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Ifjú focistáink sikere

A futball az egyik legnépszerűbb sportág. Ahhoz, hogy valaki jelentős
eredményeket érhessen el e játékban, már
egészen fiatalon el kell
kezdenie a felkészülést.

Izsákon is sok fiatal tesz
így és nem is eredménytelenül, hiszen a tavaszi
idény megyei U14-es
bajnokságában az izsáki
csapat a második helyen végzett. Mint Nagy

Oszkár edző elmondta
először indultak a bajnokságban a 2002-es és
2003-as korosztállyal,
s igen örülnek az eredménynek, mely alapján
biztató jövőt remélnek.

Kereszt - „érted is”

Ára: 150 Ft

Ivóvizünk minőségéről
Mint arról már korábban is beszámoltunk,
pályázati támogatással
komoly fejlesztések történtek a városi vízellátó
rendszeren. Új kút, tisztító és kezelő rendszer
létesült, illetve épült.
Ezek mind a vízminőség
javítását szolgálják. Az
elmúlt mintegy fél évben
mégis többször tapasztalhattunk zavarosodást, elszíneződést az
ivóvízben. Ennek okairól kérdeztük a Bácsvíz
Zrt. főmérnökét. Balogh
Zoltán válaszában elmondta, hogy ennek
az az oka, hogy a sok
évtizede üzemelő csövek falán felgyülemlett
lerakódások a most megbolygatott szakaszokon
leváltak, s a rendszerbe
kerültek. Ezek a leválások lökésszerűen történtek, illetve történnek, ezért a tisztítást
folyamatosan végzik.
Szivaccsal dörzsölik le
a csövek faláról az üle-

Új kút, megújított berendezések biztosítják
Izsák ivóvíz ellátását
déket, s irányítottan ter messze a megengejuttatják ki azt a háló- dett határ alatt van.
zatból. Mindezt addig
Balogh Zoltán hangvégzik, amíg teljesen ki súlyozta, a rendszerbe
nem tisztítják a rend- kerülő víz minősége
szert. Kérik, ha valahol kiváló, a baj az öreg
zavarosodást észlelnek hálózattal van, melya fogyasztók, azonnal nek rendbetételén fojelezzék az ügyeleti tele- lyamatosan dolgoznak.
fonszámon. Hozzátette, Tisztítással, illetve az
a zavarosodott víznek anyagi források engedte
egészségügyi kockázata mértékben, a régi csönincs, minden paramé- vek cseréjével.

Találkozás, öröm, ének

Kocsis Pál, a Garabonciás Kft. tulajdonosa nemrégiben egy szép mementóval lepte meg a háza
melletti kerékpárúton
biciklizőket és futókat.
Portájának sarkára egy
keresztet állított paddal,
kis parkkal. Kérdésünk-

re elmondta, számára a
kereszt egy felkiáltójel,
amely az élet lényegi dolgaira figyelmeztet. Ha a
háza melletti kereszt láttán, kerékpározás, futás
közben néhányan elgondolkodnak ezen, már nem
állította hiába. Emellett

pótolhatatlanul jó érzés
számára, hogy amikor
elindul otthonról, egy kereszt mellől kel útra, s
hazatérve is e kereszt
várja. Örülne, ha sokan
átéreznék, ami a talapzatra oda is van írva, „érted
is van” a kereszt...

Eltelt ismét egy év,
és mi új találkozásra
készültünk dalos barátainkkal. A Kecskeméti Kodály Kórus a
megszokottnak mond-

ható forró hangulatban várt bennünket
június 25-én, hiszen
ahogy néhány évvel
ezelőtt, most is kánikulára ébredtünk a

k e c s k e m é t i t a l á l k ozó napján. Helyszínül
ezúttal a Református
Iskola gyönyörű díszterme szolgált.
Folytatás a 2. oldalon.
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„Erő áradt ki…”
Az elmúlt napokban ugyancsak éreztük naprendszerünk központi
égitestének intenzívvé vált elektromágneses, fény és részecske
sugárzását! Magából nagy erővel árasztotta ki a fénysugarakat,
amelyek 8.3 perc alatt érnek el hozzánk. A részecske sugarak egy
kicsit később, befolyásolva a Föld időjárását. Védekeznünk kell
ilyenkor a hőség ellen, és szükséges a hatékony napszemüveg
használata is, válaszként az erőkiáradásra.
A nyár ezen sugárzási példáját tapasztalva, gondolkozzunk el az
ember által gerjesztett és „kibocsájtott”sugárzásokon! Egyszerű
példaként a humor által is kigúnyolt televíziós képernyőn át gyógyítókra gondoljunk, akik „küldöm az energiát!” ígérettel bátorítják a
bajban lévőket. Az ő munkájuk hatékonyságát ne vizsgáljuk, csak
szerény elismerésként ismerjük el, hogy ők legalább egy kis szóbeli
együttérzést és vigasztalást mutatnak. Ez is energia!
Nem régen olvastuk a Lukács írása szerinti Evangéliumból, /8:4446./, hogy egy beteg asszony megérintette Jézus ruháját, és mivel az
Isten Fiából „erő áradt ki”, azonnal meggyógyult. A szakkönyvek
egyikében sem találtam magyarázatot arra, hogy milyen módon
értsük ezt a „kiáradást”! A Biblia és az Egyház nem szól „aura
erőtér”-ről, de felemelt kézzel áldást mond, és kézrátétellel ad
gyógyulást és ERŐ-nyerést! Nem az ember erejét használva fel,
hanem az első pünkösdkor a hívőknek ajándékozott Isten EREJÉT, a Szent Lelket. Az ember – tehetetlenségében, - egyre jobban
isteni erőt képzel magának, pedig az auraszerű fénylés csak az
angyaloké, /lásd a betlehemi pásztoroknak megjelenő angyalokat,
/Luk.2:9/, és Krisztusé, /lád a megdicsőülés –hegyi jelenést, /Máté
17:2, János ev. 1:14./
Nem tisztem, hogy igazságot tegyek, vagy világosabb látást adjak
ez ügyben, de a mindennapi életünk bizonyítja, hogy jelen vannak
az anyagot és „vezetékeket” nem igénylő erő-áramlások, amelyek
mélységesen befolyásolnak mindenkit, - kivétel nélkül! – Így néhány
gondolatot hadd közöljek azzal a szándékkal, hogy hátha magyarázatot találunk a beteg asszonynak Jézust érintő gyógyulására is.
Az erő kiáradásának témáját adó történetben szerep jut az „érintés”-nek. Ez indítja el a készséget a válasz megadására. Egyszerűsítve, az ÉLET nem más, mint érintés, és az arra adott válaszoknak
sorozata. Ha az érintésre nincs válasz, az egyértelműen a halál
állapotára utal. Az érintés hatásgyakorlást jelent. Emberségünk
értéke és gazdagsága abban áll, hogy sokféle módon tudjuk gyakorolni az érintést – működően! Történik ez gondolat által, amikor
féltve, vagy részvéttel idézünk fel valakit, neki adott ígéretünket
teljesítve: gondolok rád! Történhet nézés által, amikor mosolyogva,
vagy morcosan nézünk egymás szemébe. /Vannak olyan kultúrák,
amelyekben súlyos következményekkel járó „érintés”-nek veszik
a másik ember szemébe nézését!/ A szólás által is megérintjük
embertársunkat, amikor például vigasztaljuk, vagy rámordulunk.
Névvel, vagy névtelenül küldött levelek is választ követelnek…
Újjal, kézzel, lábbal, karral,… az érintés legszelídebb és legdurvább módja történik a hétköznapokban, - szintén választ várva,
és a válaszokban árad ki a minősített erő. Az életerő jelenlétét és
működését igazolja, hogy ezekre az „érintésekre” a „szervezet”
válaszol, védekezően, vagy szeretetteljes elfogadással. Miért fontos,
hogy ez a működési lehetőség tudatos és megfontolt legyen bennünk? Azért, mert bölcsességünk és érettségünk nyilvánul meg a
bármilyen jellegű érintésre adott válaszunkban. A fő kérdés, hogy
milyen erő sugároz belőlünk – a megszólításra válaszként! A közösség -/családi, munkahelyi, lakóhelyi, nemzeti, oikumené,/ - élete
az által alakul, válik békességessé, biztonságossá és reményteljessé
ha szeretet alapú pozitív, együttérző, megértő, megbocsátó lelkület
van bennünk.
Nem lényegtelen az, hogyan fogadsz egy haragos tekintetet,
hogyan válaszolsz akár egy bántó mondatra is, milyen indulatok
születnek benned egy jogtalan ütés elszenvedése után… A bölcsesség ajándékával szívünkben tudjuk felmérni az őszinte tekintetek,
igazságot tartalmazó szavak és igazi, szeretetteljes ölelések értékét,
és meghatározni a rájuk adandó válaszokat. De ugyanígy ismerjük
fel a tekintetben, szavakban és cselekedetekben a hamisságot, és
ezekre is tudjuk a helyes erőteljes reagálást. Összefoglalva: nem
mindegy, milyen erő, - és az milyen erővel! – sugárzik belőlünk
egy-egy érintésre, megszólításra válaszként.
Nagyon valószínű, hogy a beteg asszony érintése a názáreti Mester
felső ruháján nem csak a gyógyulás megnyerésének szándékával
történt, hanem szeretettel is. A tolongó tömeg lökdösődése közepette meg lehetett éreznie a szeretetteljes simítást, amelyre az Ő
isteni SZERETETÉNEK viszont kisugárzásával válaszolt. Így áradt
ki belőle az ERŐ, a viszontszeretet ereje amely erősebb az emberi
szeretetnél és igazi gyógyulást eredményez ma is.
Városunk életének különböző szintjein vágyódjunk ilyen gyógyító,
békességet adó pozitív erő áramlása után, és mi magunk is éljünk
döntéseinkben ezzel az erővel!
Izsák, 2016. július 15.			
Bérces Lajos önkormányzati képviselő

2016. július 22.

Találkozás, öröm, ének
Folytatás az 1. oldalról.
Ez a terem ismerős számunkra,
korábban volt már lehetőségünk
itt énekelni.
A beéneklést színpadi próba
követte, majd a közös művek
próbája után kezdetét vette a
hivatalos program. Első közös
énekünk Kodály Szolmizáló
kánonja volt. Simon István
kóruselnök a vendéglátók nevében köszöntötte a megjelent
vendégeket és kórusokat, majd
Ittzés Mihály, a Magyar Kodály
Társaság elnöke nyitotta meg
a rendezvényt. Mi mindezt a
színpadon állva hallgattuk végig, hiszen abban a szerencsés
helyzetben voltunk, hogy elsőként adhattuk elő műsorunkat.
Izgalmas és nehéz dolog első
fellépőnek lenni, ugyanakkor
jó is, hiszen nyugodtan tudtuk
végighallgatni a többieket.
Műsorunk első felében Bárdos
Lajos és Ligeti György 1-1 hangulatos műve hangzott fel, majd
a hely szelleméhez igazodva 3
szakrális kórusmű következett.
Kórusvezetőnk Bíró Jánosné
Szilvike, zongorán idén is Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet kísért,
szólót Balogh Rita énekelt.
Talán furcsának hangzik, de
úgy érzem, minden általunk
énekelt dal eltalált valakit a
nézőtéren. Mért gondolom ezt?
Emlékeznek? Egy évvel ezelőtt
arról írtam, nem készültünk

fel alaposan a találkozónkra.
Az idén nem így történt, tisztességesen felkészültünk, nem
vállaltuk túl magunkat, így
annak ellenére, hogy egy teljesen új és 2 újratanult művet is
vittünk, biztos tudással álltunk
színpadra. Természetesen így
is volt bennünk drukk, mégis
a szokásosnál alaposabban volt
lehetőségünk észrevenni a hatást - mosolyt, áhítatot- melyet
1-1 dal kiváltott, és ez bizony
nagyon jó érzés.
Másodikként az idei meglepetés kórus következett: a kecskeméti református gyülekezet
Végh Mihály kórusa Mikesi
Tibor karnagy vezetésével egyházi műveket énekelt. Őket a
Kiskunhalasi Városi Vegyeskar
követte Faddi Istvánné Erzsike
vezényletével. A Berta István
vezette Lajosmizsei Városi Vegyeskar idén bulizott kicsit,
műsoruk második felében gépzene kíséretével többek között
countryt énekeltek. A nézőtéren
láb nem maradt mozdulatlan.
Végezetül a házigazda Kodály
Kórus mutatta be műsorát,
karnagy: Dr. Csorbainé Bakosi
Zsuzsanna.
A záróének, Kodály: A magyarokhoz c. művének közös előadása után átvettük a vándorserleget, mely egy évig annál a
kórusnál marad, aki a következő
találkozó rendezését vállalta.

Az emléklapok, ajándékok és
virágok átadása után a református konviktusba sétáltunk,
ahol fehér asztal mellett folytatódott a program. A finom ebéd
elfogyasztása után kezdetét
vette a szokásos dalolás. Mi és
a Lajosmizsei Kórus erre előre
készültünk, így adtuk elő közösen egy afrikai dal feldolgozását.
Ezt mi frissen tanultunk, de
programunkba nem illett, mégis
szerettük volna a próbatermen
kívül is énekelni. Korábban hallottuk a Lajosmizsei Kórustól,
megkerestük vezetőjüket, és
az ötlet nekik is tetszett. Nagy
örömmel állapítottuk meg,
hogy bő egy órát énekeltünk
kórusműveket együtt, volt, amit
csak kettő kórus, volt, amit
három, és volt, amit mindenki.
Ez bizonyítja számunkra, hogy
érdemes volt belevágni annak
idején, hogy az elmúlt évek nem
múltak el nyomtalanul. Hogy jó
nekünk együtt énekelni. Hogy
tanulunk egymástól. Hogy hatással vagyunk egymásra. Hogy
velünk is valóra válik Kodály
gondolata: „Nem sokat ér, ha
magunknak dalolunk, szebb,
ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia,
amiben egyek lehetünk. Akkor
mondhatjuk majd igazán: örvendjen az egész világ!”
Juhász Edit

A „KIS UNIÓ” kilépett a NAGY UNIÓBÓL
Valóban igaz, hogy egész Európában, kontinens szerte utálják
Brüsszelt, az EU központjával
együtt. Az Egyesült Királyság,
azaz Nagy-Britannia vette a
kalapját és végleg elköszönt az
összetákolt EU-tól.
Skócia, Észak-Írország EUpártinak vallották magukat és
nehezményezték az Egyesült
Királyság népszavazásának eredményét, a Brexitet. De Angliának,
főleg Délnyugat-Angliának népes
nagyvárosai, mint Sunderland
és Birmingham kimondottan
Brüsszel, vagyis EU-ellenesek.
És ebből az is következik, hogy
vidéken dőlt el a kilépés vagy
maradás referenduma, a kilépés
javára!
A skótok felháborodtak, hogy
akaratuk ellenére el kell hagyniuk az EU-t. Ezért a skót kormány
újabb függetlenségi referendumot fog kiírni. S ha Skócia úgy
dönt, hogy kilép az Egyesült
Királyságból, akkor, mint független állam, kérheti, hogy ismét
EU-tag lehessen.
A Népszabadság június 25ei száma címoldalán Winston
Churchill szobrával és a Big Ben
toronnyal, valamint „Az első
kiesők” felirattal közölte NagyBritannia kilépését az EU-ból. Jó,
jó! Egy focicsapat kieshet, mint
például a magyar válogatott kiesett (szerintem bundázással) az
Eb. további küzdelmeiből, de egy
ország – mellesleg a világ ötödik
legnagyobb gazdasági hatalma
– nem kiesik, hanem kilép egy
szövetségből, vagy unióból. Esetleg egy lyukas kosárból kieshet
valami benne lévő. Fogalmazni
tudni kell!
A legtöbb napilap drámainak
tartja az Egyesült Királyság

kilépését. De sokan annak örülnének, ha Nagy-Britanniának
követői akadnának a tagállamok között. Ami késik, nem
múlik! Ennek sokan örülnének,
mert a nemzetállamok függetlenek maradnának gazdaságilag,
politikailag és kulturálisan is.
Vagy ez a megoldás manapság
már szinte nem is lehetséges?
Az Európai Egyesült Államok
megvalósítása kiméra! A Soros
György-féle migráció és Angela
Merkel német kancellár migrációt pártoló politikája nagymértékben hozzájárult az Egyesült
Királyság EU-ból való angolos
távozásához. A migrációs politika
csődöt mondott, akárcsak az EU.
Merkel politikáját maga a német
nép is elítéli, mert antihumanista
és nemzetellenes. Ebből könnyen
vérontás, vagy háború is lehet...
Persze hazánkban is vannak
(politikai pártok is!!) nemzetellenes fafejűek, akik csak az orrukig
látnak, akárcsak a „percemberkék”! A nemezellenes klikk azt
hangoztatja, hogy Orbán Viktor
miniszterelnököt meg kell állítani ezen az úton. Jó lenne, ha
ez lenne az EU-ból kivezető út
egyike.
Az EU eddig csak tönkretette
az országot. Azt is tudjuk, hogy a
multik eddig 250 milliárd dollárt
raboltak el hazánkból. Miért engedjük ezt a harácsoló rablást?
Most fordult elő először, hogy
az EU közel hatvan éves történetében, egy tagállam elhagyja a
közösséget. „Az uniós szerződés
50. cikkeje tartalmazza a kilépés
lehetőségét, de nem részletezi.”
A kilépésről szóló tárgyalások
akár két évig is eltarthatnak.
„A kilépésről szóló megállapodáshoz a megmaradt 27 ország

egyhangú hozzájárulása és nemzeti parlamentjeinek ratifikációja
szükséges.”
Sok a találgatás a kilépés okait
illetően. Sok évnek kell eltelnie
ahhoz, hogy valós képet kapjunk
a Brexitet illetően. Addig viszont
sok változás következhet be egész
Európában.
David Cameron brit kormányfő
bejelentette: októberig elhagyja
a Dawning Street 10. alatti elhíresült dolgozószobáját. A font és
a világ tőzsdéi szabadeséssel reagáltak a Brexitre! A részvények is
nagyot zuhantak, a forint is gyengült. Nagy-Britannia kilépése
az EU-ból politikai és gazdasági
bizonytalanságot hoz magával.
Anglia hasonló státuszt kaphat,
mint Svájc és Norvégia, akik
ugyan nem tagjai az EU-nak, de
szoros gazdasági kapcsolatban
állnak az unióval. Nem kevesen
David Cameront hibáztatják az
Egyesült Királyság EU-ból való
kilépéséért.
David Cameron a Downing
Street 10. előtt összegyűlt tudósítók előtt hangsúlyozta: „A
kilépés irányába tartó úton új
vezetőségre van szükség.” A brit
miniszterelnök politikai érdektől
vezérelve hirdette meg a referendumot. David Cameron biztosra
vette, hogy Nagy-Britannia nem
lép ki az EU-ból. Tévedett!
Orbán Viktor miniszterelnök
úgy nyilatkozott, hogy az EU
tagállamai közül Magyarországot
érintette a legérzékenyebben az
Egyesült Királyság kilépése az
EU-ból, mert nagyon jó és ígéretes
kapcsolat alakult ki hazánk és
az Egyesült Királyság, valamint
David Cameron és Orbán Viktor
között.
Budai Kulcsár János
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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
iskolaépületben felnövekedett
vannak. Aztán egyszer majd eléri
Végzős osztályok
generációknak. Ő ezeket a fotókat
a víz a végtelen tengert, beleömlik
közre adta, mint utólag kiderült,
sokak örömére. Egész mozgalom
indult az interneten a régi tablók
megosztására. Boldogan ismertek
magukra, egymásra, szüleikre,
rokonaikra, kedves ismerőseikre
az izsáki iskola volt tanítványai.
Mert minden egyes közösség arcának lenyomatát a tablók őrzik
meg. Külső szemlélőként rájuk
tekintve nem sok minden látszik:
arcok, mosolyok, a kor frizura- és
sminkdivatja, a technika haladása, kreatív ötletesség… De, ha
mögéjük nézünk, akkor az izsáki
diákélet bonyolult valósága sejlik
fel. Egy darabja a múló időnek, egy
mosolya a történelemnek, fényképek 8 év összes összegyűjtött emlékeiről, s tárháza rengeteg egyéni
sorsnak. E tablók sorát mától a Ti
tablótok gazdagítja.

8. 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. Süketes Zoltán
14. Szabó Petra Diána
15. Szarka Henrietta
16. Toók Boglárka

8. b osztály:
Kapás Zoltánné
1. Antal Mihály Viktor
2. Bálint Adrián
3. Barta Angyal Ágnes
4. Bátri Krisztofer
5. Béres Bettina
6. Bócsai Leonetta
7. Fodor Károly
8. Fucskó Panna
9. Kiss Lili
10. Kiss Martin
11. Miskovicz Alexa Dina
12. Pickermann Gréta
13. Rádóczi István
14. Szabó Anita
15. Virág Vivien
16. Vlaszák Fanni

SNI 8. d: Terecskei Zsoltné
1. Juhász Krisztián
2. Lakatos Arnold
3. Radics Mária

8. c osztály:
Gréczi Gábor
1. Bíró Dávid
2. Csépe Erzsébet
3. Csomor Áron
4. Duráncsik Laura
5. Édes András Imre
6. Fenyvesi Katinka
7. Gyenizse Boglárka
8. Haász Cintia
9. Hajma András
10. Hajma Noémi
11. Juhász Sámuel
12. Kiss Martina
13. Langó Barnabás
14. Marton Mirella
15. Mózes László Máté
16. Ö. Kovács Petra Szilvia
17. Tamás Milán
18. Téglás Máté István
19. Ungor Enrico
20. Varga Zsombor
21. Vida Hanna
22. Virágh Izabella
23. Zeleni Gergő

BALLAGÁSI BESZÉD
Szeretettel köszöntöm a ballagási ünnepélyünkön megjelent
kedves vendégeinket, szülőket,
rokonokat, barátokat, kedves
kollégáimat és elsősorban titeket
kedves ballagó nyolcadikosok!
Van egy általános igazság, amivel
mindannyiunknak szembe kell
néznie, akár akarjuk, akár nem:
egyszer minden véget ér. Azonban
bármennyire is várjuk a végét
valaminek, sohasem kedveljük,
ha valami befejeződik. Nehéz
megélni a nyár utolsó napját,
vagy a búcsút egy kedves baráttól,
vagy egy nagyszerű könyv utolsó
fejezetét. Azonban a befejezés
elkerülhetetlen: nyár végén a
falevelek lehullanak, a találkozás
végén elbúcsúzol a baráttól, s ha
kiolvastad, becsukod a könyvet.
Számotokra a mai egy ilyen nap.
Elbúcsúztok, elballagtok, tovább
léptek. Vártátok ezt a napot, de
mégis meghatódtatok az eljöttén.

Az idei, 2016-os ballagásnak az ad
különös jelentőséget, hogy nem a
jól megszokott régi iskolánkból
ballaghattunk, mert annak már
csak a maradványait láthatjuk
a régi helyen. Azonban iskolánk
jelenlegi állapota, majd a közeljövőben várható megújulása jól
szimbolizálja a mai nap jelentőségét is, melyet Nagy László szavaival tudnék a leghitelesebben
megfogalmazni: „…mindennap
kezdődik valami, valami nagyszerű, valami gyönyörű.”
Az ember az emlékeiben él, ezek
jelentik számára azokat a gyökereket, amelyekkel szülőhelyéhez,
gyermekkorához, környezetéhez
kötődik. Az elmúlt nyáron, miközben régi iskolánk csaknem hatvan
éves bútorait, emlékeit csomagoltuk össze, megelevenedett a
múlt. Egy-egy szekrényből vagy
padlásról előbukkanó rég elfeledett fotó, osztálynapló, hangszóró

vagy fizika órai kísérleti eszköz
múltidéző hatását megtapasztalva
két dolgot határoztam el. Az első
elhatározásom, hogy a felépülő
új intézmény falai között egy
helyiséget, egy múzeum szobát
fogunk szentelni ezeknek az emléktárgyaknak, melyek megőrzik
számunkra a múltunkat, régi
iskolánk üzenetét.
Második elhatározásomat az
intézmény falát borító sok évtizedet megélt, több ezer diákot és
nevelőiket megörökítő tablók ihlették. A falakat borító régi tablók
visszahozták számomra régmúlt
idők ballagásait, elballagtatott
osztályaimat, saját ballagásom
felvillanó képeit, szüleim tablója
pedig még régebbi idők varázslatos valóságát idézték meg számomra. Megkértem Dudás László
tanár urat, hogy a régi iskola
falait borító tablók lefotózásával
állítsunk méltó emléket a régi

Kedves Ballagók!
Milyen furcsa, hogy az általunk,
felnőttek által szervezett ballagás
mindig a búcsúzásról szól. De
miért? Hisz számotokra ez nem
egyszerű búcsúzás, sokkal inkább
egy új, izgalmas világ kezdete.
Lehet, hogy csak mi, felnőttek látjuk úgy, hogy a ballagás lezárása
valaminek?
A pedagógusnak búcsú egy osztálytól, amely hozzánőtt az évek
során. Ahol ismerte a diákok minden rezdülését, tudta, ki mikor
készül puskázni, mikor és miért
lett rosszkedve, vagy mi az, ami
érdekli.
A szülőnek pedig az első igazi
elválás gyermekétől, aki 14 éve
rendületlenül minden este hazatért és elmesélte, mi történt vele.
Akinek nap, mint nap nyomon
tudta követni élete minden mozzanatát. S most ennek részben
vége szakad!
Nevezzük inkább különleges
napnak a mait, hiszen olyan
fontos vallási és családi ünnepek
sorába kapcsolódott be, mint a
húsvét és az anyák napja. Talán
figyelmeztetve arra, hogy hármas
szövetség (diák – család – iskola)
eredménye az, hogy ma itt együtt
hallgathatjuk négy osztályfőnök
és 58 diák búcsúdalait.
Kedves Ballagtató Szülők!
Biztos vagyok abban, hogy ma
Izsákon kevés, Önöknél büszkébb
emberrel találkoznék. Jogos az
Önök meghatódottsága, hiszen
gyermekeik a mai napon ünnepélyes keretek között elhagyják az
általános iskolát. Tovább lépnek
az élet egy szakaszán, lezárják a
gyermekkort, megkezdik a felnőtté válást. Gratulálok Önöknek és
egyben köszönöm, hogy részesei
lehettünk e folyamatnak.
A japánok úgy tartják, a gyermek
a folyó és a két szülője mellette
a part. Ők adnak keretet az
életének, ők vigyázzák, túl ne
csorduljon. Nem mondják meg,
hogyan folyjon, nem szólnak bele,
milyen sebességgel, nincs kötelező
folyásirány, de vannak határok,
támaszok, kapaszkodók. És ott
vannak ők egymásnak: a víz és a
part. Kiegészítik egymást és támogatják. Attól teljesek, hogy együtt

és szabadon úszik. Szemléletesnek, igaznak és aktuálisnak érzem
ezt a hasonlatot.

Kedves Kollégák, kedves
Osztályfőnökök!
Köszönöm az elmúlt évek áldozatos munkáját, melynek eredményeként elérkezett a mai nap.
Engedjétek meg, hogy Goethe
gondolataival tolmácsoljam köszönetemet és bátorítsalak benneteket az elkövetkező kihívások
leküzdésére és munkánk életeket
formáló szépségének felismerésére:
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig
csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt,
hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet.”
Kedves Ballagó Diákok!
Most tovább léptek, de lesznek
emberek, akik részesei maradnak
életeteknek, bármi történjen. Ők
a Ti biztos talajotok, a sarkcsillagaitok, és az apró, tiszta hangok
a szívetekben, amelyek veletek
lesznek, örökre. Tudjátok, érzitek,
hogy itt a tömegben csupa ismerős, kedves arc figyel Benneteket:
édesanyátok arca, aki napok óta
lázasan készülődött; apáké, akik
mosolyogva figyelnek Titeket, s
most férfiasan meghatottak. Itt
vannak nagyszüleitek, testvéreitek, rokonaitok, barátaitok.
Mindenki itt van, aki fontos, aki
számít, és akire számíthattok.
Vajon mikor lesz életetekben még
egyszer ilyen pillanat, amikor
ennyi szerető ember és ennyi
szeretet vesz körül Titeket? Most
Ti vagytok a főszereplői ennek a
varázslatos szép játéknak, amit
ballagásnak hívnak. Feltétlenül
szenteljetek ma a hálának néhány
percet, és köszönjétek meg mindazt a féltést, törődést, szeretetet,
támogatást, mellyel családotok
ajándékozott meg Titeket.
Szeptembertől elkerültök egy
másik iskolába, másik településre,
új helyek, új arcok vesznek majd
körül benneteket. Kiléptek a
kisvárosból és higgyétek el, ezzel
a gyermekkor nagy része tényleg
lezárul. Életetek új pályára lép: a
boldogság, a kihívások és a boldogulás keresésére. Ezek bizony
súlyos dolgok. Álljatok pozitívan
a kihívásokhoz, találjátok meg
mindenben a jót, örüljetek a kicsi
dolgoknak és tanuljatok meg örülni annak, ami a tiétek. Ne vágyjatok mindig a máséra, keressétek
magatokban a jót és a szépet.
Két kulcsszó kísérjen utatokon:
szeretet és bátorság. Ez lebegjen
a szemetek előtt és akkor minden
nehézségen gyorsan túl lesztek.
Higgyétek el, ez két nagyon erős
fegyver!
Kedves Ballagók,
Ünnepeltek!
Mielőtt útra keltek, szeretném,
ha tudnátok, hogy az együtt
töltött nyolc év alatt mi, tanárok nemcsak adtunk Nektek, de

IZSÁKI Hírek

. oldal
rengeteget kaptunk is Tőletek:
kedvességet, őszinteséget, szeretetet, erőt a további munkánkhoz.
Nemcsak a tanítás volt fontos
számunkra, hanem a vidámság, a
humor, a kultúra, a sport, az, hogy
együtt legyünk, igazi közösséget
alkotva. Büszkék vagyunk az itt
elért sikereitekre, iskolánk jó
hírnevéhez közületek sokan hozzátettek. Hívó szavunkra a Ti és
családotok jószándékú segítségére
mindig számíthattunk.
Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között
szerzett élmények, tanáraitok
embersége, szeretete elegendő
éltető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Vigyétek magatokkal,
őrizzétek és adjátok tovább az itt
kapott örökséget. Legyetek méltó
példaképei az utánatok jövőknek.
Szeretettel búcsúzom tőletek,
őrizzétek meg tanáraitokat és
iskolánk valamennyi dolgozóját jó
emlékezetetekben. Ne feledjétek,
ha nagyra akartok nőni, ne vágjátok el gyökereiteket. Járjátok a
számotokra kijelölt utat.
Útravalóként vigyétek magatokkal Tóth Árpád szavait. „Fény
vagy te is, lobogj hát, melegíts és
égess, hinned kell, hogy a világ
teveled is ékes.”
Kísérje utatokat áldás és szeretet!
Gera Árpád Zoltánné
intézményvezető

TOVÁBBTANULÁS
A 8. évfolyam létszáma a 20152016. tanévben: 58 fő
8. a: 16 fő
8. b: 16 fő
8. c: 23 fő
8. d: 3 fő (ebből 2 fő magántanuló)
A felvételi eljárás után, április
végén kapták meg a tanulók az értesítést arról, hová vették fel őket.
1. helyen megjelölt tagozatra felvettek 42 főt (72%)
2. helyen megjelölt tagozatra felvettek 9 főt (16%)
3. helyen megjelölt tagozatra felvettek 3 főt (5%)
4. helyen megjelölt tagozatra felvettek 1 főt (2%)
Rendkívüli felvételi eljárásban
felvettek 1 főt (2%) - mivel először
elutasították
Nem tanul tovább 2 fő (3%) – a
magántanulók
Szeptembertől az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat diákjaink:
Gimnáziumban: 10 fő (17%)
Szakgimnáziumban: 30 fő (52%)
Szakközépiskolában: 15 fő (26%)
Speciális szakiskolában: 1 fő (2%)
Tanulóink az alábbi városokban
tanulnak majd tovább:
Kecskemét: 32 fő (55%)
Kiskőrös: 11 fő (19%)
Jánoshalma: 5 fő (8%)
Szeged : 2 fő (3%)
Kiskunfélegyháza: 1 fő (2%)
Kiskunhalas: 1 fő (2%)
Dunavecse: 1 fő (2%)
Paks: 1 fő (2%)
Cegléd: 1 fő (2%)
Csongrád: 1 fő (2%)
TANÉVZÁRÓ BESZÉD
Kedves Gyerekek,
Szülők, Kollégák!
Tisztelt Vendégeink!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm tanévzáró ünnepélyünk minden résztvevőjét. Különleges és
egyedi körülmények közt eltöltött
tanévet zárunk. Szeptemberben
két épületben kezdtük meg a tanítást, melyhez még a Sportcsarnok,
valamint a művelődési ház használata társult. Az „új iskola” épü-

letében működött az alsó tagozat,
valamint a művészetoktatás, a
felső és az eltérő tantervű tagozat
pedig a nyáron felállított konténer
tantermekben került elhelyezésre.
Az elmúlt nyár költözéssel telt, s
mára talán már elmondhatjuk,
hogy új helyünkön berendezkedtünk. Régi iskolánkat lebontották,
helyére hamarosan korszerű, új,
24 tantermes általános iskola
épül, állami beruházásból. Utolsó
információink szerint a 2017/18as tanévet már az új épületben
kezdhetjük meg.
Az évzáró nemcsak ünnepélyes
lezárása egy tanévnek, hanem
egyben számvetés is. Ebben a tanévben iskolánk 23 osztályába 441
tanuló járt. 8 napközis csoportot
működtettünk 161 tanulóval, akik
első osztályostól nyolcadikosig
csoportonként együtt tanultak,
játszottak. A napi oktató-nevelőmunkát 53 pedagógus látta
el, munkánkat 2 iskolatitkár,
1 szociális munkás, valamint 4
pedagógiai és gyógypedagógiai
asszisztens segítette.
Színes programokban, változatos
rendezvényekben és színvonalas
versenyekben gazdag tanévet
zárunk. Büszkeség és elégedettség
tölt el, ha ezekre az eseményekre,
programokra, a közösen elért
eredményekre gondolok. Ezúton
is köszönjük a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk
hírnevét erősítették, illetve részt
vállaltak a programok lebonyolításában. Rövid felsorolás erejéig
szeretnék pillanatképet felvillantani idei eseménynaptárunkból:
úszásoktatás, hit-és erkölcstan
bevezetése a 3. és 7. évfolyamon
is, papírgyűjtés, farsangi bál, erdei
iskola, Guinness rekordkísérlet,
iskola angyalkája, tanulmányi-és
sportversenyek, zeneiskola ünnepi hangversenye anyák napja
tiszteletére, karácsonyi témahét,
környezetvédő nap, HŰ-HA-HÓ
vetélkedő, kirándulások, osztálybulik, Határtalanul pályázat
kirándulásai Felvidéken és még
sorolhatnék megannyi egyéb
programot, tanulási lehetőséget,
melyek mind a sokoldalú nevelést-oktatást szolgálták. Minden
napra jutott több is, nehéz volt
a választás. Jól működtek a tehetséggondozó és felzárkóztató
fejlesztő foglalkozások is.
Művészeti iskolánk 78 tanulónak biztosított színvonalas
zeneoktatást. Büszkék vagyunk
rátok, kedves diákok, hiszen
kiemelkedő eredményeket értetek el tanulásban, sportban és
művészeti életben egyaránt az
iskolai, körzeti, megyei, országos
versenyeken. Mivel az összes elért
eredményünk felsorolására kevés
volna a mai délután, így csak
két kiemelkedő sikert szeretnék
megemlíteni: Halmi Norbert
5. osztályos tanuló országos és
nemzetközi hegedűversenyeken
elért sikereit, és az iskolai fiú
tornacsapat országos döntőben
elért hatodik helyezését. A többi
iskolai sikerről szokás szerint az
Izsáki Hírek júliusi számának
hasábjai számolnak majd be, valamint az intézmény honlapján is
megtalálhatóak.
Tanulóinkat arra neveljük, hogy
az iskola szellemiségének megfelelően és a Házirendben megfogalmazott kötelező és elvárható
normák szerint viselkedjenek
iskolán belül és kívül is. Sajnos
nem mindenki érzi magára nézve
kötelezőnek a közösségi viselkedés
szabályait. Néhányan nagyon
jól ismerik a jogaikat, azonban
kevésbé vannak tisztában a kötelességeikkel. Gyakran származott
konfliktus az ilyen helyzetekből.

Lesz idő a nyáron végiggondolni
ezeket is azoknak, akiket érint.
Megemlíteném még az indokolatlan és igazolatlan mulasztások
problémáját, amelyek miatt idén
három tanulónak kellett osztályozó vizsgát tennie. Kis szülői
odafigyeléssel ez a probléma kiküszöbölhető lenne.
A bizonyítványban mindenki
láthatja az elvégzett munkája
eredményét. El lehet és el is kell
gondolkodni azon, hogy mindenki
megtett-e mindent annak érdekében, hogy a számára lehető
legjobb teljesítményt hozza ki
magából. Néhány tanuló nem
tudta teljesíteni a minimális
követelményeket, őket augusztusban pótvizsga várja. A többség
azonban lelkiismeretesen tanult,
dolgozott, és eleget tett az iskolai
követelményeknek.
A szorgalmas és kiemelkedő
munka mindig meghozza az eredményét. Idén 68 tanulónk szerzett
kitűnő bizonyítványt, családjuk
és tanáraik legnagyobb örömére.
Most az ő nevüket szeretném
felsorolni, és mindannyiótok elé
példaként állítani őket.
2015/2016. tanév kitűnő tanulói:
1. a Garai Rita Anett, Lázár
Lujza Erika, Magó Noémi, Rózsa Fanni, Szabó Annabella,
Ungor Áron, Ungor Hanna,
Varga Zoltán, Végh Zsolt
1. b Antal Emma, Balogh
Anikó, Fodor Eszter Hella,
Frankó Johanna, Perjés Etelka, Prikkel Lea Sára, Sőreghy
Lili, Tóth Natasa, Varga Gergő, Varga Zita, Vida Patrik
Énok
1. c Bálint Anetta Bernadett,
Csomor Anna, Csomor Bíborka, Rábaközi Balázs, Ritter
Lilien Niobé
2. a Dubecz Vanda, Molnár
Maxim
3. a Bartek Viktória, Ecsedi Kristóf Márk, Mihály
Máté, Sebők Vivien, Tassi
Dorina,Varga Nikolett
3. b Czick Vivien, Édes Hanna
Zsófia, Fodor Mirella Hanna,
Mezei Zsanett, Polyák Tamás,
Tóth Marcell
3. c Csomor Szonja, Fejszés
Gábor, Futó Xavér, Rácz Réka
Boglárka
4. a Szabó Amanda, Szondi
Anna, Zsoldos Márton
4. b Nagy Huba Kende, Rácz
Virág Emese
4. c Csősz Dominik, Szabó
Milán
5. a Prikkel Noémi
5. b Juhász Veronika, Kovács
Eliz
6. a Édes Barnabás Ferenc,
Hevér Izabella, Kocsis Geanina Mária, Ritter Patrik
Zoltán
6. c Lévai Bernadett, Mezei
Eszter Anna, Nagy Márk, Szabó Zsanett, Ungor Anett
7. a Mikus Izabella
8. b Miskovicz Alexa Dina
8. c Édes András Imre, Mózes
László Máté, Ö. Kovács Petra
Szilvia

2016. július 22.
8. d Juhász Krisztián
Sikeres munkátokhoz szeretettel gratulálok! Jeles és kitűnő tanulóink a munkájukért
járó okleveleket és jutalomkönyveket osztályfőnökeiktől
vehetik majd át.
Továbblépő első osztályos tanulóink mindannyian elsajátították az írás, olvasás, számolás
tudományát, s az úgynevezett
készségtárgyak területén is igen
sokat fejlődtek. 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 sikeresen
vették az első akadályt, de dicséret
illeti a szüleiket is, akik naponta
kísérték gyermekeiket, érdeklődtek és együttműködtek a tanító
nénivel. Kedves elsősök, igazi
iskolásokká váltatok, büszkék
vagyunk Rátok!

Kedves búcsúzó
nyolcadikosok!
Búcsúzom Tőletek, hiszen ma
találkozunk Veletek utoljára hivatalos keretek között iskolánkban.
Izgalmas, változatos napokat
hagytok magatok mögött. Mindannyian sikeresen lezártátok a 8
évet, és felvételt nyertetek az általatok választott középiskolába.
Remélem, jól megálljátok majd a
helyeteket, büszkék lehetünk Rátok, és arra, hogy iskolánk diákjai
voltatok. A jövőben is szeretettel
látunk benneteket!
Kedves Szülők!
Köszönöm segítségüket, mellyel
rendezvényeinket, szakköreinket,
edzéseinket, erdei iskolánkat,
a tanulmányi kirándulásokat,
sportversenyeinket támogatták.
Segítették az iskola működését,
szépítették a gyerekek környezetét, bekapcsolódtak az iskolai
programokba. Sokáig tartana
minden szülői felajánlást, munkát, támogatást felsorolni. Most
néhány hétre „visszaadjuk” Önöknek a gyermekeinket, töltsenek
együtt sok időt, szervezzenek
közös programokat, pótolják be
mindazt, amire tanév közben nem
maradt idejük!
Szeretném megköszönni a Szülői Munkaközösség vezetőinek,
tagjainak szervező munkáját,
az alapítványaink kuratóriumi
tagjainak önkéntes tevékenységét, és az iskolai rendezvények
lebonyolításához, gyűjtésekhez,
közösségi alkalmakhoz nyújtott
segítségüket!
Kedves Kollégáim!
Köszönet a tanév eredményességéért, a sok törődésért, szeretetért, amellyel tanítványaitokat
neveltétek-tanítottátok ebben a
tanévben is. Hivatástudatotoknak köszönhető az a színvonalas munka és kiváló eredmény,
amellyel iskolánk e tanévben
is büszkélkedhet. Köszönöm
továbbá az intézmény valamennyi dolgozójának a tanév során
végzett lelkiismeretes munkáját,
az önként vállalt többletfeladatokat, a nehéz körülményekben és
kritikus pillanatokban egymásnak
nyújtott segítséget. Köszönet a
fenntartónak és a működtető
önkormányzatnak, hogy az iskola
zökkenőmentes működéséheznem kevés anyagi áldozattal- a
feltételeket biztosították.
Kívánom, hogy a nyár hozza el
mindenkinek, amit szeretne: az
értelmes pihenést, az önfeledt

szórakozást, kikapcsolódást, és
találkozzunk újra itt, szeptemberben! Száz szónak is egy a vége,
elérkezett a tanév vége, végre
ránk köszönt a vakáció, amiért
keményen megdolgoztunk.
Kimondom a mágikus mondatot: a 2015/16-os tanévet ezennel
bezárom!
Gera Árpád Zoltánné
intézményvezető

ISKOLÁNK TANULÓI ÉS
OSZTÁLYFŐNÖKEIK
1. a osztály:
Kovács Edina Eszter
1. Aranyi Enzo
2. Bacsó Ilona Rita
3. Bonea Konstantin
4. Bránya Nándor
5. Cséplő Gréta
6. Farkas Melissza Szandra
7. Farkas Tamás
8. Garai Rita Anett
9. Gyallai Nóra
10. Kresznerits Ákos
11. Lázár Lujza Erika
12. Magó Noémi
13. Polyák Ádám
14. Rádóczi Réka
15. Rózsa Fanni
16. Sárközi Szintia Krisztina
17. Szabó Annabella
18. Ungor Áron
19. Ungor Hanna
20. Varga Zoltán
21. Végh Zsolt
1. b osztály:
Fodorné Bálint Éva
1. Antal Emma
2. Balogh Anikó
3. Czompa Mira
4. Fábián Villő
5. Fodor Eszter Hella
6. Frankó Johanna
7. Jávorka Gergő
8. Jurászik Rózsa
9. Perjés Etelka
10. Polgári Zoltán Ferenc
11. Prikkel Lea Sára
12. Rádi Hanna
13. Radics Nikolász Kevin
14. Schlutt Alex
15. Sőreghy Lili
16. Szentmiklósi Dávid
17. Tóth Fruzsina Réka
18. Tóth Natasa
19. Tóth Veronika
20. Varga Gergő
21. Varga Norbert
22. Varga Zita
23. Vida Patrik Énok
24. Vincze Árpád Bence
1. c osztály:
Erősné Solti Gizella
1. Bálint Anetta Bernadett
2. Csomor Anna
3. Csomor Bíborka
4. Csomor Emma
5. Fórizs Adrián
6. Hajma Zsombor
7. Horváth Jenő
8. Kiss Martina
9. Mónus Angéla
10. Nagy Vivien Réka
11. Pálfi Richárd
12. Pap Zoltán Márk
13. Rábaközi Balázs
14. Ritter Lilien Niobé
15. Teleki Krisztián
16. Tercsi Szabina Melinda
17. Ungor Bianka
18. Vékony Roland István
19. Vincze Lilla
2. 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
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8. Kakulya Dóra
9. Kanizsai Iringó
10. Kelemen Kíra
11. Kolompár Kevin
12. Langó Csenge
13. Lévay Márton János
14. Mezei Márton
15. Molnár Maxim
16. Nagy Rebeka Jázmin
17. Papp Norbert
18. Papp Zsuzsa
19. Patai Dominik Patrik
20. Peiner Anna Petra
21. Szabó Boglárka
22. Szalai Hanna
23. Szondy György

2. b osztály: Tóth Edit
1. Aczél Kevin
2. Bátri Boglárka
3. Botka-Vincze Richárd
4. Csépe Erzsébet
5. Farkas Antónió
6. Flaisz Dániel
7. Hajagos Valter
8. Hajma Erika Angéla
9. Hevér Dominik
10. Horvát Bianka
11. Kabashi Vlera
12. Katona Ágnes
13. Kis Virág Nikolett
14. Lenkes Nikolett Kitti
15. Pálinkás-Tóth Lili
16. Szabó Dávid Flórián
17. Váradi Petra
18. Veres László
19. Virág Lara
20. Virág Letti
3. a osztály:
Molnárné Tóth Ibolya
1. Balogh Kamilla
2. Balogh Tamás Nándor
3. Bartek Viktória
4. Ecsedi Kristóf Márk
5. Fazekas Melinda
6. Fejes Cintia
7. Jakab Viktor
8. Kalmár Richárd Imre
9. Kovács Anita Boglárka
10. Kovács Nándor
11. Lázár Sándor Ferenc
12. Mihály Máté
13. Sebők Vivien
14. Sponga Roland Zoltán
15. Szentmiklósi Máté
16. Tamás Netti Éva
17. Tassi Dorina
18. Varga Nikolett
19. Vincze József Valentin
20. Vincze Marcell Gergő
3. 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
3. 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

4. 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. Szondy Anna
14. Ungor Edit
15. Ungor Eliz
16. Virágh Annabell
17. Virágh Eszter
18. Zsoldos Márton
4. 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. Molnár Dominik
13. Nagy Huba Kende
14. Perjés Kenéz
15. Rácz Virág Emese
16. Rádóczi Attila
17. Seres Vivien
18. Toók Dániel Sándor
19. Vida András
20. Virág Zoltán Márk
4. c osztály: Papp Zoltánné
Bencze Éva
1. Balog Milán
2. Balogh Babett Anna
3. Basa István
4. Bencsik István
5. Bimbó Dóra
6. Bódis Barnabás
7. Börcsög Ferenc
8. Csikós Benedek Tibor
9. Csősz Dominik
10. Farkas Béla Bence
11. Hajdú Dominik
12. Horváth Odett Csenge
13. Horváth Vanda
14. Lakatos Norbert
15. Mikus Ádám
16. Szabó Eszter
17. Szabó Milán
18. Tercsi Márk Péter
19. Vámos Dezdemóna Vivien
20. Vida András
5. a osztály: Ázsóth Ilona
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 Paulina
18. Patai Rebeka
19. Prikkel Noémi
20. Révész Rebeka Mária
21. Szarvas Vivien

22. Tercsi Balázs
23. Virágh Dorka

5. b osztály:
Szabóné Pápa Edit

1. Bangó Georgina
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. Trepák Mihály
22. Vida Jonatán

6. 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. Lestár Dávid
13. Péter Debóra
14. Ritter Patrik Zoltán
15. Szabó Barnabás
16. Tószegi Dániel
17. Varga Erika
18. Virág Bernadett
19. Varga Zsuzsanna Katalin
6. b osztály: Gila Erzsébet
1. Aczél Petra
2. Budai Áron
3. Duráncsik Sándor
4. Farkas Viktória
5. Fazekas Zoltán
6. Jakab István Erik
7. Kamasz Dávid
8. Kovács Kendra
9. Maráczi Patrik
10. Mislei Martin András
11. Patai Ferenc
12. Patai Róbert
13. Pintér Valentina Edina
14. Sebestyén Dániel
15. Sponga Barnabás
16. Vincze Réka
6. c osztály: Bíró Jánosné
1. Basa Mónika
2. Bárdi Áron
3. Csomor Zsombor
4. Deák Dominik
5. Dóczi Márk
6. Dudás Zsolt
7. Fekete Lajos
8. Fodor Dániel
9. Geiger Dávid
10. Jávorka Izabella
11. Kiss Cintia
12. Kiss Kitti
13. Lévai Benadett
14. Mezei Eszter Anna
15. Nagy Márk
16. Perjés Bendegúz
17. Szabó Zsanett
18. Turcsán Patrik László
19. Ungor Anett
20. Ungor Bence
21. Urbán Mercédesz
22. Varga Zsolt
7. a osztály:
Katzenbachné Csengődi Edit
1. Bárány Csilla
2. Buha Róbert
3. Csábi Gábor
4. Cseh Dorina

. oldal
5. Cseh-Szakáll Bianka
6. Csernák Csaba József
7. Farkas Dániel
8. Hajdú Gergely Mihály
9. Horváth Szabina
10. Horváth Szandra
11. Kovács Anikó
12. Kovács Gábor
13. Mezei Kristóf
14. Mikus Izabella
15. Mónus Gréta Hanna
16. Németh Janka
17. Nógrádi Kata
18. Patai Richárd
19. Szabó Gréta

7. b osztály:
Dr. Turainé Lakatos Edit
1. Bárdi Barna
2. Bodza Hanna
3. Csongrádi Attila
4. Deák Trisztán
5. Fejes Nikolett
6. Fórizs István Károly
7. Garai Csenge
8. Juhász Jázmin Katica
9. Kátai Kitti
10. Krasnyánszki Netta
11. Lakos Lajos
12. Mazuk Bence Mihály
13. Mezei Dóra
14. Péter Dániel
15. Radics Dezideráta
16. Tóth Martin
17. Varga Izabella
SNI 1-3-7. d: Tóth Klára
1. Fórizs Amanda Krisztina
2. Juhász Dávid
3. Márkus Vanessza
4. Patai Róbert
5. Patai Virginia
6. Polgár István
7. Radics Alexandra
8. Radics György Tibor
9. Radics Krisztofer György
10. Radics Tibor Dávid
11. Varga Zsuzsanna Erzsébet
SNI 4-6-8. d:
Terecskei Zsoltné
1. Csányi Melinda
2. Juhász Krisztián
3. Kositczki Viktor
4. Lakatos Adrián
5. Lakatos Arnold
6. Patai Andor
7. Patai Dávid
8. Patai Richárd Csaba
9. Radics Dorina
10. Radics Mária
11. Radics Renáta
12. Varga László
Napközis csoportvezetők:
Beszedics Ferencné, Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó, Dudás László,
Hinterstein Ferencné, Kollárné
Cséplő Gabriella, Kovács Mónika,
Szabadszállási Dorina, Szabóné
Harsányi Erika, Vörös Anita
Nem osztályfőnökök: Balogh
Zsuzsanna, Beszedics Ferencné,
Csontosné Csősz Erzsébet, Dudás
László, Eszik Judit, Farkas Orsolya, Földinszki Janka, Hajmáné
Farkas Éva, Kollárné Cséplő Gabriella, Kurdik Ágnes, Lévay-Szabó
Krisztina, Nagy-Kanász Szabolcs,
Perjésné Kiss Etelka, Szabóné
Harsányi Erika, Szabadszállási
Dorina, Pálinkás-Tóth Edina, Vízi
Mátyásné, Vörös Anita
Fejlesztőpedagógusok: Kállainé Varga Erzsébet, Dr. Reznerné
Viczián Erzsébet, Terecskei Zsoltné, Tóth Edit, Tóth Klára. Az
EGYMI megbízásából SNI fejlesztést végzett óraadóként Némedi
Jánosné és Terecskei Zsoltné,
logopédiai fejlesztést végzett Mezeiné Fejszés Zsuzsanna.
Részmunkaidős, óraadó:
Stenczel Ferencné (társastánc),
Lukács László (néptánc)
Pedagógiai asszisztens:
Halász Teréz, Orbán Hajnalka
Noémi. Pedagógiai asszisztensi

feladatot látott el a KLIK Kiskőrösi Tankerülete megbízásából
Gréczi Gáborné és Virágné Nagy
Gyöngyi.
Gyógypedagógiai asszisztens: Vida Angéla
Művészeti iskola dolgozói:
Bíró Jánosné, Farkas Orsolya,
Honti György, Nagy-Kanász Szabolcs, Seres József, Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet, Tóth Ferenc
Gyermek- és ifjúságvédelmi
felelős: Csavajda Márta
Iskolatitkár: Bognár Erika,
Orbán Hajnalka Noémi
Technikai dolgozók: Balog
Anita, Berkesné Gyurik Gizella,
Kiss Lászlóné, Szijjártó Teréz,
Tóth Tibor
Gyesen, gyeden lévő pedagógusaink: Kisné Cseri Erika,
Perjésné Kiss Etelka, Vinczéné
Bagó Gyöngyvér
Könyvtáros tanító: Papp Zoltánné Bencze Éva
Rendszergazda: Nagy Mihály
Média, Kölyök Tv, Suli rádió
szakkörvezető: Némedi János
Hitoktatók: Földvári József,
Földvári Józsefné (Római Katolikus Egyház), Nagy Árpád, Nagyné
Igaz Melinda Sára (Református
Egyház), Deák Krisztina (Hit
Gyülekezete)

AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS
FELNŐTT ÉS IFJÚSÁGI
DÍJAZOTTJAI
A Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményi Tanácsa, a 2015/2016os tanévben végzett átlagon felüli
tevékenységük, valamint a közösségi élet erősítéséért végzett
munkájuk elismeréséül, az általa
alapított díjakban részesítette:
Szily Kálmán-díj
Honti György zenetanár (életmű
díj)
Martonné Tímár Éva (szülő)
Ö. Kovácsné Baranyi Szilvia
(szülő)
Táncsics Mihály-díj
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet
zenetanár
Táncsics Mihály-díj ifjúsági
fokozat
Bócsai Bettina 8. a
Miskovicz Alexa Dina 8. b
Pickermann Gréta 8. b
Édes András Imre 8. c
Mózes László Máté 8. c
Ö. Kovács Petra Szilvia 8. c
Százszorszép-díj
Juhász Krisztián 8. d
Kincskereső-díj
Szondy Anna 4. a
Zsoldos Márton 4. a
Rácz Virág Emese 4. b
Perjés Kenéz 4. b
Szabó Milán 4. c
A díjakat Hajdúné Szrapkó Judit
szobrászművész, iskolánk volt
diákja készítette.
A kitüntetettek eredményes
tevékenységét az Intézményi
Tanács megköszöni, és további
munkájukhoz, tanulmányaikhoz
sok sikert kíván.
Némedi János, az Intézményi
Tanács elnöke

KOVÁCS GYULA
KIMŰVELT EMBERFŐK
ALAPÍTVÁNY DÍJAZOTTJAI
Felnőtt díjazottak:
Csontosné Csősz Erzsébet és
Papp Zoltánné Bencze Éva
Kitüntetésben részesülő alsó
és felső tagozatos tanulóink:
1. Frankó Johanna1. b
2. Hajagos Valter 2. b
3. Fodor Mirella 3. b
4. Nagy Huba 4. b
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. oldal
5. Feró Jázmin 5. a
6. Kamasz Dávid 6. b
7. Németh Janka 7. a
8. Vlaszák Fanni 8. b
Hittan – Református:
Toók Boglárka 8. a
Hittan – Katolikus:
Kiss Lili 8. b
Továbbtanuláshoz támogatást kapott:
Juhász Krisztián 8. d
A Szülői Munkaközösség
minden évben könyvjutalomban
részesíti azokat a ballagó tanulókat, akik elvégezték a zeneoktatás
6 évfolyamát. Az idei díjazottak:
Bócsai Bettina 8. a, Vlaszák
Fanni 8. b, Marton Mirella 8.
c, Mózes László 8. c és Vida
Hanna 8. c osztályos tanulók.

ALSÓ TAGOZATOS
VERSENYEK
EREDMÉNYEI
A 2015/2016-OS TANÉVBEN
2015. október – versmondó
verseny
1-2. évfolyam
1. helyezett: Mezei Márton 2. a
2. helyezett: Rábaközi Balázs 1. c
3. helyezett: Kakulya Dóra 2. a
3-4. évfolyam
1. helyezett: Zsoldos Márton 4. a
2. helyezett: Perjés Kenéz 4. b
3. helyezett: Virág Eszter 4. a
A Weöres Sándor területi versenyen Zsoldos Márton 2., a
„Ranga tanárnőre emlékezünk”
címmel Fülöpszálláson megrendezett versmondó versenyen Mezei
Márton 1. helyen végzett.

2015. november – mesemondó verseny
1-2. évfolyam:
1. helyezett: Antal Emma 1. b
2. helyezett: Rózsa Fanni 1. a,
Csomor Emma 1. c, Csík Iringó
Judit 2. a, Kiss Virág Nikolett 2.
b, Váradi Petra 2. b
3-4. évfolyam:
1. helyezett : Zsoldos Márton 4. a
2. helyezett: Horváth Vanda 4. c
3. helyezett: Fodor Mirella 3. b
Antal Emma és Horváth Vanda
meséjükkel a Nebulókért rendezett
jótékonysági esten szerzett kellemes
perceket a közönségnek.
2016. március – matematika
verseny
2. évfolyam:
1. helyezett: Papp Norbert 2. a
2. helyezett: Botka Vincze Richárd 2. b
3. helyezett: Molnár Maxim 2. a
3. évfolyam:
1. helyezett: Futó Xavér 3. c
2. helyezett: Fodor Mirella 3. b
3. helyezett: Tóth Marcell 3. b
4. évfolyam:
1. helyezett: Szondy Anna 4. a
2. helyezett: Rácz Virág Emese 4. b
3. helyezett: Szabó Amanda 4.
a és Zsoldos Márton 4. a
A harmadik és negyedik évfolyamosok legjobbjai az orgoványi
körzeti versenyen képviselték
iskolánkat. Szép eredmények
születtek:
A 3. évfolyamon 33 induló közül:
5. helyezett Futó Xavér 3. c,
10. helyezett Fodor Mirella
Hanna 3. b
A 4. évfolyamon 26 induló közül:

2. helyezett Szondy Anna 4. a,
3. helyezett Rácz Virág Emese
4. b
Ebben a tanévben először a 2.-3.4. évfolyamosok legjobb matekosai
Kiskőrösön, kistérségi matematika versenyen is próbára
tehették magukat. Ottani eredményeikre is büszkék lehetünk:
Papp Norbert 2. a: 3. helyezett;
Futó Xavér 3. c: 1. helyezett
Fodor Mirella Hanna 3. b: 5.
helyezett
Szondy Anna 4. a: 6. helyezett
Rácz Virág Emese 4. b: 9.
helyezett

2016. március - Helyesírás
verseny
2. évfolyam:
1. helyezett: Dubecz Vanda 2. a
2. helyezett: Beck Antonella 2. a
3. helyezett: Csík Iringó Judit 2. a
3. évfolyam:
1. helyezett: Futó Xavér 3. c
2. helyezett: Fodor Mirella 3. b
3. helyezett: Édes Hanna 3. b
4. évfolyam:
1. helyezett: Szabó Milán 4. c
2. helyezett: Zsoldos Márton
4. a
3. helyezett: Szabó Amanda 4. a
Évfolyamonként a három legeredményesebb tanuló a jakabszállási
körzeti helyesírási versenyen
képviselhette iskolánkat. Itt legeredményesebben Szabó Milán
szerepelt, évfolyamában 3. helyezést ért el.

2016. április – olvasás verseny
2. évfolyam:
1. helyezett: Dubecz Vanda 2. a
2. helyezett: Papp Norbert 2. a
3. helyezett: Hajagos Valter 2. b
3. évfolyam:
1. helyezett: Bartek Viktória 3. a
2. helyezett: Futó Xavér 3. c
3. helyezett: Mezei Zsanett 3. b
4. évfolyam:
1. helyezett: Zsoldos Márton 4. a
2. helyezett: Perjés Kenéz 4. b
3. helyezett: Szabó Milán 4. c
A Suli-Hód országos levelező
feladatmegoldó versenyén Mezei
Zsanett 3. b és Bránya Adrienn 4. b osztályos tanulók matematikából 5., Édes Hanna 3.
b matematikából és nyelvtanból
egyaránt 8., Langó Csenge 2. a
és Futó Xavér 3. c pedig szintén
matematikából a 9. helyezést
érték el.
A Teki-Totó matematika versenyén Fodor Mirella Hanna 3. b
ezüst minősítést szerzett.

FELSŐ TAGOZATOS
VERSENYEK EREDMÉNYEI
A 2015/2016-OS TANÉVBEN

Magyar

• 2015. november 24-én rendeztük meg a felső tagozatosok
számára meghirdetett Balogh
Józsefné Zsuzsika tanárnő emlékére szervezett házi szavalóversenyünket. A nyertesek
könyvjutalmat kaptak.
5-6.évfolyam:
1. helyezett: Lévai Bernadett 6. c

2. helyezett: Kovács Eliz 5. b
és Nagy Márk 6. c
3. helyezett: Juhász Veronika
5. b és Perjés Bendegúz 6. c
7-8. évfolyam:
1. helyezett: Fucskó Panna 8. b
2. helyezett: Pickermann Gréta 8. b és Mezei Kristóf 7. a
3. helyezett: Miskovicz Alexa
8. b és Vida Hanna 8. c
• Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny
December 2-án rendeztük meg a
felső tagozatosok részére a Szép
Magyar Beszéd versenyt, amelynek eredményei:
5-6. évfolyam
1. helyezett: Kocsis Geanina 6. a
2. helyezett: Bukovszki Lili 6. a
3. helyezett: Mészáros Lilien 5.
a és Farkas Viktória 6. b
7-8. évfolyam
1. helyezett: Miskovicz Alexa
8. b és Csépe Erzsébet 8. c
2. helyezett: Mikus Izabella 7. a
A helyezést elértek tárgyjutalomban részesültek.
• A felső tagozaton 2016. február
16-án megrendezett szövegértési verseny feladatai nem voltak
könnyűek, mégis szép eredmények születtek.
5-6. évfolyam:
1. helyezett: Kocsis Geonina 6.
a és Ungor Anett 6. c
2. helyezett: Péter Debóra 6. a
3. helyezett: Sebestyén Dániel 6. b
7-8. évfolyam:
1. helyezett: Cseh Dorina 7. a
és Pickermann Gréta 8. b
2. helyezett: Csábi Gábor 7. a
és Zeleni Gergő 8. c
3. helyezett: Mezei Kristóf 7. a
A helyezetteket tárgyjutalomban
részesítettük.
• Egész évben zajlott a kötelező
olvasmányokhoz kapcsolódó
feladatmegoldó verseny. A
nyertesek könyvet kaptak, hogy
továbbra is olvassanak.
5. évfolyam:
1. helyezett: Kovács Eliz 5. b
6. évfolyam:
1. helyezett: Basa Mónika 6. c
2. helyezett: Mezei Eszter 6. c
3. helyezett: Lévai Bernadett 6. c
7. évfolyam:
1. helyezett: Deák Trisztán 7. b
2. helyezett: Mikus Izabella 7. a
3. helyezett: Németh Janka 7. a
• Táncsics Mihály születésnapjára emlékezve minden évben helyesírási versenyt szervezünk,
melynek során Táncsics életrajzából diktálunk szövegeket. A következő eredmények születtek:
5. évfolyam:
1. helyezett: Kovács Eliz 5.
b, Hajnal Mária 5. b, Révész
Rebeka 5. a
6. évfolyam:
1. helyezett: Ungor Anett 6. c,
Sebestyén Dániel 6. b
2. helyezett: Virág Bernadett 6. a
7. évfolyam:
1. helyezett: Cseh Dorina 7.a,
Mezei Kristóf 7.a
8. évfolyam:
1. helyezett: Bócsai Bettina
8.a, Miskovicz Alexa 8.b, Mózes László 8.c
A helyezést elértek tárgyjutalomban részesültek.
Szervező tanárok: Földinszki
Janka, Gera Árpád Zoltánné,
Kapás Zoltánné, Perjésné Kiss
Etelka

Német

Az idén német nyelvből nagy volt
a versenyzési kedv. Több házi és
más iskolában szervezett versenyen szerepeltek tanulóink.
• Az egész éves házi versenyen 12 felső tagozatos tanuló
vett részt. A győztesek:
5-6. évfolyam: Trepák Mihály 5. b
7. évfolyam: Mezei Kristóf 7. a

2016. július 22.
8. évfolyam: Fenyvesi Katinka 8.
c, Ficsor Flávia 8. a, Haász Cintia 8. c, Ö. Kovács Petra 8. c
Dicséret illeti a többi versenyzőt is
kitartó, szorgalmas munkájukért:
Virágh Dorka 5. a, Abonyi Hunor 5. a, Varga Erika 6. a, Mikus Izabella 7. a, Garai Csenge
7. b, Marton Mirella 8. c
• Az idén is hirdettünk német
fordítási versenyt, melyen a
német nyelvet tanulók több mint
fele vett részt. Az első helyezettek
könyvjutalmat kaptak:
5. évfolyam: Trepák Mihály 5. b
6. évfolyam: Geiger Dávid 6. a
7. évfolyam: Mikus Izabella 7. a
8. évfolyam: Marton Mirella 8. c
• A kecskeméti Bolyai János
Gimnázium ebben a tanévben is
megrendezte hagyományos, nyolcadikosoknak kiírt versenyét,
melyen Haász Cintia, Marton
Mirella, Ö. Kovács Petra, Virágh
Izabell 8. c vettek részt. Marton
Mirella és Ö. Kovács Petra a második fordulóba is bejutott.
• Az Országos Német Nyelvi
Verseny feladatait Mikus Izabella 7. a, Virág Vivien 8. b és
Ficsor Flávia 8. a, Haász Cintia 8.
c Marton Mirella 8. c, Ö. Kovács
Petra 8. c és Virágh Izabell 8. c
oldották meg. Haász Cintia a
megyei fordulóba is bejutott, ott
9. helyezést ért el. Évek óta nem
volt példa ilyen szép eredményre,
gratulálunk!
• A Katona József Gimnázium fordító versenyén Mikus
Izabella 7. a, Mezei Kristóf 7. a,
Garai Csenge 7. b, valamint Haász Cintia és Marton Mirella 8. c
vettek részt. Marton Mirella a
10. helyen végzett.
A versenyzőknek gratulálunk az
eredményes szerepléshez, további
sok sikert kívánunk!
Szervező és felkészítő tanárok: Hajmáné Farkas Éva és
Katzenbachné Csengődi Edit

Angol

* Az angol nyelvi fordító verseny is népszerű volt. A győztesek:
5. évfolyam:
1. helyezett: Vida Jonatán 5. b
2. helyezett: Mészáros Lilien 5. a
3. helyezett: Höss Ferenc 5. a
6. évfolyam:
1. helyezett: Ungor Anett 6. c
2. helyezett: Kocsis Geanina
Mária 6. a
3. helyezett: Szabó Zsanett 6. c
7. évfolyam:
1. helyezett: Kátai Kitti 7. b
2. helyezett: Cseh Dorina 7. a
3. helyezett: Krasnyánszki Netta 7. b
8. évfolyam:
1. helyezett: Zeleni Gergő 8. c
2. helyezett: Mózes László 8. c
3. helyezett: Miskovicz Alexa 8. b
• A TITOK levelező versenyen
a következő tanulók vettek részt:
5. a Mészáros Lilien, Papp
Nándor, Höss Ferenc, Prikkel
Noémi
8. c Mózes László, Langó Barnabás, Juhász Sámuel
• A TÁMOP 3.1.4/12 pályázatnak köszönhetően további programokat szervezhettünk angol és
német nyelvből egyaránt: idegen
nyelvi versenyt mindkét nyelven
a teljes felső tagozat számára,
egy-egy témahetet a 6. és a 4.
évfolyamnak.
Szervező és felkészítő tanárok: Csontosné Csősz Erzsébet, Kurdik Ágnes, Lévay-Szabó Krisztina

Matematika

• Iskolai matematikaverseny
(2015. november 30.)
1. helyezettek: Vida Jonatán 5.
b, Édes Barnabás 6. a, Kocsis

Geanina 6. a, Hajdú Gergely
7. a, Mózes László 8. c
2. helyezettek: Hajnal Mária
5. b, Szabó Zsanett 6. c, Cseh
Dorina 7. a, Zeleni Gergő 8. c
3. helyezettek: Juhász Veronika 5. b, Kovács Eliz 5. b,
Sebestyén Dániel 6. b, Deák
Trisztán 7. b, Marton Mirella
8. c, Ö. Kovács Petra 8. c
• Széchenyi István Matematikaverseny – Ágasegyháza
(2016. január 29.)
5. évfolyam: Vida Jonatán 5.
b – 9. hely
6. évfolyam: Kocsis Geanina 6.
a – 3. hely
7. évfolyam: Hajdú Gergely 7.
a – 8. hely
8. évfolyam: Zeleni Gergő 8. c
– 8. hely
• Kistérségi matematikaverseny – Kiskőrös (2016. április
11.)
5. évfolyam: Vida Jonatán 5.
b – 8. hely, Papp Nándor 5. a
– 16. hely
6. évfolyam: Lévai Bernadett
6. c – 6. hely, Édes Barnabás
6. a – 18. hely
7. évfolyam: Cseh Dorina 7. a
– 1. hely, Deák Trisztán 7. b
– 5. hely
8. évfolyam: Mózes László 8.
c – 3. hely, Kiss Martina 8. c
– 4. hely
Szervező és felkészítő tanárok: Csontosné Csősz Erzsébet, Eszik Judit, Dr. Turainé
Lakatos Edit, Geigerné Kovács Viktória

ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁS
Művészetoktatás 2015/2016
tanév
A 2015/2016-os tanévben az alapfokú művészeti iskolába 77 tanuló
iratkozott be. A tanítás feltételei
változatlanok voltak, 7 zenetanár
látta el az oktatást. A tanulható
hangszerek listája kibővült a
kürttel. A hangszerórák jellemzően az alsó tagozat termeiben
kaptak helyet, kevés kivétellel.
Néhány órát a konténeriskolában
tartottak meg. Az iskolai énekkar
ebben a tanévben 20 fővel működött, feladatunk az iskolai és
városi ünnepségeken való részvétel, különböző helyi és területi
bemutatón való szereplés.
Decemberben a zeneiskolás gyerekek közreműködésével megrendeztük a már hagyományosnak
mondható adventi hangversenyt,
melynek a művelődési ház adott
helyet. Január végén két délutáni
alkalommal adtak számot a tanulók a félévi zeneiskolai vizsgán a
megszerzett tudásukból.
A második félévben a zeneiskolás
és énekkaros gyerekek több rendezvényen is képviselték iskolánkat, felcsillantották tehetségüket
és számot adtak tudásukról. Február végén eljutottunk Kiskőrösre
területi népdaléneklési versenyre,
ahol az 1. b osztályos Perjés
Etelka arany minősítést és a
korcsoportjában III. helyezést
ért el. A 3. c osztályos Rácz Réka
Boglárkát arany minősítéssel,
felső tagozatos tanulóinkat, Révész Rebekát (5. a) és Perjés
Bendegúzt (6. c) bronz minősítéssel jutalmazták.

IZSÁKI Hírek

2016. július 22.
Citerásaink és énekkarosaink
részt vettek a március 15.-i ünnepségen. Április 8-án megrendezésre
került az iskolai Jótékonysági Est,
ahol a versek, mesék mellett, népi
gyermekjátékokat és különböző
hangszeres darabokat mutattak
be a gyerekek.
Május elején a zeneiskolások
szép hangversennyel köszöntötték
az édesanyákat. Május 21-én, Orgoványon, a Muzsikáljunk Együtt
regionális hangszeres találkozón
iskolánk furulya együttesét
különdíjban részesítették. Június 1-én pedig minden hangszeres
tanuló év végi zeneiskolai vizsgát
tett. Színesítették a hangszeres
zeneszámok a 8. osztályosok
bankettjét és ballagását is. Vida
Hanna 8. c osztályos zeneiskolás lány sikeres felvételi vizsgát
tett a kecskeméti Kodály Zoltán Ének–Zenei Gimnáziumba,
középiskolai tanulmányait ott
folytatja. Sikeres és élményekben
gazdag tanévet zártunk.
Bíró Jánosné mk. vezető
Zeneiskolás hegedűsök sikerei
Örömmel számolok be a
2015/2016-os tanév kezdéséről a
zeneiskolai a hegedűs növendékek
szerepléseiről.
2015. október 9-én rendezték
meg Kecskeméten az I. Regionális Hegedűversenyt az M.
Bodon Pál Zeneiskolában, ahol
Halmi Norbert Sándor indult
a második korcsoportban. A versenyen ezüst helyezést ért el. A
kötelező darabját a verseny értékelésekor a zsűri elnöke Dr. S. Dobos Márta Verona hegedűművész,
a Szegedi Tudomány Egyetem
Zeneművészeti Karának docense
külön megdicsérte. A versenyen
négy korcsoport indult összesen
29 fő versenyzővel. A Dél-Alföldi
régió számos településéről: Kecskemétről, Bajáról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Orosházáról,
Izsákról érkeztek a gyerekek. A
verseny egynapos volt, délelőtt
hegedültek a versenyzők, délután
zajlott az értékelés és a díjkiosztás. A versenyen a zongorakísérő
a kecskeméti Kodály Zoltán Iskola
és az izsáki Táncsics Mihály Iskola tanára Szűcsné Sátorhegyi
Erzsébet volt.
A második versenyt 2015. november 19-21 között rendezték
Szlovákiában, Galántán. A verseny Kodály Zoltán nevét viseli,
mivel a gyermekkorát Galántán
töltötte. Ennek a tiszteletére tizenötödik alkalommal hirdették
meg ezt a nemzetközi versenyt.
Az izsáki iskola növendékei közül Rácz Virág Emese és Halmi
Norbert Sándor vettek részt. Az
első nap délelőttje az utazással
telt, délután érkeztünk meg a
galántai Művelődési Házba ahol
a versenyzőket regisztrálták,
ezután lehetett kipróbálni a két
versenyhelyszínt. A gyerekek
négy kategóriába voltak besorolva életkor szerint, összesen 49 fő
indult. A nemzetközi jellegét mutatja, hogy magyar, szlovák, kínai
gyerekek hegedültek. A második
nap volt délelőtt a megmérettetés,
a gyerekek hattagú neves zsűri
előtt mutathatták be a hangszeres tudásukat. Délután szakmai
értékelés zajlott, a zsűri tagokhoz
oda lehetett menni és minden gyerekről elmondták a véleményüket.
Az este folyamán gálaműsor és
díjkiosztó zárta a versenyt. Az
eredményhirdetéskor Rácz Virág
Emese a második korcsoportban
bronz minősítést kapott, Halmi
Norbert Sándor a harmadik
korcsoportban ezüst minősítést
ért el. A gyerekeket a kecskeméti

Kodály Iskola tanárnője Nagy
Erika kísérte zongorán.

A harmadik verseny 2016. április
9-én volt, a II. Kiskunfélegyházi Magyar Szerzők Vokális
és Hangszeres Műveire kiírt
Országos verseny, ahol Halmi
Norbert Sándor 3. helyezést
ért el. Az ő korcsoportjában több
mint 40 gyerek indult, közülük
érte el ezt a szép díjat. A versenyen a zongorakíséretet Szűcsné
Sátorhegyi Erzsébet látta el.
Köszönetet szeretnék mondani a
versenyeken való támogatásunkhoz a Kiskőrösi Tankerületnek, az
Izsáki Táncsics Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola vezetésének és titkárságának. A két zongorakísérőnek:
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet,
Nagy Erika tanárnőknek. Természetesen a szülők segítsége is
fontos volt a gyerekek eredményes
szerepléseihez.
Farkas Orsolya hegedűtanár

SPORT

• Aerobic
Az alsós lányok körében volt
kedvelt leginkább a zenés, táncos
foglalkozás. A táncos koreográfiák gyakorlása, tanulása mellett
törzsizomzat erősítő gyakorlatokkal és labdajátékkal színesítve
tartottuk heti egy alkalommal
az aerobic edzéseket. Örömmel
szerepelt a csoport az iskolai farsangi bálon.
Szabóné Pápa Edit
• Kézilabda
A Magyar Kézilabda Szövetség
támogatásával, a „Kézilabda az
iskolában” program keretében
heti három alkalommal vehettek
részt alsós és felsős diákjaink a
kézilabdaedzéseken. A tehetségesebb kézilabdásaink a gyermekbajnokságban is próbára tehették
magukat egy, az utánpótlás nevelést segítő vidéki egyesület csapatában. A második félévben már
az iskola színeiben versenyezve,
egy saját csapattal vettünk részt
a Kézilabda Diákolimpia fiú III.
korcsoportosok versenyében, ahol
3. helyezést ért el a csapat.

Csapattagok: Bárdi Áron,
Basa István, Cseh-Szakáll Milán, Csomor Zsombor, Csősz
Dominik, Deák Dominik, Fekete Lajos, Geiger Dávid, Perjés Bendegúz, Perjés Kenéz és
Vida Jonatán.
Szabó József
• Kosárlabda
Az 2015/2016-ös tanévben tovább
folytatódott a kosárlabda szakkör,
gazdagítva a tanulók sportolási
lehetőségeit. Az év során 16 diák

élt ezzel a lehetőséggel, ők rendszeresen részt vettek a sportköri
foglalkozásokon. A foglalkozásokat alkalmanként még 5-6 fő látogatta, belelkesedve, majd minden
kitartást mellőzve elmaradtak és
néhány hét után újra bekapcsolódtak az edzési munkába. Sajnos
ebben a tanévben, egy korcsoportban sem volt annyi játékos, hogy
bajnokságban részt vehettünk
volna. Így ebben a tanévben is
tömegsport jelleggel működtünk.
A következő tanévben házibajnokság szervezésével a sportág
népszerűsítését szeretnénk elérni,
ezzel is bővíteni kívánjuk a résztvevők létszámát.
A foglalkozásokon a résztvevők
megismerkedtek a kosárlabda
alapvető szabályaival, dobás formáival, valamint az alapvető
védekező és támadó formációkkal.
Gondot fordítottunk az erőnlét, a
kitartás, a csapatszellem, az együvé tartozás érzésének fokozására
is. A kosárlabda a mindennapos
testnevelés része, hozzájárul a
tanulók mozgásigényének kielégítéséhez, fizikai állóképességük
növeléséhez.
Némedi János
• Kölyökatlétika
Az alsó tagozatosok sportolási
lehetőségeit bővítette az atlétikus
mozgást népszerűsítő Kölyökatlétika edzés. A rájuk még jellemző
egészséges versenyszellem miatt
folyamatos kihívást jelent számukra a minél jobb eredmény
elérése. Az atlétikai alapmozgások játékos fejlesztésével teltek
az órák. Az edzéseket színessé
és érdekessé tették a különféle
eszközök, melyeket szívesen használtak a gyerekek.
Szabóné Pápa Edit
• Labdarúgás
Az idei tanévben 5 csoporttal 2
alsós és 1 felsős fiú, a lányoknál
pedig 1 alsós és egy felsős korosztállyal kezdtük meg az edzéseket.
A Diákolimpián az I. korcsoport
kivételével minden korosztályban
és leány IV. korcsoportban; a
Bozsik Intézményi Programban
pedig a benevezett összes korosztályban (7), és mind a négy
fordulóban szerepeltünk. Sikerült
néhány meghívásos versenyre is
eljutnunk. Ezek amellett, hogy
a felkészülést is jól szolgálták,
plusz élményt jelentettek diákjainknak.
Gréczi Gábor
• Torna
A tornasportot nagy érdeklődés
kíséri az alsó tagozatos tanulók
körében. A fiúk mellett meglepően
sok lány jelentkezett ebben a tanévben a versenytorna szakkörbe.
Az edzéseket rendszeresen látogatják a gyerekek.
A versenysportot nézve, a
2015/16-os tanévben két korcsoportban neveztünk be a Diákolimpia versenyeire. A Torna
Diákolimpia csapatversenyében a
megyei döntőt az alsósaink megnyerték, a felsősök 2. helyezést
értek el. A dobogós helyezésekkel
mindkét csapatunk továbbjutott
a Torna Diákolimpia országos
elődöntőjébe. Az elődöntőben, az
összetett csapatversenyben az
alsósaink leszorultak a dobogóról,
4. helyezettként nem jutottak
tovább. A felsősök összeszedetten
tornáztak, a csapatversenyben a
dobogó második fokára állhattak.
Ezzel az eredménnyel továbbjutottak az országos döntőbe, ahol
6. helyezést értek el. Csapattagok: Alsósok – Bencsik István,
Bognár Bence, Csépe Bence,
Perjés Kenéz, Tóth Marcell
és Hevér Dominik. Felsősök:
Bárdi Áron, Hajma András,

. oldal

Az országos döntő 6. helyezett
csapata
Lakos Lajos, Langó Barnabás,
Mózes László, Vida Jonatán,
Csősz Tamás, Fekete Lajos és
Perjés Bendegúz.
Szabó József
• KinderSport+
Április 21-én 14 fő 2-3-4. osztályos tanulóval KinderSport
versenyen vettünk részt az izsáki
sportcsarnokban, mely nagy élményt jelentett mind a versenyző,
mind a szurkoló gyerekek számára. A versenyt több hetes felkészülés előzte meg, melyre sok-sok
energiával, lelkesen készültek
a gyerekek. A felkészülések fejlesztették a gyerekek ügyességét,
mozgáskoordinációját, akaraterejét, kitartását, kreativitását
– mindezt örömteli szórakozás
kíséretében. A mozgáson kívül a
különböző feladatok (transzparens, címer, csatakiáltás, rajzok
készítése) azokat a gyerekeket
is bevonták a programba, akik
nem vettek részt a versenyen. A
pontgyűjtő feladatok teljesítésével
hozzájárulhattunk iskolánk sportszerkészletének bővítéséhez.

Csapattagok: Virág Lara,
Virág Letti, Kakulya Dóra,
Csépe Bence, Hevér Dominik,
Farkas Antónió, Varga Nikolett, Tóth Lili, Krasnyánszki
Dominik, Tóth Marcell, Rácz
Virág, Mátyási Mónika, Basa
István és Csősz Dominik.
Szabóné Pápa Edit

MÉDIA SZAKKÖR

Iskolánk, működése során mindig kiemelten fontosnak tartotta,
hogy segítse a tanulók színvonalas, tartalmas, az oktató-nevelő
munkával összehangolt, a gyermekek személyiségét, egyéni képességeit, készségeit felszínre hozó,
fejlesztő, tanórán kívüli tevékenységét oly módon, hogy széleskörű
lehetőséget biztosít számukra.
Szakkörünk sajátos kifejezőeszközeivel lehetőséget teremt a legfontosabb kommunikációs módok,
a gyermekek környezetében lévő
események tanulmányozására,
bemutatására.
A 2015/2016-os tanévet új ideiglenes helyünkön kezdtük meg. Az
ideiglenes stúdió kialakítása, „belakása” zökkenőmentesen zajlott.
Köszönetünket fejezzük ki Izsák
Város Önkormányzatának, hogy a
volt óvoda épületében lehetőséget
biztosított, a Kölyök TV stúdiójának kialakításához.
A tanév során feladatainkat műsoraink készítése során valósítottuk meg, bizonyára jó színvonalon,
amit a visszaérkező kritikák, visszajelzések, nézettségi mutatóink
igazolnak. A szakkör eredményes
működéséhez támogatóink aktív
segítsége is kellett, amit tisztelettel megköszönünk. Ebben a

tanévben munkánkat támogatták:
a KLIK Kiskőrösi Tankerülete,
Izsák Város Önkormányzata, a
szülői munkaközösség, az ITV,
Szénási Sándor elektroműszerész, valamint Geiger Zoltán, aki
egyben a Kölyök TV főtechnikusa
is. Ezúton is kérem valamennyi
támogatónkat, hogy a Kölyök
TV működését a lehetőségükhöz
mérten, a következő tanévben is
támogassák.
Az elmúlt tanévben sok érdekes riportot, interjút, tudósítást
készítettünk, a teljesség igénye
nélkül, csak néhányat említek
meg. Elkísértük a diákjainkat,
különböző fesztiválokra, a sportolóinkat területi, megyei, országos
versenyekre, kupákra. Tudósítottunk a művészeti csoportjaink
izsáki és vidéki fellépéseiről, a
zeneiskolások hangversenyeiről, az SZMK által szervezett
jótékonysági hangversenyről.
Bemutattuk a különböző szakkörök tevékenységét, kiállításait, a
dráma szakkör fellépéseit, egyéni
vers-, mesemondó helyi, kistérségi, területi és országos versenyeit.
Tudósítottunk a jótékonysági
rendezvényekről.
Riportot készítettünk több színművésszel, megyei és országos
politikusokkal. Segítettük a pályaválasztást, bemutatva a környező középiskolákat, érdekes,
különleges szakmákat. A kecskeméti pályaválasztási kiállításról
tudósítottuk nézőinket. Külön ki
szeretném emelni, hogy a „Határtalanul” projekt keretében a 7.
évfolyamosok szlovákiai, háromnapos kirándulásáról kisfilmet
készített Kátai Kitti. Sikeres
munkáját ebben a formában is
szeretném megköszönni.
Jelenleg a szakkörnek 23 tagja
van, közülük 19-en az általános
iskola tanulói, négyen pedig már
elballagtak tőlünk a középiskolákba, és 1 fő a Kecskeméti Egyetem,
1 fő pedig a Szegedi Egyetem
hallgatója, de a szakkörbe visszajárnak.
Külön kiemelném, hogy kis csapatunkban a 4. osztályostól, az
egyetemig minden évfolyam tanulói, 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.
Ebben a tanévben három aktív
tagunk fejezte be tanulmányait
és ballagott el, Béres Bettina,
Duráncsik Laura, valamint Ö.
Kovács Petra. Lelkes tevékenységüket megköszönve, további
tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk.
Némedi János

DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Szeptemberben megtörtént az
osztályok DÖK képviselőinek
megválasztása a 3-8. évfolyamokon. Sor került a munkaterv
elfogadására, a vezetők megválasztására, a feladatok megbeszélésére.
Októberben kisállat bemutatót
tartottunk az állatok világnapja
alkalmából, melyre sok érdeklődő
látogatott el. A Diákközgyűlésünkön a gyerekek megismerhették a
diákönkormányzat vezetőit és az
éves programot.
Novemberben elindult a zsinórlabda bajnokság, melyen nagy lelkesedéssel küzdöttek a résztvevő
osztályok év közben. December
végén egy hangulatos délután
keretében focibajnokságon mérhették össze ügyességüket a felsős
osztályok.
Februárban mindenki nagy izga-

IZSÁKI Hírek

. oldal
lommal készült a farsangi bálra.
Tavasszal Tamba bajnokságokon
és könyvtárhasználati vetélkedőn
ügyeskedhettünk. A meseíró pályázatra sok alsós gyerek vetette
papírra kitalált történetét. Az
egész iskolát megmozgató papírgyűjtéssel az osztályok kasszáját
növeltük.
Szabóné Pápa Edit,
Molnárné Tóth Ibolya

ISKOLAI
PÁLYÁZATOK
TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979
Az izsáki iskola programkínálatának fejlesztése
A pályázat első éves fenntartási
időszakában tovább folytatódtak a
különböző programok, biztosítva
ez által a tanulók szabadidejének
hasznos eltöltését.
A pályázat fenntartási feladatait
megkönnyítették a pályázat ideje
alatt beszerzett tárgyi eszközök,
melyeket a programok megvalósulása során tudtak használni a
tanulók.
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 A
pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése
A pályázat fenntartási időszaka
jövőre befejeződik. Idén a számítógépparkot ellenőrizték,
mindent rendben találtak.
A tanórákon a nevelők rendszeresen használják az interaktív táblákat. Ezáltal közelebb
kerülnek a tanulók a tananyag
megértéséhez. A táblák sok, egyéb
hasznos információ elsajátítására
is alkalmasak.
TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-20100001 Pedagógusképzések,
a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben
A projekt keretében diplomát
szerzett 3 kolléga tapasztalataira
továbbra is számítunk az intézmény sokrétű mindennapi munkájának megvalósításához.
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0151
Kompetencia alapú oktatás,
egyenlő hozzáférés
A pályázatban a munkatervünkben leírtak szerint folytatódott
a kompetencia alapú oktatás
kiterjesztése és alkalmazása 1-8.
évfolyamon a vállalt kompetencia
területeken, illetve a korszerű
tanulásszervezési eljárások megvalósítása a választott témákban
és évfolyamokon. A fenntartási
időszak ebben a tanévben befejeződött, teljesítettük az 5 éves
fenntartási időszakban foglaltakat.
A munkatervünkben tervezetteknek megfelelően mindkét feladat
ellátási helyen megvalósítottunk
egy moduláris oktatási programot,
egy három hetet meghaladó projektet, egy témahetet.
„Tavaszünnep Izsákon” címmel
3 hetet meghaladó projektben vettek részt a 4. évfolyam tanulói.
A moduláris oktatási program
keretében a 2. évfolyam számára
vált lehetővé a Kolon-tó élővilágának megismerése. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek a hagyományos tanórai foglalkozásoktól
eltérő módon is ismerjék meg a

környezetükben élő növényeket és
állatokat. Tantermi és szabadtéri
játékokkal, érzékszervi tapasztalásokkal fejlesztettük a gyerekek
készségeit. A tanulmányi séta
során vízvizsgálatot is végeztünk.
Gyakorlati úton, saját tapasztalások alapján, hihetetlenül gazdag
állatvilággal ismerkedtünk meg.
Bízunk benne, hogy a program
hozzásegítette a tanulókat ahhoz,
hogy a jövőben kamatoztatni
tudják az elsajátított ismereteket
és környezetüket védő felnőtt
emberekké váljanak. Óvják a
természetet, gyönyörködjenek
szépségében és környezettudatos
magatartást sajátítsanak el.
Hagyományainknak megfelelően
az első évfolyam tanulói témahét
keretében ismerkedhettek meg az
egészséges életmód alapjaival. A
tanítási órákon játékos tevékenységek beiktatásával bővítettük a
tanulók ismereteit. Ritkán használt sporteszközöket próbálhattak
ki csoportosan. Lelkes gyűjtőmunka előzte meg a táplálékpiramis
készítését. Igazi örömöt okozott
a hét több napjára tervezett kóstoló, ahol aszalt gyümölcsökkel,
magvakkal, különböző gabonából
készült pékáruval, sajtokkal,
zöldségfélékkel ismerkedhettek
meg. Kóstolhattak zöldturmixot,
melyet szülői segítséggel készítettünk. A szemléletformáló,
életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlatok eredményeként
az alvásidő, pihenés, napirend,
rendszeres testmozgás, tisztálkodás, egészséges táplálkozás fontosságára irányítottuk a tanulók
figyelmét.
A felső tagozaton a három hetet meghaladó projekt a „Karácsonyra készülünk” címet viselte.
A projekt keretében a tanulók
tanórákon (ének, osztályfőnöki,
idegen nyelv, technika-életvitel)
foglalkoztak a karácsonyi készülődéssel. Az osztályok a termek
dekorálásában, illetve karácsonyi
receptkönyv készítésében versenyeztek. A tanulók egyéni versenyben képeslapot készítettek,
melyre idegen nyelven karácsonyi
üdvözletet fogalmaztak. A projektet a tanulók élénk érdeklődéssel
követték, részvétel százszázalékos
volt.
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 tanulóink a Kolon-tó élővilágával.
Meglátogatták a Madárvártát,
gyűrűzéssel, a vízi és a homokbuckai növény és állatvilágával ismerkedtek, filmvetítés, internetes
kutatómunka is része volt a témahétnek, amely vetélkedővel zárult
a sportcsarnokban. Köszönjük az
5. évfolyamon tanító összes kolléga segítségét! Szintén az ötödikes
tanulóink bevonásával valósult
meg áprilisban a moduláris oktatási program testnevelés, idegen
nyelv és osztályfőnöki órákon.
Ennek keretében ismerkedtek
az egészséges életmód alapvető
feltételeivel. Kiemelt szerepet
kapott az egészséges táplálkozás,
rendszeres testmozgás, testápolás, napi életritmusuk kialakítása.
A képességfejlesztésben a tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés
kapott hangsúlyt.
TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014
Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ nevelési és oktatási intézményeket támogató
tevékenysége
A projekt a második fenntartási

évébe lépett és a feltételeknek
megfelelően tovább folytatódott.
A pályázat során megkezdett
tevékenységek az óvoda és intézményünk részvételével valósultak
meg.
REÁL OSZTÁLYKASSZA
Ebben a tanévben iskolánkból 6
osztály pályázott a Reál Osztálykassza pályázatban. A pályázó
osztályok 2122 db darab Reál
cégszöveget gyűjtöttek össze. Az
egy címkére eső támogatás mértéke kb.10,99 Ft volt, így 23.325 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 biztatjuk a Reál-címkék gyűjtésére.
Iskolagyümölcs és iskolatej
program
A 2015/16. tanévben is nagyon
sikeres volt az iskolagyümölcs
program. A gyerekek szívesen fogyasztják a gyümölcsöt, zöldséget
és gyümölcslevet. Szinte egész nap
ették az almát, így biztosítani tudtuk az egészséges táplálkozáshoz
szükséges vitaminokat. A leírtak
szerint rendszeresen érkezett a
gyümölcs, minőségileg is elfogadható volt. A tanulók még hozzá
kapcsolódó kisfilmen keresztül
is bővíthették ismereteiket, rejtvényt fejtettek.
Az iskolagyümölcs programhoz
hasonlóan iskolánk a 2015/2016os tanévben is – immár harmadik
éve - részese az Európai Unió és a
magyar állam által finanszírozott
iskolatej programnak. Intézményünkbe a Happy Tejtermék Kft.
heti kétszeri szállítással juttatja
el a tejet vagy más tejterméket,
melyet aztán a tízórai szünetben
osztunk ki tanulóink között,
hetente négyszer. A gyerekek
többsége igényli, és szívesen fogyasztja a termékeket. Egy csepp
sem megy veszendőbe, mert a
délelőttről megmaradt tejet, joghurtot délután a napközis tanulók
jóízűen megisszák. A szállítás,
a kiosztás, az adminisztráció
már teljesen zökkenőmentesen
működik. Reméljük, a következő
tanévben is folytatódik iskolánkban a program.
„Határtalanul” a nemzeti
összetartozás operatív programja
2016. május 18-20-ig három
napot töltött 31 tanuló 4 pedagógus kíséretében a Felvidéken.
A budapesti illetőségű Student
Lines Diákutazási Iroda szervezte a programokat, amelyek
egytől-egyig kifogástalanul sikerültek. Ők biztosították a helyi
idegenvezetőket, akik maximálisan végezték a munkájukat. A
kirándulás célja a felvidéki magyarság életének megismerése és
a magyarságtudat erősítése volt.
Ennek keretében látogattak el a
deáki Alapiskolába, ahol a gyerekek sportversenyekben mérték
össze tudásukat, a pedagógusok
pedig kellemesen elbeszélgettek
a sok hasonló nehézségről, illetve
az eltérő oktatási rendszerről.
Mindnyájan felejthetetlen élményekkel, történelmi és természeti
ismeretekkel gazdagodtak.
„Köszönjük, SIÓ” pályázat
2016-ban a „Köszönjük, SIÓ!”
Iskolatáska Program továbbra
is olyan szociálisan hátrányos

2016. július 22.
helyzetben lévő családokat támogat, akiknek valóban komoly
problémát jelent a tanévkezdés.
A Programmal vadonatúj iskolatáskához juthatnak a gyerekek.
A nem rászoruló gyerekek rajzok
készítésével vesznek részt a pályázatban. A pályázatok elbírálása a
nyár folyamán történik majd.
Balogh Rita intézményvezetőhelyettes

Határtalanul

TERMÉSZETJÁRÁS FELVIDÉKEN
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő által
támogatott HATÁRTALANUL!
program keretében kiírt pályázaton elnyert 1.048.000 Ft tette
lehetővé, hogy az Izsáki Táncsics
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 31 hetedikes
tanulója és 4 pedagógusa felvidéki
kiránduláson vegyen részt 2016.
május 18-20-ig. (Pályázati azonosító: HAT-15-05-0457)
A tanulók és kísérőik három
napon át ismerkedhettek a Felvidék csodálatos látnivalóival,
az ott élő magyarság életével.
Találkoztak a deáki Alapiskola
tanulóival, akikkel jókedvűen
fociztak, kiütőcskéztek. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak,
bővültek történelmi és természeti
ismereteik, erősödött magyarságtudatuk.
Természetjárás Felvidéken
Május 18-án, szerdán reggel fél
6-kor indultunk a Sportcsarnok
elől, felkészülve egy hosszú buszozásra. Kísérő tanáraink Edit
nénik (Dr. Turainé Lakatos Edit,
Katzenbachné Csengődi Edit, Szabóné Pápa Edit) és Marika néni
(Kapás Zoltánné) voltak.
Hosszú út után megérkeztünk
Komáromba, ahol megnéztük az

malonyai arborétumba mentünk.
A specialista nagyon érdekesen

mutatta be az egyes növények
tulajdonságait.
Innen Nyitrát vettük célba.
Ott megnéztük a várat és Vazul

tornyát, sétáltunk a városban és
fagyiztunk is. „Otthon” vacsora
után kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol karkötőket csomóztunk magunknak. Lefekvés
után még sokáig beszélgettünk
a nap fáradalmairól, miközben
szendvicset kentünk a hazaútra.
Péntek reggel frissen és kipihenten ébredtünk. Reggeli után
elköszöntünk vendéglátóinktól
és buszra szálltunk. Hazafelé
útba ejtettük Deákit, ahol az is-

kolát és a templomot néztük meg.
Focimeccset és kiütőcske-csatát
vívtunk az ottani gyerekekkel,
erődöt, majd megkoszorúztuk
Klapka György szobrát. Az erődben egy idegenvezető megmutatta
a várat, majd egy vakalagúton
próbáltuk ki a bátorságunkat és
tájékozódó képességünket.
Innen Ógyallára mentünk, és az
ottani iskolának egyik termében
megtekintettük a Feszty-emlékszobát, melyben beszámoltak nekünk a festő életéről, és
feltárták előttünk azt a tényt,
hogy Feszty Árpád író is volt.
Következő állomásunk Gúta volt,
ahol megtekinthettük az utolsó
hajómalmot.
Kifáradva, estefelé érkeztünk
meg Felsőszelire, ahol a szállásunk volt. Sétáltunk egyet a
faluban, majd visszatértünk a
panzióba. Itt megvacsoráztunk,
játszottunk egyet, majd elmentünk aludni.
Másnap korán ébredtünk. Reggeli után Kistapolcsányba, a bölényrezervátumba vezetett utunk. Az
egyik gondozó – idegenvezetőnk
fordításában – elmondta, hogy
az európai bölény (amelyet ott
láthattunk) fokozottan védett, a
kihalás szélén álló faj. Innen a

akik akármennyire is próbálkoztak, mindig alulmaradtak velünk
szemben. Onnan továbbindulva
meglátogattuk Vöröskő várát és

Pozsonyt, ahol bejártuk a királyok
koronázási útját.
Késő éjszaka, kimerülten, de
vidáman érkeztünk meg Izsákra.
Még sokáig meséltük élményeinket szüleinknek.
Mezei Kristóf 7. a
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RAJZPÁLYÁZAT

• A Kiskunsági Madárvédelmi
Egyesület „Kolon, a vizek birodalma” témakörben országos rajz- és
fotópályázatot hirdetett, melyre
iskolánk tanulói közül is sokan
beküldték képeiket.
Díjazottak:
Alsó tagozat – 1. helyezett Tercsi Márk Péter 4. c
Felső tagozat – 3. helyezett
Csépe Erzsébet 8. c
• Kézmosás Világnapja
A kézmosás világnapja (október
15.) alkalmából ebben a tanévben
rajzpályázaton vehettek részt iskolánk alsó tagozatos diákjai.
A kézmosás fontosságáról sok
szép és ötletes rajz készült. A 11
osztályból összesen 37 alkotás
érkezett, melyeket apró ajándékokkal jutalmaztunk. A gyerekek
nagy izgalommal várták az eredményhirdetést.
A szavazatok alapján helyezést
értek el az alábbi tanulók:
1. helyezett: Balogh Babett
Anna 4. c
2. helyezett: Frankó Johanna 1. b
3. helyezett: Tóth Katalin és
Kovács Klaudia 3. c

Minden résztvevőnek gratulálunk és reméljük, hogy ezzel a
kezdeményezéssel sikerül hagyományt teremteni. Bízunk abban,
hogy a következő tanévben is
találkozhatunk a lelkes „kis művészek” rajzaival.
Kovács Edina és
Kollárné Cséplő Gabriella

lehet. A kislányok is nagyon ügyesen szerepeltek. Ezt értékelve
rengeteg ajándékkal gazdagodott
az ifjúság, melyeket ezúton is
nagyon köszönünk.
Fodorné Bálint Éva,
Papp Zoltánné Bencze Éva
osztályfőnökök
Erdei iskola Magyarkúton, a
Börzsönyben
A nagyszerű élmény
Hétfőn reggel indultunk az erdei
táborba. Útközben megálltunk a
Medveotthonnál, ahol medvékkel
és farkasokkal is ismerkedhettünk, majd a Gödöllői kastély
szépségében gyönyörködtünk. Innen már Magyarkútra mentünk.
Amikor megérkeztünk, minden
gyerek elfoglalta a faházát.

Kedden délután íjászat
volt. Nekem
ez tetszett
legjobban,
mert nagyon
szeretem az
íjászatot.
Amikor vége
lett az előadásnak, mi
is lőhettünk
az íjjal. Solymászaton a
ragadozó madarakról hallottunk.
Egy erdei füles baglyot tarthattam
a kezemben. Szerdán kisállatbemutató volt. Sok állatot láttunk, volt egér, patkány, görény,

ISKOLAI
PROGRAMOK
Közlekedj okosan, biztonságosan!
2015. november 16-án rendhagyó
közlekedésbiztonsági tanóra volt
az 1. b és a 4. c osztályokban. Az
előadásokat gyakorlott, gyermekekkel foglalkozó rendőrök tartották: Geisztné Kamasz Erzsébet
címzetes rendőralezredes, és
Komáromi László nyugalmazott
rendőrszázados. Rajtuk kívül
megfigyelőként jelen volt 24 fő
civil ruhás társuk, akik a megye
különböző városaiban baleset
megelőzéssel, közlekedésre neveléssel foglalkoznak.
Az első osztályban játékos feladatokkal sikerült a biztonságos
közlekedés szabályaira felhívni a
figyelmet. A tanulók érdeklődésükkel, ügyességükkel, tájékozottságukkal járultak hozzá a rendhagyó óra sikeréhez. A jutalmul
kapott matricák, fényvisszaverő
zsákok, villogók, karpántok igazi
meglepetésnek számítottak a soksok dicséret mellett.
A negyedikesek tanóráját is az
életkori sajátosságokat figyelembe
véve tartotta az előadó. A közlekedéstörténet a kerék feltalálásától
egészen a legkorszerűbb biztonságtechnikai berendezésekig minden témát felölelt. A humorral
tűzdelt előadást a gyerekek nagy
élvezettel hallgatták és lelkesen
számoltak be a saját tapasztalásaikról a témával kapcsolatban.
Kiderült, meglepően tájékozottak
a 4. c-sek, bár a téma a fiúknak
kimondottan kedvezett, hiszen
az autóknál érdekesebb a 10 éves
korosztálynak nem sok minden

nyest, kutya és egy kis róka, amit
úgy hívtak, hogy Vuk. Nekem a
legaranyosabb Gumika, a nyest
volt, akiknek a teste úgy hajlott,

mintha valóban gumi lett volna. A
tábort átszelő kicsi patakban vízi
élőlényeket vizsgáltunk. A számháborúban is sikeresek voltunk.
A rókavadászatot este szürkü-

letben tartottuk, így lehetőségem
volt a zseblámpámat is használni.
Csütörtökön Királyrétre mentünk
kisvasúttal, ahol foltos szalamandrát is láttunk. A közeli Verő-

cére is tettünk egy túrát, lesétálva
a Duna partjára átpillanthattunk
Visegrádra, megcsodálhattunk
Mátyás király híres fellegvárát.
Ahogy visszaértünk a táborba, be

kellett csomagolni.
Másnap reggeli után indultunk a
Pál-völgyi barlangba. Sok cseppkövet láttunk, aminek neve is van,
mint pl. az Állatkert, a Denevér,
Boszorkánykonyha, stb. Utána
a Hajógyári sziget csodálatos
játszóterére mentünk, ahol sok
érdekes játékot, csúszdát kipróbálhattunk.
Örülök, hogy eljuthattam az erdei iskolába. Köszönjük a kedves
Tanító Néniknek, Böbe néninek,
Kriszta néninek és Ibolya néninek, hogy életre szóló élményt
szereztek nekünk ezzel az erdei
iskolával.
Bartek Viktória
3. a osztályos tanuló
Köszönetnyilvánítás
„Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, s meglátja, milyen sokan odaállnak
mellé.” - Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes szavaival szeretnénk köszönetünket kifejezni
minden segítőnek, különösen a
3. évfolyam szülői gárdájának a
2015. november 21-i jótékonysági
bál sikeres lebonyolításáért.
Vannak ügyek, melyeket érdemes támogatni. Márpedig egy jótékonysági bál ilyen eseménynek
minősül. Mikor 23 évvel ezelőtt
először tartottunk ilyen rendezvényt, talán még mi, szervezők
sem gondoltuk, hogy ennyi éven
át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni.
Egy-egy ügyért való összefogás
sokféle lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen
cél érdekében, de van, hogy csak
egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képesek. Ezen társulások tagjai azok, akik nem az
ország-világ megváltását tűzték
ki célul, hanem csak a közvetlen
környezetüknek szeretnének
hasznára lenni.
Ilyen összefogásnak voltunk
részesei a bál szervezésekor. November 21-e közeledtével egyre
izgatottabbá váltunk, hiszen kissé
kockázatos napjainkban mulatságot hirdetni, mikor sok család
megélhetése oly nehéz. Rokonok,
kollégák, baráti társaságok között
egyre több jegy talált gazdára.
Nagyon örültünk annak, hogy
az eddigiektől sokkal több „elsőbálozó” szülőt, számtalan egykori
tanítványt, fiatalt láthattunk a
vendéglistán.
A pénteki díszítés mindig jó hangulatban zajlik. Ezúttal levendulával és lila színekkel díszítettük a
Sportcsarnokot, Levendula bálhoz
illőn. Pedagógusok, szülők és gyerekek ilyenkor egy kicsit közelebb
kerülnek egymáshoz. Mindenki
vidám, felszabadult, éppúgy, mint
a bál utáni takarításnál, rendrakásnál, ezért sokszor háromnaposnak tűnik a bál.
- Köszönjük azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
- Köszönet a jó hangulatért a

. oldal
szolnoki Lesz Vigasz zenekarnak,
akik megállás nélkül húzták a
talpalávalót.
- Köszönet a Biczó Csárda tulajdonosának, Ungor Eriknek
és személyzetének az ízletes
vacsoráért.
- Köszönet a Sportcsarnok vezetésének, hogy otthont biztosítottak a rendezvénynek.
- Köszönet Hajmáné Editnek, aki
a kezdetek óta a belépőjegyek eladásával és az ülésrend elkészítésével segíti a szervezők munkáját.
Ebben a munkában sok éve társa
és segítője Mihályné Szilvi. Neki
is köszönjük.
- Végül, de nem utolsósorban szeretnénk köszönetünket kifejezni
mindazoknak a szülőknek, támogatóknak, akik tombolatárgyakkal, anyagi felajánlásukkal vagy
munkájukkal járultak hozzá a 3.
osztályosok jótékonysági báljának
sikeres lebonyolításához.
A bál bevételét a harmadik
évfolyamos tanulók erdei iskoláztatására fordítottuk.
Kállainé Varga Erzsébet,
Szalai Krisztina, Molnárné
Tóth Ibolya osztályfőnökök
Tavaszünnep
„Tavaszünnep Izsákon” címmel
3 hetet meghaladó projektben
vettek részt a 4. évfolyam tanulói.
A projekt célja többek között a tavaszi népszokások, ünnepek (Gergelyjárás, virágvasárnap, húsvét)
széleskörű megismerése.
Ennek keretében a tanulók
- Kiállítást szerveztek (receptek,
képeslapok, szalvéta, tojásmotívum felhasználásával).
- Népi játékokat tanultak és
tanítottak.
- Közösen részt vettek a március
15-i városi ünnepségen, a Sárfehér
Néptánc Egyesület által szervezett, a tavasz megjöttét köszöntő
énekes, táncos felvonuláson,
Zöldágjáráson.
– 2016. április 20-án megemlékeztünk Táncsics Mihályról,
iskolánk névadójáról. Ezen a

- „Mami mesél” címmel élvezhették az Ezüst Gólya Nyugdíjas Klub tagjainak történeteit
régi népszokásokról, gyerekkori
élményeikről, ajándékot készítettek segítségükkel. Köszönet
a felejthetetlen délelőttért Árvai
Istvánnénak, Krisztián Istvánnénak, Nagy Gyulánénak és Ungor
Pálnénak!
- Kipróbálhatták magukat a
gyerekek futóversenyen, focibajnokságon, rajzpályázaton, locsolóvers-mondó és dalversenyen.
- Kézműves foglalkozáson tojást
festettek.
- „Főzzük ki!” címmel közösen
hagyományos húsvéti ételt készítettek és fogyasztottak el.
- Kerékpártúrán vettek részt
Kisizsákra.
- Kertészkedtek, kiskertet létesítettek és gondoztak.
„Happy-hét”
2016. május első hete a vízivás
népszerűsítésének jegyében telt
iskolánkban a „Happy hét” keretében. Ez alkalomból a tanulók
a tiszta víz ivásának előnyeivel
és fontosságával ismerkedtek
meg, a cukrozott üdítőitalok
fogyasztásával szemben. Az alsó
tagozaton minden tanuló részt
vett plakátkészítésben, melyek
közül a legjobbakat szavazással
választották ki a gyerekek.

1. helyezett: Hajma Zsombor 1.c
2. helyezett: Váradi Petra 2.b
3. helyezett: Nógrádi Anna 4.a
Gratulálunk a helyezetteknek és
reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel is sikerült hozzájárulni
a gyerekek egészséges életmódjának kialakításához.
Környezetvédelmi csoport
Környezettudatos magatartásra nevelő nap a Selyemerdőben
2016. június 14-én iskolánk alsó
tagozatos diákjai vetélkedőn vettek részt a környezetvédelmi nap

napon ünneplő ruhába öltöztek
a diákok és tisztelettel emlékeztünk az egykori tanítóra. A
műsorban megidéztük a régi kort,
s megkoszorúztuk az épületet,
ahol Táncsics tanított. Ezzel
kapcsolatban felelevenítettünk
egy régi hagyományt a Gergelyjárást, amit bemutattunk az iskola
tanulóinak és meglátogattuk a
nagycsoportos ovisokat, akiket
iskolába hívtunk.

alkalmából. Reggel kerékpárral
indultunk a Selyem-erdőbe, ahol
négy, tudást és erőt próbáló állomáson gyűjthettek pontokat a
gyerekek. Minden osztály sikeresen teljesítette a tanév utolsó
napjának vidám kihívását.
Örülünk, hogy szép környezetben
vehettünk részt ezen a programon
és reméljük, hogy mindenki élményekkel gazdagodva kezdte meg a
nyári szünetet.
Kovács Edina és
Kollárné Cséplő Gabriella
Testvérosztály lettünk!!!
A bolondballagás napján az
alsó tagozat és a felső tagozat
legkisebbjei vidám órát töltöttek
együtt. Az 5.b osztály meghívta
az 1.b osztályt. Tréfás szabadtéri
játékokkal tették élvezetessé az
együtt töltött időt. Köszönjük Edit
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a csúszdán. Jó volt látni, ahogy
a nagyobbak együtt játszottak a
kicsikkel és nem kellett rászólni
senkire, mindenki vigyázott a
másikra. Délután indulás vissza

néni, Lizi, Veronika, Judit, Milán,
Axa, Marika, Norbi, Csabi, Lilla,
Jázmin, Enikő, Gina, Ramóna,
Misi, Krisztián, Joni, Petráék,
Márkék, Tomiék, hogy játszottatok velünk és azt, hogy testvérosztállyá fogadtatok bennünket!
1. b osztály és Éva néni
Első tanév az iskolában!
Kedves Elsősök! Szeretettel
köszöntünk mindannyiótokat az
izsáki iskolások csapatában! Kitartó szorgalommal, lelkesedéssel
küzdöttetek a betűk és számok
seregével. Sok-sok kaland után
végül is elértétek célotokat: IGAZI
ISKOLÁSOK LETTETEK!
A kezdetekre Janikovszky Éva
szavaival emlékezhetünk, tökéletesen illenek rátok, így vártátok
az iskolát:
„Az első napon még nem kellett
iskolába járni, csak éppen odamenni, és azt tudtam volna egyedül is, mégis mindenki elkísért.”
„A tornateremben nekem volt a
legjobb helyem, mert én az első
sorban ültem, pedig nem vettem
előre jegyet.”
„Az igazgató néni úgy örült
nekünk, elsősöknek, hogy csuda,
és azt mondta, hogy majd mi megostromoljuk és bevesszük a tudás
várát. Kár, hogy nem szólt előbb
az igazgató néni, hogy ennyire vár
minket, mert én ráértem nyáron,
és jöhettem volna hamarabb is.”
„Akárhogy figyeltem az igazgató
nénire, nem láttam, hogy a tanév
mikor nyílt meg, pedig előtte még
szólt is, hogy meg fogja nyitni.”
„Az ünnepély után kaptunk
ajándékba sok ceruzát és színes
papírt, meg két tanító nénit, akik
azt mondták, hogy ők lesznek a mi
második anyukáink. Féltem, hogy
az én anyukám nem örül neki,
hogy ezentúl hárman lesznek,
de mégis örült, mert azt mondta,
hogy egyedül úgysem bír velem.”
Idézzünk fel néhány további
jeles pillanatot az első évfolyam
életéből:
Gólyanapon találkoztunk, évnyitóra készültünk, az oviban meglátogattuk társainkat, izgatottan
vártuk a Mikulást, osztálybulit,
játékdélutánt tartottunk, adventi
gyertyagyújtásra készültünk és
szerepelhettünk az iskolai karácsonyi ünnepségen. A kézmosás
világnapjára, Happy-hétre igényes
plakátokat készítettek az elsősök,
Guinness-rekord kísérlet részesei
lehettünk, anyák napjára készültünk, Budapestre kirándultunk,
a témahéten különleges ételeket,
italokat (zöld turmixot) kóstolhattunk, a városi futóversenyen
sokan részt vettek, a tantermünkben vendégül láttuk az ovisokat,
incselkedtünk a bolondballagókkal, gyalogoltunk és vetélkedtünk
a Selyem-erdőben, a tanévzárón
köszöntöttük a Vakációt.
Köszönjük az együtt eltöltött
vidám perceket, a szülői együtt-

működést, gondoskodását. Reméljük a következő tanévünk is
ugyanilyen tartalmas lesz!
Kedves Elsősök!
Büszkék vagyunk mindenki teljesítményére és szeretettel várunk
Benneteket a 2. osztályba!
Addig is boldog VAKÁCIÓT
kívánunk!
Edina néni, Éva néni, Gizike
néni

ELTÉRŐ TANTERVŰ
TAGOZAT
• Fonyódligeti kirándulás
Az a három nap, maga volt a
csoda tizenkilenc gyermek számára, akik lehetőséget kaptak arra,
hogy a Balatonnál táborozzanak.
Egy példaértékű összefogás eredményeként szeptember 17-én
birtokba vehettük a Fonyódligeti
Erzsébet tábor épületét.
Még 2015 júniusában írtuk meg
a pályázatot a kirándulásra, majd
néhány hét elteltével jött a hír,
hogy sikeresen pályáztunk. A
kiírás szerint a tábor minimális
önerőt igényelt a családoktól
(1.000 Ft/fő), már csak az útiköltséget kellett megoldanunk.
Ez már sokkal nehezebb feladatnak bizonyult. Több családnak
komoly gondot okozott, akiknek
két-három gyermeke is hozzánk
jár. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani Izsák Város
Önkormányzatának, a Szülői
Munkaközösségnek és a Tanítók Alapítványa Az Izsáki
Erdei Iskoláért alapítványnak
az önzetlen segítségnyújtásért,
mert nélkülük ez nem valósulhatott volna meg.
Sokat számoltunk és a legkedvezőbb megoldás mellett döntöttünk: menetrendszerinti busszal
utaztunk. A közvetlen KecskemétHévíz járat azonban nem jön be
Izsákra, ezért szülői segítséggel,
autókkal vittük át a gyerekeket
Fülöpszállásra, és ott tudtunk
felszállni a buszra. Kicsit féltünk
a hosszú úttól, de minden a legnagyobb rendben ment. A néhány
órás buszozás és 800 m gyaloglás
után végre az Erzsébet tábor
bejáratához értünk. Regisztrálás

után megkaptuk a karszalagokat,
amit mindenkinek viselnie kellett
a három nap alatt.
A szobák elfoglalása után azonnal indulhattunk ebédelni, ahol
rajtunk kívül még nagyon sok
diák volt. Ebéd után mindenki
elhelyezkedett a szobákban. A lányok egy szobát, a fiúk két szobát
is kaptak, valamint a kísérő nevelők is külön szobában aludtak.

Az ágynemű felhúzása után, ami
külön élmény volt (!), mindenki
lefeküdt pihenni egy kicsit.
Majd elindultunk felfedezni a
tábort. Rögtön az ebédlő mögött
egy szuper játszóteret találtunk.
Itt mindenki kipróbálta az összes
játékot, még a tanár nénik is. Az
igazi élményt azonban a Balaton
nyújtotta, amelynek kisétálhattunk a partjára. Először mindenki
csak a lábát dugta bele a vízbe a
lépcsőről, a bátrabbak azonban
ruhástól bele is csobbantak. Az
időjárás is a kedvünkben járt,
mert igazi nyári meleget varázsolt nekünk. A ruhák lecserélése
után finom vacsorával vártak
bennünket.
Mivel még senki se volt fáradt,
ezért újra a Balaton felé vettük
az irányt. Leültünk a parton és a
tiszta égbolton a világ legcsodálatosabb naplementéjét nézhettük
meg. Az ámulattól szóhoz sem
jutottak a gyerekek. Csak ültek
néma csöndben egymás mellett
és nézték a lemenő nap vöröslő
fényeit. Majd ahogy besötétedett,
a túlpart fényeiben gyönyörködtünk. Sehogyan sem tudták elképzelni, másnap hogyan fogunk
tudni átmenni oda. Egészen sötét
lett, mire rá tudtuk beszélni a
gyerekeket, hogy induljunk lefeküdni.
Igen ám, de jöttek az újabb
meglepetések, pl. az esti fürdés.
Több gyerek most látott életében
először zuhanyzót. Némedi Jancsi
bácsi is igencsak vizes lett, mire
minden fiú tiszta lett. Még egy kis
esti beszélgetés és irány az ágy. Az
izgalmakkal teli nap után nagyon
gyorsan elaludt mindenki.
Másnap reggeli után egy hosszabb gyalogtúra várt ránk (4
km). Fonyódra kellett átsétálni a
hajóállomásra, hogy átmehessünk
Badacsonyba. A gyerekek nagyon
izgatottak voltak, azt kérdezgették, hogy fogunk beszállni a hajóba? Beúszunk? Aztán megoldódott
minden. Szépen sorba álltunk és
a hídon keresztül beszállhattunk.
Az időjárás most is kedvezett
nekünk. Fent ülhettünk le és

körbe láthattuk az egész tájat.
Megérkeztünk Badacsonyba, ahol
eltöltöttünk egy egész napot. Felfedeztük a parkot, ahol megettük
a hidegcsomagot, amit készítettek
nekünk a konyhás nénik. Majd a
gyerekek találtak egy kötelet, amit
előző nap az iskolások felejtettek
ott a parkban, és nagy kötélhúzó
versenyt rendeztek. Azután egy
nagyon szuper játszótérre értünk.
Itt megpihent a társaság. Volt, aki
a nagy izgalom hatására úgy elfáradt, hogy elaludt a padon vagy

Fonyódra. Ugyanazzal a hajóval
mentünk vissza, amivel délelőtt
jöttünk. Ez felejthetetlen élmény
volt a gyerekek számára. Egy gyerek kivételével a többiek most ültek életükben először hajón. Azóta
is többször emlegetik a gyerekek,
hogy milyen jó volt.
De még nem volt vége a jónak!
Vacsora után újabb megmártózás
a Balatonban, majd tábori diszkóval zártuk a napot. Harmadnap,
a hazautazás napján, a reggelizés
után a szobákat rendben átadtuk.
Csomagjainkkal a vasútállomást
céloztuk meg. Most vonattal
utaztunk át Fonyódra, hogy ott
eltöltsük az időt a busz indulásáig
hazafelé. Az időjárás reggel megtréfált bennünket, mert az éjszaka
lehűlt a hőmérséklet és hűvös lett,
ezért a balatoni fürdőzésről le kellett mondanunk. Helyette viszont
egy spéci játszóteret vehettünk
birtokba a várakozás óráira. A
nagy kalózhajón a gyerekek órákig
játszottak. Igazi drámajáték volt!
Azután még egy séta a mólón
és búcsúpillantások a Balatonra.
Buszra szálltunk és hátunk mögött hagytunk mindent. Este 8-ra
érkeztünk Fülöpszállásra, ahol a
szülők már nagyon vártak bennünket. Életre szóló élményekkel
gazdagodva érkeztek haza a gyerekek. Bármikor visszamennénk és
megismételnénk, annyira jó volt.
Sokat adott mindnyájunknak.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki egy picit is tett ahhoz,
hogy az iskola eltérő tantervű
tagozatán tanuló gyerekek is
lássanak valamit és tapasztaljanak abból a világból, amely eddig
sokaknak csak filmekből és könyvekből adatott meg.
Tóth Klára és Terecskei
Zsoltné gyógypedagógusok
• „Opera-Kalandorok” Budapesten
A sikertörténet tavasszal kezdődött. Ez év március elején kaptunk
egy lehetőséget (egészen pontosan
Bíróné Szilvike kollégám adta át),
hogy részt vehetünk a Magyar
Állami Operaház főigazgatója
által kiírt „Opera-kalandok” című
videó-pályázatban. A feladat azt
jelentette, hogy Mozart: A varázsfuvola című művét, általunk
kitalált módon feldolgozott rövid
részletét youtube-ra kell feltölteni
és továbbítani az illetékeseknek.
Az iskola eltérő tantervű tagozatának mindkét csoportja nyitott
volt a feladatra és lelkesen hozzá
is fogtunk a munkálatokhoz.
Néhány órát szenteltünk a megbeszéléseknek, zenehallgatásnak
és a próbáknak, melyet egy egész
délelőttös „filmforgatás” követett.

Ezúton is köszönjük Némedi
Jánosnak a hozzáértő és kitartó
munkáját! A fotósunk Csavajda
Márta volt, neki is köszönjük!
A kb. 10 perces felvétel határidőre fel is lett töltve és jöttek
a szavazatok - meglepően szép
számban…. Mi meg boldogok
voltunk. Köszönjük mindenkinek,
aki egyetlen eggyel is hozzájárult
a sikerünkhöz.
Nem kis öröm volt számunkra
az sem, hogy alkalmunk adódott
a történetet a művelődési ház
színpadán élőben is bemutatni,
az áprilisi alapítványi műsor
keretein belül. Mi tagadás, ez
újabb kihívást jelentett a csoport
számára. Bár kihívás volt, viszont
sikerélménnyel zárult, amiből
ritkán jár ezeknek a gyerekeknek.
És a történet java még csak ezután
következett.
Május végén jött egy elektronikus levél az Erkel programirodából, melyben június 22-én
este 19 órára szeretettel várják
a felvételen szereplő tanulókat, a
háttérmunkálatokban részt vett
személyeket és a felkészítő tanárokat egy opera előadásra. Volt
nagy öröm ismét!!!! Valósággá vált
az addig csak lehetőségként emlegetett nyeremény!!!! Megérintette
a gyerekeket annak a gondolata,
hogy érdemes dolgozni, hiszen
a befektetett energia immáron
többszörösen megtérült. A közös
munkánknak eredménye lett és
nem is akármilyen.
A következő feladat az utazás
megszervezése volt. Tudvalevő,
hogy egy budapesti színházlátogatás pénzbe kerül, még akkor
is, ha az előadásra meghívottak
vagyunk. Azonban az önzetlen
segítségadás, ami mindvégig jelen volt a csoport életében, most
is megmutatkozott. A Tanítók
Alapítványa Az Izsáki Erdei Iskoláért - jóvoltából, amit ezúton
is hálásan köszönünk, és némi
önerőből június 22-én 15 órakor
magunk mögött hagyva lakhelyünket, felutaztunk Budapestre.
A főváros sok gyermekre hatalmas
hatással volt, többen most látták
életükben először. A budai oldalon
araszolva megcsodáltuk a Dunát,
a hidakat, az Országházat és
belekóstoltunk a délutáni „csúcsba” is az EB idején. Mondanom
sem kell, vagy néma, álmélkodó
csend uralkodott a buszon vagy
kérdések áradata. Az Erkel színházhoz érve már mindenkinek
hevesebben dobogott a szíve. Az
izgalom csak akkor fokozódott,
amikor elfoglaltuk helyünket
és lekapcsolták a fényeket….. A
színpadon csodálatos díszlet és a
zenekari árokból felcsendültek a
Rigoletto első akkordjai.
Hogy ott akkor mibe csöppentünk, azt talán mostanra sikerült
csak feldolgozni. Ami mögöttünk
van, az egy három felvonásos,
olasz nyelven előadott, magyarul
feliratozott operaelőadás. Ne
gondolja senki, hogy ez lehetetlenség! Nem, ez megtörtént és
még jó, hogy velünk történt!!!! A
gyermekek kellő fegyelmezettséggel, udvariassággal és tisztelettel
ülték végig. Elmondhatjuk, hogy
sokunk komfortzónáján kívül
esett ez a történés, azonban élmény volt, közös élmény, ami a
csapatot összekovácsolta és nem
utolsósorban tanulni lehetett
belőle nagyon sokat. Hazafelé buszunk megállt a kivilágított Hősök
terénél, ahonnan megleshettük a
fényben pompázó Vajdahunyad
várat is….. Tény, hogy elfáradtunk, hiszen éjjel érkeztünk haza.
De nagyon megérte.
Köszönet a közreműködő kollégáknak, kísérőknek, és az iskola
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vezetőségének, hogy engedélyezték a tanévzáróról való távolmaradásunkat. Rendhagyó módon,
a buszon osztottuk ki az év végi
bizonyítványokat.
Elmondhatom a magam és kollégáim nevében, hogy nekünk
legalább akkora és tanulságos élmény volt, mint a gyermekeknek,
és általuk mi is sokat töltődtünk.
Tóth Klára gyógypedagógus/
osztályfőnök
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Az idei tanévben a preventív célú
előadásokon túl (bűnmegelőzés,
agressziókezelés, egészségnevelés, drogmegelőzés, felvilágosító előadás stb.) számos egyéb
programban is részt vehettek a
gyermekek. Ilyen volt az Európai Mézes Reggeli Program,
amikor az iskola felső tagozatos
diákjai együtt reggelizhettek a
helyi méhészek valamint a NAK
felajánlásának köszönhetően.
Nagy örömmel fogadták a méhész
egyesület elnökét, aki előadás
formájában tájékoztatta őket a
méhészmesterségről, a magyar
mézfajtákról, melyeket meg is
kóstolhattak.

Nagy sikert aratott az adventi
közös sütés az SNI tagozat tanulóival. Boldogan gyúrták a mézeskalácsot, melybe belekevertünk
egy cseppnyi szeretet is.

Az adventi készülődés jegyében
látogatott meg sok kisdiákot és
pedagógust az Iskolaangyal. A
gyermekek és a tanárok ajánlása
útján kiválasztott angyalkák,
nagy örömmel vitték a diákok
küldeményeit a címzettekhez.

TANKÖNYVEK
Ettől a tanévtől az 1-4. évfolyam
tanulói térítésmentesen kapják tankönyveiket. A normatív támogatásra
jogosult tanulók tankönyvellátását
könyvtári könyvek segítségével oldjuk
meg. Kérem, hogy akik jogosultak a normatív ellátásra, tehát
ingyen kapják a tankönyveiket,

a jogosultságról szóló igazolás
érvényességét ellenőrizzék, s
újítsák azt meg, ha lejárt! A
tankönyvosztással kapcsolatos információk (pontos időpont, helyszín)
augusztus végén lesz olvasható az
aktuális hirdetések között.
Papp Zoltánné Bencze Éva
tankönyvfelelős

Verses rajzpályázat
„Mi lenne, ha...” címmel írtak ki rajzpályázatot gyerekeknek, melyre Varga Zita izsáki 1.
osztályos kislány is beküldte rajzait. Összesen kilencszáz kis alkotás érkezett be a felhívásra.
Ezek közül kortárs költők, írók százat választottak ki, s mesét, verset írtak hozzájuk. Zita
két rajza Tóth Ágnes nagyváradi költőt ihlette meg, aki verseket írt hozzájuk. Felvételünkön Zita a költőnőtől kapott ajándékokkal, valamint az ihletet adó rajzokat és a hozzájuk
írt verseket is közöljük.
Kedves Zita! Tóth Ágnes írónő vagyok Nagyváradról. A „Mi lenne, ha...” pályázatra
beküldött két rajzodhoz írtam verset. Mivel nem tudok a kiállításra elmenni, itt küldöm
az ajándékkönyvemet és gyermekdal CD-met is. Fogadd szeretettel. Kívánok sikert az
életben. Gratulálok! Tóth Ágnes. Nagyvárad, 2016. május 20.
Varga Zita rajzához (Mi lenne, ha virágtündér lennék?)

Iskolánk részt vett a kézmosás
országos Guinness rekordkísérletében is, melynek során
az alsó tagozatos csemeték Soltész Lívia védőnő útmutatásával
megtanulták a helyes kézmosás
lépéseit

A kézmosás világnapján e „tudományt” minden tanuló elsajátíthatta az E-Bug program
keretében.

Gratulálunk!
Izsák város Önkormányzata
nevében elismerésemet és
köszönetemet fejezem ki Hörcsög Nikolett Tünde Izsák,
Szabadság tér 18. szám alatti
lakosnak a 2016. április hónapban megrendezett Teöreök Aladár Tanulói Versenyen
ifjúsági kategóriában elért
harmadik helyezésért. A verseny gyorsírásból, gépírásból
és szövegszerkesztésből állt,
ahol Tünde egyéni csúcsot
ért el a 469,6-os átlagos percenkénti leütésszámmal a

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság
munkatársai az idei tanévben is
megörvendeztették diákjainkat:
alma-citrom akciót és közlekedésbiztonsági előadást
tartottak az alsó tagozatos diákok
részvételével.
Csavajda Márta intézményi
szociálismunkás
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tízperces versenyben.
Talán nem mindenki tudja,
de a 2015. évi 50. Intersteno
világbajnokságon felnőtt kategóriában világbajnoki 58.
helyezett lett percenkénti
közel 400-as leütésszámmal.
Nagy álma, hogy a következő
évben tartandó 51. Intersteno
Világbajnokságon ismét részt
vegyen. A város lehetőségei
függvényében támogatni fogja
a versenyen való részvételét.
Mondok József
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben Érted él,
egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok,múlhatnak évek,
szívből szeretünk s nem feledünk téged.”
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
CSERNUS SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot,
helyeztek, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Ha én virágtündér lennék
Ha én virágtündér lennék,
Pille szárnyon lebeghetnék.
Leszállnék egy szép virágra,
Lágyan ringó rózsaszálra.
Megpihennék selyem kelyhén.

Hintáznék zöld levelén.
Ha szomjazna megöntözném.
Letört szárát bekötözném.
Hazavinném Anyák napján.
Tündérszép anyámnak adnám.

Varga Zita rajzához (Mi lenne, ha Sün Anyuka
lennék?)
Sün Anyuka
Sün Anyuka hanyatt esett.
Ugyan vajon mit keresett?
Almát, körtét, levelet.
Fel is szedett eleget.
Ha talpra áll, a tüskéin
Mindegyiket meglleled.
Sün Béni és Sün Sára
Mint két apró tűpárna,
Vígan mennek anyjuk után.
Nem sétáltak hiába.

Tisztelt Borrendi
és Gazdaköri Tagjaink!
Szakmai kirándulást szervezünk,
Hajós, Borota és Kunszállás érintésével.
Időpont: 2016. augusztus 12. (péntek)
Indulás: 2016. augusztus 12.-én (péntek)
a Gazdaköri iroda előtti parkolóból, 07:55-kor.
Utazás: Korszerű, 50 személyes autóbusszal, 2300Ft/fő (40 fő részvétele esetén).
Útvonal: Hetényi birtok, Ágasegyháza, Izsák, Hajós, Borota, Kunszállás, Izsák, Ágasegyháza,
Hetényi birtok.
Hajós: 10 óra. Költség: 900 Ft/fő.
- Érseki barokk kastély, látogató központ, turisztikai vonzerő megtekintése idegenvezetővel.
- Séta. „Egy falu, ahol csak a bor lakik” több, mint ezer pince, kacskaringós, zegzugos utcákban, dimbes-dombos pincefaluban.
Borota: 12 óra. Költség: 6000 Ft/fő.
- Koch Borászat megtekintése, amely számos, gazdag borszakmai siker birtokosa. A felsőbácskai hagyományokat megidéző sváb barokk stílusú épületek, pince bemutatása, borkóstoló,
(12 féle minőségi bor „bírálata”) bortermelési filozófia megismerése, ebéd (Irsai pálinka,
kemencés csülök, gasztro bácskai, villányi borok kíséretében).
- A kádárszakmát bemutató múzeum, autentikus kádárlakás megtekintése.
Kunszállás: 16:30 óra. Költség: 1200 Ft/fő.
- A „Virágzó szőlőtermesztés az Alföldön” hagyományok folytatói Polyák Borászat üzemlátogatás, borkóstoló, 3 minta bemutatása.
Hazautazás: 17:30-kor.
A létszám a jelentkezés sorrendjében véglegesítődik.
Költségek összesen: 10.400 Ft/fő, 40 fő jelentkezése esetén.
Részvételi foglaló érvényesítés a Hegyközségi irodán 2.000 Ft befizetésével lehetséges.
40 fő alatti jelentkezés esetén a szakmai út elmarad a jelentős buszköltség miatt.
Jelentkezési határidő, július 29.
Várjuk jelentkezésüket a 06/20/5693-783 telefonszámon.
Vezetőség
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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület ebben a hónapban július 5-én
tartotta meg ülését. Napirend előtt a Polgármester
Úr a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését
tárgyalta meg a testület.
Három határozat végrehajtási határidejét szeptember
végéig meghosszabbította,
míg 6 határozat esetében
a tett intézkedéseket jóváhagyta.
Első napirendi pontként
„Izsák Város településrendezési eszközeinek
módosítása Véleményezési szakasz lezárása)” előterjesztés szerepelt, ami
már nevében hordozta,
hogy a településszerkezeti terv és a Helyi Építési
Szabályzat módosításával kapcsolatos eljárás
fejeződik be az épülő új
iskola és a piaccsarnok új
jellemzőinek befogadásával. A Képviselő-testület
a véleményező szakhatóságok és szolgáltatók
„minimális észrevételeit”
elfogadta és döntött a
módosítás jogszabályoknak megfelelő előkészítéséről.
A következő napirendi
pont „Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló
4/2009.(II.04.) Ktr számú
rendelet módosítása” volt.
A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal a Miniszterelnökség útmutatója
és szempontrendszere
alapján vizsgálta felül
helyi rendeletünket (ez
országos szintű ellenőrzés
volt) és tíz esetben szükséges volt minimális módosítások végrehajtására,
mivel a megalkotás idején
már jogszabályok voltak hatályban és néhány
esetben felhatalmazáson
túli szabályozás történt.
A rendelet teljes szövege
lapunkban közzétételre
kerül.

Új jogszabály lépett hatályba az egészségügyi
alapellátás vonatkozásában és ennek megfelelően
országos szervi véleményeztetés után ismételten
önkormányzati rendeletet
kellett alkotni „A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői
körzetek meghatározása” címmel. A jelenlegi
rendelet annyival több a
korábbival szemben, hogy
a védőnői körzetek is bekerültek a felsorolásokba.
A rendelet olvasható az
Izsáki Hírekben.
Negyedik napirendi
pontként a hulladékkal
kapcsolatos „Közszolgáltatási szerződés módosítása” szerepelt. A korábbihoz képest megváltozott
a számlázó személye, a
hátralék behajtásának
szabályozása, a feladatellátás finanszírozása és a
szerződés módosításának
szabálya. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zrt. látja el az irányító
és koordináló szerepet
a szolgáltatás vonatkozásában. A szerződés jóváhagyását e megjelölt
szervezet végzi el, így a
döntésünk akkor válik
véglegessé.
Ötödik napirendi pontként a „Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal
javaslatának megtárgyalása” címűelőterjesztés
szerepelt. Ennek lényege,
hogy a zárt ülésen meghozott határozatokat a
soron következő ülésen
fel kell olvasni, tehát
ismertetni kell a nyílt ülésen. Itt magánvéleményként közölnöm kell, hogy
a zárt ülési döntésekről
eddig is tájékoztattam a
lakosságot az újság adta
keretek között, illetve
a határozat szövegét a
honlapon közzétettük.
Ez a tájékoztatási mód

szélesebb, mint a testületi
ülésen történő felolvasás
kötelezettsége. A testület
a javaslatot elfogadta, és
az elkövetkező időben így
fogunk eljárni.
Az Egyebek napirend
között tárgyalta a Képviselő-testület Tetézi Attila lemondását az Izsáki
Hírek szerkesztői posztjáról. Lakossági összeférhetetlenségi bejelentés
érkezett, amit az illetékes bizottság 2016. július
18-án tartandó ülésén
fog megtárgyalni, de a
Képviselő Úr lemondott
a társadalmi munkában
végzett tevékenységéről.
A testület a korábban
végzett munkájáért elismerését és köszönetét
fejezte ki.
Mondok József polgármester Úr az alábbi tájékoztatást adta az ülésen:
- 75 darab közlekedési
jelzőtábla került kihelyezésre, valamint három
darab 90 cm átmérőjű
tükör.
- Az iskola bontása befejeződött, rugalmasan,
kellő gyorsasággal, az ott
élőkre való tekintettel.
Megköszöni az ott élők
türelmét.
- A következő képviselőtestületi ülés 2016. július
19.-én lesz.”
Az ülésen Kutas Tibor
képviselő Úr két lakosságtól érkezett kérdést
tolmácsolt, melyek a konténeriskola felállításának időpontjával, illetve
az iskolai bontási anyag
hasznosításával voltak
kapcsolatban. A kérdéseket a Polgármester Úr
megválaszolta.
A Képviselő-testület zárt
ülésen elutasította Szűcs
Eszter Erzsébet rendkívüli települési támogatás
iránti kérelmét.

Bagócsi Károly
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete Izsák
Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló
4/2009.(II.4.) ktr. számú rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja, valamint az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzatáról szóló 4/2009. (II. 04.) Ktr
rendelet (továbbiakban: R) alábbi rendelkezései hatályukat vesztik:
1. A R. 1.§ (5) bekezdésének második mondata.
2. A R. 7.§ (2) bekezdésének második mondata,
3. A R. 8.§ (3) bekezdésének harmadik mondata,
4. A R. 9.§ (5) bekezdésének harmadik mondata,
5. A R. 9.§ (10) bekezdése,
6. A R. 12.§ (8) bekezdésének második mondata,
7. A R. 13.§ (3) bekezdés f) pontja és a (4) bekezdés g) pontja
8. A R. 13.§ (5) bekezdésének utolsó mondata,
9. A R. 15.§ (4) bekezdésének harmadik mondata,
10. A R. 16.§ (4) bekezdésének második mondata.
2.§
E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
I z s á k, 2016. július 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

2016. július 22.

Grijnovitz Anikó
sikeres szereplése

Mint azt sokan tudják Izsákon, Grijnovitz
Anikó egyre több sikert
ér el kiváló hangjával,
táncdalénekesi működésével. Egyebek mellett,
a Budapest Európa TV
műsorának rendszeres
szereplője. Nemrégiben
újabb dalait rögzítették egy show-műsor keretében. Az eseményről
így mesélt Anikó.
- Július 4-én került megrendezésre Lajosmizsén
a Liza Aqua Hotelben a
Budapest Európa Televízió Romeo Kaffe című
műsorának nyilvános
tévéfelvétele, a Zámbó
család részvételével. A
programban minden fellépő négy dallal állhatott

a kamerák elé. A felvétel
kb. két hét múlva kerül
adásba három csatornán. Külön élmény volt
számomra, hogy amikor
a színpadról lejöttem
ott várt Zámbó Marietta és gratulált a színvonalas előadáshoz. A
Zámbó-testvérek egy két
jó tanáccsal is elláttak
a színpadi mozgás terén. A király édesanyja,
Anna néni pedig átölelt
és könnyes szemmel
mondta, méltó vagyok
arra, hogy a fia dalait
énekeljem, s készüljek
fel, mert itt valami elkezdődött, valami új
valami jó dolog!
A műsorban Varga
Zoltán gitárművésszel

lépünk fel, Alibi Duó
néven. A jövőt tekintve, már több TV-s felkérésünk van, amivel
beteljesülnek álmaink,
s továbbra is a magunk
szerénységével és a zene
tiszteletével próbálunk
rajongóink, közönségünk elé állni. Természetesen nemcsak tévéfelvételeket vállalunk,
hanem bármilyen családi rendezvényre, vagy
falunapokra is örömmel
fogadunk meghívást.
Igyekszem mindent
megtenni azért, hogy
amikor kimondják, Grijnovitz Anikó Izsákon
él, akkor ne hozzak
szégyent a mi kis városunkra!

„Családi” idill

Fotóink azt mutatják, hogy házi kedvenceink is szívesen lazítanak együtt. A
kutyusok egy családot alkotnak. Kutyamama és négy kölyke. A cicák viszont
nem testvérek, de idilli egyetértés van köztük, amint a felvételen is látható.

Pompázó kaktuszok

Fekete Lászlóné Somogyi
Béla utcai otthonában csodálatos kaktuszok borultak
nemrégiben virágba. A
büszke tulajdonos arra
kérte szerkesztőségünket,

hogy egy fotó erejéig osszuk
meg a pompás látványt az
Izsáki Hírek olvasóival is.
Szívesen teszünk eleget
a kérésnek, hiszen valóban nagyon szép látványt

nyújtanak virágai. Mint
elmondta, sajnos csak egy
napig lehet gyönyörködni
a látványban, mert ezek
a kaktuszok egy nap alatt
elvirágzanak.

IZSÁKI Hírek

2016. július 22.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői körzetek meghatározásáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában, az
önálló orvosi tevékenységekről szóló 200. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva, Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2014.(XII.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet 1/2. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Jogi – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Izsák Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XII.4.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete III/1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a háziorvosi, gyermekorvosi,
a fogorvosi és a védőnői körzetek meghatározásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Izsák Város közigazgatási területén álló orvosi tevékenységet végző háziorvosokra, gyermekorvosokra, fogorvosokra és a védőnői feladatokat ellátókra terjed ki.
Alapellátási körzetek
2.§
(1) Izsák városban négy háziorvosi körzet működik, ebből egy területi ellátási kötelezettség nélkül
(2) A háziorvosi körzetek területi leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
3.§
A házi gyermekorvosi körzet Izsák város teljes közigazgatási területe
4.§
(1) Izsák városban két fogorvosi körzet működik.
(2) A fogorvosi körzetek területi leírását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
5.§
(1) Izsák városban két védőnői körzet működik.
(2) A védőnői körzetek területi leírását e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
6.§
E rendelet 2016. július 15-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 13/2012.(IX.12.)
önkormányzati rendelet módosított a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Izsák, 2016. július 5.
Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző
A 9 /2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet 1.
számú melléklete!
A háziorvosi körzetek az
alábbiak szerint kerülnek
meghatározásra.
a.) I. sz. háziorvosi körzet:
Izsák, Bajcsy Zs. u. 5.
Alma utca
Andrássy utca
Aradi utca
Arany János utca
Bajcsy Zsilinszky u. páratlan
oldal 9-től végig
Bajcsy Zsilinszky u. páros
oldala 14-től végig
Bartók Béla utca
Batthyányi utca
Báthori utca páros oldal
Béke utca
Bihari utca
Bocskai utca
Bottyán utca páros oldala
Cegerétsor utca
Damjanich utca
Deák Ferenc utca
Dobó István utca
Dózsa György tér
Eötvös utca
Gárdonyi Géza utca
Hold utca
Hunyadi utca páros oldal
2-8-ig.
Hunyadi utca páratlan oldal
1/a.
Jászai Mari utca
Jókai Mór utca
Kálvin tér
Károlyi utca
Kecskeméti út páratlan oldala
Kertész utca
Kiskőrösi utca
Kocsis Pál utca
Liliom utca
Losonczi utca
Muszály utca
Nádas utca
Nefelejcs utca
Orgoványi út
Pásztor utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Rózsa Ferenc utca

Sárfehér utca
Szajor dülő
Szent István tér
Széchenyi utca páros oldala
18-tól végig
Széchenyi utca páratlan oldala 21-től végig
Szigligeti utca
Szily Kálmán utca
Szőlő utca
Teleky utca
Tompa Mihály utca
Vadász utca
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
Zrínyi utca
b.) II. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Bercsényi u.
13.
Ady Endre utca
Attila utca
Árpád utca
Bajcsy Zsilinszky köz
Bajcsy Zsilinszky utca páratlan oldal 1-7-ig
Bajcsy Zsilinszky utca páros
oldal 2-12-ig
Báthori utca páratlan oldal
Bem József utca
Bottyán utca páratlan oldal
Cserniczky utca
Dankó utca
Erkel Ferenc utca
Fenyő utca
Fleming utca
Garai tér
Holló utca
Hunyadi utca páros oldala
10-től végig
Hunyadi utca páratlan oldala
1-től végig
József Attila utca
Kada Elek utca
Kinizsi utca
Kiss János utca
Kossuth Lajos utca páros
oldala
Kovács Aladár utca
Kun utca
Madách utca
Matyó dűlő
Mária utca
Mátyás király utca
Mátyási József utca

Mező utca
Nap utca
Nyár utca
Radnóti Miklós utca
Ságvári Endre utca
Séta utca
Sütő utca
Szabadság tér
Széchenyi utca 1-21 és 2-18.
Tessedik Sámuel utca
Tél utca
Uzovicstelep
Vadas dűlő
Vasút utca
Zöldfa utca
c.) III. sz. háziorvosi körzet: Izsák, Kossuth tér 6.
Bajza utca
Bercsényi utca
Berzsenyi utca
Bocsányi utca
Csokonai utca
Diófa utca
Dugonics utca
Fürst Sándor utca
Garai utca
Gábor Áron utca
Gedeon dűlő
Gorkij utca
Gödör utca
Gyulai Pál utca
Jósika utca
Katona József utca
Kazinczy utca
Kazinczy köz
Kecskeméti út páros oldala
Kisfaludy utca
Kisizsák
Kodály Zoltán utca
Kossuth tér
Kossuth Lajos utca páratlan
oldal
Kölcsey Ferenc utca
Külsőszékes utca
Móricz Zsigmond utca
Ősz utca
Pacsirta utca
Somogyi Béla utca
Széktói utca
Tavasz utca
Táncsics Mihály utca
Thaly köz
Thaly tér
Tóth Kálmán utca

Váci Mihály utca
Vásártér utca
Zlinszky utca
A 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet 2.
számú melléklete!
A fogorvosi ellátási körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra
a./ I. sz. fogorvosi körzet:
Alma utca
Andrássy utca
Aradi utca
Arany János utca
Bajcsy Zsilinszky utca
Bajcsy Zsilinszky köz
Bajza utca
Bartók Béla utca
Batthyányi utca
Báthory utca
Berzsenyi utca
Béke utca
Bihari utca
Bocskai utca
Bottyán utca
Cegerétsor utca
Damjanich utca
Dankó utca
Deák Ferenc utca
Diófa utca páratlan oldal
23-ig.
Diófa utca páros oldal
Dobó István utca
Dózsa György tér
Dugonics utca
Eötvös utca
Garai utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gedeon dűlő
Gödör utca
Gyulai Pál utca
Hold utca
Holló utca
Hunyadi utca páratlan oldal
9/b-ig.
Hunyadi utca páros oldal
24-ig.
Jászai Mari utca
Jókai Mór utca
Jósika utca
Katona József utca páros
oldal 38-ig.
Kazinczy utca
Kazinczy köz
Kálvin tér
Károlyi utca
Kecskeméti út
Kertész utca
Kisfaludy utca
Kisizsák
Kiskőrösi utca
Kocsis Pál utca
Kodály Zoltán utca páratlan
oldal 23/D-ig.
Kodály Zoltán utca páros
oldal 20-ig.
Kossuth Lajos utca páratlan
oldal 7-ig.
Kossuth Lajos utca páros
oldal 8-ig.
Kossuth Lajos tér
Liliom utca
Losonczi utca
Matyó dűlő
Mátyás király utca
Muszály utca
Nádas utca
Nefelejcs utca
Orgoványi utca
Pacsirta utca
Pásztor utca
Petőfi utca
Rákóczi utca
Rózsa Ferenc utca
Sárfehér utca
Séta utca
Szabadság tér
Szajor dűlő
Szent István tér
Széchenyi utca
Szigligeti utca
Szily Kálmán utca
Szőlő utca
Teleki utca
Thaly köz
Thaly tér
Tompa Mihály utca
Tóth Kálmán utca

13. oldal
Vadász utca
Vörösmarty utca
Wesselényi utca
Zöldfa utca páratlan oldal
9-ig.
Zöldfa utca páros oldal 16-ig.
Zrínyi utca
b./ II. sz. fogorvosi körzet:
Ady Endre utca
Attila utca
Árpád utca
Bem József utca
Bercsényi utca
Bocsányi utca
Cserniczky utca
Csokonai utca
Diófa utca páratlan oldal 25től végig
Erkel Ferenc utca
Fenyő utca
Fleming utca
Fürst Sándor utca
Garai tér
Gorkij utca
Hunyadi utca páratlan oldal
11-től végig
Hunyadi utca páros oldal
26-tól végig
József Attila utca
Kada Elek utca
Katona József utca páratlan
oldal
Katona József utca páros
oldal 40-től végig
Kinizsi utca
Kiss János utca
Kodály Zoltán utca páratlan
oldal 25-től végig
Kodály Zoltán utca páros
oldal 22-től végig
Kossuth Lajos utca páros
oldal 10-től végig
Kossuth Lajos utca páratlan
oldal 9-től végig
Kovács Aladár utca
Kölcsey Ferenc utca
Kun utca
Külsőszékes utca
Madách Imre utca
Mária utca
Mátyási József utca
Mező utca
Móricz Zsigmond utca
Nap utca
Nyár utca
Ősz utca
Radnóti Miklós utca
Ságvári Endre utca
Somogyi Béla utca
Sütő utca
Széktói utca
Tavasz utca
Táncsics utca
Tél utca
Tessedik Sámuel utca
Uzovics telep
Vadas dűlő
Vasút utca
Váci Mihály utca
Vásártér utca
Zlinszky utca
Zöldfa utca páratlan oldal
11-től végig
Zöldfa utca páros oldal 18-tól
végig.
A 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet 3.
számú melléklete!
A védőnői ellátási körzetek az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
I. számú védőnői körzet
(6070 Izsák, Bajcsy u. 5.)
Ellátott utcák:
Akácfa utca 2-60
Alma utca 0-60
Andrássy utca 0-80
Arany János utca 1-30
Bartók utca 1-30
Batthyányi utca 2-52
Bihari utca 1-30
Bocskai utca 1-50
Béke utca 1-30
Cegerétsor utca 0-50
Damjanich utca 1-20
Deák Ferenc utca 0-30
Dózsa György tér 0-30
Erkel Ferenc utca 1-30

Eötvös utca 0- 20
Fenyő utca 1-30
Hold utca 1-30
József Attila utca 1-30
Katona József utca 53-103.
Kecskeméti út 1- 39
6070 Izsák, Kiskőrösi utca
1-50
Kocsis Pál utca 1-20.
Kossuth Lajos utca 0 -90
Kossuth Lajos utca 61-121
Kun Béla utca 1-30
Liliom utca 1-30
Muszály utca 1-30
Móricz Zsigmond utca 1-50
Nefelejcs utca 1- 30
Nádas utca 1 – 20
Orgoványi utca 1 – 30
Petőfi Sándor utca 1 – 30
Pásztor utca 1 – 15
Reviczky utca 100
Rákóczi Ferenc utca 1 – 50
Somogyi Béla utca 1 – 50
Szajor dűlő 1 – 250
Szigligeti utca 1 – 30
Szily Kálmán utca 1 – 40
Széchenyi utca 36 – 66
Széktói utca 1 - 50
Szőlő utca 1 – 20
Ságvári Endre utca 1 – 30
Sárfehér utca 1 – 30
Táncsics Mihály utca 1 – 30
Vadvirág utca 1 - 165
Wesselényi utca 1 – 10
Zlinszky utca 1 – 30
Zrínyi utca 1 – 20
Ősz utca 1 – 30
II. számú védőnői körzet
(6070 Izsák, Bajcsy u. 5.)
Ellátott utcák:
Ady Endre utca 1 – 100
Aradi utca 1 – 40
Attila utca 1 – 60
Bajcsy – Zsilinszky utca 1
– 30
Batthyány utca 1 – 53
Bem József utca 1 – 15
Bercsényi utca 1 – 15
Berzsenyi utca 1 – 30
Bocsányi utca 1 – 35
Bottyán utca 1 – 10
Báthori utca 1 – 50
Csserniczki utca 1 – 30
Csokonai utca 1 – 60
Dankó Pista utca 1 – 20
Diófa utca 1 – 35
Fleming utca 1 – 25
Fürst Sándor utca 1 – 35
Garai tér 1 – 15
Gedeon dűlő 1 – 250
Gorkij utca 1 – 20
Gyulai Pál utca 1 – 20
Gábor Áron utca 1 – 50
Gödör utca 1 – 65
Holló utca 1 – 20
Hunyadi utca 1 – 160
Katona utca 1 – 50
Kazinczy köz 1 – 15
Kecskeméti út 2 – 40
Kinizsi utca 1 – 50
Kisfaludy utca 1 – 15
Kiss János utca 1 – 20
Kodály Zoltán utca 1 – 90
Kossuth Lajos utca 1 – 122
Kovács Aladár utca 1 – 65
Kölcsey utca 1 – 40
Madách Imre utca 1 – 50
Matyó dűlő 1 – 200
Mező utca 1 – 200
Mária utca 1 – 35
Mátyás király utca 1 – 40
Mátyási József utca 1 – 40
Nyár utca 1 – 80
Pacsirta utca 1 – 30
Radnóti utca 1 – 40
Szabadság tér 1 – 10
Széchenyi utca 1 – 35
Séta utca 1 – 15
Sütő utca 1 – 15
Tavasz utca 1 – 25
Tessedik Sámuel utca 1 – 40
Tél utca 1 – 30
Uzovics telep 1 – 20
Vadas dűlő 1 – 50
Váci Mihály utca 1 – 15
Vásártér utca 1 – 25
Zöldfa utca 1 -30
Árpád utca 1 - 60

IZSÁKI Hírek

14. oldal

2016. július 22.

ÜGYELETEK

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
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

Július 27. szerda
19:00: Kölyök TV.
(ism.)
20:05: Az izsáki vízmű
korszerűsítése
20:20: Előadás Madarassy László életéről munkásságáról
Július 28. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Az izsáki vízmű
korszerűsítése (ism.)
20:20: Előadás Madarassy László életéről munkásságáról (ism.)
Augusztus 3. szerda
19:00: Kölyök TV.
(ism.)
20:05: Nyugdíjas találkozó a sportcsarnokban
Augusztus 4. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Nyugdíjas találkozó a sportcsarnokban
(ism.)

Kiadó
üzlethelyiség
a főutcán!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben
(volt virágbolt).
40 négyzetméter + raktár + mosdó
+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik
APRÓHIRDETÉSEK
Albérlet kiadó Izsák Móricz Zs u 1 sz alatt. (2,5 szoba öszszkomfort). Érd.: 70/453-6149
Bálás ruha és cipő vásárt tartunk augusztus 12-én pénteken
8-11-ig a Művelődési házban. Nagy választékkal, alacsony
árakkal várjuk vásárlóinkat!
Törzskönyvezett szülőktől egy kan kuvasz kölyök kutya
Lakitelekről elvihető. Tel.: 30/684-9864

Augustus 10. szerda
19:00: Kölyök TV.
(ism.)
20:05: Néptáncosok évzárója
Augusztus 11. csütörtök
19:00: Kölyök TV.
20:05: Néptáncosok évzárója (ism.)
Tájékoztatjuk Nézőinket,
hogy augusztus 17-től
szeptember 15-ig a szerdai
és csütörtöki adások az
éves nyári karbantartási
szünet miatt szünetelnek.
A képújság ez idő alatt is
folyamatosan fut.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk, csöndesen még…”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
SZABÓ SZILVIA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Úszótanfolyam
Úszótanfolyam indul a
Kiskőrösi Tanuszodában
kezdők, középhaladók és haladók részére.

Időpont: 2016. augusztus 1 – 12-ig,
a hétvégi napok kivételével.
Az úszótanfolyam ára:
7.000 Ft/ 10 alkalom

Érdeklődni lehet: Pásztor
Gyula, 06/70-3372152

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Orbán Pamela (anyja neve: Radics Vanessza),
Horváth Rikárdó (anyja neve: Horváth Erzsébet), Mátyási
Lili Hanna (anyja neve: Tóth Nikoletta), Mónus Viola (anyja
neve: Kiss Ildikó)
Házasságkötés: nem történt
Meghaltak: Kósa János – 75 éves – Izsák, Hunyadi utca
1/A., Kovács Mihályné sz: Hörcsög Erzsébet – 89 éves
– Izsák, Kodály Zoltán utca 18., Gál Sándor – 94 éves
– Izsák, Fenyő utca 3., Csernus Sándor – 59 éves – Izsák,
Gárdonyi Géza utca 15., Benda Dezsőné sz: Patai Olga Éva
– 59 éves – Izsák, Táncsics M. utca 14., Szabó Szilvia – 45
éves – Izsák, Árpád utca 15.
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