III. hely: Kocsis Geanina Má-

ria 5.a, Bonea Konstantina 
5.a, Molnár Kleopátra 5.a, 
Aczél Petra 5.b
A 7-8. évfolyam eredményei a 

következők:
I. hely: Langó Barnabás, Mó-

zes László, Kiss Martina, Haj-
ma Noémi, Vida Hanna 7.c

II. hely: Csomor Áron, Édes 
András, Juhász Sámuel, Var-
ga Zsombor, Zeleni Gergő 7.c
* A 7. osztályos tanulók közül 

angol nyelvi levelezőversenyen vett 
részt négy tanuló: Pickermann 
Gréta, Miskovicz Alexa, Süke-
tes Zoltán és Zeleni Gergő. A 
tanulók 32. helyezést értek el 65 
ponttal.
* A kecskeméti Katona József 

Könyvtár, az Alternative English 
School és a Europe Direct Infor-
mációs Hálózat által meghirdetett 
„Mesélj Európa! – tales from 
Europe” angol nyelvű vetélkedőre 
nevezett 15 diákunk. 
   két 5 fős ötödik évfolyamos cso-

port nevezett illetve egy hatodikos. 
5.a és b osztályokból Sebestyén 
Dániel, Kamasz Dávid/Fazekas 
Zoltán, Bonea Konstantina, 
Kocsis Geanina Mária, Péter 
Debóra; az 5. c-ből Perjés Bende-
gúz, Nagy Márk, Ungor Anett, 
Ungor Bence és Varga Zsolt. 
A 6. b osztályból Bodza Hanna, 
Juhász Jázmin Katica, Varga 
Izabella, Mezei Dóra és Kras-
nyánszki Netta.
Az elődöntőt békéscsabán ren-

dezték, amire az ötödikes csapatok 
jutottak be. A csapatok feladata 
egy meghatározott európai uniós 
tagállam választott népmeséjének 
színpadra vitele volt. Itt nem értek 
el dobogós helyezést, de a részvételt 
nagyon élvezték, rengeteget tanul-
tak és sok tapasztalatot szereztek. 
Ez az összes részt vevő gyerekre 
vonatkozik.

felkészítő tanárok: Csontosné 
Csősz Erzsébet, Kurdik Ágnes, 
Szabó Erzsébet
Mózes László 7. c osztályos 

tanuló a bendegúz levelezős Ver-
seny országos szóbeli döntőjében 
angol tantárgyból I. helyezést 
ért el.

NÉMET
A német nyelvet tanuló felső 

tagozatos diákok az idén sokat 
versenyeztek.
* A két helyi, egész éven át tartó 

versenyen a tanulók több mint fele 
vett részt. A helyezettek:
„Házi” verseny
I. helyezett: Basa Mónika 5.c
II. helyezett: Ficsor Flávia 7.a

„Hozom-viszem” verseny
I. helyezett: Mikus Izabella 

6.a
II. helyezett: Ungor Enrico 7.c
III. helyezett: Ö. Kovács Petra 

7.c
* Az ősszel megrendezett, már 

hagyományosnak számító fordító 
verseny a következő eredménnyel 
zárult:
5. évfolyam:
I. helyezett: Csomor Zsombor 

5.c, Lévai Bernadett 5.b
II. helyezett: Geiger Dávid 5.c
III. helyezett: Németh Hanga 

5.a
6. évfolyam:
I. helyezett: garai Csenge 6.b, 

Mikus Izabella 6.a
7. évfolyam:
I. helyezett: Ö. Kovács Petra 

7.c
II. helyezett: Haász Cintia 7.c
III. helyezett: Virágh Izabell 

7.c, Marton Mirella 7.c
8. évfolyam:
I. helyezett: Varga József 8.a, 

Prikidánovics Márk 8.b

* Az 5. évfolyam a tanév során 
több mint 30 német közmon-
dást tanult, és ezek ismeretéről 
számot is adtak. Négy hibátlan 
megoldás született: Édes Bar-
nabás 5.a, Fekete Lajos 5.c, 
Csomor Zsombor 5.c, Geiger 
Dávid 5.c

* tanulóink az iskolán kívül is 
megmérették magukat. Két közép-
iskola versenyeibe neveztek be.
A katona József gimnázium fordí-

tóversenyén Haász Cintia, Mar-
ton Mirella, Virágh Izabell és 
Ö. Kovács Petra (7. c osztály) 
vett részt.
A református gimnázium német 

vetélkedőjén Garai Csenge (6.b) 
Mezei Kristóf, Mikus Izabella, 
Somogyi Kitti (6.a osztály) Ha-
ász Cintia, Marton Mirella és Ö. 
Kovács Petra (7. c) tette próbára 
tudását.
A Széchenyi István Idegenforgalmi 

és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
német nyelvi versenyének második 
fordulójába bejutott és ott 2. helye-
zést ért el Prikidánovics Márk.
gratulálunk a tanulóknak a szép 

eredményekhez, további sikeres 
versenyzést és nyelvtanulást kívá-
nunk!
Szervező és felkészítő tanárok: 

Hajmáné Farkas Éva, Katzen-
bachné Csengődi Edit

MATEMATIKA
* Háziverseny
2014. november 17-én házi ma-

tematika versenyt tartottunk a 
felső tagozatosoknak, amelyen 65 
tanuló vett részt. Eredmények:
5. évfolyam
I. helyezett: Lévai Bernadett 5.b
II. helyezett: Szabó Zsanett 5.c
III. helyezett: Geiger Dávid 5.c
6. évfolyam
I. helyezett: Cseh Dorina 6.a

Zsoldos Márton 3.a

Tóth Rebeka 4.b
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II. helyezett: Somogyi Kitti 6.a
III. helyezett: Deák Trisztán 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Kiss Martina 7.c
II. helyezett: Haász Cintia 7.c
III. helyezett: Marton Mirella 7.c
8. évfolyam
I. helyezett: Koncsik Tamás 8.a
II. helyezett: Nagy Bíborka 8.b
III. helyezett: Dóczi Dávid 8.a

* Széchenyi István Matema-
tikaverseny
2015. január 30-án ágasegyhá-

zán rendezték meg a Széchenyi 
István Matematikaversenyt felső 
tagozatosoknak. Iskolánkat négy 
tanuló képviselte, nagyon szép 
eredményt értek el. A nyolc kör-
nyékbeli általános iskola közötti 
versenyben csapatunk 3. helyezett 
lett. Az évfolyamonkénti egyéni 
versenyben is kiemelkedő eredmé-
nyek születtek: Lévai Bernadett 
(5.b) 1. hely, Cseh Dorina (6.a) 
4. hely, Kiss Martina (7.c) 2. 
hely, Koncsik Tamás (8.a) 8. 
hely.
felkészítő és szervező tanárok: 

Csontosné Csősz Erzsébet, 
Dr. Turainé Lakatos Edit, 
Eszik Judit, Geigerné Kovács 
Viktória

MAGYAR
* Szavalóverseny
2014. november 27-én rendeztük 

meg a felső tagozatosok számára 
meghirdetett Balogh Józsefné 
zsuzsika tanárnő emlékére szer-
vezett házi szavalóversenyün-
ket. A nyertesek könyvjutalmat 
kaptak.
5-6.évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 5.b
II. helyezett: Mezei Kristóf 6.a és 

Nagy Márk 5.c
III. helyezett: Mezei Eszter Anna 

5.c és Péter Debóra 5.a
7-8. évfolyam:
I. helyezett: Csontos Viktória 8.a
II. helyezett: Ö. Kovács Petra 7.c
III. hely.: Kocsis Dominika 8.a

* Kazinczy Ferenc Szép Magyar 
Beszéd verseny
2014. december 9-én rendeztük 

meg a felső tagozatosok részére 
a Szép Magyar Beszéd versenyt, 
amelynek eredményei:
5. évfolyam
I. helyezett: Kocsis Geanina 5.a
II. helyezett: Hevér Izabella 5.a
III. helyezett: Csomor Zsombor 

és Nagy Márk 5.c
6. évfolyam
I. helyezett: Horváth Szandra 6.a
II. helyezett: Krasnyánszki Net-

ta 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Miskovicz Alexa 7.b
II. helyezett: Csépe Erzsébet 7.c
8. évfolyam
I. helyezett: Kovács Brenda 8.b
II. helyezett: Csontos Viktória 8.a 
A helyezést elértek tárgyjutalom-

ban részesültek.

* Szövegértő verseny
2015. február 11-én tartottuk 

meg a felső tagozatosok számára 
meghirdetett szövegértő olvasás 
versenyünket, amelyben a részt-
vevők számot adhattak arról, 
hogy mennyire képesek egy adott 
szöveg feldolgozására. Az ered-
mények:
5. évfolyam:
1. helyezett: Sebestyén Dániel 5.b
2. helyezett: Kocsis Geanina 

5.a és Nagy Márk 5.c
6. évfolyam:
1. helyezett: Cseh Dorina 6.a
2. helyezett: Krasnyánszki Net-

ta 6.b és Mezei Kristóf 6.a
7. évfolyam:
1. helyezett: Pickerman Gréta 7.b
2. helyezett: Fodor Károly 7.b 

és Mózes László 7.c
8. évfolyam:
1. helyezett: K. Szabó Márta 

Inez 8.b
2. helyezett: Csontos Viktória 

8.a és Nagy Bíborka 8.b
A nyertesek könyvet és tárgyju-

talmat kaptak.
felkészítő és szervező tanárok: 

Kapás Zoltánné, Gera Árpád 
Zoltánné, Földinszki Janka, 
Perjésné Kiss Etelka

TÖRTÉNELEM 
* Háziverseny
Az idei tanévben ismét megren-

dezésre került a felső tagozatosok 
körében a történelem háziver-
seny, melyen összesen 69 tanuló 
vett részt. Az eredmények:
5. évfolyam
1. helyezett: Mezei Eszter 5.c
2. helyezett: Jávorka Izabel-

la és Csomor Zsombor 5.c, 
Duráncsik Sándor 5.b
3. helyezett: Molnár Kleopátra 5.a
6. évfolyam
1. helyezett: Mezei Kristóf 6.a
2. helyezett: Fodor Erika és 

Vékony Kristóf 6.a
3. helyezett: Mezei Dóra és 

Juhász Jázmin 6.b
7. évfolyam
1. helyezett: Marton Mirella 7.c
2. helyezett: Varga Zsombor 7.c
3. helyezett: Langó Barnabás 7.c
8. évfolyam
1. helyezett: Rőfi Melinda 8.b
2. helyezett: K. Szabó Inez 8.b
3. helyezett: Kocsis Patrícia 

8.a és Nagy Bíborka 8.b
Szervező tanár: Ázsóth Ilona

GYÖNGYHALÁSZ VERSENY
Az előző évekhez hasonlóan 

kiemelten fontos volt, hogy minél 
több versenyen indítsuk diákjain-
kat, ami a tehetséggondozás egyik 
formája. Ebben a tanévben is 7 
tanuló nevezett a „gyöngyhalász” 
internetes tanulmányi tehetség-
gondozó versenyre. A gyerekek 
kitartóan, minden hónapban meg-
oldották a feladatokat és tanári se-
gítséggel e-mailben küldték vissza 
a kitöltött feladatlapokat. 

Ebben a tanévben a versenyt 
kiíró intézmény tatabányán 
országos döntőt rendezett a leg-
jobban teljesítő diákoknak ahová 
3 tanulónk jutott be. Nagyon szép 
eredményeket értek el: Almási 
István József 8. d 2. helyezést 
ért el matematikából, Juhász 
Richárd 8.d 5. helyezést ter-
mészetismeret témakörből, Már-
kus Vanessza 6. d osztályos 
tanítványunk történelem 
tantárgyból 3. helyezést ért el. 
A többi tanuló is eredményesen 
szerepelt, mindenki oklevelet ka-
pott jutalmul. gratulálunk nekik 
és felkészítő tanáraiknak is. 

Terecskei Zsoltné 
gyógypedagógus

ORSZÁGOS SZÉPÍRÓ 
VERSENY

Ebben a tanévben is megren-
deztük a Sajátos Nevelési Igényű 
tehetségeket Segítő tanács felhí-
vására a házi szépíró versenyün-
ket. Az eltérő tantervű tagozat 
tanulói itt együtt versenyeztek 
az iskola összes fejlesztős tanuló-
jával. A tanulókat már előzetesen 
regisztrálni kellett az SNItSt 

honlapján. 
A járási versenyre kiskőrösön 

került sor, ahová iskolánk 14 
SNI és btM tanulója jutott be. 
Nagyon szép eredmények szület-
tek: 4 btM tanulónk továbbjutott 
a megyei versenyre is: Kalmár 
Richárd Imre 2.a, Szarvas Vi-
vien 4.a, Farkas Viktória 5.b, 
Szabó Barnabás 5.a.

A megyei versenyen is kitettek 
tanulóink magukért, Farkas 
Viktória 5.b osztályos tanuló 
bejutott a budapesten megren-
dezett országos döntőre is. Vele 
egy élményekben gazdag napot 
tölthettünk el Budapesten a Nagy 
Imre általános Iskolában.

Terecskei Zsoltné 
gyógypedagógus

ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁS
A zeneiskola létszáma 73 fő. 

Kiegyensúlyozott oktatás folyik, 
a tehetséggondozás mellett fon-
tos szerepet kap a tanulásban 
akadályozott, hátrányos helyzetű 
gyerekek képességeinek komplex 
fejlesztése. A tehetséggondozás 
lényeges eleme az ügyes tanulók 
bemutatókon, versenyeken való 
indítása. A versenyek nagy részét 
inkább a II. félévben rendezik 
meg. A kiskőrösi EgyMI október-
ben tartott a speciális iskolások 
részére különböző művészeti 
ágakban bemutatót, ahol Almási 
Dávid 8. d osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el.
A hangszeres és hangszereket 

kiegészítő eszközök állománya 
bővült 4 darab negyedes hegedű-
vel és 1 darab minőségi zongora-
székkel. Ebben a tanévben is nagy 
sikerrel tartotta meg a művésze-
ti iskola hagyományos adventi 
hangversenyét, ahol a gyerekek 
és a művésztanárok is zenéltek 
a közönség megelégedésére.  A 
különböző iskolai és városi szintű 
rendezvények állandó szereplői 
a művészeti iskola tanulói. Az 
énekkar ebben a tanévben 17 fővel 
működik.
több jeles esemény is gazdagítot-

ta a művészeti iskola repertoárját 
a 2015-ös év első felében. február 
elején kiskőrösre utazott 6 lány az 
énekkarosok közül regionális nép-
daléneklési versenyre, ahol egyéni 
kategóriában Tóth Rebeka 4. 
b osztályos tanuló II. helyezést 
ért el. Csoportos népdaléneklési 
kategóriában ezüstminősítést 
sikerült szerezni.  április elején 
Halmi Norbert Sándor 4. b 
osztályos tehetséges tanulónk 
jutott el törökszentmiklósra, egy 
nemzetközi hegedűversenyre, 
ahol eredményesen szerepelt 
korcsoportjában.
A táncsics nap alkalmából ke-

rült megrendezésre egy népzenei 
bemutató, ahol iskolánk énekka-
rosai és hangszeresei mutatták 
be énekes és zenei tudásukat. 
Elhangzott népi játék, népdal-
csokor citerazenekari kísérettel, 
szóló ének, népi furulya - és ci-
terajáték. Májusban anyák napi 
hangversenyt tartott a hegedű – és 
furulya tanszak. Farkas Orsolya 
tanárnő és Honti György tanár 
növendékei köszöntötték az édes-
anyákat. Ebben a hónapban négy 
tanulónk képviselte iskolánkat a 
„Muzsikáljunk együtt” orgová-

nyi zeneiskolai találkozón, ahol 
külön dicséretben részesültek 
a zsűri elnökétől. Május végén 
és június elején sikeresen adtak 
számot hangszeres tudásukról 
a zeneiskola növendékei a tanév 
végi vizsgán. A művészeti iskola 
tanulói és az énekkaros lányok 
egész tanévben gazdagították az 
iskolai – és városi ünnepségek 
színvonalát. Ebben a tanévben 6 
nyolcadikos tanulónk fejezte be a 
zeneiskolai tanulmányait.
A zeneiskola hangszerállománya 

bővült egy fuvolával és egy kürttel, 
amit egy vállalkozói felajánlásból 
sikerült megvennie az iskolának. 
Eredményes és programokban 
gazdag tanévet zártunk. 

Bíró Jánosné

SPORT
* Aerobic 
A heti egy alkalommal működő 

szakkört szeptemberben 14 fővel 
kezdtük. Alsós és felsős gyerekek 
részvételével működött a zenés, 
táncos foglalkozás. A mozgásk-
oordináció és a ritmusérzék fej-
lesztése mellett a zenés koreográ-
fiák betanulásával, gyakorlásával 
teltek el az aerobic órák. több 
városi rendezvényen is lehetősé-
get kaptunk a bemutatkozásra. 
Örömmel szerepelt a csoport a 
Sárfehér Napokon és az iskolai 
farsangi bálon.

Szabóné Pápa Edit

* Kosárlabda
Az 2014/2015-ös 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 foglalkozá-
sokat alkalmanként még 5-6 fő 
látogatta, belelkesedve, majd 
minden kitartást mellőzve elma-
radtak és néhány hét után újra 
bekapcsolódtak az edzési mun-
kába. Sajnos ebben a tanévben, 
egy korcsoportban sem volt annyi 
játékos, hogy bajnokságban részt 
vehettünk volna. Így a tanév során 
tömegsport jelleggel működtünk. 
A következő tanévben a sportág 
népszerűsítésével, bővíteni kíván-
juk a résztvevők létszámát. 

Némedi János

* Kölyökatlétika 
kettő alsós csoporttal indult 

szeptemberben a kölyökatlétika 
edzés. Az atlétikai alapmozgások 
játékos fejlesztésével teltek az 
órák. Az edzéseket színessé és 
érdekessé tették a különféle új 
eszközök, melyeket a gyerekek 
nagyon szívesen használtak. 

Szabóné Pápa Edit, 
Gréczi Gábor

* Labdarúgás
Az idei tanévben négy fiú és két 

leány sportcsoporttal indultunk. 
tanulóink a Diákolimpiai verse-
nyek mellett a Bozsik Intézményi 
Programban, valamint - köszön-
hetően az Izsáki Sárfehér Sport-
egyesülettel történő együttműkö-
désnek – meghívásos versenyeken 
is szerepelhettek. Így biztosítva 
volt minden korosztálynak a 
megfelelő számú megmérettetés, 
melyek sikerélményekkel is pá-
rosultak.  A bozsik Programban 
történő szereplésünknek köszön-
hetően iskolánk ebben a tanévben 
is sporteszköz támogatásban 
részesült. A tanulók lelkesen 
látogatták a heti két alkalommal 
történő foglalkozásokat. 

Gréczi Gábor
* Torna
Heti rendszerességgel két cso-

portra bontva tornáztak a ver-

senytorna iránt érdeklődő di-
ákjaink. továbbra is az alsósok 
között kedveltebb a tornasport. 
Egyre több leány érdeklődik a 
versenytorna iránt, de egyelőre 
csak a fiú vonalon veszünk részt 
a versenyeken. Sajnos a gyerekek 
nagyszámú délutáni elfoglaltsá-
ga miatt az edzéseken alsósok 
és felsősök együtt gyakorolnak, 
pedig eredményesebb lenne, ha 
korcsoportokra bontva sikerülne 
megtartani a foglalkozásokat. A 
versenyzési lehetőségek – az anya-
gi támogatás csökkenése miatt 
- jelentősen beszűkültek ebben a 
tanévben. Az Alapfokú Diákver-
senyek és a Diákolimpia fordulói 
mellett, csak néhány Bács-Kiskun 
megyében megrendezett felkészü-
lési versenyre jutottunk el. A ke-
vés megmérettetés, a folyamatos 
visszajelzések hiánya meglátszó-
dott a gyerekek teljesítményén. 
   Az Alapfokú Diákversenyek és 

a Diákolimpia megyei döntőjében 
mindkét alkalommal megnyerték 
a versenyt a II. korcsoportosok, 
a III-IV. korcsoportosok pedig 2. 
helyezettek lettek. A torna Diák-
olimpia Országos Elődöntőjében 
a II. korcsoportosok a 2., a III-IV. 
korcsoportosok a 3. helyezést 
elérve továbbjutottak az országos 
döntőbe. A torna Diákolimpia 
Országos Döntőjében a II. korcso-
portosok a 13., a III-IV. korcsopor-
tosok a 12. helyen végeztek.

Csapattagok: 
- II. korcsoport: Bencsik Ist-

ván, Bognár Bence, Csősz Ta-
más, Perjés Bendegúz, Perjés 
Kenéz és Tóth Marcell
- III-IV. korcsoport: Bárdi Áron, 

Fekete Lajos, Hajma András, 
Lakos Lajos, Langó Barna-
bás, Mózes László és Vida 
Jonatán

Szabó József

MÉDIA SZAKKÖR
Szakkörünk sajátos kifejezőesz-

közeivel lehetőséget teremt a leg-
fontosabb kommunikációs módok, 
a gyermekek környezetében lévő 
események tanulmányozására, 
bemutatására. Ebben a tanévben 
is fő feladatunknak tekintettük 
az iskolában folyó színvonalas 
oktató-nevelő munka eredménye-
inek, a gyermekek tanulmányi, 
kulturális és sport versenyeken 
nyújtott teljesítményeinek, az in-
tézményben zajló eseményeknek, 
a tanórán kívüli tevékenységek-
nek folyamatos bemutatását, a 
szülőkkel, a várossal történő mind 
jobb megismertetését, valamint 
Izsák város társadalmi, kulturális 
és sport életének bemutatásához, 
népszerűsítéséhez hozzájárulni. 
A tanév során feladatainkat 

műsoraink készítése során valósí-
tottuk meg, bizonyára jó színvona-
lon, amit a visszaérkező kritikák, 
visszajelzések, nézettségi mutató-
ink igazolnak. Az elmúlt tanévben 
sok érdekes riportot, interjút, 
tudósítást készítettünk.
A szakkör eredményes működé-

sét támogatóink aktív segítsége 
is kellett, amit tisztelettel meg-
köszönünk. Ebben a tanévben 
munkánkat támogatták: a klIk 
kiskőrösi tankerülete, Izsák 
Város Önkormányzata, a Szülői 
Munkaközösség, az ItV, Szénási 
Sándor elektroműszerész, vala-
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mint geiger zoltán, aki egyben a 
kölyök tV főtechnikusa is. 
Az elmúlt tanévben sok érdekes 

riportot, interjút, tudósítást ké-
szítettünk. Külön ki szeretném 
emelni, hogy a „Határtalanul” 
projekt keretében a 7. évfolya-
mosok Szlovákiai, három napos 
kirándulásáról kisfilmet készített 
Béres Bettina, Ö Kovács Pet-
ra, és Duráncsik Laura. Sikeres 
munkájukat ebben a formában is 
szeretném megköszönni.
Jelenleg a szakkörnek 22 tagja 

van, közülük 16-an az általános 
iskola tanulói, négyen pedig már 
elballagtak tőlünk a középiskolák-
ba, és 1 fő a kecskeméti Egyetem 
1 fő pedig a Szegedi Egyetem 
hallgatója, de a szakkörbe vissza-
járnak.

Külön kiemelném, hogy kis csa-
patunkban az 2. osztályostól, az 
egyetemig minden évfolyam tanu-
lói, valamint a többségi iskola és 
az eltérő tantervű tagozat tanulói 
dolgoznak együtt jó hangulatban, 
és nagy aktivitással, hatékonyan 
és eredményesen. Munkájukat itt 
is szeretném megköszönni. 
Végezetül még egyszer köszö-

netet mondok támogatóinknak, 
hogy eredményes munkánkat elő-
segítik, és valamennyi nézőnknek, 
hogy hétről hétre figyelemmel 
kísérik kis csapatunk műsorait.
Némedi János szakkörvezető

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Szeptemberben az osztályok 

DÖk képviselőinek megválasztása 
történt a 3-8. évfolyamokon. Sor 
került a munkaterv elfogadására, 
feladatok megbeszélésére.
Októberben kisállat bemutatót 

tartottunk az állatok világnapja 
alkalmából, mely nagyon nép-
szerű volt a gyerekek körében. 
részt vettünk a Megyei Diákpar-
lamenten, ahol a gyerekek be-
szélhettek az őket érintő iskolai 
problémákról.
Novemberben jótékonysági ru-

hagyűjtést hirdettünk. Az ös-
szegyűjtött ruhákat az Izsáki 
gyermekjóléti Szolgálaton ke-
resztül juttattuk el a rászoruló 
családokhoz. 
Decemberben bolhapiacon cse-

reberélhették és adhatták el 
megunt játékaikat és kincseiket 
a gyerekek. A tamba- és csocsó 
bajnokságokon nagy lelkesedéssel 
küzdöttek a résztvevő osztályok, 
csapatok. Az idén is meghirdettük 
a meseíró pályázatot. Sajnos elég 
kevés mesét kaptunk a gyere-
kektől. 

februárban mindenki nagy 
izgalommal készült a farsangi 
bálra. tavasszal kicsik és nagyok 
a papírkötegek és a PEt palackok 
gyűjtésével szorgoskodtak. Az év 
során, a zsinórlabda bajnokságo-
kon többször is megmérkőzhettek 
az osztályok.

Szabóné Pápa Edit, 
Molnárné Tóth Ibolya

ISKOLAI PÁLYÁZATOK
TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 

Az izsáki iskola programkíná-
latának fejlesztése
A mind a projektmenedzsment-

re, mint a megvalósító kollégákra 
hatalmas munkát és felelősséget 
rovó nagy projektünk ebben a tan-
évben befejeződött. A 2013. április 
1. és 2015. március 31. közötti 
időszakban rengeteg program 
színesítette intézményünk életét, 
amelyek az alábbiak voltak:
* Környezeti nevelést, fenn-

tarthatóságot szolgáló, kör-
nyezettudatos tanórán kívüli 
tevékenységek
* Ökotábor
* természetközeli sporttábor-

lovastábor  
* természetközeli sporttábor-

tornász-horgász tábor  
* tanulmányi hét a Mátrában  
* Alkalomszerű szabadtéri moz-

gásprogram-séta Izsákon
* Idegen nyelvek tanításának 

fejlesztése
* Nyelvi témahetek az alsó és 

felső tagozaton  
* Nyelvi vetélkedők a felső ta-

gozaton  
* Nyelvi táborok (angol, német)
* Az informatika tantárgy 

fejlesztése:
* Informatika szakkör-alsó és 

felső tagozaton  
* Komplex közlekedési is-

meretek
* balesetmegelőzési ismeretek 

alsó és felső tagozaton  
* Egészségfejlesztő – szem-

léletformáló - iskolai progra-
mok megvalósítása:
* Mindennapos testnevelés ré-

szét képező mozgásprogramok 
(alsó tagozatos úszás, labdarúgás, 
torna, aerobic, jutalomúszás)
* Egészségnapok (4-4 az alsó és 

felső tagozaton)
* konfliktus- és iskolai agresszi-

ókezelési program
* Szerfogyasztási problémák ko-

rai intervencióját célzó program
* Családi életre nevelést célzó 

programok
* Készségfejlesztést, egyéni meg-

küzdő-képesség fejlődését elősegí-
tő program
* Elsősegély-nyújtási tanfolyam  
* Nevelési, pedagógiai tevé-

kenységet támogató progra-
mok:
* Új tanulási formák adaptálása, 

- nonformális tanulási lehetőségek 
kialakítása
* Családi életre neveléshez kap-

csolódó innovációk
* Hagyománnyá tehető iskolai 

esemény - táncsics-nap
A programokon túl az egész 

nevelőtestületre kiterjedő legmo-
dernebb pedagógiai módszerekről 
szóló pedagógus továbbképzése-
ken is részt vehettek kollégáink. 
A pályázat fizikai befejezését 
követően április és május hónap-
ban folyt a könyvvizsgálat, amely 
újabb és véget nem érő feladatok-
kal látta el a projektmenedzsment 
tagjait. Az elkövetkező időszakban 
nyújtjuk be a záró kifizetési kérel-
met és a záró beszámolót, amelyet 
reményeink szerint elfogad majd 
a támogatáskezelő. Azt követően 
pedig újabb kihívás elé nézünk, 
ugyanis anyagi forrás nélkül kell 
majd a fenntartási időszakban öt 
éven keresztül lebonyolítanunk 
ezt a számtalan programot.

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 A 
pedagógiai, módszertani re-
formot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése
A pályázat fenntartási időszaka 

tovább zajlik. A folyamatos hasz-
nálat következtében sajnos egyre 
több projektor ment tönkre, ame-
lyek javítása megtörtént. A neve-

lők többsége napi szinten, már 
nagy rutinnal használja óráin az 
interaktív táblákat, érdekesebbé, 
szemléletesebbé, érthetőbbé téve 
ezzel a tananyagokat. 
A projektmenedzsment a tavasz 

folyamán elküldte a szokásos 
fenntartási jelentést.

TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-
0001 Pedagógusképzések, 
a pedagógiai kultúra kor-
szerűsítése, pedagógusok új 
szerepben
Ennek a pályázatnak is folytató-

dott a fenntartási időszaka. ápri-
lis hónapban a szokásos fenntartói 
jelentést küldtük el a közreműkö-
dő szervezetnek, májusban pedig 
az EMMI-nek küldtünk részletes 
beszámolót arról, hogy a projekt 
keretében diplomát szerzett 3 
kolléga végzettségét hogyan és 
milyen módon hasznosítottuk a 
fenntartás második évében. A to-
vábbiakban is számítunk a kollé-
gák tapasztalataira az intézmény 
sokrétű mindennapi munkájának 
megvalósításához.

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0151 
Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlő hozzáférés
      A pályázatban a munkater-

vünkben leírtak szerint folytató-
dott a kompetencia alapú oktatás 
kiterjesztése és alkalmazása 1-8. 
évfolyamon a vállalt kompetencia 
területeken, illetve a korszerű 
tanulásszervezési eljárások meg-
valósítása a választott témákban 
és évfolyamokon. A projektben 
kötelezően végrehajtandó elem 
a 001-es feladat ellátási helyen a 
műveltségterület bontás nélküli 
oktatása, amely ebben a tanévben 
a 6. b osztályban magyar órákon 
valósult meg. A fenntartási idő-
szak a 2015/16-os tanévig szól, 
s jelenleg a negyedik évét telje-
sítettük. 
A munkatervünkben tervezettek-

nek megfelelően mindkét feladat 
ellátási helyen megvalósítottunk 
egy moduláris oktatási progra-
mot, egy három hetet meghaladó 
projektet, illetve egy témahetet. 
A 3 hetet meghaladó projekt az 
alsó tagozaton „ADVENt - kA-
ráCSONy” címmel valósult meg. 
A 4. évfolyam örömmel készült a 
programokra. Az iskolai adventi 
koszorú első gyertyájának meg-
gyújtására verseket, idézeteket, 
dalokat gyűjtöttek és tanultak a 
gyerekek. Kutatómunkát végez-
tek a decemberi jeles napok és 
népszokások megismerésére. ri-
portot készítettek a nagyszülőkkel 
a régmúlt karácsonyi szokásairól, 
családi hagyományokról. Képesla-
pot írtak és küldtek a szülőknek, 
asztaldíszt készítettek az ünnepi 
teríték mellé. A városi gyertya-
gyújtáson süteménnyel és kará-
csonyi idézetekkel kedveskedtek 
a résztvevőknek, így érezve át az 
„Adni jó!” élményét. A projekt 
teljes időtartama alatt örömmel 
tapasztalták az osztályfőnökök, 
hogy az előkészületek és a prog-
ramok megvalósítása milyen 
erős közösségformáló erővel bír 
nemcsak osztályon belül, hanem 
évfolyamszinten is. 
A moduláris oktatási program 

megvalósítására „Környezetvé-
delem – kolon-tó” címmel került 
sor. „A természetben nyitott 
szemmel és füllel, a szépségre 
fogékony szívvel járj.” E mottó 
jegyében május 26-a és május 
29-e közötti időszakban valósí-
totta meg a második évfolyam a 
moduláris programját, melynek 
fő célkitűzése a kolon-tó termé-
szeti értékeinek megismerése 
volt. tantermi előkészítés után az 
osztályok tanulmányi sétát tettek 

a tóhoz, ahol megfigyeléseket és 
vizsgálatokat végeztek (állatok, 
növények, víz, időjárás, emberi 
jelenlét nyomai), érzékszervi játé-
kokat játszottak. A természetben 
szerzett ismereteket a tanulók 
az iskolában feldolgozták, rajz-
ban rögzítették. A gyerekeknek 
nagyon tetszett a hagyományos 
tanórai foglalkozástól eltérő aktív 
tanulás, ismeretszerzés. 
A korábbi évekhez hasonlóan az 

elsősök témahéten vehettek részt, 
melynek időpontja 2015. június 
1-5. A témahét célja az volt, hogy 
a gyerekek megismerhessék az 
egészséges életmód alapjait. Cé-
lunk megvalósításának érdekében 
változatos módszerekkel igye-
keztünk élményszerűbbé tenni a 
tanítási órákat, teret engedve a 
tapasztalatszerzésnek. A követ-
kező tevékenységekkel próbáltuk 
formálni a gyerekek szemléletét: 
beszélgetőkör, gondolattérkép, 
puzzle ragasztással, oktató kisfilm 
megtekintése, táplálékpiramis 
ragasztással, gyümölcssaláta 
készítése, egészséges ételek vásár-
lása interaktív tábla segítségével, 
helyes kézmosás lépései tevékeny-
kedtetéssel, Activity, vitamintor-
na, aszfaltrajz készítése. Mindezek 
mellett a tízóraikat is szerettük 
volna változatossá tenni, így a hét 
napjain különféle ízeket kóstol-
hattak meg a gyerekek. 100 %-os 
gyümölcslevek, különféle magvak, 
zöldségek, gyümölcsök és tejter-
mékek szerepeltek az étlapon. A 
gyerekek élménybeszámolóiból 
levonva a következtetéseket, po-
zitív élményekkel zártuk a hetet. 
bízunk benne, hogy a közösség 
formáló ereje új utakat nyitott a 
helyes egészségszokások kialakí-
tásában.
A felső tagozaton ebben a tanév-

ben a „VÍz” volt a témája a három 
hetet meghaladó projektnek. A 7. 
és a 8. évfolyam tanulói tanórákon 
és tanórákon kívül is foglalkoztak 
éltető elemünkkel. Osztálykeret-
ben fotókat készítettek, megszám-
lálták az Izsákon található közku-
takat, valamint részt vettek egy 
„vízgyűjtő” versenyen. életvitel 
órán plakátok, informatikán PPt-
bemutatók, idegen nyelvi órákon 
pedig képes szótárok készültek. 
A projekt végén a győztes osztály 
és a legügyesebb tanulók jutalmat 
kaptak. Örömmel állapítottuk 
meg, hogy ebben a tanévben min-
den osztály nagyobb érdeklődést 
mutatott a projekt iránt.
A „kolon-tó” témahét ismét 

a Madárvárta és a Kiskunsági 
Nemzeti Park munkatársainak 
közreműködésével szerveződött 
az ötödik évfolyam számára. A hét 
négy napján a délelőtti tanítási 
órák mellett délutáni programok 
keretében is ismerkedtek tanu-
lóink a kolon-tó élővilágával. 
Meglátogatták a Madárvártát, 
gyűrűzéssel, a vízi és a homok-
buckai növény és állatvilágával 
ismerkedtek. Minderről terep-
asztalt készítettek, filmvetítés, 
internetes kutatómunka is része 
volt a témahétnek, amely vetélke-
dővel zárult a sportcsarnokban. 
köszönjük az 5. évfolyamon tanító 
összes kolléga segítségét! 
Szintén az ötödikes tanuló-

ink bevonásával valósult meg 
áprilisban a moduláris oktatá-
si program testnevelés, idegen 
nyelv és osztályfőnöki órákon. 
Ennek keretében ismerkedtek 
az egészséges életmód alapvető 
feltételeivel. Kiemelt szerepet 
kapott az egészséges táplálkozás, 
rendszeres testmozgás, testápo-
lás, napi életritmusuk kialakítása. 
A képességfejlesztésben a tapasz-
talatszerzés, a tevékenykedtetés 
kapott hangsúlyt. 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 
Az Izsáki Kulturális Szolgálta-
tó Központ nevelési és okta-
tási intézményeket támogató 
tevékenysége
A projekt az első fenntartási 

évébe lépett és a feltételeknek 
megfelelően tovább folytatódott. 
A pályázat során megkezdett 
tevékenységek az óvoda és főleg 
intézményünk részvételével va-
lósulnak meg. A tavasz folyamán 
a projektmenedzsment elküldte 
a támogatáskezelő részére az 
első projektfenntartási jelentést, 
amely elfogadásra került. A nyár 
folyamán még olvasótábor is szer-
veződik az alsó tagozatos tanulók 
számára. 

ÚTRAVALÓ (MACIKA) 
Az idei tanévben összesen 18 

tanuló és 10 mentor vett részt a 
programban. Az ösztöndíjak má-
sodik részletét még ezután fogják 
folyósítani, a záró beszámolók és 
intézményi elszámolások ezután 
lesznek esedékesek július 31-i 
határidővel.

REÁL OSZTÁLYKASSZA 
Ebben a tanévben iskolánkból 8 

osztály pályázott a reál Osztály-
kassza pályázatban. A pályázó 
osztályok 3859 db darab reál 
cégszöveget gyűjtöttek össze. Az 
egy címkére eső támogatás mérté-
ke kb.10,95 ft volt, így 42.264 ft 
támogatást osztottunk szét címke 
arányosan a pályázó osztályok 
között. Minden kedves pályázó 
osztálynak ezúton is szeretnénk 
köszönetet mondani az aktív 
részvételért, reméljük, hogy az 
elnyert támogatások révén sikerül 
emlékezetes élményeket szerezni 
a gyerekeknek és a következő 
tanévben ismét részt vesznek a 
gyűjtésben. A többi osztályt is biz-
tatjuk a reál-címkék gyűjtésére.

IPR- Integrációs Pedagógiai 
Rendszer (Fodorné Bálint Éva 
IPR menedzsment-vezető)
Intézményünk a 2014. február 

1-jétől 2014. november 30-ig 
terjedő időszakra képesség-kibon-
takoztató, integrációs felkészítés 
szervezésére nyújtott támogatást 
nyert. A gyermekek szociális 
helyzetéből és fejlettségéből eredő 
hátrányaik ellensúlyozása ér-
dekében e program keretei között 
a tanulók egyéni képességének, 
tehetségének kibontakoztatására, 
fejlődésük elősegítésére, tanulási, 
továbbtanulási esélyeik kiegyen-
lítésére terveztünk feladatokat, 
programokat. 
Szakmai tervünk maradékta-

lan megvalósítását sajnálatos 
esemény akadályozta meg: a tá-
mogatás folyósításának váratlan 
felfüggesztése. A 2014/15. tanév 
I. félévére tervezett szociális 
hátrányok enyhítésére szolgáló 
összeget, melyeket tanév eleji tá-
mogatásra, tornapóló vásárlására, 
karácsonyi ruházati utalványra, 
kulturális és sport programok 
látogatásának támogatására szán-
tunk, nem használhattuk fel.
      A cselekvési ütemtervünkben 

felvázolt – külön anyagi forrást 
nem igénylő – feladatainkat idő-
arányosan elvégeztük. A városi 
gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat munkatársainak segít-
ségével biztosítottuk a gyermekek 
utaztatását és felügyeletét a Miku-
lásprogramra, mely a biczó Csár-
da tulajdonosának köszönhetően 
jött létre. Az iskolai és a városi 
adventi gyertyagyújtás heteiben a 
gyermekek adventi ajándékkészí-
tésen vehettek részt. A téli szünet 
előtti utolsó tanítási napon pedig 
karácsonyváró műsorral készül-
tek az iskola diákjai. Meghívott elő-
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adók közreműködésével bensőséges 
hangulatú, zenés-verses köszöntő-
vel örvendeztettük meg egymást. 
Az óvoda-iskola átmenetet segítő 
tevékenységünk legjelentősebb ese-
ményei: ősszel óvónők látogatása, 
tavasszal nagycsoportos óvodások 
látogatása az első osztályokban. A 
háromhavonkénti árnyalt értéke-
léseket, egyénre szabott fejlesztő 
gyakorlásokat teljesítettük. A szü-
lők együttműködésére többnyire 
számíthattunk.
reméljük, hogy a következő tan-

évben lehetőség nyílik anyagi 
támogatás igénylésére is.

Iskolagyümölcs és iskolatej 
program
Ebben a tanévben is részt vettünk 

az Európai Unió pénzügyi támo-
gatásával finanszírozott európai 
iskolagyümölcs programban. Nagy 
örömmel fogyasztották a diákok a 
gyümölcsöt, zöldséget, gyümölcs-
levet. Időnként kifogásolható volt 
a gyümölcs minősége, de ezt a 
szállító a reklamáció után korri-
gálta. lehetőségünk nyílt zöldség 
falatkák kóstolására is a program 
keretében. köszönjük a gyerekek 
nevében, a programban való rész-
vétel lehetőségét!
Az iskolagyümölcs programhoz 

hasonlóan, már több éve működik 
az iskolatej program is. 2013-ban 
sikerült iskolánknak is csatlakozni 
az Európai Unió és a magyar állam 
által finanszírozott programhoz, 
melynek egyik célja, hogy eljuttassa 
a tejet a gyerekekhez annak min-
den, az egészségre és a fejlődésre 
gyakorolt pozitív hatásával együtt, 
másrészt, hogy népszerűsítse a 
tejtermékek fogyasztását a gyer-
mekek körében, hozzájárulva így 
az egészséges táplálkozási szokások 
kialakulásához. Intézményünkbe a 
Happy tejtermék kft. heti kétszeri 
szállítással juttatja el a tejet vagy 
más tejterméket, melyet aztán 
szünetben osztunk ki a tanulóknak. 
Az elmúlt két tanév tapasztalatai 
alapján bátran állíthatjuk, hogy a 
gyerekek többsége igényli, és szí-
vesen fogyasztja a tejtermékeket. 
reméljük, hogy a továbbiakban is 
a program részesei lehetünk!

„Köszönjük, SIÓ” pályázat
2015-ben az Iskolatáska Program 

továbbra is olyan szociálisan hát-
rányos helyzetben lévő családokat 
támogat, akiknek valóban komoly 
problémát jelent a tanévkezdés. 
A Programmal vadonatúj iskola-
táskához juthatnak a gyerekek. 
Idén 6 óvodás és 12 iskolás tanuló, 
összesen 18 gyerek vesz részt a 
programban. A nem rászoruló gye-
rekek rajzok készítésével vesznek 
részt a pályázatban. A pályázatok 
elbírálása a nyár folyamán történik 
majd.
A továbbiakban is folyamato-

san igyekszünk anyagi forrásokat 
szerezni a megjelenő pályázatok 
segítségével, ugyanis nagyobb részt 
ezektől a pályázatoktól várhatjuk 
többek között szakmai megújulá-
sunk anyagi fedezetét, a tanulók 
kulturális tevékenységének kiszéle-
sedését tanórán kívül, a hátrányos 
helyzetű tanulók felzárkóztatási le-
hetőségét, a tehetséges tanulókkal 
való szélesebb körű foglalkozást, 
az osztályok támogatását a tanul-
mányi kirándulásaikhoz, illetve a 
napi munkánkhoz elengedhetetlen 
irodaszerek biztosítását. bár az 
eddig megvalósult pályázatok egyre 
több munkát adnak a projektme-
nedzsmenteknek és a megvalósító 
kollégáknak is, minden kartársat 
továbbra is pályázatírásra bizta-
tunk. 

Balogh Rita 
intézményvezető-helyettes

Határtalanul

Az Emberi Erőforrás Minisz-
térium és az Emberi Erőforrás 
támogatáskezelő által támogatott 
HAt-14-01-0050 pályázati számú 
HAtártAlANUl! pályázat 
keretében az Izsáki táncsics Mi-
hály általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 55 hetedikes 
tanulója és 6 nevelője 2015. május 
27-29-ig a Szlovákiában töltöttek 
három napot. Az elnyert összeg 
1.396.820 ft volt, mely lehetővé 
tette, hogy a tanulók megis-
merkedjenek a Felvidék néhány 
városával és gyönyörű természeti 
környezetével.
A tanulók rendhagyó órák ke-

retében, személyes tapasztalatok 
alapján dolgozták fel az iroda-
lom és a történelem eseményeit. 
Jártak a rimaszombati magyar 
református gimnáziumban, meg-
ismerkedtek a felvidéken élő 
magyarság életével. A három nap 
folyamán a gyerekek és kísérőik 
felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodtak, bővítették kulturális 
ismereteiket, erősödött magyar-
ságtudatuk.

1. nap
Első nap reggel öt órakor indul-

tunk el. Mindenki nagyon fáradt 
volt. Hat órás volt az út Szlováki-
ába. 11 órára érkeztünk meg első 
helyszínünkre, körmöcbányára, 
ahol megnéztük a Pénzverdét és 
károly róbert szobrát.
Második helyszínünk Selmec-

bánya volt, ahol meglátogattuk 
a bányászati Múzeumot. később 
elmentünk a Líceumhoz, ahol 
megnéztük Petőfi emléktábláját, 
és a Szent Katalin templomot.
Harmadik helyszínünk Beszter-

cebánya volt, ahol a főteret, az 
óratornyot és a szökőkutat tekin-
tettük meg. Amikor végignéztük 
a bányavárosokat, elindultunk 
kokava línia nevű szállásunkra, 
ahol vacsora után sztrapacskát 
és pirogot készítettünk, majd 
evés után visszasétáltunk a szál-
lásunkra.
Két szállás volt, mert nem fér-

tünk el egy helyen. Nagyon finom 
volt a sztrapacska és a pirog is. 
Nagyon jól éreztük magunkat.

Bócsai Bettina 7.a, 
Béres Bettina 7.b

2. nap
A fáradalmas és izgalmas első 

nap után mindenki fáradtan és 
nyűgösen ébredt. Elkezdhetünk 
készülődni, majd lementünk reg-
gelizni. Hamarosan megérkezett 
értünk a busz, és elindultunk 
ótátrafüredre. Amint utaztunk 
egy órát, a buszunk sajnos le-
robbant egy kanyarban. Sokan 

megijedtek, hogy most mi fog 
történni. Majd a tanárok mond-
ták, hogy le kell szállnunk. Három 
óra hosszán át vártuk a buszt egy 
tisztáson. 
De nem félt senki attól mi fog tör-

ténni, a társaság egyből elfoglalta 
magát. Valaki libikókát épített, 
mások játszottak. 3 óra múlva 
megérkezett értünk egy nagyobb 
és egy kisebb busz. Elindultunk a 
Csorba-tóhoz. Ahogy odaértünk, 
körbesétáltuk a tavat. Ott sok ér-

dekességet láttunk. Majd elindul-
tunk lőcsére. Abban a városban 
megnéztük a főteret, a Szent Ja-
kab templomot, a harangtornyot 
és a szégyenketrecet. 
Kicsit fáradtan elmentünk még 

megtekinteni a Szepesi vár látké-
pét. Ahogy végeztünk a progra-
mokkal, visszaindultunk megnéz-
ni a másik szálláson Petra, András 
és Enrico jelenetét és énekeltünk 
népdalokat is. Visszaindultunk a 

másik szállásra. Attila, az egyik 
szállásadónk kísért minket vissza. 
Fáradtan értünk haza. Nagyon jól 
telt ez a nap is.

Marton Mirella, 
Haász Cintia 7.c

3. nap
reggel 7:15-kor megreggeliz-

tünk. reggeli után a csomagokat 
kivittük a szállás elé. A tanárok 
szobaszemlét tartottak, hogy 
milyen állapotban hagyjuk ott a 
szobát.
reggel 7:50-kor elindultunk a 

busszal rimaszombatra, a tompa 
Mihály református gimnázium-
ba, ahol megismerkedhettünk az 
iskola történetével. Utána Kassá-
ra indultunk a Veterán Járművek 
Múzeumába. Itt megnézhettük 
az első repülőgépeket, autókat, 
bicikliket és motorokat. Majd 
továbbmentünk a kassai Dómhoz, 
ahol lemehettünk egy kriptába, itt 
rákóczi sírja található. Ezután 
továbbmentünk a rodostó-ház-
hoz, ahol megismerkedhettünk 
rákóczi életével és temetésével. 
később szabadprogram követke-
zett, így kassán felnőttek nélkül 
sétálhattunk, vásárolhattunk. 
Egy bizonyos időpontra az egész 
évfolyamnak a kassai Dóm elé 
kellett menni, hogy el tudjunk 
indulni hazafelé. Még mielőtt 
elindultunk volna, megnéztük a 
zenélő szökőkutat, ami mindenki-
nek nagyon tetszett. Még egy be-
vásárlóközpontba is bemehettünk 
enni- és innivalót venni. Amikor 

elindultunk haza a buszon ettünk, 
ittunk, pihentünk, énekeltünk, 
zenét hallgattunk. Útközben 
megálltunk egy benzinkúton, ahol 
szintén vásárolhattunk.
Amikor Izsákra értünk este 

23:00-kor nagyon fáradtak vol-
tunk, a szüleink pedig boldogok, 
hogy hazaértünk. Nagyon jól 
éreztük magunkat, a programok 
is nagyon tetszettek. Máskor is 
szívesen elmennénk egy ilyen 
kirándulásra.

Virág Vivien 7.b, 
Faragó Katalin 7.a

Határtalanul kirándulás
Május 27- én reggel 5 órakor a 

busz elindult Izsákról Szlovákia 
felé. Mindenki nagyon fáradt volt, 
de csak kevesen tudtak aludni. 
Az úton nagyon sok szép látni-
valót láttunk. Amint kiértünk 
Magyarországról, Szlovákiában 
végigjártuk a bányavárosokat. 
Kicsit furcsán hangzott a szlovák 
nyelv. A bányavárosokban sok 
szép és érdekes dolgot láttunk. 
Nekünk legjobban beszterce-
bánya tetszett, ahol a szabad-
időnkben finom kebab twistert 
ettünk. Nagyon érdekesek voltak 
a programok, de mindenki azt 

várta, milyen lesz a szállás. Az esti 
órákban oda is értünk a szállásra, 
ahol finomat vacsoráztunk, utána 
pedig kaptunk egy kis ízelítőt a 
szlovák étkezési kultúrából. Végül 
mindenki megláthatta a szobáját, 
ami nagyon tetszett. 
Másnap a kelleténél korábban 

keltünk az egyik szobatársunk 
miatt, mert ő 0. órában kémiára 
akart menni. reggeli után elindult 
a buszunk az aznapi programra. 
Vagyis indult volna, mert lerob-
bant útközben, állítólag eltört 
a váltó. Ott vártunk 3 órán át, 
de jó volt, mert a szemben lévő 
tisztáson különféle programokkal 
foglaltuk el magunkat. Végül jött 
értünk kettő szlovák busz, amiben 
többen rosszul érezték magukat a 
kanyargós út miatt. 
Próbáltuk utolérni magunkat 

a késés miatt, sajnos a Szepesi 
várra nem jutott időnk, csak 
távolról tudtuk megcsodálni. 
Viszont lőcsét, a Csorba-tavat és 
ótátrafüredet meg tudtuk nézni. 
A Csorba-tavon mindenki sok 
szép látvánnyal lett gazdagabb. 
lőcsén meg tudtuk nézni a szé-
gyenketrecet, ahol páran oda is 
képzeltek egy-két embert a ketrec-
be. A hosszú nap után örültünk a 
szállásnak, kicsit megpihentünk, 
vacsoráztunk, aztán pár diák 
előadott nekünk egy történetet, 
a lőcsei fehérasszony történetét, 
ami mindenkinek nagyon tetszett. 
Az előadás és az éneklés után 
mindenki visszatért a szállására. 
éjjel volt, aki hamarabb elaludt, 
volt, aki később.
Harmadik nap reggel mindenki 

szomorúan pakolt össze, és indult 
a buszhoz. Ezen a napon a legér-
dekesebb a rimaszombati tompa 
Mihály református gimnázium 
látogatása volt, valamint Kassa 
városa. Hazafelé, a hosszú úton is 
jó hangulat volt. Út közben vetél-
kedőt is rendezett az idegenvezető 
a jó hangulat fenntartására.
Este 23 órakor érkeztünk haza, 

és mindenki boldogan számolt be 

a szüleinek élményeiről. köszön-
jük, hogy részt vehettünk a prog-
ramon! köszönjük a szervezést!

Ö. Kovács Petra, 
Vida Hanna 7.c

RAJZPÁLYÁZAT
„Kutatás a Kiskunság fenn-

tartható jövőjéről” elnevezésű, a 
Homokhátság természeti adomá-
nyait vizsgáló nemzetközi projekt 
keretében hirdetett rajzversenyt 
az ESSrg környezeti társadalmi 
tudományos kutatócsoport és a 
Magyar tudományos Akadémia 
Ökológiai Kutatóközpont „Milyen 
lesz a Homokhátság 50 év múlva?” 
címmel. 

Olyan rajzok beérkezését várták, 
amelyek azt ábrázolják, hogyan 
fog kinézni a Homokhátság ter-
mészeti környezete (erdei, vizei, 
legelői, stb.), valamint az itt ta-
lálható települések és ember által 
megművelt területek.
A rajzokból június 10-én nyílt 

kiállítás Szabadszálláson, a József 
Attila közösségi Házban, melynek 
keretében vehették át jutalmukat 
a legkiválóbbak. 
A felsősök versenyének díja-

zottjai:
1. helyezett: Pickermann Gré-

ta 7.b
2. helyezett: Kiss Martin 7.b
3. helyezett: Cseh Dorina 6.a, 

Mezei Eszter Anna 5.c
közönségdíjas: Lévai Berna-

dett 5.b
felkészítő tanár: Briglovicsné 

Janovics Éva

ISKOLAI PROGRAMOK

* Erdei iskola a Mátrában
2015. június 1-én izgatottan 

gyülekeztünk az iskolánál. régóta 
vártuk ezt a pillanatot.8 órakor 
elindult a 3. évfolyam 51 tanulója 
6 tanító nénivel Parádra, az erdei 
iskolába. Már az első nap érdekes 
programokkal telt. ritkán látott 
állatokat figyeltünk meg a Jász-
berényi állatkertben, kisvonatra 
szálltunk, méhészetben mézet 

kóstoltunk, kékestetőn a tV to-
ronyból csodáltuk a panorámát. A 
többi napon is remek foglalkozá-
sokon vettünk részt. Megismertük 

a Mátra növény és állatvilágát, 
gyógynövényeit.
Megmásztuk a Kopasz-hegyet, 

túráztunk az Ilona vízeséshez, 
ismerkedtünk különböző gom-
bákkal, csillagászati előadáson 
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vettünk részt. A bátorság próbát 
is kiálltuk, kézműveskedtünk, ki 
mit tud?-ot rendeztünk. Izgalmas 
volt a gubancoló játék, jártunk 
a parádi kocsimúzeumban is. A 
végén számot adtunk a 4 napon lá-
tottakból totó formájában. közben 
elfogyasztottuk a sok finomságot, 
amit a szülők csomagoltak, s per-
sze sokat mozogtunk, játszottunk, 
nevettünk. gyorsan eltelt a 4 nap, 
s már indultunk is haza. Útközben 
még megcsodáltuk a Pálvölgyi- 
Barlang cseppköveit, láttuk a 
Mátra élővilágát bemutató Mátra 
Múzeumot is. 
köszönjük ezt a felejthetetlen 5 

napot! Szuper volt, még egyszer 
elmennénk! 

Bránya Adrienn 3. b

* Irány Ópusztaszer!
   Kedd volt. Június 2-a. Nagyon 

siettem a suliba, mert aznap men-
tünk ópusztaszerre. Egy vidám 
utazást követően odaértünk az 
ópusztaszeri Nemzeti történeti 
Emlékparkba. Amíg éva néni a 
jegyekért állt sorba, gizi nénivel 
megcsodáltuk a park gyönyörű 
fáit. A bejáratból már elénk tá-
rult a rotunda hatalmas épülete. 
Először a feszty-körképet néz-
tük meg, mely gyönyörű volt. A 
hanghatásokkal együtt teljesen 
olyan volt, mint egy időutazás. A 
körkép után egy lovas bemuta-
tót tekintettünk meg, gyönyörű 
honfoglalás kori öltözékekben. 
láttunk íjász bemutatót és lovas 
játékokat is. Sokféle módszert, 
taktikát és fegyvert mutattak be 
nekünk.
Ezután iskolába mentünk egy 

tanítási órára. Vagyis bocsánat, 
oskolába. Egy padban négyen 
ültünk egymás mellett. Imával 
kezdtük az órát. Nagyon szigorú 
volt a tanító úr.  Nádpálcával a 
kezében járkált föl s alá. Nyelvtan 
és számtan óra volt. Nyelvtanból 
„j – ly”-s szavakat írtunk, számtan 
órán pedig kerületet számoltunk 
ki. Palatáblán, palavesszővel 
dolgoztunk. Nagyon furcsa volt. 
Azok a fiúk, akik nem tudták a 
feladatot megoldani körmöst kap-
tak, a lányok pedig tenyerest. De 
nem egészen igaziból, mint régen, 
csak kicsit kaptunk. régi szokás 
szerint meg kellett köszönni a 
büntetést is: „tanító Úr kérem, 
köszönöm a nevelést!” Először 
nem is értettük, mit köszönünk 

meg. Az óra elején és végén is 
imádkoztunk. 
tanítás után egy fa alá teleped-

tünk a falumúzeum területén 
ebédelni. Aki akart, elmehetett 
bowlingozni a ház udvarán. Utá-
na egy szélmalom felé vettük az 
irányt. Felmentünk a tetejére, 
ahonnan messzire elláthattunk. 
Majd egy sátorhoz értünk, ahol 

rézdomborítást próbálhattunk 
ki. többféle mintát lehetett vá-
lasztani, én székely tulipánt 
készítettem. Ezt követően jégkré-
meztünk egy nagyot, mert nagyon 
meleg volt.
Innen a Szegedet elöntő árvíz 

makettjét néztük meg. A terep-
asztal alatt narancssárga kis ledek 
voltak, amelyek megvilágították 
azokat a területeket, melyeket 
elöntött az ár.
Onnan mentünk tovább egy 

nyolc tonnás mamutfenyő szele-

téhez, melyet az amerikai magya-
roktól kapott az ország. Hihetet-
lenül hatalmas volt az a fatörzs. 
Nehezen hittem el, amit láttam, 
mert ez minden képzeletemen 
túlszárnyalt. 
Aztán jöhetett a vásárlás. Vettem 

egy zsákbamacskát, amelyben 
nyertem egy bőr karkötőt és két 
nyakláncot. 
rengeteg élménnyel léptünk ki 

a park kapuján. Nagyon szép és 
jó volt ópusztaszeren. köszönjük 
éva néninek és gizi néninek, hogy 
ilyen érdekesre és izgalmasra 
szervezték ezt a napot! köszönjük 
minden negyedikes nevében. 

Szabó Enikő, 
Tóth Rebeka 4.b

* A 6. a jutalomkirándulása
A KLIK az idén nagy meglepe-

téssel hozakodott elő: az ország 
minden tankerületéből meghívott 
egy hatodikos osztályt egy ingye-
nes osztálykirándulásra Egerbe és 
Sirokra. A döntést a tankerületek 
igazgatóira bízták. A kiskőrösi 
tankerületben nagy örömünkre 
az izsáki 6.a osztályra esett a 
választás! Indoklás: Aktív és nagy-
számú részvétel a szakkörökön, 
versenyeken, műsorokon, iskolai 
és iskolán kívüli programokon, 
4,08-as osztályátlag.
Június 4-én látogattunk el Eger-

be, ahol a várban különböző prog-

ramok vártak 
ránk: filmvetí-
tés, fegyver- és 
viseleti bemu-
tató, idegenve-
zetés, múzeum-
látogatás. Egy 
finom ebédre 
is a KLIK ven-
dégei voltunk. 

Sirokon török 
ruhákba búj-
tunk, megcso-
dáltuk a kilá-
tást és filmet 
n é z t ü n k  a 
korabeli vár-
lakók életéről. 
Nagyon érde-
kes és hasznos 
volt a kirándu-
lás. A tanulók 
a történelem 
és irodalom órákon tanultakat 
most a valóságban is láthatták, 
ezzel tudásuk mélyült. Köszönet 
érte!
Osztályfőnök: Katczenbach-

né Csengődi Edit
Mezei Kristóf, a 6. a tanulója 

versben is megemlékezett élmé-
nyeinkről:
Eger felé elindultunk,
A buszunkba beszorultunk 
A nagy percet alig vártuk, 
Hogy a célunkat meglássuk.

Hosszú az út, kínzó meleg 
fojtogatja tüdeinket. 
De tudjuk jól, hogy megéri,
Mert a zsebeket kíméli. 

Megérkeztünk a vár alá,
Szemünk látnivalót talál
Itt is ott is, tele van már
A fejemmel ez a talány.

„Hogyan épült, és hát miért?”
Van már rengeteg sok kérdés,
és ha mégis választ nyernék,

ó, jaj, milyen boldog lennék

Volt itt minden: bemutató
fegyverekről és ruhákról,
Mindenféle váraknákról,
De szerintem egy legjobb volt

Ott ettünk az étterembe!
Aztán elmentünk vécére,
és indultunk már Sirokra
Mi nincs onnan tíz sarokra
Sirokot meg jól megmásztuk,
Ott a várat megcsodáltuk,
fejünkre került turbánunk,
A várfalról nem ugráltunk

Megnéztünk még egy jó filmet:
Hogyan éltek itt a népek,
és hogy ők meg nem is féltek,
Hogy innen majd jól leesnek

Sajnos az útnak vége lett,
Nem is éreztünk meleget,
Köszönjük az élményeket,
kiskőrösi tankerület!

* Környezetvédő nap
2015. június 10-én iskolánk alsó 

tagozatos diákjai környezetvé-
dő napon vettek részt. reggel 
kerékpárral indultak a Selyem 
erdőbe, ahol szépen felújított 
környezetben tölthették el a gye-
rekek a délelőttöt. Ellátogattak az 
izsáki hulladéklerakó telepre, ahol 
megismerkedhettek a háztartási 
hulladék kezelésének folyamatá-
val, annak eszközeivel, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés fontos-
ságával. Köszönjük az Izsák-Kom 
Nonprofit kft.-nek és dolgozói-
nak, hogy betekintést nyújtottak 
munkájukba és hozzájárultak a 
gyerekek környezettudatos maga-
tartásának formálásához.

Kollárné Cséplő Gabriella

* Búcsú az alsó tagozattól
Június 11-én 5 óra körül minden 

negyedik osztályos nagy örömmel 
bandukolt az iskolába. Hálózsá-
kok, plédek árulkodtak arról, 
hogy ezen a napon nem otthon, 
hanem az iskolában fogunk alud-
ni. Ilyen még nem volt! 

gizike néni és éva néni biztosan 
sokat törte a fejét azon, hogyan 
tegye emlékezetessé ezt a napot. 

A meglepetés-sorozat a követ-
kezőképpen alakult. Vacsorára 
pizzát kaptunk, a desszert pedig 
fagyi volt. Ezután Németh ákos 
bácsi érkezett hozzánk, aki a 
Kolon-tó színes növény- és ál-
latvilágáról tartott előadást. Az 
utolsó diaképről derült ki, hogy 
bizony éjszakai kocsikázásban 
lesz részünk. Erre persze han-
gos kiáltozásban törtünk ki. A 
parkolóban autók helyett három 
fogat várt ránk gyönyörű fehér 

lovakkal. Izgatottan foglaltuk el 
helyeinket. Kacarászva, énekelve 
kocsikáztunk ki a Madárvártáig. 
Ott rövid séta közben megpró-
báltuk csendben hallgatni az 
éjszakai pihenőhelyeikre térő 
madarak énekét. 
Visszatértünk után a nagyisko-

la udvarán bátorságpróba várt 
ránk. Ismerős volt a terep, de 
néhányan azért féltek egy kicsit. 
Az éjszakai csendben jó gyerekek-
ként lettünk a sötétség urai. éjjel 
egy órakor fogmosás és mosdás 
után vettük birtokba ideiglenes 
fekhelyünket. Alvásról szó sem 
volt, néhány horkoló osztálytár-
sunkat kivéve. reggel már nem 
voltunk annyira virgoncok, mint 
éjszaka. A pizzából is kevesebb 
fogyott, mindenünk lassabban 
működött. Pedig este ismét meg-
lepetés következett, amelyet mi 
készítettünk szüleinknek egy 
szórakoztató műsor keretében. 
Ez az este egy igazán emlékeze-

tes kaland volt, mindig örömmel 
fogjuk felidézni. Nagyon szépen 
köszönjük a tanító néniknek! 

Mészáros Lilien, 
Pelejtei Hanga 4.a

* Ciróka Bábszínházi előadá-
sok látogatása Kecskeméten
Mindannyian vágyunk a varázs-

latra, a borzongásra, a csodák 
átélésének élményére, különö-
sen a kisgyermekek. Ez vezeti 
el őket az irodalom és olvasás 
szeretetéhez, a kíváncsiságérze-
tükből kialakuló bizonytalanság 
kompenzálásához. értékeket, 
viselkedési normákat közvetít, 
önbizalmat ad, fejleszti az önis-
meretet, segít megérteni az életet 
az ő szintjükön. A mese segítsé-
gével gazdagodik fantáziájuk, 
szókincsük, a mese szereplőivel 
azonosulva átélhetnek különböző 
helyzeteket, feloldhatják a ben-
nük felgyűlt feszültséget. 
Ebben az évadban három elő-

adást néztünk meg a Ciróka 
bábszínház iskolás bérletének 
keretében. A „farkas és Piros-
ka” című előadás közkívánatra 
került ismét a repertoárba. A 
„tündér ballonkabátban” című 
mese főhőse a tündérkislány, akit 
mindennél jobban érdekelnek az 
emberek. Harmadik előadásunk 
a népmesék világába kalauzolt 
bennünket. 
Azt hiszem, hasznos lenne ne-

künk is, felnőtteknek úgy tekin-
tenünk a mesékre, hogy megért-
sük üzenetüket és érezzük, nem 
vagyunk attól kevesek, hogy néha 
vannak nem odavaló érzéseink, 
gondolataink. A lényeg, hogy 
hogyan döntünk. S ha néha abba 
is hiba csúszik, még mindig ott 
van a következmény kezelése 
– és a rengeteg lehetőség a vál-
toztatásra.

Erősné Solti Gizella

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Az iskola nevelőtestülete és 
tanuló ifjúsága köszönetét fejezi 
ki a helyi vállalkozók és szülők 
nagylelkű támogatásáért, kü-
lönös tekintettel Ungor Erik 
erdei iskolát és Juhász Sándor-
né hangszervásárlást támogató 
felajánlását.

FELHÍVÁS

Tankönyvek
A 2015/2016. tanévben az 

1-3. évfolyamos tanulók té-
rítésmentesen kapják a tan-
könyveiket, a 4-8. évfolyam 
tanulói közül a rászorulók 
a megfelelő, érvényes igazo-
lással jogosultak az ingye-
nes tankönyvellátásra. Az 
ingyenességet a könyvtári 
állomány segítségével oldjuk 
meg, s az ingyenesen kapott 
tankönyveket a tanév végén 
hiánytalanul, megkímélt álla-
potban le kell adni az iskolai 
könyvtárba!
Idén változik az elmúlt 

évekhez képest a tanköny-
vosztás menete. Itt helyben 
fogjuk a diákok számára 
elkészíteni a csomagokat. A 
tankönyvosztás időpontjáról 
a szokásos módon, az iskola 
épületeinek bejáratára kifüg-
gesztett hirdetményből tájé-
kozódhatnak az érdeklődők 
augusztus második felében. 
A fizetős diákok csak a tan-
könyvosztáskor kapják meg a 
befizetendő csekket, amikor 
aláírják az átvételi dokumen-
tumokat, melyben vállalják, 
hogy legkésőbb szeptember 
15-ig befizetik a tankönyvek 
ellenértékét.

Papp Zoltánné 
Bencze Éva

tankönyvfelelős

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Programbővítés az izsáki 

iskolában uniós támoga-
tásból

Az Izsáki táncsics Mihály 
általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 128.487.136 
forint uniós támogatást nyert a 
táMOP-3.1.4-12/2-2012-0979 
számú „innovatív iskolák” című 
pályázati kiíráson az Új Széche-
nyi terv keretében. Az összeg-
ből az intézmény tanulóinak 
szervezett programok, illetve a 
nevelőtestület részére szerve-
zett szakmódszertani képzések 
megvalósítására, illetve sport, 
Ikt, valamint táborozáshoz 
szükséges eszközök beszerzé-
sére került sor 2013. április 1. 
- 2015. március 31. között.
Megvalósult programok: nyelvi 

táborok londonban és burgen-
landban, nyelvi témahetek, 
vetélkedők, egészségnapok, 
baleset megelőzési ismeretek 
nyújtása, konfliktus- és iskolai 
agresszió kezelési, drogmeg-
előzési program, családi életre 
nevelés programok, nonformális 
tanulási formák kialakítása, 
elsősegély- nyújtási tanfolyam, 
szabadtéri mozgásos tevékeny-
ségek, informatikai szakkör, 
aerobic, torna, foci, tánc, nép-
tánc oktatás, egyéni megküzdő- 
képesség fejlődését elősegítő 
programok, ÖkO tábor, tanul-
mányi hét a Mátrában, családi 
életre neveléshez kapcsolódó 
intézményi innováció megvaló-
sítása, táncsics- nap szervezése, 
lovas táborok, tornász- horgász 
táborok.
A pályázat megvalósulásáról 

bővebb információt a http://
iskola.izsak.hu  oldalon olvas-
hatnak. 
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V Á L T O Z Á S
Ahogy múlnak az évtizedek, év-

századok észre sem vesszük, hogy 
minden, de különösen a kultúrával 
kapcsolatos dolgok, jelentősen meg-
változtak.
Amikor futásról, futással kapcsola-

tos hírekről hallok, az a népi bölcses-
séggel megfogalmazott közmondás 
jut eszembe, ami így szól: „Szégyen a 
futás, de hasznos.” – Abban a korban 
alakulhatott ki ez a jó tanács, amikor 
csatában az ellenség, vagy rosszaka-
ró elől, - akik erőben felettünk álltak, 
jobb „meglépni”.
/Előfordult ilyen a II. világháború 

idején is, - apám beszámolója szerint, 
- amikor a fogságba esés kikerülése 
érdekében akár félszáz kilométert is 
futottak, katonazubbonyukban még 
a családi fényképek is pacallá ázva az 
izzadtságban./
Nagy változás állt be a futást ille-

tően, mert ma már a sport területén 
gyakorolt futás mellett új felszólítás 
született: „fuss az életedért!”, azaz 
gyakoroltasd a szívedet, hogy min-
dig erőnlétben legyen. Önmaguk 
megméretése érdekében is divattá 
vált a futóversenyek megszervezése 
a futást vállalók szempontjából, de  
a szervezők ügyességétől függően 
válik a „nézők” számára is élveze-
tessé. Így alakult ki véleményem a 
különböző sportrendezvényekkel 
kapcsolatosan is, mert a szépség és 
teljesítmény mellett az anyagi érde-
keltségnek jutott a főszerep, és ebben 
máris megjelenik a korrupció! régen 
– falunk kicsi, önkéntesen összeállt 
focicsapatát – ingyen biztathattuk 
egész meccsen át ordítozva, és örülve 
egy-egy sikeresen összehozott gól-
nak. Nagyüzemivé vált a foci is, ami 
csak  „nagyüzemi” árakon érhető 
el. Szinte minden sportág komoly 
beruházásokat igényel. Manapság 
a világnak ezen a felén kialakult 
vándorlás – titkos indíttatása miatt,- 
gyakran futásba megy át, amikor 
kikerülni akarják a vándorlásban 
résztvevők a jogos igazoltatást és 
ellenőrzést. éppen a mai bibliai 
szakasz – az Apostolok Cselekedetei 
17. fejezetének 26. verséből,-  hoz 
elénk egy elgondolkodtató és a nagy 
változásokra magyarázatot adó mon-
datot: „Az egész emberi nemzetséget 
is egy vérből teremtette, hogy lakjon 
a föld egész felszínén, meghatározta 
elrendelt idejüket és lakóhelyük  
határait,”…
Ebbe a legmagasabbrendű döntés-

be beleértsük a változtatási lehető-
ségeket is??
Vegyünk sorra néhány történelmi 

tényt, történelmi korokat sorra véve 
időrendi sorrendben, kifejezetten 
a bizonyos területeken végbemenő 
etnikai változásokat illetően: Szá-
mítások szerint kr.e. 1450 körül 
Izráel ősatya családja Egyiptomban 
néhány száz év alatt néppé fejlődött. 
A fáraó nem szívesen látta, hogy az 
idegen nép számban az ő népe fölé 
kerekedik. A számbeli fölény mellett 
nem volt elfogadható számára az 
sem, hogy ez a nép hű maradt lelki 
vezetőjéhez, Jahvéhoz, aki a pogány 
istenek közül kitűnt mindenható-
ságával. Az ilyen módon idegenné 
vált néptől való megszabadulási 
kísérletet segítette az az isteni ígéret, 
amely a II.Mózes 3:17-ben található:  
„…elviszlek benneteket az egyiptomi 
nyomorúságból a kánaáni, a hettita, 
az emóri, a perizzi, a hivvi és jebúszi 
nép földjére,..” Ez nem azonnal, 
hanem közel 450 év alatt teljesült, 
„..miután eltörölt hét népet Kánaán 
földjén, örökségül adta nekik  -/az 
ígéretet adó Isten/ - azoknak föld-

jét.” /Ap.Csel 13:19./ Így alakult ki 
Izráel népe és hazája Saul, Dávid és 
Salamon egységes királysága alatt, 
megőrizve és kifejlesztve a „megtisz-
tított” területen sajátos kultúráját.
A másik példa népünk történel-

mével kapcsolatos. A magyar hon-
foglalási elméletek közül az egyik a 
kárpát-medence kr.u. 895-ben egy-
csapásra történt elfoglalását tanítja. 
A másik, az un. „kettős honfoglalás” 
kr.u. 670-680-ra teszi a magyar 
és avar rokonság által történő első 
megjelenést, illetve tárja fel e nép 
jelenlétének nyomait, megjegyezve, 
hogy mai hazánk területe akkor 
még gyéren lakott volt. A második, 
igazi és végleges ország-foglalás 
valóban 895-ben történt, miután I. 
Szvatopluk morva fejedelem biro-
dalma széthullott. kr.u. 902-re az 
egész Kárpát-medence mentes lett 
besenyőktől, morváktól, bolgároktól, 
frankoktól! korabeli temetők feltá-
rása komoly változást mutat a ma-
gyarok által képviselt és honosított 
díszítési motívumokban, és a nagyon 
kevés „írásos” emlék is igazolja a 
szép magyar nyelv kialakulásának 
kezdetét.
távolabbra tekintve a lakott földre, 

Dél Amerika lakossága is teljesen 
megváltozott kolumbusznak 1492-
es első nyugatra vezető útja után, 
mert már 1512-ben a spanyol király 
megkapta a pápától az „alacso-
nyabb rendű lények” missziójának 
feladatát.
1545-ben az őslakos indiánok 

a teljes jogfosztottság állapotára 
jutottak. Az  Európából behurcolt 
ragályos betegségek és a kegyetlen 
aranyéhség miatt elpusztult őslakos-
ság helyébe az afrikai kontinensről 
kellett négereket behozni rabszol-
gaként, a kizsákmányoló munkák 
elvégeztetése érdekében. A megma-
radt őslakosságnak csak 2 és 8 %-a 
található meg a kontinensen. Erős 
genetikai tulajdonságuk felismer-
hető a kreol, a mulatt, a mesztic, a 
zambó  bőrszínekben.
A távolkeleti népek sokkal szigo-

rúbban tudták védeni határaikat és 
kultúrájukat. bennük több ezer éven 
át megőrződött a szuverenitás.
Még ha fájóan is, de a témához fel-

tétlenül tartozóan meg kell említeni 
Erdély sorsát. VeresValér: „Adalé-
kok Erdély 18. századi népessége 
etnikai összetételének kérdéséhez” 
c. dolgozata megjegyzi, hogy a 19. 
század előtt az összeírásoknál nem 
tartották fontosnak a nemzeti ho-
vatartozás ügyét, pedig már az 
1762-ben történt összeírás jelezte, 
hogy fölénybe került a románság. 
1766-os adat szerint magyar 27%, 
szász 14%, román 55%, cigány 4% 
Erdély lakosságából.
/Jancsó benedek: Erdély etnikai 

összetétele c. könyve, 1920, faragó 
tamás: A máig érő múlt, - Ván-
dormozgalmak Magyarországon c. 
könyve, 1998./Ne csodálkozzunk a 
trianoni döntésen!
Milyen tanulságokkal jár egy ilyen 

vázlatos áttekintés?
1. A mindeneket, így a népeket is 

irányító Úr engedi a változásokat.
2. A másokon való uralkodás vágya 

nagyon nagy erőket mozgósít.
3. A gazdagság és jólét nem mindig 

szorgalmas munka következménye.
4.  becsülje meg, és vigyázza minden 

nép azt, amit a történelem Urától 
kapott a meghatározott időn belül.
5. átlátva a mai folyamatokat tud-

junk bölcsen, nem kapkodva dönteni 
az adódó feladatokat illetően.

Bérces Lajos képviselő

A Helvécia-Izsák Mezőgazdasági Szövetkezet 
tájékoztatója

„Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen” 
(gróf Széchenyi István)

E hónaptól már az újonnan 
alakult Helvécia-Izsák Mező-
gazdasági Szövetkezet legfon-
tosabb munkáiról tájékoztat-
juk, az érintet tagjainkat. 
A 2015. július 14.-ei köz-

gyűlésen a tagság döntött a 
Helvécia-Izsák és térsége 
Szőlő- és bortermelőinek Me-
zőgazdasági Szövetkezetbe, 
tagonkénti önkéntes belépés-
ről, működési stratégiájáról, 
alapszabályáról.
A korábbi közgyűlésen is már 

felmerült és az igazgatóság is 
folyamatosan tárgyalt arról, 
hogy a szövetkezet 5 évre 
vonatkozó állami minősítése, 
a támogatási ciklus 2014-ben 
lejárt. A továbbiakban az Unió 
csak új szerveződéseket szán-
dékozik támogatni. Új szö-
vetkezetet kellett létrehozni, 
amelybe beolvadhatott a ko-
rábbi szövetkezet, vagy tagjai 
külön-külön is beléphettek. Az 
100 millió forintos árbevétel 
küszöböt kedvezőtlen időjá-
rás esetén is csak így tudjuk 
a helvéciai társszövetkezettel 
együtt biztosan elérni. 
Ezért is került sor 2015. már-

cius 6.-án az új szövetkezet 
alapítására, „Helvécia-Izsák 
és térsége Szőlő és borterme-
lőinek Mezőgazdasági Szövet-
kezete „- néven, amely ez év 
áprilisában már bejegyzésre 
is került. Az Arany sárfehér 
Szövetkezet tagjai külön-kü-
lön saját döntésük alapján, 
léphettek és léphetnek be az 
új szövetkezetbe. A törzstőke 
rendelkezésre áll, azon tagok 
esetében, akik beléptek az 
új szövetkezésbe, a korábbi 
törzstőke részjegyük átveze-
tésre kerül. A szövetkezetnek 
külső tartozása, valamint áfa 
tartozása nincs, áfa, vissza-
igénylők vagyunk.
A legfontosabb csatlakozási 

indokok továbbra is, hogy 
- a termelők érdekében a fel-

vásárlási biztonságot, és reális 
átvételi árat a szövetkezeti in-
tegráció fenntartásával tudja 
biztosítani,
- a várható támogatás mérté-

kének megduplázása, nagyobb 
lehetőséget biztosít fejleszté-
sek, illetve szolgáltatásokon 
keresztül termelést segítő tagi 
juttatásokra,
-  a termelőknek továbbra is 

érdeke az új szövetkezetben 
való részvétel, mert a szövet-
kezésnek hatása volt és lesz 
arra, hogy kedvezőbb felvá-
sárlási árak alakuljanak ki a 
térségben,
 - célunk továbbra is a költ-

ségtakarékosság mellett az 
optimális eladási ár elérése, 
amit együttesen sikeresen 
valósíthatunk meg, 
-  a termelők érdekében to-

vábbra is törekszünk a tér-
ségi felvásárlókkal a korrekt 
szakmai és üzleti kapcsolat 
fenntartására. 

Az Arany sárfehér Szőlő- és 
bortermelők Szövetkezete a 
folyamatban lévő ügyek le-
zárása után végelszámolásra 
kerül. Addig is a 2013. V. trv. 
(új Ptk.) szerint működik, ami 
azt jelenti, hogy tagot kizárni 
csak bírósági döntéssel lehet. 
(ilyenre természetesen eddig 
sem került sor).
A pincei tulajdonrészünk 

az Izsák, belterület, 1623/4 
helyrajzi szám alatt az új szö-
vetkezetnek kerül átadásra. 
Hasonlóan egyéb technikai 
eszközök is, és a szőlőszállító 
felépítmények, konténerekkel 
együtt, ami korábban is tagja-
ink szőlőtermésének beszállí-
tásában vett részt. 
A szokásos szüret előtti tájé-

koztatót augusztus második 
felében tervezzük, meghívót 
küldünk.
A HNt információi szerint 

olasz borokat hívnak vissza 
a polcokról. Zárolta az egyik 
legnagyobb olasz borászat – a 
Cantine brusa – készleteit az 
olasz hatóság, és jövedéki tör-
vénysértés vádjával eljárást 
indítottak a több hazai im-
portőrnek is szállító cég ellen 
– értesült olasz sajtóforrások-
ból a Hegyközségek Nemzeti 
tanácsa (HNt). - közölte a 
Napi gazdaság.
A szervezet az olasz import-

borokkal kapcsolatos aggálya-
it azonnal jelezte a földműve-
lésügyi Minisztériumnak és a 
Nemzeti élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatalnak (Nébih). 
Az illetékes hatóságokat pedig 
felkérték, hogy a betárolt, 
vagy már forgalomba került 
tételek esetében kiemelten 
ellenőrizzék az olasz eredetű 
borokat. Emellett felvették a 
kapcsolatot az olasz társszer-
vezettel is, hogy a magyar 
fogyasztókhoz is minél gyor-
sabban eljussanak az olasz 
borokkal kapcsolatos vizsgálat 
eredményei.
A tagjait arra figyelmeztette 

a HNt, hogy ha olasz ere-
detű – különösen az érintett 
cégtől származó termékekkel 
rendelkeznek –, akkor a saját 
érdekükben zárolják a készle-
teiket, a már kiszállított árut 
pedig vonják vissza a polcokról 
és vegyék fel a magyar hatósá-
gokkal a kapcsolatot. Mindez 
azért is fontos, hogy az esetle-
ges, nem önhibájukból fakadó 
törvénysértést elkerülhessék a 
hazai importőrök.
A HNt célja, hogy a hazai 

kereskedelemben csak és ki-
zárólag megfelelően ellen-
őrzött minőségű termékek 
kerülhessenek a polcokra. 
Ezért is ösztönözzük évek 
óta a kereskedőket, hogy a 
magyar termelők borait ré-
szesítsék előnyben beszerzé-
seiknél – hívta fel a figyelmet 
a szervezet. 
Változott a tervezett szakmai 

és Honismereti kirándulás 
időpontja a korábbi időpont-
hoz képest. Fél órával, hama-
rabb indulunk, hogy időben a 
szlovák határhoz érjünk és a 
tervezett programokat végig 
tudjuk járni.
Indulás: Izsák 2015-augusz-

tus 7.-én (péntek) 04,30-kor, 
Hegyközségi, gazdaköri iroda 
előtti parkolóból. ágasegyhá-
za, Ungor vendéglő 04,40-kor, 
Hetényi birtok 04,55-kor, 
kecskemét Sasfészek vendéglő 
05,05-kor. 
Utazás: korszerű, 49 sze-

mélyes autóbusszal. Utas-
létszám:47 fő. (4 fő tartalék 
lemondás esetén)
Útvonal (magyar oldalon) 

Izsák-Kecskemét-Miskolc-
Szerencs-Sátoraljaújhely-Her-
cegkút, Miskolc-Kecskemét-
Izsák.
felvidéki NAgy MAgyAr-

OrSzág oldalon: borsi-tőke-
terebes-kisgéres-Dobóruszka-
Szelmenc-Kistoronya.
borsiban: rákóczi szülőháza, 

kastély megtekintése.
tőketerebes: Andrássy gyula 

Mauzóleum megtekintése, 
(koszorúzás).
kisgéres: Híres pincesor 

meglátogatása.
Dobóruszka: Dobó István 

sírjának megtekintése (ko-
szorúzás)
Szelmenc magyar település, 

amit a trianoni Paktum a 
fő utcáján osztott kétfelé, 
szlovák, és Ukrán határterü-
letként.
kistoronya: borbemutató a 

legnagyobb szlovák oldalra át-
került tokaji pincében. Ugyan-
ott vacsora, helyi szlovák étel 
különlegesség. 
Szállás: Sárospatak, Hotel 

Bodrog****
2015-augusztus 8 (szombat)
reggeli a szálláshelyen.
Hercegkút: kálvária és a 

kilátó megtekintése. A híres 
gombos hegyi pincesoron 
borbemutató, borkorcsolya a 
götz Pincészetnél 
Miskolc- Avasi-, és göröm-

bölyi pincesoron pinceláto-
gatás, borbemutató, borkor-
csolya
Szerencsen a bonbon kft. 

üzletében sokféle csokoládé 
különlegesség között válo-
gathatunk, kedvező vásárlási 
lehetőség.
Hercegkúton, tállyán, Mis-

kolcon pedig lédig és palackos 
borvásárlási lehetőség.
Hazautazás.
Az újjá alakult szövetkezet 

tagjai továbbra is kereshet-
nek bennünket kérdéseikkel, 
személyesen, telefonon, vagy 
interneten (aranysarfeher@
sv-net.hu). A régi weblapon az 
átalakítása után, továbbra is 
követhetők lesznek az aktuális 
szövetkezeti események.

Vezetőség
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A hetedik

Izsáki zöldség-gyümölcs 
kiskereskedésünkbe keresünk 

BOLTI ELADÓT. 
Elvárás: 1-3 év bolti eladói tapasztalat. 

Előny: zöldség-gyümölcs kereskedelem területen 
szerzett tapasztalat. 

Az önéletrajzokat az allas@gardencsoport.hu 
e-mail címre várjuk.

Tisztújítás a 100 éves izsáki 
vadásztársaságnál

Az Izsáki Vadász Egylet 
jogutódja a Hubertus Vadász-
társaság 41 taggal tartotta 
tisztújító közgyűlését július 
15-én. Elfogadták a társa-
ság új alapszabályát, vala-

mint köszönetet mondtak 
a csaknem három évtizedes 
munkáért kállai gyulának, 
Fóris Sándornak és Balogh 
Ferencnek.
A tisztújítás eredménye: 

Izsák István elnök, Mon-
dok József vadászmester, Ő 
kovács tibor titkár, bátri 
krisztián gazdasági felelős, 
gudmon lászló kulturális és 
sport felelős.

 T Á J É K O Z T A T Á S
tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy Izsák Város 

Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta 
alapján,                       

Izsák Város Polgármesteri Hivatalában
2015. július 27. napjától 

2015. augusztus 7. napjáig 
igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak ügyelet 
lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, az igazga-
tási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

Kiskunhalasra készültünk. A fel-
készülésünk, be kell valljuk, ebben 
a szezonban nem volt zavartalan. 
télen nagyon kitartó bacilusok 
és vírusok gátoltak többünket az 
éneklésben. később talán a ben-
nünket körülvevő egyre inkább 
zaklatott világ, a munka, a rohanás, 
az élet terhei, az általános fáradt-
ság, letargia, kilátástalanság volt 
az oka, hogy kóruspróbáinkon a 
létszám erősen megcsappant. Volt 
egy „kemény mag”, kik rendszere-
sen ott voltak, és akikkel Szilvike, 
vészesnek értékelve a kialakult 
helyzetet, komolyan elbeszélgetett. 
Az eredmény pedig az lett, hogy 
akár kamarakórusként is, de ott 
leszünk, nem tehetjük meg, hogy 
alapítóként kiszállunk. Kicsit olyan 
volt ez a megbeszélés, mint a szülői 
értekezlet, azokhoz szólt, akik át-
élték és átérezték ezt az időszakot.  
Persze az utolsó néhány próbán 
már szinte teljes volt a létszám. S 
hogy miért számolok be minderről? 
Úgy érzem arról is képet kell kapjon 
a kedves olvasó, és különösen azok 
az olvasók, akik hallgatóink is, hogy 
bizony a kóruséneklés nem csak 
felhőtlen öröm, de néha keserűség-
gel is jár, és bizony konfliktusokat  
generál. Azt mondják, 7 évente 
kicserélődik minden sejtünk. Ha ez 
igaz, akkor lehet, hogy mi már nem 
is ugyanazok az emberek vagyunk, 
akik 7 éve olyan lelkesen szervez-
tük és készültünk az elsőre?
Ilyen előzmények után indultunk 

június 20-án a déli órákban kis-
kunhalasra. A szervező kórus tagjai 
Faddi Istvánné Erzsike karnagy 
vezetésével a központi parkolóban 
várták az érkező kórusokat. Ők 
valamennyien, az első perctől az 
utolsóig, nagyon sokat tettek azért, 
hogy a vendégek jól érezzék magu-
kat, hogy találkozónk tökéletesen 
sikerüljön. Munkájukat ezúton is 
nagyon köszönjük. A parkolóból 
pár perces kényelmes sétával a 
thorma János Múzeumba vezettek 
bennünket. Itt rövid tárlatvezetést 
kaptunk, majd ki-ki érdeklődésé-
nek megfelelően merülhetett bele 
a sokszínű kiállítás tárlóiba. A mú-
zeumlátogatás után átöltöztünk, 
beénekeltünk, majd kipróbáltuk 
a színpadot. A hivatalos program 
a közös mű, kodály-berzsenyi: A 
Magyarokhoz című kánonjának 
éneklésével vette kezdetét. Még 

valamennyi kórus a színpadon 
állt, amikor Kiskunhalas Város 
Polgármestere, fülöp róbert kö-
szöntötte a megjelent dalosokat és 
a közönséget. Ebben az évben is volt 
meglepetés kórus. A bemutatkozást 
a vendéglátó Kiskunhalas Város 
Kórusa kezdte, Faddi Istvánné 
karnagy vezetésével. Őket test-
vérkórusuk, a Magyarkanizsáról 
érkezett Cantilena kórus követ-
te, vezetőjük tolnay Ilona, akik 
először vettek részt a regionális 
Kórusfesztiválon. A programot a 
Kecskeméti Kodály Kórus folytatta, 
Dr. Csorbainé bakosi zsuzsanna 
karnagy irányításával. Lajosmizse 
Város Kórusa következett Berta 
István vezényletével, majd mi Izsák 
Város Vegyeskara zártuk a fellépők 
sorát, karnagyunk Bíró Jánosné 
benedek Szilvia, zongorakísérőnk 
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet. A 
műsor változatos volt. 
talán először fordult elő közös 

történetünkben, hogy minden 
előadott mű csak egyszer csendült 
fel. A hangverseny a Kiskunhalasi 
Művelődési központ három oldal-
ról zárt udvarán, szabad ég alatt 
zajlott. Ez teret adott mulatságos 
pillanatoknak is, Zephyr pajkosan 
repítette a karnagyok elől a kottá-
kat, ezt senki nem úszta meg... 
A felkészült műsorvezető pedig, 

kihasználva a helyzet adta lehető-
ségeket, rendre tudta fokozni a jó-
kedvet. Az utolsó műsorszám után 
került sor a köszöntésekre, virágok, 
ajándékok, emléklapok átadására. 
A Vándorserleget a Kecskeméti 
kodály kórus vihette haza, Ők 
őrzik egy évig, míg jövő júniusban 
ismét találkozunk. közben dalra 
fakadtunk, az A csitári hegyek alatt 
kezdetű népdal, mint spontán közös 
mű, méltó befejezése volt az estébe 

hajló délutánnak, különösen azért, 
mert az időközben felkerekedett 
közönség megállt, visszafordult, és 
énekelt. „Legyen a zene minden-
kié”…így teljesült kiskunhalason 
Kodály álma. 
A hivatalos rész után a Műve-

lődési központ nagytermében 
terített svédasztal felé vettük az 
irányt, amikor váratlanul megható 
pillanatokat élhettünk át. Ekkor 
történt, hogy a karnagyokat kö-
zös fotó elkészítéséhez kérték, s 
ahogy ott álltak  ők öten együtt, 
valaki közülünk elkezdte énekelni 
az ároni áldás kánont. Mindenki 
csatlakozott. A tisztelet, a hála és 
köszönet hangjai szálltak minden 
kórus minden énekesétől a kórus-
vezetők felé, s mi bizony tudjuk, 
mi mindent köszönhetünk nekik. 
és álljon itt egy külön köszönet 
személy szerint Szilvikének, aki 
szeretettel és türelemmel viseli el 
fegyelmezetlenségeinket. 
A vacsora elfogyasztása után a 

legtávolabbról érkezett kórus ha-
mar búcsúdalba kezdett, s ahogy 
az lenni szokott, mindenki felke-
rekedett. A közös éneklés, nótázás 
így sajnos rövidebbre sikerült a 
szokásosnál. Hazafelé volt időnk 
megállni Soltvadkerten. A fagyi-
járól híres cukrászdában kedves 
ismerősökbe botlottunk…akár ott 
is folytathattuk volna.
A 7. regionális kórustalálkozó 

történetét olvasták. A magam ré-
széről nagyon bízom abban, hogy a 
nyolcadikon is ott leszünk. Különö-
sen várom azonban a kilencediket, 
amikor ismét mi látjuk vendégül 
dalos barátainkat. Addigra talán 
megint új emberek, lelkesebbek, 
jobbak leszünk. Mint 7 évvel ez-
előtt.
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Műsormaraton két beteg 
kisfiúért

Életmentő izsáki 
rendőrök

Július 17-én reggel 8 óra előtt 
kaptak értesítést a rendőrök, hogy 
egy férfi, feltehetőleg öngyilkossági 
szándékkal, a Kolon-tó soltszen-
timrei zsilipjénél a két méternél is 
mélyebb vízbe vetette magát. A fér-
fi nem tudott úszni, egy ideig a zsi-
lipbe kapaszkodott, majd elmerült. 
Az Izsáki rendőrőrs munkatársa, 
Dömsödi gábor törzsőrmester 
és kovács gábor rendőrhallgató 
érkeztek a helyszínre, s azonnal 
a 40 éves férfi segítségére siettek. 

kovács gábor egy jármű vontató-
kötelét erősítette a derekára, míg 
a körzeti megbízott végig tartotta 
társát a kötél másik végén. A 
rendőrhallgató a zsiliptől már je-
lentősen eltávolodó, mozdulatlan 
férfihez úszott a több mint 2,5 
méter mély tóban, majd a férfi 
fejét szakszerűen kiemelte a víz-
ből, s társa segítségével kihúzták 
a partra. Ezt követően szakszerű 
elsősegélyben részesítették a men-
tők kiérkezéséig.

Flaisz Dani, Grijnovitz Anikó és Farkas Zsolt (Zsoló) társa-
ságában a színpadon, az érte is rendezett műsoron

Június 20-án közel húsz elő-
adóművész énekelt, zenélt azért 
a Művelődési Házban, hogy két 
leukémiás kisfiúnak – flaisz 
Daninak és lenkes Máténak – se-
gítsenek. grijnovitz Anikó izsáki 
énekesnő (és anyuka) szervezte az 
alkalmat. Mint elmondta lelkiis-
mereti kérdés volt számára, hogy 
a maga eszközeit felhasználva 
segítsen a gyerekeknek. Az Eu-
rópa budapest tévében szokott 
énekelni, így sok énekessel van 
kapcsolata. Jótékonysági felhí-
vását a Neten tette közzé, melyre 
azonnal közel negyvenen jelezték, 
hogy csatlakoznak. Végül a ki-
tűzött időpontban tizennyolcan 
volta szabadok, ennyien léptek 
fel Izsákon, s maratoni, tizenkét 
órás, igen színvonalas műsort 
adtak. A kezdeményezés mellé 
állt Pitti Katalin operaénekes 

liszt-díjas érdemes Művész is, 
aki szintén fellépett Izsákon. A 
művészek költségtérítés nélkül, 
ingyen vállaltak szerepet a prog-
ramban.
grijnovitz Anikó örömmel és 

némi szomorúsággal összegzett. 
Örömmel a művészek hozzáállása 
miatt, s szomorúsággal a nagyon-
nagyon szerény izsáki érdeklődés 
okán. Mindazoknak akik meg-
tisztelték a műsort és a beteg 
gyerekeket, ezúton is köszöni a 
segítséget. külön is a következők-
nek: Mondok kft., Molnár Endre, 
HOlSzA trafik, royalsekt zrt., 
VINO étterem, Saci Virágbolt, 
Izsáki gyermekjóléti Szolgálat, 
Izsák televízió, Izsáki Hírek, 
kovács zoltán, Orbán János 
nyugalmazott rendőr, Izsáki tán-
csics Mihály Művelődési Ház és a 
műsort adó előadóknak.
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Önkormányzati hírek
Izsák Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete legutóbbi ülését 2015. 
június 30-án tartotta.
Napirend előtt a testület elfogadta 

a „Jelentés a lejárt határidejű tes-
tületi határozatok végrehajtásáról” 
szóló polgármesteri jelentést és az 
öt határozat kapcsán tett intézke-
déseket jóváhagyta.
Az elő napirendi pont a „beszámo-

ló Izsák Város közbiztonságának 
2014. évi helyzetéről” szóló elő-
terjesztés volt. Csizovszki lászló 
a kiskőrösi rendőrkapitányság 
vezetője részletes tájékoztatást 
adott a városban elkövetett bűncse-
lekmények alakulásáról és összeha-
sonlítást végzett az előző évhez, a 
kapitányság illetékességi területe 
és a Bács-Kiskun megyei mutatók-
kal való viszonyukról. Minimális 
növekedés következett be, de ettől 
függetlenül a város közbiztonsági 
helyzete jó. Az osztály jogállású 
őrs munkáját Dr. fekecs Dénes r. 
százados irányítja. 
A napirendi pont tárgyalásánál 

megállapításra került, hogy az 
előző évi beszámoló kapcsán jelzett 
problémák megoldásra kerültek, 
de a kamera-rendszer kialakítása 
elodázhatatlan, mivel a technikai 
segítség szükséges a járőrtevékeny-
ség kiegészítéséhez, a felderítési 
munka hatékonyságának javítá-
sához, a bizonyításhoz. Mindezek 
mellett javítaná a lakosság biz-
tonságérzetét is. Az új közlekedési 
– parkolási rend kialakítási munkái 
megkezdődtek és ehhez a szakmai 
segítséget biztosítják. A közterületi 
járőrjelenlét is fokozódik a közin-
tézmények környékén, az iskolai 
beruházás kapcsán az új építkezés 
helyszínén és a konténeriskola 
kapcsán a sportcsarnoknál.
A képviselő-testület második 

napirendi pontként tárgyalta meg 
az iskolaépítési projektből eredő 
helyi feladatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót. Az anyag rész-
letesen ismertette a kivitelezéssel 
kapcsolatos együttműködési meg-
állapodást, mely az Önkormány-
zat és a kormány megbízásából 
eljáró szerv kapcsolatát rendezi. 
Ezzel kapcsolatban felmerült, 
hogy jelenleg kevés információ áll 
rendelkezésre a tervekkel kapcso-
latban. Ugyancsak felmerült, hogy 
a három megvásárlásra kerülő 
ingatlan tulajdonosai nyugtalan-
kodnak a vételi szándékkal kapcso-
latban. Az ülésen elhangzott, hogy 
a szükséges előkészítő eljárások, 
egyeztetések megtörténtek, a Kor-
mány döntését követően azonnal 
megtörténik a vételár kifizetése, 
a telkek összevonásának előkészí-
tése megtörtént. Az építkezéssel 
kapcsolatos tervezési és kivitelezési 
közbeszerzési eljárás megindításra 
került, a tervek elfogadásánál az 
önkormányzat véleményezési jogát 
érvényesíteni fogja.
Az iskola építésének ideje alatt 

a felső-tagozatos tanulók tanul-
mányaikat konténeriskolában 
folytatják majd, ami a sportcsar-
nok mellett kerül felállításra. Az 
étkeztetés feltételei is ott kerülnek 
kialakításra. Az előkészítő mun-
kákkal, valamint a régi épület 
kiürítésével kapcsolatban egy tíz 
pontos ütemterv került elfoga-
dásra, mely biztosítja a beruhá-
zás munkáinak szeptember 1-jei 
indulását, valamint a zavartalan 
iskolai tanévkezdést. A testület fel-
hatalmazta a Polgármester Urat, 
hogy a konténer iskola-ebédlő vo-
natkozásában a bérleti szerződést 
kösse meg és kezdeményezze az 
Önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének módosítását.
Harmadik napirendi pontként a 

„Beszámoló a város egészségügyi 

helyzetéről, a vállalkozásokkal 
kapcsolatos szerződések felülvizs-
gálata, a korábbi áSz vizsgálat 
megállapításainak gyakorlati vég-
rehajtása” előterjesztés szerepelt. 
Az anyag áttekintést adott a hatá-
lyos jogszabályok szerinti ellátási 
körzetekről, a praxisjog gyakorlá-
sáról, a lakosság korösszetételéről, 
a meghatározó betegségi formákról 
és a jogszabályi változásokról 
Az anyag összeállításában a város 

egészségügyi dolgozói (háziorvosok, 
gyermekorvos, fogorvos, védőnő) is 
részt vettek, ismertették körzetük, 
ellátási területük gondjait és a jövő-
vel kapcsolatos elképzeléseiket. A 
Számvevőszék korábbi vizsgálata 
„az esélyegyenlőség szempontjai-
nak érvényesítését” helyezte elő-
térbe és ennek nyomán a jelenlegi 
ellátási szerződések felülvizsgálata 
megtörténik. 
Az anyag jelezte a várható jog-

szabályi változásokat, melyből az 
egészségügyről szóló törvény mó-
dosítása megtörtént. folyamatban 
van a Kormány döntéseivel kapcso-
latos szakmai anyagok elkészítése, 
melyek lehetővé teszik az alapel-
látás hatékonyabb működését, a 
rendszerben ellátott szerepének 
fontosságát és megerősítését. Ezt 
teszi teljessé majd az Izsák Város 
Egészségügyi koncepciója 2015-
2025 dokumentum elkészítése, 
mely településünk helyzetértékelé-
sére alapozva az elkövetkező tíz év 
elvárásait, célkitűzéseit, feladatait 
határozza meg és ehhez megfelelő 
pénzügyi forrásokat és pályázati 
lehetőséget rendel.
A negyedik napirendi pont a város 

2015. évi költségvetésének módosí-
tása volt. Ezt alapvetően öt feladat 
tette szükségessé:
-  a 2. számú fogorvosi körzet 

feladatellátásához (bercsényi utcai 
rendelő felszerelése, közalkalma-
zottak alkalmazása – Dr. kávássy 
Sándor fogorvos, Királyné Korán 
katalin asszisztens) kapcsolódó 
kiadások,
-  a városgazdálkodási feladatok 

ellátásához szükséges pénzügyi 
előirányzatok betervezése,
-  a konténer iskola-ebédlő 2015. 

évre esedékes négyhavi bérleti 
díja,
- egy korábbi halálos munkahelyi 

balesethez kapcsolódó (Csernák Pé-
ter) járulékfizetési kötelezettség,
- a sportöltöző előtti térburkolat 

kialakítása. 
Az ötödik napirendi pont a helyi 

hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról szóló rendelet módosítása 
volt. Ennek szükségességét a 
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014.( XII.31.) korm. rendelet 
7.§ (1) bekezdésének 2015. július 
1-jei tervezett hatálybalépése ala-
pozta meg. Az önkormányzati ren-
deleten csak technikai módosítást 
végeztünk el, mivel egy igazolás 
tartalmáról rendelkeztünk. Egye-
bekben a helyi jogszabály minden 
egyéb feltételnek eleget tesz. Az 
már az én problémám, hogy túl 
gyors voltam a végrehajtásban, mi-
vel a júliusban megjelent jogszabály 
a kukák esetében előírt választási 
lehetőség biztosításának kötele-
zettségét 2016. január 1. napjáig 
elhalasztotta.
A hatodik napirendi pont ke-

retében a képviselő-testület az 
„Izsák Város Önkormányzata és a 
roma Nemzetiségi Önkormányzat 
együttműködési megállapodásának 
felülvizsgálata„ című előterjesztést 
tárgyalta. Az anyag elkészítését és 
felülvizsgálatát jogszabályok írták 
elő. A városi Önkormányzat eddig 
is és az elkövetkező időben is tel-
jesíti kötelezettségeit. E napirend 

kapcsán felmerült, hogy a roma 
Nemzetiségi Önkormányzat évente 
készítsen egy beszámolót az előző 
évi tevékenységéről, a tárgyévi 
terveiről, a rendelkezésére álló 
lehetőségek kihasználásáról, a pá-
lyázatokon való részvételükről.
A hetedik napirendi pontban 

döntött a testület, hogy az általá-
nos Művelődési központ vezetői 
álláshelyére kiírt pályázat ered-
ménytelenségére figyelemmel 
az intézmény vezetői feladatok 
ellátásával 2015. július 1-től 2016. 
június 30-ig tartó  időtartamra lé-
vai ferencnét a Napközi Otthonos 
óvoda vezetőjét bízza meg.
A nyolcadik napirendi pont a vé-

dőnői álláshelyre történő pályázat 
kiírása volt. A pályázati kiírás a 
tájékoztató mellékletét képezi.
A nyílt ülés végén Mondok József 

polgármester az alábbi bejelenté-
seket tette:
- A Megyei értéktárba bekerült az 

Izsáki Házitészta. Az előző körben 
már bekerült a Sárfehér bor, Pezs-
gő és a Sárfehér szőlő is. 
- 2015. július 2 – 6- ig Strullendorf-

ba indul egy 70 fős delegáció, köz-
tük a néptánc csoporttal, a Városi 
Vegyeskarral, és egy gyönyörűen 
hegedülő fiúval, a 10 éves Halmi 
Norberttel. A testvérkapcsolat 20 
éves fennállását ünneplik.
- Elindult a kormányablak beru-

házása. Szeptember végén, október 
elején ígérik az átadást. 
- Megjelent egy felhívás, hogy. 

10.000 ft. ellenében jelentkezni 
lehet az OMék kiállítására a helyi 
termelőknek. A pontos elérhető-
séget és a részleteket az Izsáki 
televízión közölni fogják. 
- Július 6.-án 14 órakor tartja 

első rendelését dr. kávássy Sán-
dor fogorvos a Bercsényi utcai 
rendelőben.
A zárt ülésen nyolc napirendi pont 

megtárgyalására került sor. Az első 
napirendi pont Magyar gyuláné tá-
mogatási kérelme volt könyvének 
kiadásával kapcsolatban. A testület 
megbízta tetézi Attila képviselőt, 
hogy a koordinációs és előkészítő 
munkát végezze el és a soron kö-
vetkező testületi ülésen arról adjon 
tájékoztatást.
A következő napirendi pont ke-

retében a képviselő-testület javas-
lattal élt a Bács-Kiskun Megyei 
közgyűlés felé, hogy adományozza 
részemre a Bács-Kiskun Megye 
Közszolgálatáért Díjat.
Döntött Orbán lászló telekvásár-

lási kérelméről és az Izsák, bihari 
u. 4-2. szám alatti ingatlan megvá-
sárlásáról. Deák László közterület 
foglalási ügyében érdemi döntést 
hozni nem tudott a képviselő-tes-
tület, mivel a helyi önkormányzati 
rendeletek (közterület használat, 
helyi építésügyi szabályzat) nem 
teszik jelenleg lehetővé a piactéren 
20 m2-es zárt pavilon felállításának 
lehetőségét.
Aczél Ilona étkezési díjkedvez-

mény iránti kérelmében nem 
hozott érdemi döntést a testület, 
mivel a hatályos önkormányzati 
rendelet nem tartalmaz kedvez-
mény nyújtására vonatkozó sza-
bályokat.
A testület megtárgyalta az uk-

rajnai (kárpátaljai) beregrákos és 
Kajdano református lelkészének 
támogatás iránti kérelmét és fel-
hatalmazta a Polgármester Urat, 
hogy a támogatás mértékét, módját 
és lehetőségeit pontosítsa. Végül 
jegyzői tájékoztatást hallgatott meg 
a képviselő-testület Mondok József 
polgármester összeférhetetlenségi 
ügyével kapcsolatban. A tájékozta-
tást a testület tudomásul vette. 

 Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Hulladékgyűjtő edények 
igénylése 

Túl gyors voltam
Az Izsáki Hírek 2015. június 

23-án megjelent számában a fenti 
cím alatt jogszabályi változásbeli 
kötelezettségünkről tájékoztat-
tam Önöket. Biztos, hogy egy 
negyven éves beidegződés az oka, 
hogy a határidőt – különösen a 
helyi jogalkotásban – szeretem 
megtartani.
Azóta kiderült, hogy túl gyors 

voltam, mivel a Magyar Közlöny 
98. számában közzétételre került 
a 174/2015.(VII.6.) korm. rendelet 
a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás végzésének feltételeiről szóló 
385/2014.(XII.31.) korm. rendelet 
módosításáról és ez tartalmazza, 

hogy a 7.§ (1a) – (1c) bekezdéseket 
és a 7.§ (2) bekezdés d) pontjában 
foglaltakat 2016. január 1-jétől kell 
alkalmazni. 
Mindezektől függetlenül a vá-

lasztási lehetőséget biztosítani 
tudjuk, mivel a megfelelő edény-
méret (50 literes) rendelkezésünk-
re áll. Az igénylést a továbbiakban 
is a Hivatal pénzügyi csoportjánál 
elhelyezett asztalon lévő nyomtat-
vány kitöltésével lehet benyújtani. 
tájékoztatásul közlöm, hogy az 
elmúlt héten 98 db. kuka kiszál-
lítására került sor. 

 
Bagócsi Károly 

címzetes főjegyző

MEGEMLÉKEZÉS
 „Állunk némán a sírod felett 
Őrizzük fájón emlékedet” 

HORVÁTH JENŐ 
halálának 3. évfordulójára.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk, 

MEDVEGY JÁNOS 
    temetésén részt vettek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
   A gyászoló család

Hálával és tisztelettel köszönjük 
mindazok részvétét, 

akik feledhetetlen szerettünk, 
TETÉZI LAJOSNÉ Kullai Jolán 

végső búcsúztatásán velünk 
voltak, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat együtt-

érzésükkel enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Izs
ák

i K
ettesfogathajtó

O
b

2015. július 31. - augusztus 2.

Péntek

Szombat

Vasárnap

  9.00 Díjhajtás

10.00 Maraton
19.00 Eredményhirdetés: díjhajtás + maraton
20.00 Puhl Band koncert - Vino kerthelyiség

10.00 Akadályhajtás, eredményhirdetés
         Kettesfogathajtó VB válogatott keret kihirdetése

A belépés díjtalan!
Internet: www.izsak.hu Tel.: +36309953482

Szombat-vasárnap

Izsáki Értéktár bemutató

Izsáki Értéktár bemutató
Vino Csárdasátor
Sátorváros Vidámpark

Puhl Band Koktél Party

Fogathajtó bajnokavató
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ÜGYELETEK

Izsákon a Dózsa téren 
50m2 üzlethelyiség kiadó.
kettő bejárattal, kettő 

mellékhelyiséggel, szük-
ség esetén szétválasztható 
kettő kisebb üzletre, vagy 
irodára. tel.: 06/20-453-
6344

A HÁZIORVOSOK üGYELETI ELÉRHETŐSÉGE
Hétfő: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt

Kedd: 12-16 óráig Dr. Szántó Ágnes
Szerda: 12-16 óráig Dr. Bíró Sándor

Csütörtök: 12-16 óráig Dr. Rigó József Zsolt
Péntek: 12-13 óráig Dr. Bíró Sándor

Tel.: 06-20-962-4594

A KÖZPONTI ORVOSI üGYELET ELÉRHETŐSÉGE
Hétfőtől – csütörtökig: 16 órától

Pénteken: 13 órától
Szombat-vasárnap: 0-24 óráig

Az ügyeleti irányítás KUNSZENTMIKLÓSRÓL történik. 
Telefon: 76/351-222

A KISKŐRÖS, Kossuth Lajos u. 6. szám alatti ügyeletről is 
kérhető ellátás. Telefon: 78/311-260

AZ üGYELETES SZEMÉLYGÉPKOCSI TELEFONSZÁMA: 
06-30-507 5319

Az ügyelet Szabadszálláson az eddigi helyen, asszisztens nél-
kül működik, hívás esetén várni kell az orvosra.

Kábeltévé ügyelet
Internet és kábeltévé hibabejelentés: 06-40/811-911

Rendõrség: 06-78/501-400
Vízmû hibabejelentés: 06/80-200-423

Polgárőrség: 06-30-621-6071

 Temetkezés
Jóindulat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

az izsáki alsó és felső katolikus 
temetők üzemeltetője

Irodáink: 
Izsák, kecskeméti u 3. H-P: 8-12
kecskemét, Nyíri u 4. H-P: 8-15

Ügyelet éjjel – nappal!
Molnár lászló: 06/20/311-3572
Nagyné Emike: 06/30/963-9222

Ruhaosztás
A Tegyünk Izsákért Egyesület és a Máltai 

Szeretetszolgálat ruhaosztást tart, július 23-án 
csütörtökön 9 órától a Művelődési Házban!

Kiadó 
üzlethelyiség!

üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 

Születtek: Vékony ádám (anyja neve: Mészáros Veronika), 
Patai Mirella Andrea (anyja neve: Patai Andrea)
Házasságkötés: bimbó zoltán – Vincze Andrea, bóni lászló 
– Polgár Mária, Deth lajos – Damásdi Anna, Varga balázs ár-
pád – Szabó Eszter Ilona, Helenkár krisztián – rendek lilla
Meghaltak: bakonyi Edéné sz.: fejszés Sára – 91 éves – Izsák, 
Csokonai u. 14. , Szőllősi béla – 89 éves – Izsák, báthori u. 19., 
bényi János – 78 éves – Izsák, bihari u. 4., tetézi lajosné (Héli 
Imréné) sz.: kullai Jolán – 88 éves – Izsák, kiss János u. 6., 
katona István – 83 éves – izsáki lakos

Tisztelt Izsákiak!
Augusztus 13-án 17 órakor
képviselői fogadóórát tartok 

a Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Tetézi Attila

Július 29. szerda
19:00: kölyök tV. (ism.)
20:05: ItV Híradó (ism.)
20:45: Megyei krónika 

(ism.)

Július 30. csütörtök
19:00: kölyök tV (ism.)
20:05: Jótékonysági nap 

két izsáki kisgyermekért 
(ism.)

Augusztus hónapban nyá-
ri karbantartási szünet 
miatt a szerdai és csütör-
töki szerkesztett adások 
szünetelnek. A képújság 
ez idő alatt is folyamatosan 
működik. A várhatóan au-
gusztus végén sorra kerülő 
képviselő-testületi ülést a 
szokott módon közvetítjük. 
Erről információ a képúj-
ságban olvasható majd.


