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Strullendorfi látogatás
Testvértelepülésünk, Strullendorf önkormányzatának meghívására június 29-tõl július 4-ig
80 fõs delegáció utazott a frank
településre.
Június 29-én indult két
busszal a delegáció, melyben az
izsáki korábbi vendéglátó családokon kívül részt vett az Izsáki
Néptánccsoport és egy cigányzenekar.
A házigazdák az érkezés
estéjén kedves fogadtatásban
részesítették az izsákiakat.

Másnap egy kirándulás következett a Bajorországban lévõ
Rothenburgba, amely egy csodálatos középkori város. A város nevezetességeit idegenvezetõ segítségével tekintettük meg
és a Néptánccsoport sikeres
bemutatót tartott. Még aznap
este volt egy baráti est a helyi
sportcsarnokban, ahol az izsáki
csoportok és a helyi együttesek
léptek föl, valamint beszédek
hangzottak el, amelyek méltatták a két település kapcsolatá-

Fotó: Molnárné Tóth Ibolya
Néptáncosaink a felvonuláson

nak 11 éves fennállását.
Szombat délelõtt bambergi
bevásárlási lehetõséget biztosítottak a házigazdák. Délután
díszes felvonulás volt 40 csoport
részvételével – köztük az
izsákiakéval ,– amely az ünnepi
sátorban végzõdött.
Vasárnap ünnepi szentmisére vonultunk fel – zenekar
kíséretével. Délután a házigazdák szabad programot szerveztek az izsákiak részére.
Hétfõn bambergi látogatás
volt, ahol megtekintettük a híres bambergi dómot Szent István lovas szobrával, a régi királyi és püspöki rezidenciával,
valamint a gyönyörû rózsakerttel együtt. Ezután ebéd következett Bamberg leghíresebb vendéglõjében, ahol megkóstolhattuk a füstölt sört. Ebéd után
hajókirándulás volt a Duna-Rajna-Majna csatornán. Este az
ünnepi sátorban ismét felléptek
a magyar csoportok és méltán
arattak a nagyszámú közönség
elõtt szép sikert.
Kedden volt a hazautazás
és este érkezett meg a csoport
- szerencsésen - Izsákra.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Mégis megszûnik az izsáki vasútvonal?
Mint arról már többször is
cikkeztünk, kormányzati illetékesek újra meg újra a KecskemétFülöpszállási szárnyvonal megszûntetésében látják a MÁV katasztrofális gazdasági helyzetének egyik
lehetséges megoldását.
Jó 100 évvel ezelõtt –a 39
kilométernyi szárnyvonal megépítésének idején- a nagyvilághoz
való kapcsolódás lehetõségét hozta el a térségnek –így Izsáknak
is- a Kecskemétet a fülöpszállási
fõvonallal összekötõ sínpár. Mára
viszont nyûggé vált a „költségvetés váltóit” naponta változó ötletek alapján állítgató politikusok
számára, ezért -másik huszonhét

vonallal együtt- a megszüntetésükrõl határoztak. Megyénkben,
az izsákin kívül a KunszentmiklósDunapataji és a Kalocsa-Kiskõrösi vonalra mondták ki az ítéletet. A mellékvonalak felszámolásáról az érintett települések
vezetõi, vasutasai és lakosai (vagyis a nem oly rég még annyira
fontos választók, meg akikre egyáltalán ez az egész tartozna)
csak a sajtóból értesültek. Mindez természetesen a legteljesebb
demokrácia jegyében történik így,
hiszen Magyarországon demokrácia van... Az intézkedés átgondoltságát talán kellõen illusztrálja az is, hogy egy hónappal

Az 1895. október 26-án felavatott vonalon ma még jár a kis
piros vonat, de jön-e 2006. október 26-án is?

Ára: 80 Ft

ezelõtt a MÁV az izsáki önkormányzatot arról tájékoztatta, hogy
decembertõl a meglévõ három
vonatpár mellé újabb hármat állítanak be…
Július 14-én országos tanácskozásra hívta a Vasutas Települések Szövetsége (VTSZ) annak
a kétszázegy településnek a polgármesterét, melyeket a vonalmegszüntetés
érint.
A
Kunszentmiklóson megtartott fórumon Kaszai János, a VTSZ
elnöke, Vésztõ polgármestere arról szólt, hogy teljesen megalapozatlan és minden elõkészítést
nélkülöz a szárnyvonalak megszüntetése, mely intézkedés 890
ezer embert érint közvetlenül. A
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) képviselõje,
Szûcs Lajos elmondta, hogy a
végleges döntést októberig hozza
meg a kormány. E szavakat a
polgármesterek azzal kommentálták, hogy már megint bejelentett a
kormány egy intézkedést anélkül,
hogy megvizsgálták volna annak
helyességét és várható hatásait.
(Csak zárójelben jegyezem
meg; az Unióban éppen a vasútfejlesztés az egyik kiemelt támogatási irány, ezért komoly pénzeket lehet e célra szerezni a nagy
közös kasszából –ezzel szemben
nálunk visszafejlesztenek, a bevallottan nyereséges teherfuvarozási ágazatot meg privatizálják…)
-tetézi-

Fotó: Bálint Vilmos

Az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete emlékkopjafát állított a fõtéren, a
gyõztes Bocskai-szabadságharcot
lezáró I. Bécsi béke 400. évfordulójának napján, június 23-án.
Az avató ünnepségen Mondok
József polgármester köszöntötte
az ünneplõket. Köszöntõjében
hangsúlyozta, Bocskai István és
hajdúi olyan helytállásról tettek
tanúbizonyságot, mely a mai
embereknek is üzen, s ma sem
feledhetõk a fejedelem szavai:
„Ha ezt a hazát elveszítjük,

nincsen nekünk több hazánk.”
A Bocskai életmûvét és a
gyõztes szabadságharcot dr.
Medvigy Endre irodalomkutató
és dr. Lipcsey Ildikó az Erdélyi
Szövetség elnöke méltatta. Kecskeméti József kunadacsi fafaragó munkáját Kovács István és
Szentmiklósi Sándor, az egyesület tagjai leplezték le.
Az ünnepségen a Városi
Vegyeskar és Zayzon Ágnes közremûködött, Jakus Enikõ a fejedelem végrendeletébõl olvasott
fel részleteket.
-te-

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület legutóbbi ülését június 27-én tartotta. Az
ülés napirendjén szerepelt a Polgármesteri Hivatal beszámolója a
2005-2006. évi tevékenységrõl. A beszámolót a testület elfogadta.
Az ülésen beszámolt a Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon a 2005-2006.
tanévrõl. A beszámolót a Képviselõ-testület elfogadta.
Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a szélessávú internethálózat kiépítését 208.200.000.- Ft-os költséggel az SCI Hálózat Rt.
végezze el a településen, és arra szerzõdést köt.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

LABDARÚGÁS

Bizonyítvány
Egy hónapja befejezõdött a BácsKiskun megyei labdarúgó bajnokság.
Ennek apropóján kértem meg Gréczi
Gábort az Izsáki Sárfehér SE második helyezett csapatának játékosedzõjét,
hogy értékelje az elmúlt bajnokságot.
- Bár nem szokás, de mégis
érdemes külön értékelni a két szezont. Az õsszel kicsit hullámzó teljesítményt nyújtottunk a megszokotthoz képest, ennek az lett az „eredménye”, hogy szankcionáltak a vezetõk annak érdekében, hogy az év
elején kitûzött célt a dobogót elérjük. Szükség is volt rá, mert a mezõny kiegyenlítettebb volt az elmúlt
évekhez képest, ezért a mi õszi
teljesítményünk sem volt olyan, mint
elõtte. A szankcionálás az õszi idény
közepén volt, ennek a jótékony hatása meg is mutatkozott, egy
hosszabb nyerõ szériát tudtunk produkálni. A végén aztán sajnos becsúszott két vereség. Ezek közül a

Bácsalmás elleni hazai volt az igazán
fájó, talán nem is volt megérdemelt.
Félegyháza ellen erõsen tartalékosan
tudtunk kiállni, de az utolsó mérkõzésen szerencsére szépen tudtuk befejezni a szezont. A téli megyei teremkupát is szeretném megemlíteni, amelyen a jónak mondható harmadik helyet szereztük meg. A tavaszt egy átalakított csapattal kezdtük meg, amellyel jobb eredmények
elérésében bíztunk. Végül is elfogadható teljesítményt nyújtottunk, még
ha itt is becsúszott néhány kellemetlen vereség. Régen volt olyan, hogy
hazai pályán háromszor is vesztettünk, sajnos az idén ez megtörtént.
Ennek ellenére az utolsó fordulóban bebiztosított második hely
szerintem megérdemelt. A bajnok
mögött mi voltunk azok, akik a
legkiegyensúlyozottabban szerepeltünk a bajnokságban.
Folytatás a 2. oldalon.

IZSÁKI Hírek

2. oldal
Folytatás az 1. oldalról
A mutatott játék azért többször hagyott kívánnivalót maga után,
talán voltak szerencsésnek mondható gyõzelmeink is, de azért a
harminc forduló alatt a szerencse
és a balszerencse kiegyenlítette
egymást, ezért reális a helyezésünk. Kicsit sajnálom, hogy a Kiskunfélegyházát nem tudtuk jobban
megszorítani, de õk nagyon keveset botlottak, és ha nem is ilyen
nagy pontkülönbséggel, de megérdemelten nyerték meg a bajnokságot. A Magyar Kupában az országos fõtáblára kerültünk, és nem
sok hiányzott, hogy a Bács Megyei
Kupában is döntõt vívjunk. Én úgy
gondolom, hogy az eredmények tekintetében jó évet zártunk, bár azért
most is látszott, hogy vannak problémáink, amelyeket évrõl-évre próbálunk kijavítani. Annak ellenére,
hogy az akarat megvan, mégis látszik, hogy nagyon nehéz ezeken
változtatni. Az hogy az idén ez
sikerül-e, még nem lehet tudni, de
úgy gondolom, hogy az év közbeni
változtatások jó irányba mozdították el az eseményeket. Úgy gondolom, hogy meg kell találni az
egyensúlyt az eredmények, a befektetett energia és az anyagiak között,
ami megfelel a megyei I. osztály és
a szurkolók igényeinek is.
- Melyik mérkõzéseket tartod
kiemelkedõnek mind pozitív, mind
negatív értelemben?
- Pozitív eredménynek mindenféleképpen az õszi utolsó fordulóban a Tiszakécske ellenit, az
Akasztó elleni tíz emberrel elért,
és a Harta elleni idegenben megvívott gyõzelmünket mondhatnám,
amely egy jótékony hatású fordulópont is volt az õszi bajnokságban.
Negatív példa is volt sajnos. Talán
említhetném a Szabadszállás elleni
döntetlenünket, és a hazai vereségeket is, fõleg a dusnokit hozhatnám fel, mert míg a többi mérkõzésen helyzetek sokaságát dolgoztuk ki, addig ezen a mérkõzésen
csak mezõnyfölényünk volt, és csak
minimális helyzetünk, amit nem
sikerült gólra váltani, és ekkor volt

a legkilátástalanabb a helyzetünk.
- Kivel voltál elégedett, és
kitõl vártál volna többet?
- Nem szeretek kiemelni senkit sem. Volt néhány játékos, aki
megbízhatóan kiegyensúlyozott játékot mutatott be, ami egy bajnokságban nagyon fontos, mert csak
egy-egy mérkõzésen kiugró teljesítményt nyújtva úgy gondolom nem
lehetett volna ezt az eredmény
elérni. Meghatározó játékosaink
hozták a tõlük elvárhatót, és ezek
határozták meg a bajnokságban elért helyezésünket. Azt kell mondanom, hogy a csapat minden játékosa hozzátett valamit, és mindenki
teljesítette, ami elvárható tõle,
persze van, akibõl még többet is ki
lehet hozni, és remélem a játékosokban is munkál, hogy még többet szeretnének elérni, és ez viheti majd elõre a csapat szekerét.
- Új igazolásokról, és a felkészülésrõl is hallhatunk valamit?
- Egyelõre csak arról tudok
beszámolni, kik távoztak a csapatból. Kocsis Bence, aki télen érkezett, most Orgoványra távozott,
Kirchner Ferenc pedig visszament
Ausztriába, elsõsorban az anyagiak
miatt, ami azért érthetõ ok. Egy
megbeszélés még hátra van a vezetõséggel, és annak függvényében
lesznek az igazolások. A felkészülési tervek készen vannak. Elég
intenzíven kell készülni a négy hét,
sõt a Magyar Kupa miatt csak három hét alatt. Remélem ez össze
is jön, ugyanis sajnos ez is a problémákhoz tartozik, mert a nyári
szabadságok is erre az idõszakra
datálódnak, de ez így van a többi
csapatnál is. A kupamérkõzésre is
készülünk, de még az ellenfél nem
ismert. Valószínû, hogy környékbeli NB III-as csapatot kapunk az
elsõ fordulóban. Szeretnénk a tavalyi eredményt megismételni, vagy
akár túl is szárnyalni, bár kicsit
szerencsétlennek érzem a bajnoki
rajt elõtt egy héttel kezdeni, ezért
elsõsorban a bajnokságra fogunk
koncentrálni, mert úgy érzem, ott
lesznek a nagyobb kihívások.
Izsák László

Érettségi 2006.
2003. szeptemberében ismét megteltek a Kun László Gimnázium Izsáki
Tagintézményének padjai. Az élet esetünkben is igazolta, hogy felnõttként is
be kell ülni az iskolapadba és tanulni kell. Az elsõ napokban 15-20 évvel
korábbi emlékek jöttek elõ, azok amikor kisdiákként az utolsó perceinket
töltöttük az iskola falai között. Jó volt újra érezni a tanterem illatát, hallani a
gyerekzsivajt.
Talán féltünk is
egy kicsit, mint az
elsõs kisdiák, amikor
elõször lépi át az iskola küszöbét. Kik
lesznek a tanáraink?
Milyen érzés lesz újra
osztályzatot kapni, s
milyeneket kapunk
majd?! Tudtuk, hogy
nagy feladatara vállalkoztunk, hosszú út áll
elõttünk, de azt is
tudtuk, az út végén ott a kitûzött cél. A hosszú út mára gyorsan elröppent
három évvé vált és most ismét búcsúzó diákok lettünk. Fájó és örömteli is
ez a búcsúzás. Fájó mert elválunk azoktól a társaktól akikkel együtt sírtunk,
nevettünk, együtt voltunk jóban, rosszban, biztattuk egymást a nehéz idõkben,
amikor úgy éreztük elfáradtunk, s talán gondolatban már fel is adtuk a kitûzött
célt. De örömteli is, mert a búcsú azt jelenti, valaminek sikeresen a végére
értünk, teljesítve a vállalt feladatot. Lezárult három év amiért köszönettel
tartozunk tanárainknak, az iskola összes dolgozójának és szeretett családunknak.
Külön köszönet Antal Ferencné Ica néninek, aki önzetlenül, maximálisan ellátva
feladatát felvállalva problémáinkat, tartotta bennünk a lelket. Köszönjük Domján
Ferenc osztályfõnök munkáját, akihez mindig bizalommal fordulhattunk kérdéseinkkel. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a városi mamarettcsoport
áldozatos munkáját és azt, hogy együtt izgultak velünk életünk két meghatározó napján, június 21-én és 22-én, amikor mindannyian sikeres érettségi
vizsgát tettünk.
Köszönettel: 12. a
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk
Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erõssége az egység”
A társult szövetkezetek pincevásárlásának ügye még nem zárult
le. Az elhúzódó bürokratikus ügyintézést, a termelõi szövetkezést
fékezõk ellenére is végigvisszük és
az idei szüretet már ott bonyolítjuk. Szüret elõtt, augusztus végén
termelõi tájékoztatót tartunk.
Több termelõ kérdezte, hogy
adóköteles-e a támogatott kivágás
után felvett összeg. Egyelõre az
APEH állásfoglalás szerint ez után
is adót kell fizetni. A rendelet
szerinti a termelõi csoportnak kötelezõen fizetendõ 15% befizetésére nem tartunk igényt.
Az eredetvédett ültetvények
szemlézése elkezdõdött, a kezeltség az ültetvények nagy részén
megfelelõ. Szüret elõtt még lesz
egy szemlézés a várható hozamról
és a termés egészségi állapotáról.
A betakarítási idõ az érési fok
függvényében kerül meghatározásra. Az eredetvédelemre bejelentkezett termelõk ültetvényérõl digitális fényképfelvételek készültek
melyek a rendeletben rögzített
kötelezõ szemlejegyzõkönyvek mellékletét képezik.
Kérjük azon tagjainkat, akik
hiányosan kapják az elõrejelzõ rendszer szolgáltatásait és a csapadékmérõt, nem vitték el, jelezzék és
vegyék át a szövetkezeti irodán.
A 2005 évi bérfeldolgozásban
érintett termelõk részére a betárolt bor ellenértéke átutalásra került. A szõlõárak visszavetítve a
szõlõ minõségére és fajtájára kgonként 50-72 Ft-os áron alakultak,
szemben a 2005 õszi értékesítés
40 Ft/kg átlagárával. A pinceszövetkezet tagjainak a bérleti díjat
utaljuk.
A szüreti elõkészületek az
Agárdy borászati üzem palackozóépület és technológiai felújítása
mellett, a bérelt Sárfehér pincénél
is folyamatban vannak.
Még nem ért véget a borászok és a Földmûvelésügyi Minisztérium közötti vita a bormarketingre szánt pénz felhasználásáról. Tisztázódni látszik, hogy átmenetileg az AMC-n keresztül
kezelik azt a mintegy másfélmilliárd forintot, amely a bor literenkénti nyolcforintos jövedéki adóját

felváltó forgalombahozatali járulék
befizetésébõl gyûlik össze idén.
Az összeg 60 százalékát bormarketingre, 40 százalékát pedig ellenõrzésre fordítják.
A borászok az agrártárca egyetértésével hozták létre a Magyar
Bormarketing Kht.-t a pénz kezelésére, melyben tíz szakmai szervezet képviselteti magát. Azonban
ha közvetlenül õk kapnák meg a
befolyt összeget, az jogi aggályokat
vetne fel. Az Európai Unió ugyanis
burkolt támogatásnak minõsítené,
ha állami pénz felett civil szervezet rendelkezne. A pénz a költségvetésen folyik át, így a kifizetése
állami támogatásnak minõsül.
Ezért született meg megoldásként a megállapodás Gráf József agrárminiszter és a borászok
között, hogy a pénzt a minisztérium tulajdonában lévõ Agrármarketing Centrum Kht. kapja meg,
de a teljes összeget három munkanapon belül átutalja a Magyar
Bormarketing Kht.-nek. Az Agrármarketing Centrum közremûködésére azért van szükség, mert ezt
az állami tulajdonban lévõ szervezetet az Unió is elismeri.
A megállapodásban az is szerepel, hogy az FVM kezdeményezi a bortörvények módosítását. Egyebek mellett azért, hogy a literenkénti 8 forintot a borászoknak ne
elõre kelljen befizetniük, mielõtt
forgalomba hoznák a bort, hanem
az értékesítés után. A megállapodás szerint a borászok és a tárca
vezetése együttesen értékelik annak végrehajtását. A 8 Ft befizetése az alapja a borászatok részére a származási bizonyítványok
kiadásának. Az ellenõrzés kitér a
forgalombahozatali engedéllyel nem
rendelkezõk kiszûrésére és szigorú szankcionálására is.
A Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv egyik támogatási jogcíme, a
“kedvezõtlen adottságú területek támogatása (KAT)” a 47/2006. (VI.22.)
FVM rendelet értelmében 2006.
június 30. és július 31. között
ismét nyitva áll azon gazdálkodók
részére, akik a támogatási kritériumoknak megfelelnek. A jogcím
célja, hogy támogatást nyújtson a
kedvezõtlen adottságokkal rendel-

AJTÓ-ABLAK gyártó
mûhely ajánlata.
Páhi, Rákóczi u.56.

FELMÉRÉS-GYÁRTÁSBEÉPÍTÉS
Kapcsoltszárnyúablak-csere
pormentesen.
Tel: 06-20-322-8227
Ugyanitt asztalos felvétel.

kezõ területeken (továbbiakban:
KAT) gazdálkodók részére, azzal,
hogy részben kompenzálja a gazdálkodás eredményességét kedvezõtlenül befolyásoló gazdasági, társadalmi és természeti tényezõk
hatásait.
A támogatás az alábbi feltételek igénybevétele mellett vehetõ
igénybe:
- A terület blokkszáma megtalálható az FVM által készített blokklistában. A blokklista megtekinthetõ az mvh.gov.hu honlapon és a
falugazdászoknál, de tájékoztatást
kérhetnek a szövetkezeti irodán
is.
- az egész gazdaságban betartják a “Helyes Gazdálkodási
Gyakorlat” szabályait;
- minimálisan 1 hektár földterülettel kell rendelkezni, amely gyep
vagy takarmánytermõ szántóterület;
- a következõ növények termesztése nem megengedett: õszi
és tavaszi búza, rizs, napraforgó,
kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari
növények (réparepce, olajlenmag,
napraforgómag, rostkender, komló)
és zöldségek;
- a terület 0,3 hektárt elérõ
vagy azt meghaladó mezõgazdasági parcellából vagy parcellákból
áll;
- gazdálkodási tevékenység folytatása a KAT területeken a támogatási kérelem benyújtásának évében kezdõdõ gazdálkodási évtõl
számított 5 évig tart;
- a támogatás mértéke 85,9
Euro/év/ha (mintegy 23000 Ft/ha/
év)
A támogatási kérelem-csomag
átvehetõ a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségein, a falugazdászoknál,
valamint
letölthetõ
a
www.mvh.gov.hu weboldalról. A
támogatási kérelmeket kizárólag
postai úton juttathatják el a gazdálkodók 1 példányban a lakhely/székhely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségekre.
A benyújtott támogatási kérelem jóváhagyásával automatikusan kifizetés nem jár, csak
támogatási jogosultságot szerezhetnek a termelõk. A következõ
(2006/2007) gazdálkodási évtõl kezdõdõen, a kifizetést majd az Egységes Területalapú támogatással
együtt, jövõ tavasszal igényelhetik.
Elérhetõségünk változatlan:
6070 Izsák, Dózsa tér 3, T/Fx:
76/374-036, Mobil: 20/5693-783,
20/2362-558,
E-mail:
aranysarfeher@sv-net.hu, Internet:
www. aranysarfeher. hu
Vezetõség
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Évkönyv
Évkönyv helyett
helyett
Igazgató: Hambalkó Ferenc
Igazgatóhelyettes: Frankó Jánosné, Gera Árpádné,
Prikidánovics Lukács
Iskolánk tanulói és osztályfõnökeik:

8. a osztály Osztályfõnök: Fekete Irma
Ambrus Petra
Bognár Lilla
Czira Lilla
Csõsz Anna
Dunai Arnold
Geosics János
Horváth Tibor Zsolt
Kovács Vivien
Molnár Anna
Nagy Bettina
Nyerlucz János
Szabó Ádám Sándor
Szabó Csaba
Szõke Mónika
Tercsi Dominika Ildikó
Tompos Tímea Edit
Viszkók Viktória
8. b osztály Osztályfõnök: Balogh Rita
Almási Lilla
Bálint Zsuzsanna
Benyovszki Fanni
Borka Márk
Debreceni Zoltán
Édes László
Farkas Dániel
Gellér Alíz
Hirt Tünde
Lestár József
Lévai Adrienn Eszter
Orbán László Barnabás
Popa Viktória
Rézmûves Mihály
Skultéti József
Subicz Anna
Szabadszállási Dorina
Szabó Zsolt
Vörös Alexandra
8. c osztály Osztályfõnök: Bíró Jánosné
Boudry Mathilde
Csernák László
Csépe Dorina
Cséplõ Nikolett
Csonka Vivien Mónika
Geiger Zoltán
Hegedûs Beáta
Hörcsög Barnabás
Jakus Aliz
Kotán Dorina
Kovács Bettina
Marozsi Ádám
Molnár Dániel
Sárga Ádám Gábor
Szabó Norbert
Szekeres Gergõ
Sztázics Tamás
Takács Anikó
Takács Gyula
Tatár Anikó
Varga Ramóna Viola
Vida Evelin

Ballagás 2006.
Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Vendégeink, Tanulóink!
Kedves Ballagóink!
Kong az óra, ballagóra, búcsúra már... Eljött tehát a pillanat, amit mindannyian vártatok
már, többször átéltetek gondolatban, tervezve a jövõt, álmodva az ismerten át az ismeretlent.
Iskolánk legnagyobb és legszebb ünnepén öröm végignézni soraitokon.
Megható látni a gyönyörû
virágcsokrok közt megbúvó komoly, olykor-olykor könnytõl csillogó szemeket.
Tegyük fel a kérdést! Mi is
adja e nap méltóságát? Adja az
elegáns ballagó ruhátok, a megszámlálhatatlan virág, a feldíszített termek, a felétek áradó szeretet. Nem gyõzöm hangsúlyozni, mi 8 éven át szerettünk és
tanítottunk titeket a kor követelményeinek megfelelõen. A tanítás ismeretnyújtás, ismeretátadás, tudatformálás. A felnõttéváláshoz, a társadalomba való
beilleszkedéshez mindez elengedhetetlen. Ez komoly feladat
volt részetekrõl és részünkrõl is.
A tanítók munkája sokszor nem
volt látványos, sokszor rögös volt
az az út, melyen vigyázva végigvezettek titeket. Mert ahány
ember, annyi féle, ahány ember,
annyi megközelítési mód, ahány
ember, annyi csoda, és ez a
csoda itt ül velem szemben: ez
te vagy Pisti, Józsi, Marika,
Lilla. Azt mondják, minden ember
saját sorsának kovácsa. Ebben
a mondatban sok igazság van.
Lépésrõl lépésre legyõzni az
ismeretlent, ehhez akarat, szorgalom, belsõ motiváltság kell.
Hemingway gondolatai jutnak eszembe, melyek egyénenként szólnak most hozzátok:
„Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
s õrizd meg a boldog perceket”.
Kedves Ballagónk!

Büszke lehetsz magadra,
mert 8 év követelményét teljesítetted. Ennek révén sok boldog percet átéltél. A tudásod
hatalom, ezt soha ne feledd!
Tudásodat értékes dolgokra használd, ne haszontalanokra fecséreld! Légy bátor, de jusson
eszedbe a keleti közmondás:
„A bátorság nem a karban,
a szívben van”!
Kedves Tanítványunk!
Most emlékezzünk néhány
percen át. Gondolatban repüljünk vissza nyolc évet. Jelenjék
meg elõttünk a kezdet, az iskolai beiratkozás izgalma. Az elsõs kisfiú, kislány örömteli arca
egy-egy sikeres olvasáskor, vagy
matematika példa megoldásakor.
Csak úgy suhannak az évek,
de néhány arc feldereng a
múltból.
Végigkísér a tanító néni
vigyázó tekintete, a szülõk, a
nagyszülõk szeretete, féltõ gondoskodása. Az Õ segítségük kellett ahhoz, hogy egy-egy év követelményét tudd teljesíteni.
A felsõ tagozat élményei
már élénkebbek, a visszaszámlálás mintha gyorsabbá válna.
Új osztályfõnök, új tanárok, új
tantárgyak. A gondolataid csak
úgy cikáznak. Kémia matek,
fizika, irodalom, történelem,
idegen nyelv, technika – soroljam még? Annyi a tennivalód, hogy azt sem tudod,
hol áll a fejed! Idegeskedés,
megnyugvás, öröm vagy sírás. Minden elõfordult, de
mára mindez megszûnt, elmúlt.
Schiller a fentieket így foglalja össze.
„Minden elmúlik, mint az álom,
Elröpül, mint vándormadár,
Csak az emlék marad meg a
szívben
Halványan, mint a holdsugár”.

Kedves Szülõk!
Gyermekeik nevében köszönöm a féltõ szeretetet, a buzdítást, a meleg családi légkört,
mindent, amivel segítették gyermeküket fizikai és szellemi
szinten egyaránt!
Kedves Ballagónk!
Nyolc év nagy idõ! Veled
a mindennapi találkozás természetes volt iskolánkban. Veletek
együtt jelentettük az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon közösségét.
Úgy érzem, ti olyanok voltatok, mint egy-egyre terebélyesedõ fa egyik legvastagabb
ága. Ez az ág most elválik a
törzstõl, ami mindenképpen
érzékeny veszteség, de ez olyan
ág, melynek hajtásai átültethetõk, és egyéni boldogságot termõk.
Viktor Hugó gondolatait
kölcsönzöm.
„Próbálj úgy élni, hogy ne vegyenek észre ott ahol vagy, de
nagyon hiányozzál onnan, ahonnan eljöttél”.
Ti nagyon fogtok hiányozni
nekünk, de mégis örömmel tölt
el a gondolat, hogy az a tudás,
amit itt kaptatok, a jövõtök alakításához elegendõ, elegendõ a
továbbtanuláshoz.
Egy képzeletbeli emlékkönyv
ismét becsukódik a 2005/2006.
tanévben végzett 8. a, b, c
osztályfõnökeivel és tanulóival.
Nagy László gondolataival
búcsúzom tõletek.
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De mi tudjuk, mégis múlhatatlan,
Mert szívek õrzik, nem szavak”
Hambalkó Ferenc
igazgató

Tanévzáró 2006.
Kedves Szülõk, Tanítványaink, Vendégeink!
Június van, s júniusban az
ünnepek jönnek egymás után.
A múlt hét ünneppel fejezõdött be, a ballagás élménye
gondolataink között még élénken él, gazdagítva pozitív élményeinket. Ma hétfõ van, új hét,
új ünnep – a tanévzáró. A neve
tükrözi a mondanivalóját. Egy
tanévrõl szól, s annak zárásáról.
Lezárjuk a szeptember 1tõl június 15-ig tartó idõszakot,
annak 181 napját. Változatosak
voltak ezek a hónapok, mint
ahogy változatos volt az idõjárás is. Nem mindig azt kaptuk,
amit szerettünk volna, a befek-

tetett munkánk nem mindig térült meg, az eredmények hol
késtek, hol elmaradtak, egyszóval változatos légkört teremtettek az osztályokban is.
Kedves Tanulónk!
Hidd el, volt elegendõ idõd
a tanulásra, az ismereteid elmélyítésére, a dolgozatod megírására, a jól felépített feleleted
közreadására. Tehát volt idõd a
bizonyításra, melyrõl a hamarosan átnyújtásra kerülõ bizonyítványod neked és családodnak
árulkodik.
Jegyeid beszédesek. Gondold
végig, megtettél – e mindent
annak érdekében, hogy megmu-

tasd mennyire vagy képes?
Maradtak még kiaknázatlan lehetõségeid? Lehetett volna más
idõbeosztás alapján dolgozni? A
munkád, azaz a tanulás és a
pihenés aránya szerinted ideális volt? Nem érzel torzulást a
pihenés javára? Szeptembertõl
júniusig elsõbbséget kellett biztosítani a munkának. A szórakozás, a kikapcsolódás, a vakáció
ideje most jött el.
Aki szeptemberben megértette, hogy 10 hónap a tanulásé,
az ma örömmel veszi át a bizonyítványát, és nyugodtan adja
át magát a vakáció örömteli
érzésének. Aki munkáját elhanyagolta, kötelességét nem telje-
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sítette, az évet fog ismételni, ill.
augusztusban pótvizsgázni fog.
Iskolánk 534 tanulójából
eredményes évet zárt 514 fõ.
Évet ismétel 20
fõ, pótvizsgázik 18 fõ.
Ez a statisztika egyik oldala. Nézzük a másik oldalt is,
azokat akik igazán jól teljesítettek. Akikrõl felsõfokon lehet
beszélni, akik megérdemlik, hogy
külön - külön megtapsoljuk õket.
Köszöntöm kitûnõ tanulóinkat:
8 éven át kitûnõ: Bognár Lilla
8.a és Sárga Ádám Gábor 8.c
Kitûnõk osztályonként:
1.a Antal Bettina, Horváth Soma,
Kutas Domonkos;
1.b Béres Vivien, Kanizsai Kitti, Kiss Vivien, Szalai Judit;
1.c Hajma Ágnes, Kovács Fanni;
2.a Bóbis Zoltán, Borsodi Fanni, Jurászik Edina, Kiss Norbert;
3.a Digner József, Dudás Anna;
3.b Bõtös Bettina;
3.c Nagy Adrienn, Lakos Bettina;
4.a Csernus Elvira, Garai Anna,
Kelemen Kitti, Szelei Csilla, Tóth
Fanni;
4.b Bálint Anna, Bozóky András, Fejszés Nóra, Peregi Petra;
4.c Csavajda Evelyn, Cseh Barbara, Fejszés Dorina, Horváth
Virág, Józsa Gyöngyi.
5.b Gál Bence;
5.c Cséplõ Dávid, Horváth
Hanna, Szabó Gábor;
6.a Ádám Edina, Bálint Brigitta, Makkos Dóra;
6.b Apró Bernadett, Digner Anna;
6.c Kutas Áron, Lakos Kitti,
Rácz Imre, Vida Salome;
7.a Csavajda Ádám, Felföldi
Zsófia, Peregi Barna, Végh Tamás ;
7.b Mészáros Laura;
8.a Nagy Bettina;
sni.6. Tuba Renáta
Kedves Szülõk!
Vigyázzanak gyermekeikre,
figyeljék, segítsék õket! Otthonaikban az õszinte légkört teremtsék meg, érjék el, hogy a
családban mindenrõl lehessen
beszélni. Higgyék el, ez a legjobb megoldás, így nem lesz
gyermekük bezárkózott, félrehúzódó, flegma, mert ezek a gye-

rek reakciói a megoldatlan problémákra. Segítsenek nekik, ezt a
szülõi feladatot nem lehet másra átruházni.
Kedves Pedagógus társaim!
Köszönöm a munkát, köszönöm a 181 nap felelõsségét, amit
mindannyian átéreztetek. Becsületesen tettétek a dolgotokat. A
munkátok eredményességét bizonyítják az általatok tanított
tantárgyakban elért eredmények,
a tanulmányi versenyek sikerei,
a sport és mûvészeti kategóriák
eredményei, a házi-, a területi, az országos megmérettetések
elismerései, pozitív visszajelzések gyermekközpontú iskolánkról, volt tanítványaink ismétlõdõ
látogatásai. A pedagógus munkája visszaköszön az elért eredmények során, de visszaköszön
évek múltán is egy-egy sikeres
életpálya hallatán.
Kedves Gyerekek!
A vakáció, mint bûvös szó
június 15-re, ha nehezen is, de
építõelemeibõl összeállt, hirdetve a jó munka jutalmát, a megérdemelt pihenést. A szünidõ
a bizonyítványok kiosztása után
elkezdõdik. A vakáció jelentse
nektek a valódi pihenést, az
aktív kikapcsolódást, a játékot,
a sportot, mindent, amivel közvetlen környezetünk megajándékoz titeket. Töltsetek minél több
idõt a szabadban, kerékpározzatok, sétáljatok, olvassatok, de
arról sem feledkezzetek meg, hogy
az otthoni segítés, a családi összefogás mennyire fontos, és ezt
szüleitek joggal elvárják tõletek!
Tu d a t o s í t a n i
szeretném
mindannyiótokban, hogy az iskolánkhoz méltó magatartás követelménye a szünidõre is vonatkozik.
Kívánom nektek, kedves
kollégáimnak, szüleiteknek, hogy
a megérdemelt pihenés hozzon
igazi nyarat, kikapcsolódást, feltöltõdést a szeptemberi kezdéshez. Nyolcadikosainkat várják a
a középfokú intézmények, a többiekkel pedig itt az iskolánkban
találkozzunk.
A 2005/2006-os tanév tanulmányi részét bezárom.
Hambalkó Ferenc
igazgató

Iskolánk tanulói, osztályfõnökeik
1. a osztály
Osztályfõnök: Kállainé Varga
Erzsébet
Antal Bettina Éva
Ádám Edit
Berkes Ervin
Borka Máté
Czirjék Tibor
Csajbók Vivien
Csizmadia Dorina
Gellér Blanka Eszter
Gyallai Fanni
Hirt Klaudia
Horváth Soma
Kiss Dorina Anita
Kutas Domonkos
Radics Attila Tibor
Radics Richárd Dávid
Trepák Alexandra
Varga Eszter Magdolna
Virágh Norbert

1. b osztály
Osztályfõnök:
Molnárné Tóth Ibolya
Béres Vivien
Duráncsik Bence
Hajnal Katalin
Kanizsai Kitti
Kiss Vivien
Kovács Viktor
Mécs Tamás
Nagy Dávid
Orbán Gergõ
Pájer István
Patai Dávid
Patai Ottó Béla
Polgár Mónika
Popovics Tamara
Szalai Judit
Tóth Attila
Válik Antal

1. c osztály
Osztályfõnök:
Erõsné Solti Gizella
Benyovszki Dóra
Bíró Viktor
Grijnovitz Sándor
Hajma Ágnes
Huszta Vivien
Kovács Fanni
Madzsó Martin Gábor
Megyesi Áron
Mislei Enikõ Nóra
Molnár Márk Béla
Ö Kovács Krisztián Tibor
Patai József
Patai Klaudia Borbála
Prikidánovics András
Rõfi Dániel
Szabó Andor
Tuba Klaudia
Viczián Viktor
2.a osztály
Osztályfõnök:
Reznerné Viczián Erzsébet
Baglyas Ádám Ferenc
Bartek László
Borsodi Fanni Annamária
Bóbis Zoltán
Debreceni Nándor
Dóka Nikolett
Dóra Dániel
Dóra Márkó Ferenc
Fodor Evelin
Gombár Patrik Csaba
Jurászik Edina
Kiss Norbert
Langó Zoltán
Mata Vivien
Rédei Anna
Szalma Botond
Tóth Klaudia
Tóth Patricia
Turcsán Petra
2.b osztály
Osztályfõnök:
Molnárné Tóth Edit
Bakonyi Bettina Dorina
Bárány Andrea
Bimbó László István
Cseh Ádám
Dóczi Nikolett
Eszik Zsuzsanna
Farkas Olivia
Gyurkó Alexandra Erzsébet
Jurászik Sándor László
Kordás Zoltán
Kotlárik Norbert Sándor
Kovács Ferenc
Rácz Cintia
Rádóczi Bence
Szénási Ferenc
Tatár Alexandra
2.c osztály
Osztályfõnök:
Penczné Oláh Ibolya
Andrási Viktória
Ádám Csaba
Bobek Zsolt
Damásdi Dóra
Farkas Diána
Gugi József Krisztián
Igács Ferenc
Józsa László
Kiss Mátyás Krisztofer
Kovács Réka
Marozsi Kitti
Németh Martin
Pogány Viktória
Pogány Zoltán Antal
Radics Sándor
Sörös Norbert
Szakál Virág
Turi Imre
Ungor Izabella
Virág Lola
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3.a osztály
Osztályfõnök:
Fodorné Bálint Éva
Balázs Fanni
Bárdi Nóra
Csizmadia Renáta
Digner József
Dudás Anna
Fekete Martin
Garai Gergõ
Hajma Lajos
Horváth Alexandra Marianna
Kovács Márk
László Kamilla Anna
Orbán Evelin
Rácz Brigitta
Rõfi Renáta
Sami Máté
K. Szabó Árpád Benedek
Szabó Fanni
Trecskó Dominik
Vida Nóra
Virág Noémi
Vlaszák Ferenc
3. b osztály
Osztályfõnök:
Mayer Mihályné
Árvai Zsanett
Béres Barbara
Bõtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti
Ferenc Botond
Hajma Gábor
Kovács Anett
Kovács Sándor Alex
Lenkes Alexandra
Nagy Márk
Nagy Orsolya
Rendek Attila
Riczu Andrea
Szabó Erika
Szombati Boglárka
Törteli Laura
Végh Attila
3. c osztály
Osztályfõnök:
Vargáné Nagy Katalin
Béres Zoltán
Bíró János
Dunai Rudolf István
Gréczi Lilla
Grijnovitz Szandra
Hajma Tamás
Horváth Kitti
Laczi Bence
Lakos Bettina
Miklovics Márta Paulina
Nagy Adrienn
Németh Ramóna
Patai Edina
Pogány Nikolett
Rézmûves Árpád
Rozenthál Zoltán
Szabó Gergõ
Tóth Cintia Eszter
Tóth Dávid Benjamin
Virág Dávid
4. a osztály
Osztályfõnök:
Jávorkáné Trepák Anita
Bognár Patrik
Bozóki Krisztina Melinda
Csernus Elvira
Dudás Melinda
Garai Anna
Hordós Zoltán Károly
Kelemen Nikolett Kitti
Kúti Klaudia
Mészáros Erika
Orbán Norbert
Papp Alex
Polgári János
Radics Nancy
Rádóczi Máté József

Simon Mariann
Subicz Katalin
Szabó Attila Sándor
Szelei Csilla
Tóth Fanni
Vörös Béla Dániel
4. b osztály
Osztályfõnök:
Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó
Albert Szilvia
Ádám Dóra
Bálint Anna
Berger Milán
Bozóky András
Cserna Zoltán
Csontos Mátyás
Csuri Ferenc
Farkas Alexandra
Fejszés Nóra
Jakab Vivien
Kazinczki Krisztián
Kotlárik Mónika Klaudia
Kovács Ágnes
Kurucz Bence Attila
Lehotai Tamás
Nédó Ivett
Peregi Petra
Seres Ágnes
4. c osztály
Osztályfõnök:
Balogh Zsuzsanna
Bajusz Vivien
Czirkos Gergõ
Csavajda Evelyn
Cseh Barbara
Farkas Evelin
Fejszés Dorina
Horák Izabella
Horváth Hédi
Horváth Virág
Huszta Denisz
Izsák Zsolt
Józsa Gyöngyi
Juhász Csenge
Langó Dávid
László Gergõ
Mankovics Barna
Mécs Viktória
Mihály Dávid
Mislei Bence Zoltán
Molnár Klaudia
Petrányi Gábor
Tóth Ferenc
Zsákai Esztella Edit
5. a osztály
Osztályfõnök: Ázsóth Ilona
Ambrus Bence
Ambrus Gergõ
Baracskai Zoltán
Bárány Ildikó
Bognár Nóra
Botka-Vincze Henrietta
Csernák Judit
Duráncsik Zsolt
Horváth Klaudia
Lehotai József
Molnár József
Németh Nikolett
Orbán Tibor
Pallagi Fanni
Papp Nikolett
Seres Henrik
Sponga Ferenc Gergõ
Szabó Péter
Szombati László
Tóth Renáta
5. b osztály
Osztályfõnök: Szabó Krisztina
Bognár Zsolt
Csámpai József Imre
Farkas János
Farkas Márk
Fekete Mónika
Gál Bence
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Geiger Csaba
Gréczi István
Hegedûs Tímea
Horváth Viktória
Kett Tamás
Kovács András
Kugelman Nikolett
Muráncsik Dávid
Papp Ferenc
Rádóczi Márk
Sponga Edina
Szabó Zsolt
Szarka Bernadett
Terecskei Tünde
Vincze Ottó
5. c osztály
Osztályfõnök:
Dr. Turainé Lakatos Edit
Csendõr József
Cséplõ Dávid
Fekete Rebeka Fanni
Gyõrfi Krisztofer
Gyurik Gergõ
Halek László
Horváth Hanna
Kis Ádám
Kocsó Anikó
Kovács Gergely
Kovács Kitti
Krémer Gábor
Langó Nikolett
Lestár Krisztián
Marton Alex
Mécs Gábor
Molnár Ildikó
Németh Tibor Noel
Petró Máté Márk
Szabó Gábor
Vida Máté
6. a osztály
Osztályfõnök:
Csontosné Csõsz Erzsébet
Ádám Edina
Bálint Brigitta
Bene Ferenc
Borbély Flórián Gábor
Cseh Roland
Csõsz Tímea
Dekkert Péter
Farkas Dorina
Farkas István
Gyarmati Dezsõ
Horváth Brigitta Judit
Hörcsög Nikolett Tünde
Jéga Kovács Alexandra
Kovács Anna
Makkos Dóra
Molnár László
Nagy Ildikó
Nyerlucz Norbert
Pápai Petra
Radics József
Radics Péter
Ungor István Arnold
Virág Tamás
6. b osztály
Osztályfõnök: Szabó József
Apró Bernadett
Deák Ferenc
Digner Anna
Fejszés Márta
Flaisz Alexandra
Fodor Fruzsina Bianka
Juhász Kevin
Kiss Gabriella
Kozma Péter
Látó Rita
Marton Barna Boldizsár
Megyesi Szilvia
Németh Dávid
Pap Krisztián
Péli Kitti
Prikkel Csilla
Rezner Barna
Sörös Gitta

Sponga Zoltán
Székely László
Szûcs Renáta
Terecskei Zsolt
Tuba Richard Milán
Vadászi József
Virág László
6. c osztály
Osztályfõnök:
Kapás Zoltánné
Bimbó Laura
Csanda József
Csanda Zsuzsanna
Deák Márk
Geosics Noémi
Horváth Anett
Juhász Ábel
Juhász Zoltán
Kovács Krisztián Pál
Kovács Lajos
Krémer József
Kutas Áron
Lakos Kitti
Pálinkás-Tóth Anita
Rácz Imre Gyula
Sárga Martin
Sörös Laura
Sörös Mónika
Szalai Adrienn Éva
Tóth Krisztián
Újszászi Roland
Vida Salome
Zeleni Viktor László
7. a osztály
Osztályfõnök:
Szabóné Pápa Edit
Aczél Gyöngyi
Boudry César
Bõtös Barnabás
Csavajda Ádám János
Cseh Zsuzsanna
Ecsedi Richárd Arnold
Felföldi Zsófia
Forgács László
Gémesi László
Izsák László
Kiss Máté István
Kocsó János
Kovács László
Lente Bettina
Peregi Barna
Salacz Ivett
Sebõk Olivér Marcell
Szentmiklósi Norbert Sándor
Szénási Anita
Vancsura Fanni
Végh Tamás
Viczián Krisztián
7. b osztály
Osztályfõnök: Eszik Judit
Bajusz Evelin
Berkes Hajnalka
Csonka János
Csontos József
Farkas László
Fodor József Felicián
Hegedûs Mária Viktória
Holló Antal István
Józsa Tímea
Kett József Dániel
Kovács Vivien
Mészáros Laura
Nagy Alexandra
Orbán Norbert
Potoczki István
Potóczki Zoltán János
Rákóczi Tamás
Salacz János
Sami Richárd
Schäffer Gábor
Soltész Bálint
Sörös Csaba

7. c osztály
Osztályfõnök:
Hambalkó Ferencné
Cseh Nikolett
Csizmadia Ádám
Damásdi Attila
Digner Dávid
Digner István
Fekete Roland
Gellér Judit Bettina
Gréczi Gábor
Horváth Dávid
Kamasz Krisztina
Kazinczki Edvin
Kovács Máté
Kutas Kinga
Mátyási Gábor
Mihály Marietta
Molnár Eszter
Papp Máté
Sponga Diána
Szalai István
Sztakó Márta
Szûcs Andrea
Varga Regina Katalin
Vida Dániel

Sajátos nevelési igényû
tanulók:
1-2-3. osztály
Osztályfõnök:
Dókáné Tóth Margit
Polgár József
Balog Annamária
Dobosi Dániel
Dudás Alexandra
Látó Dávid Róbert
Rózsa András
Sárközi Márk
Acsai Dávid József
Hucsi Evelin
Kozma Aranka
Látó Renáta Vivien
Radics Jennifer Noémi

5. oldal
Rácz József János
4-5. osztály
Osztályfõnök:
Terecskei Zsoltné
Farkas Enikõ
Farkas Imre
Nagy István
Rácz Gyula Richárd
Sárközi Erik
Slezák Márta
Csernus Szilvia
Jakab Rómeó Alex
Németh Dorina Mária
Radics Georgina Szabina
Sim Mónika

6. osztály
Osztályfõnök:
Geigerné Kovács Viktória
Balogh Mónika
Bálint Attila
Horváth Krisztián
Juhász Nikoletta
Lantos Csaba
Látó Zsolt
Orbán György
Patai Alex
Patai Kálmán
Patai Márk
Sárközi Ernõ
Tuba Renáta

7. osztály
Osztályfõnök: Gila Erzsébet
Acsai Orsolya
Baiczer Judit
Dobronyi István
Farkas Diána
Gulyás Tünde
Hábenczius Ágnes Hajnalka
Hucsi Katalin
Jakab László
Polgár Roland

Radics Zsanett
Szenti Kitti
Tari Mihály
Tompos Krisztián
Nem osztályfõnökök:
Antal Ferencné, Balogh József, Balogné Magó Judit,
Bartisné Felméray Zsuzsanna,
Benyovszki Márta, Beszedics
Ferencné, Briglovicsné Janovics
Éva, Gréczi Gábor, Gilyán
Margit Mária, Hinterstein
Ferencné, Katzenbachné Csengõdi Edit, Kotán Béláné,
Mezeiné Fejszés Zsuzsanna,
Molnár Zoltánné, Muzslai Irén
Katalin, Nagy Nikoletta, Némedi
Jánosné, Némedi János, Papp
Zoltánné
Bencze
Éva,
Prikidánovics Lukácsné, Szabó
Katalin, Szalai Krisztina, Varga
Lászlóné, Zeke Károlyné.
A zeneiskola dolgozói:
Farkas Orsolya, Földvári
Józsefné, Goncsarova Natalja
Nyikolajevna, Honti György,
Homoki Zsolt, Haránt Károly,
Kónya Péter, Lovászné Gajdos
Éva Mária, Lukács László, Ser e s J ó z s e f , S z õ k e P é t e r,
Stenczelné Babenyecz Erika,
Szûcsné Sátorhegyi Erzsébet,
Takács Gábor.
Iskolatitkár: Kis Istvánné
Adminisztrátor: Kalmár Ferencné
Technikai dolgozók:
Bálint Béláné, Berkesné
Gyurik Gizella, Chovanecz
Ferencné, Deák Lászlóné, Kiss
Lászlóné, Molnár József, Nagy
Lászlóné, Sáfár Ferencné,
Szijjártó Jánosné, Tóth Tibor.

ISKOLÁNK FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI DÍJAZOTTJAI
Az iskolaszék által adományozott felnõtt és ifjúsági díjak
„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
Penczné Oláh Ibolya tanítónõ
Bíró Jánosné tanárnõ
„SZILY KÁLMÁN-díj”
Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó tanítónõ
Varga Katalin szülõ
„TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
Ifjúsági fokozat
Bognár Lilla 8. a
Nagy Bettina 8. a
Czira Lilla 8. a
Bálint Zsuzsanna 8. b
Sárga Ádám 8. c
„SZÁZSZORSZÉP – díj”
Dobronyi István 7. oszt.
tanuló
„KINCSKERESÕ-díj”
Kelemen Nikolett Kitti 4. a
Bozóky András 4. b
Bálint Anna 4. b
Fejszés Nóra 4. b
Fejszés Dorina 4. c
KOVÁCS GYULA
KIMÛVELT EMBERFÕK
ALAPÍTVÁNY 2005/2006.
Kitüntetésben részesülõ alsó
és felsõ tagozatos tanulóink:

Kanizsai Kitti 1. b
Bóbis Zoltán 2. a
Bárdi Nóra 3. a
Józsa Gyöngyi 4. c
Fekete Rebeka 5. c
Bálint Brigitta 6. a
Felföldi Zsófia 7. a
Molnár Eszter 7. c
Hitoktatók által javasolt
tanulók:
Csõsz Anna 8. a református
Gellér Aliz 8. b katolikus
Múzeum:
Hajma Lajos
3. a
Ungor Izabella 2. c
Pénzbeli támogatás odaítélése:
Tompos Tímea 8. a
Felnõtt:
Frankó Jánosné
igazgató helyettes
Balogh József tanár
AZ ISKOLA ÁLTAL
KITÜNTETETT
8. OSZTÁLYOS
TANULÓINK
8 éven keresztül kitûnõ
1. Sárga Ádám
2. Bognár Lila
Torna
1. Csernák László
2. Hörcsög Barnabás

3. Marozsi Ádám
4. Sárga Ádám

Röplabda
1. Kotán Dorina
2. Kovács Bettina
3. Boudry Mathilde
4. Lévai Adrienn
Atlétika
1. Takács Gyula
2. Jakus Aliz

1.
2.
3.
4.

Mazsorett
Benyovszki Fanni
Nagy Bettina
Hegedûs Beáta
Tercsi Dominika

Néptánc
1. Geiger Zoltán
2. Szabó Ádám
3. Almási Lilla

Hat évig tartó zeneiskolai
munkáért
1. Bálint Zsuzsanna
2. Benyovszki Fanni
3. Subicz Anna

Alsó tagozat
Szokásos házi versenyeinket az idén is megrendeztük.
Októberben került sor a vers-
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6. oldal
mondó versenyre.
Eredmények:
1-2.évf.
3-4. évf.
I. Andrási Viktória 2.c
I. Dudás Anna 3.a
II. Tóth Attila 1.b
II. Farkas Evelin 4.c
III. Kovács Fanni 1.c
III. Csavajda Evelin 4.c
A Szûts József Szavalóverseny Izsákon megrendezett területi
fordulóján Dudás Anna II. helyezést ért el, a megyei fordulón
különdíjat kapott.
Januárban került sor a mesemondó versenyre, melyen a következõ eredmények születtek:
1-2. évf.
3-4. évf.
I. Igács Ferenc 2.c
I. Bárdi Nóra 3.a
II. Prikidánovics András 1.c
II. Peregi Petra 4.b
III. Tóth Attila 1.b
III. Csavajda Evelin 4.c
A Felsõlajoson megrendezésre került
területi versenyen
Prikidánovics András és Bárdi Nóri is II. helyezést ért el saját
korcsoportjában. A tavasz folyamán Bárdi Nóra részt vett még a
Tanítók Egyesülete által Budapesten megrendezésre került I. Országos Mesemondó Versenyen, ahol a IV. helyen végzett.
Februárban a matematika versenyt rendeztük meg három
évfolyamon.
2.évf.
3. évf
4. évf.
I. Langó Zoltán 2.a
I. Sami Máté 3.a
I. Bálint Anna 4.b
II. Kiss Norbert 2.a
II. Bõtös Bettia 3.b
II. Bozóky András 4.b
III. Borsodi Fanni 2.a
III. Árvai Zsanett 3.b
III. Fejszés Nóra 4.b
IV. Bóbis Zoltán 2.a
IV. Hajma Gábor 3.b
IV. Langó Dávid 4.c
V. Jurászik Edina 2.a
V. Virág Noémi 3.a
V. Izsák Zsolt 4.c
Szokás szerint a 3-4. évfolyam elsõ 5-5 helyezettje vett részt az orgoványi
területi versenyen, ahol Bõtös Bettina I., Sami Máté III., Bálint Anna IX.
lett.
Márciusban került sor az anyanyelvi versenyre, melyen a következõ eredmények születtek:
3. évf.
4.évf.
2. évf.

I. Bóbis Zoltán 2.a
I Digner József 3.a
I. Kelemen Kitti 4.a
II. Kiss Norbert 2.a
II. Rõfi Renáta 3. a
II. Horváth Virág 4.c
III. Jurászik Edina 2.a III. Sami Máté 3.a
III. Horváth Hédi 4.c
A Jakabszálláson megrendezett körzeti helyesírás versenyen Digner
József V., Horváth Hédi VI. helyezést ért el. Az országos szervezésû Nyelvész verseny megyei fordulóján Fejszés Dorina (4.c) 10.,
Kovács Fanni (1.c) 12. helyen végzett.
Az olvasás versenyre
áprilisban került sor, az eredmények a
következõk:
2.évf.
3. évf.
4.évf.
I. Bóbis Zoltán 2.a
I.Gréczi Lilla 3.c
I. Bozóky András
4.b
II. Igács Ferenc 2.c
II. Bõtös Betti 3.b
II. Ádám Dóra 4.b
Langó Zoltán 2.a
Dudás Anna 3.a
III. Fejszés Dorina 4.c
III. Rácz Cintia 2.b
III. Digner József 3.a
Az országos szerezésû levezõ versenyeken is szép eredményeket
értek el diákjaink.
SULI- HÓD BT. által indított versenyen Fejszés Dorina (4.c)
irodalomból 2., környezetismeretbõl 6., Izsák Zsolt (4.c) matematikából 4., Molnár Klaudia (4.c) környezetismeretbõl 5., Bozóky
András (4.b) ugyanebbõl a tárgyból 6.,míg Horváth Virág 7. helyen
végzett. Langó Zoltán (2.a) matematikából a 9. helyet szerezte meg.
Jonatán Elsõ Országos Könyvmolyképzõ díjazottjai: Farkas Evelin (4. c ), Fejszés Dorina (4. c), Horváth Virág (4. c), Kiss Norbert
(2. a), Vlaszák Ferenc (3. a) a könyvmolyok mestere. Dudás Anna
(3. a) és Molnár Klaudia (4. c) tiszteletbeli könyvmoly.
Bendegúz Levelezõverseny díjazottjai:
Molnár Klaudia 4. c arany
Hajma Ágnes 1. c arany
Szabó Gergõ 3. c arany
Kovács Fanni 1. c ezüst
Dunai Rudolf 3. c ezüst
Miklovics Paulina 3. c ezüst fokozatot ért el.
Reznerné Viczián Erzsébet
Kállainé Varga Erzsébet alsós munkaközösség vezetõk

Tanulmányi versenyek és
eredmények
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
I. „Szûcs József” megyei szavalóverseny iskolai fordulója
7-8. osztályos korúak:
1. Józsa Tímea 7. b
2. Csavajda Ádám 7. a
3. Varga Regina 7. c
5-6. osztályos korúak:
1. Tóth Renáta5. a, Gál Bence
2. Vida Salome 6. c
3. Fekete Rebeka 5. c

5. b

2006. július 19.

A verseny területi (Izsákon rendezett) fordulóján Csavajda
Ádám 2. helyezést ért el.

Siker

II. A „Nyelvünkben élünk” nyelvi-kommunikációs verseny
iskolai fordulójának gyõztesei:
Józsa Tímea 7. b
Bognár Lilla8. a

Közeledett az 1991. óta
évente megrendezésre kerülõ
Izsáki Sárfehér Napok, a város és a környék lakosságának elismert õszi programja.
Mint mindig, ekkor is az
ünnepséget megelõzõ héten
szavalóversenyt tartottunk az
iskolában. Szokás szerint én
is készültem a versmondásra.
Ez viszont nem akármilyen
megmérettetés volt. A legjobban szavaló tanuló elõadhatta
versét a Sárfehér Napokon
is. Nem is sejtettem, hogy
megnyerem a versenyt. Már
ez magában óriási dolgot jelentett számomra. Lassan közeledett a nagy nap, amikor
az izsáki közönség elé kiállva
verselhetek. Izgalmamat az
is fokozta, hogy testvérvárosunk, Strullendorf küldöttsége is ellátogatott erre az ünnepségre. Kiállva a színpadra elszavaltam Heltai: Szabadság címû versét, amit óriási tapsvihar követett. Öröm
töltötte el szívemet. Soha ilyen
jól még nem éreztem magamat. Ezután a fogathajtás
eredményei következtek. Egy
díjhajtó lépett ki a sorból,
aki II. helyezést ért el. Miután átvette a díjat, a mikrofonhoz lépett. Elmondta, hogy
az imént szavaló kisfiúnak felajánlja ezt a kupát. Szívem
hangosan kezdett verdesni. Ekkora elismerésben még soha
nem volt részem. Kimentem
és Õ átnyújtotta nekem saját
díját. A mûsor után megkerestem,
kezet fogtam vele,
és megköszöntem neki ezt a
nagyon szép ajándékot, amit
még ma is nagy becsben tartok. Ezt követõen az izsáki
és a strullendorfi polgármester is gratulált.
Talán ez volt életem legszebb napja. Ahányszor a kupára nézek, mindig eszembe
juttatatja Dobrovicz Józsefet, akitõl átvettem ezt a gyönyörû elismerést.

Mindketten résztvettek a verseny területi fordulóján, ahol 9.
helyezést értek el.
III. A „Simonyi Zsigmond” Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai fordulójának nyertesei:
5. évfolyam: Fekete Rebeka 5. c
Horváth Hanna 5. c
6. évfolyam: Vida Salome
6. c
7. évfolyam: Csavajda Ádám 7. a
Mészáros Laura 7. b
8. évfolyam: Bognár Lilla
8. a
IV. A „Szép Magyar Beszéd” Kazinczy-verseny gyõztesei az
iskolai fordulóban:
I. korcsoport:
Józsa Tímea
7. b
II. korcsoport:
Bognár Lilla
8. a
V. Iskolai szövegértési verseny
5. évfolyam: Fekete Rebeka 5.
Horváth Hanna 5.
6. évfolyam: Kutas Áron
6.
7. évfolyam: Csavajda Ádám 7.
Mészáros Laura 7.
8. évfolyam: Bognár Lilla
8.

díjazottjai:
c
c
c
a
b
a

VI. A kötelezõ-olvasmány ismereti verseny gyõztesei:
5. évfolyam egyéni: Fekete Rebeka
5. c
csoportos: Gál Bence
5. b
Farkas Márk 5. b
Kovács András 5. b
6. évfolyam: csoportos:

Borbély Flórián 6. a
Bene Ferenc 6. a
Dekkert Péter 6. a
7. évfolyam: csoportos: Ecsedi Richárd 7. a
Forgács László 7. a
Gémesi László 7. a
Kiss Máté 7. a
Peregi Barna 7. a
8. évfolyam: csoportos
Csépe Dorina
8. c
Cséplõ Nikolett
8. c
Varga Ramóna
8. c
Vida Evelin 8. c

Így ünnepeltük a magyar
kultúra napját
1923. január 22-én született meg Kölcsey tollából a Himnusz, ez a nap a magyar kultúra napja.
A költõ 1790-ben, a Szilágy megyei Szõdemeteren született. Középbirtokos nemesi
családból származik. Kortársa
volt Kazinczy Ferencnek, Wesselényi Miklósnak és Kossuth
Lajosnak. Akiket a császári
hatalom perbe fogott, õ ügyvédként vállalta védelmüket,
mivel nemcsak remek költõ,
hanem nagyszerû politikus is
volt.
A Himnusz címû költemény mindvégig Istenhez szól,
azt fejezi ki, hogy Árpád népe
Isten segítségével följutott a
Kárpátok magas hegycsúcsaira, de a haza felvirágoztatása,
védelme a nép érdeme. A vers
alcíme: A magyar nép zivataros századaiból, a cenzúra megtévesztésére szolgált.
2006. január 22-én az izsáki
Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon

7. b osztályos tanulói a kultúra napja alkalmából megemlékezést tartottak. Nem a megszokott módon zajlott az ünnepség, ezúttal nemcsak az
osztály legjobbjai szavalhattak,
hanem a kicsit gyengébb diákok is megmutathatták tehetségüket. A rendezvény szervezõje a magyar tanárunk volt,
aki minden erejét és tudását
a mûsorba fektette. A zenei
aláfestést az ének tanár néninek köszönhetjük. A megemlékezést a magyar Himnusz elszavalásával kezdtük. Ezt követõen híres költõktõl – akik
Kölcsey Ferenc munkásságát
méltatták – idéztünk verseket
a hazáról, a néprõl, a hazaszeretetrõl. A záró vers ezúttal
Juhász Gyula: A himnusz címû
alkotása volt. Az elõadást hatalmas tapsvihar követte.
Az osztály nevében köszönjük ezt a páratlan alkalmat, hogy megmutathattuk a
tudásunkat az egész iskola elõtt.
Józsa Tímea és Bajusz Evelin
7. b

Csavajda Ádám
7. a

Olvasóvá
nevelés
az iskolai
könyvtár
segítségével
Az olvasás nem más, mint
az írásban rögzített beszédegységek értelmes felfogása. A vizuális jelekkel rögzített gondolat
gondolattá alakítása. Az olvasás
gondolkodás, információ és örömforrás. Legalábbis annak, aki
eszközként használja az olvasást, s már nem kell magára az
olvasás technikájára figyelni.
Nagyon fontos, mondhatni
létkérdés a precíz, pontos olvasás. (Gondoljunk csak a humán
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tantárgyak elsajátítására! Akinek
gondot okoz az olvasás, hogyan
tanulja meg az írásban rögzített
információkat?)
A gyerekek iskolába járnak,
elsajátítják az „olvasás tudományát”, ahhoz azonban, hogy elérjék a fent említett szintet,
nem elég csupán az iskolai tanóra. A gyerekeknek példát kell
mutatni, kedvet kell adni az
olvasáshoz! Ehhez együttmûködve, összhangban kell lennie a
családnak, az iskolának és a
könyvtárnak. Meg kell mutatnunk, hogy miért jó olvasni,
milyen szépségeket fedezhetünk
fel, miért is válik örömforrássá
az olvasás.
Könyvtárosként azt tapasztalom, hogy a gyerekek szívesen
járnak könyvtárba, kutatnak,
informálódnak, vesznek részt
rendezvényeken, de ezt csak
bíztatásra, invitálásra teszik,
önállóan nem.
Célom kialakítani a gyerekekben, hogy a könyvtár használata természetes legyen, a
mindennapos feladatok közé
épüljön be. Ehhez természetesen idõ, türelem, rengeteg munka és nem utolsó sorban egy jól
mûködõ könyvtár szükséges.
Igyekszünk minél több oldalról motiválni az ifjúságot.
Lehetõség nyílik arra, hogy a
gyerekek a délelõtti tanítás keretében (bármilyen szakórán),
könyvek közt gyarapítsák könyvtárhasználati vagy más jellegû
tudásukat. Ezt kihasználva, szinte
minden osztály néhány tanórát
(fõként magyar nyelv és irodalom, osztályfõnöki, de kémia órát
is) a könyvtárban tart. A könyvtárhasználati ismeretek elsajátításának „rejtelmeibe” a könyvtáros vezeti be a diákokat, ha
más a tananyag, akkor a szaktanár tartja az órát a könyvtáros
segédletével.
Ezen kívül hagyományosan
minden évben szervezünk a felsõ
tagozatosok részére könyvtárhasználati vetélkedõt, külön az 5-6.
és a 7-8. osztályosok részére.
Ebben az évben a költészet
napját rendhagyó módon ünnepeltük. A Mûvelõdési Házban
Makranczi Zalán színmûvész nem
mindennapi elõadását hallgathattuk meg, aki a kecskeméti Katona József Színházból érkezett. A
versek és a mûvészetek szeretetére buzdított. A hagyományostól
eltérõ módon világított meg néhány alkotást (megzenésítve is
hallhattunk verseket).
Az alsó tagozatosoknak is van
lehetõségük könyvtári órák megszervezésére, amivel élnek is a
pedagógusok. A kisebb korosztály számára a DÖK-nap alkalmából nyílik mód játékos formában számot adni könyvtári ismereteikrõl. A tavalyihoz hasonlóan
idén is a könyvtár volt az egyik
állomása a sorversenynek.
Hiszem, hogy ezekkel az
érdekes, játékos feladatokkal felkeltjük a gyerekek érdeklõdését
az olvasás iránt, kedvet kapnak
a könyvtárlátogatáshoz, ahol korosztályuknak megfelelõ, értékes
irodalommal ismerkedhetnek meg.
Papp Zoltánné Bencze Éva
iskolai könyvtáros

Drámatanítás
az 5. osztályokban

Fontosnak tartom, hogy a
gyerekek az ismeretszerzés mellett cselevésen keresztül valósítsanak meg különbözõ ötleteket, gondolatokat, értékeket, szerepeket.
Ez a tantárgy (modul) tevékenységközpontú.
Nehéz volt év elején a gyerekeknek az alapozó munka, a
gyakorlatokban való elmélyülés, s
sajnos voltak tanulók, akik zavarták az éppen koncentrálót.
Mégis hiszek e módszer pozitív személyiségformáló hatásában, ( kritikai érzék, jellemformálás, tolerancia, önkritika, kommunikáció … ), és hiszem, hogy
segít az emberi kapcsolatok harmonikusabbá válásában. Talán ,ha

lenne folytatás, még eredményesebb lenne! Dráma szakkört is
vezetek. Bár a szakkörnek nem a
színjátszás a fõ feladata, sokat
készültünk és szerepeltünk ebben
az évben. Karácsonykór a Boldog
herceg címû mesét adtuk elõ ( 3
helyen ), mûsort állítottunk össze
farsangra, anyák napjára, pedagógus napra. Sajnos a felsõs tanulók nagyon elfoglaltak, így zömmel harmadik és negyedik osztályosok járnak a foglalkozásokra.
Ezek a gyerekek nagyon lelkesek,
fantáziadúsak, ügyesek voltak,
nyáron pedig mesetáborban folytatják a dramatizálást, a közös
játékot.
Penczné Oláh Ibolya tanító

Matematika versenyek eredményei
/felsõ tagozat/
Öt fordulós levelezõs verseny a kiskõrösi Petõfi Sándor Gimnázium szervezésében
Résztvevõ tanulók:
Makkos Dóra
6. a
Fodor Fruzsina
6. b
Marton Barna
6. b
Péli Kitti
6. b
Szûcs Renáta
6. b
Virág László
6. b
Kutas Áron
6. c
Vida Salomé
6. c
Ecsedi Richárd
7. a
Fodor József
7. b
Józsa Tímea
7. b
Kett Dániel
7. b
Sörös Csaba
7. b
Kutas Kinga
7. c
Vida Dániel
7. c
Csõsz Anna
8. a
A Gimnáziumban rendezett díjátadáson pénzjutalmat és oklevelet kapott Kutas Áron 6.c osztályos tanuló, aki a 6. évfolyam 90
versenyzõje között a 4. helyet érte el; Vida Dániel 7.c osztályos
tanuló, aki a 7. évfolyam 86 versenyzõje közül az 1. helyet szerezte
meg; valamint Kutas Kinga szintén 7.c osztályos tanuló, aki a 3.
helyen végzett.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny – Kecskemét, 2006. február
24. A versenyen Bács-Kiskun megye 131 iskolájának 3250 tanulója
vett részt. Az iskolánkból résztvevõ tanulók eredményei:
5. osztály: 583 versenyzõbõl 168. hely Seres Henrik 5.a
243. hely Horváth Hanna 5.c
256. hely Bárány Ildikó 5.a
355. hely Terecskei Tünde 5.b
372. hely Szombati László 5.a
387. hely Pallagi Fanni 5.a
403. hely Gál Bence 5.b
417. hely Bognár Nóra 5.a
440. hely Geiger Csaba 5.b
6. osztály: 557 versenyzõbõl 379. hely Vida Salomé 6.c
7. osztály: 491 versenyzõbõl 79. hely Vida Dániel 7.c
86. hely Fodor József 7.b
8. osztály: 463 versenyzõbõl 59. hely Bognár Lilla 8.a
173. hely Geiger Zoltán 8.c

7. oldal

Testvérvárosi kapcsolat
Szerencsésen elvégzett feladatokról számolhatunk be. Ebben az
évben testvérvárosunk küldöttségét láthattuk vendégül. 12 tanuló 2
tanár kíséretében töltött nálunk egy hetet.
„Kicsit izgultam, amikor elindultunk Magyarországra, nem
tudtam, milyen lesz majd itt, de most már nagyon jól érzem
magam” – mondta Sebastian Puff, annak a tizenkét tanulóból álló
csoportnak a tagja, aki testvérvárosunkból, Strullendorfból érkezett
hozzánk a diákcsere alkalmával. A gyerekeket Beate Weiß tanárnõ
és Karl Berberich, az iskola egyik igazgatóhelyettese kísérte el
május 23-tól május 30-ig tartó látogatásukra.
De miért is olyan jelentõs Sebastian mondata, hogy a cikk
elejére került? Azért, mert ez a mondat 2006. május 24-én,
szerdán hangzott el, mindössze fél nappal azután, hogy vendégeink
megérkeztek. Sokat elárul ez a pár szó. Elárulja, hogy a gyerekek
milyen gyorsan alkalmazkodnak. Elárulja, hogy milyen a magyar –
az izsáki – vendégszeretet: egy félénk kisfiú fél nap után már jól
érzi magát köztünk. Elárulja azt is, hogy gyermekeink is példásan
vizsgáztak vendéglátásból, a magyar és német tanulók hamar
megtalálták a közös hangot.
Ahhoz, hogy a diákcsere sikeres legyen, természetesen sok
elõkészület, tervezés, szervezés volt szükséges. Ebbõl mindenki
egyaránt kivette a részét: szülõk, gyerekek, tanárok. Köszönet
mindenkinek, aki bármilyen módon elõsegítette a diákcsere sikerét!
De lássuk, mit is kínáltunk vendégeinknek?
Igyekeztünk az itt-tartózkodásukat minél élvezetesebbé és változatosabbá tenni, és természetesen szerettük volna megmutatni
nekik kis hazánk minden szépségét.
Az elsõ napon megismerhették lakóhelyünket, iskolánkat. Élvezetes foglalkozásokon vehettek részt. A második és harmadik napon
a Balaton-felvidékkel ismerkedtek. Nagyon tetszett nekik a kirándulás és a sok túra. A negyedik napon kecskeméti programot
szerveztünk, délutáni fürdéssel, este pedig a Mazsorett Fesztiválon
voltunk vendégek, ami mindannyiunknak emlékezetes élményt nyújtott.
A vasárnap családi nap volt, ez azt jelenti, hogy a német kispajtás
vendéglátó családjával töltötte a napot. A fiúk a fociban találtak
egymásra, de a közös pizzázás is sokat segített a barátságok
kialakulásában. . Az utolsó napra budapesti kirándulást szerveztünk, hogy vendégeink fõvárosunkat is megismerhessék.
Az együtt töltött egy hetet a nyitottság jellemezte. A vendéglátó
tanulók bátran beszéltek németül, szívesen fogadták partnereiket.
Strullendorfi vendégeink pedig nyitottak voltak az újra, az ismeretlenre: szívesen ismerkedtek a magyar nevezetességekkel, de legalább olyan szívesen a magyar ételekkel: Sebastian nagy élménye
volt, hogy pörköltet ehetett, Dennis pedig 17 palacsintát fogyasztott
el egy délután.
Az izsáki gyerekek is sok élménnyel gazdagodtak az egy hetes
„német óra” alatt. Néhány látnivaló is új volt a kirándulások során,
de az idegen nyelv használatának élménye, más országból, más
kultúrából származó emberek megismerése, a feladat súlya, hogy
„Most én vagyok a vendéglátó” – ez mind hozzájárult személyiségük fejlõdéséhez.
A német törvények szerint korábban csak 14 évesnél idõsebb
gyerekek vehettek részt német részrõl a diákcserében. Amióta az
EU tagjai vagyunk, kisebbek is ellátogathatnak hozzánk, mint
ahogy ez most történt. A hozzánk érkezõ gyerekek közül heten
hatodik osztályosok voltak. Érdeklõdõ, kedves, aranyos, könnyen
kezelhetõ kisgyerekek, akiknek viszont honvágyuk volt.

Köszönjük, hogy a tanórák vezetésében segítségünkre voltak
Hambalkó Ferencné és Briglovicsné Janovics Éva. Külön köszönet
Kapás Zoltánnénak, hogy vállalta a kísérõ nevelõ és túravezetõ
szerepét a balatoni kiránduláson.
Elõttünk álló feladat, hogy buzdítsuk tanulóinkat, hogy ápolják
kapcsolataikat partnereikkel és nyelvtudásuk fejlesztésével készüljenek a jövõ évi viszontlátogatásra.
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8. oldal
A csoport kis létszáma miatt (12 fõ) az útiköltség sajnos
nagyon sokba fog kerülni.
Következzen néhány a legszebb élmények közül:

Nekem a Leskowsky-hangszergyûjtemény tetszett a legjobban, mert én is tanulok zenét, és a zenét a magyarok és a
németek egyaránt értik. (Fodor
József, 7.b)
Mindenki nagyon jól érezte
magát, és csak azon vettük észre magunkat, hogy péntek van
és kedden már mennek
haza…(Varga Regina, 7.c)

A hétfõi nap tetszett nekem
a legjobban, amikor Budapesten
voltunk. Nagyon szép volt a
Hõsök tere, a margitszigeti szökõkút, a Mátyás-templom. Amikor hazaértünk, a vendégek
összecsomagoltak. Nadine szomorúan mondta nekem, hogy
holnap már menniük kell haza…
(Cseh Zsuzsanna, 7.a)
Az egy hét valóban gyorsan
eltelt. Gyermekeink azóta az
újabb találkozásokat tervezgetik
és készülnek a jövõ évi viszontlátogatásra.
Úgy érezzük, az idei diákcsere sikeres volt, gyermekeink
tudása gyarapodott, látókörük
tágult, nyelvtudásuk fejlõdött –
és talán ezzel is tettünk egy kis
lépést az Európába vezetõ úton.
Zeke Károlyné szervezõ
Katzenbachné Csengõdi Edit
csoportvezetõ

Tanulmányi versenyek idegen
nyelvbõl
Bendegúz versenyen 2 fõ vett részt, Horváth Hanna 5.c
arany fokozatot, Ádám Edina 6.a arany fokozatot ért el.
Felkészítõ tanár: Csontosné Csõsz Erzsébet
A megyei könyvtár által szervezett angol versenyen 2 hatodikos csoport indult.
A második fordulóig jutottak, eredményes szereplésükhöz gratulálunk.
Izsák’s children:
Gold-team:
Kutas Áron
6.c
Juhász Zoltán
6.c
Kovács Lajos
6.c
Tóth Krisztián
6.c
Papp Krisztián
6.b
Deák Márk
6.c
Sárga Martin
6.c
Juhász Ábel
6.c
Geosics Noémi
6.c
Újszászi Roland
6.c
Felkészítõ tanár: Gera Árpádné
Házi versenyen 5-6. évfolyamon 8 fõ indult, elsõ helyezett lett
Gréczi István 5.b
7-8. évfolyamon indult 6 fõ, elsõ helyezett lett Vida Dániel
7.c
A verseny szervezõje: Szabó Krisztina
Német nyelvbõl a házi versenyen 25 versenyzõ indult kettõ
kategóriában.
5-6. évfolyamon elsõ helyezett lett Vida Salome
6.c
második helyezett lett Lakos Kitti
6.c
harmadik helyezett lett Rácz Imre
6.c
7-8. évfolyamon elsõ helyezett lett Nagy Alexandra
7.b
második helyezett lett Varga Regina
7.c
harmadik helyezett lett Gellér Judit
7.c
Bendegúz levelezõ versenyen részt vevõk
Cseh Zsuzsanna
7. a
ezüst fokozatot,
Papp Ferenc
5. b
bronz fokozatot,
Kamasz Krisztina
7 .c
bronz fokozatot,
Ecsedi Richárd
7. a
bronz fokozatot ért el.
A Bolyai János Gimnázium versenyén a második fordulóba
jutott Cseh Zsuzsanna 7.a.
A Coventry House versenyén 4 tanuló indult, Lakos Kitti 6.c
elsõ helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Katzenbachné Csengõdi Edit
A TITOK levelezõ versenyen 10 tanuló vett részt, második
fordulóba jutott
Bognár Lilla 8. a.
Bendegúz levelezõ versenyen
Digner Anna 6.b
arany fokozatot,
Bognár Lilla 8. a
arany fokozat
Tatár Anikó 8. c
ezüst fokozatot ért el.
A Bolyai János Gimnázium versenyén második fordulóba
jutott Bognár Lilla 8. a, Bálint Zsuzsanna 8. b.
Az Országos Versenyen megyei fordulóba bejutott két nyolcadikos tanuló, Bognár Lilla 8.a, Bálint Zsuzsanna 8.b, Bognár Lilla
a megye legjobbjától 6 ponttal maradt el.
Felkészítõ tanár: Zeke Károlyné
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Sajátos nevelési igényû tanulók
Tagozatunkon az idei tanévben 49 gyermek tanult: 1-23.összevonásban, 4-5. összevonásban, 6.-ban és 7.-ben. 8. osztályunk nem volt. A tanulás mellett
sok érdekes esemény színesítette a gyermekek életét. Az integrációs lehetõségeket kihasználva,
igyekeztünk tanulóinkat
minden programba aktív résztvevõként bevonni, amit a többségi iskola szervezett. Ezen túlmenõen lehetõségeink szerint
eljuttattuk tanulóinkat a speciálisan nekik szervezett házi, területi, megyei országos rendezvényekre is.
Kultúra
- Szeptemberben Százszorszép nemzetközi kulturális fesztiválon vettünk részt Zánkán.
Kerek évfordulót ünnepelt
ebben a tanévben ez a rendezvény . Az „ Értük – Velük”
Egyesület 10 éve hozta létre és
azóta is minden évben megrendezi a sajátos nevelési igényû
tanulók számára ezt a fesztivált,
lehetõséget teremtve arra, hogy
a mi tanulóink is megmutathassák miben tehetségesek. Nagy
esemény ez tanulóink számára
minden évben. Óriási lelkesedéssel és izgalommal készülnek,
de nem csak a mûsorszámok
miatt, hanem mert ilyenkor az
ország minden tájáról találkozhatnak sorstársaikkal és külföldi
gyerekekkel is. Ezenkívül szá-

mos érdekes esemény tarkítja a
három napos programot. Iskolánkból minden évben 15 tanuló
vett részt. A tíz év alatt összesen 79 gyermeket juttattunk el
életében elõször a Balatonhoz.
Mûsorszámaink elsõsorban táncos produkciók voltak. A jelmezek többségét Dókáné Tóth
Margit kolléganõ készítette, a
koreográfiákat Némedi Jánosné
állította össze és tanította be.
Az idei mûsorunkban a 10 év
táncaiból készült mix (cha-chacha, szamba, mulatós, disco tánc,
polka, palotás stb.) került bemutatásra és új elemként a NOX
együttes egyik számára táncoltak. A fesztiválon gyermekrajz
kiállítás is volt, ahová mi is
elküldtük a gyerekek munkáit,
amit Gilyán Margit tanárnõ
segítségével készítettek el. A
beküldött munkák közül 3 tanulónk képét is tárgyjutalommal
díjazta a szakmai zsûri.
A fesztivál után „10 százszorszép év” címmel kiállítást
szerveztünk az iskola zsibongójában , ahol az elmúlt évek
képi és tárgyi emlékeit mutattuk be.
- Az idén Kiskunhalason
rendezték meg a megyei komplex tanulmányi versenyt, ahol
tanulóink 4 fõs csapattal vettek
részt és nyolcadik helyezést értek el.
- „Felfénylõ szavak” címmel

házi szavalóversenyt szerveztünk,
ahol tanulóinknak csaknem a fele
mondott szebbnél szebb verseket. Sajnos a megyei fordulóra
technikai okok miatt nem tudtunk az idén eljutni.
Sport
- Labdarúgásban a megyei
õszi és tavaszi fordulón egyaránt a 9. helyezést érték el a
fiúk. Gréczi Gábor tanár úr
szervezésében tagozatunk már
3.alkalommal adott helyet a „Luca
kupa” elnevezésû megyei teremfoci bajnokságnak. Ezen 10 speciális iskola képviseltette magát.
- Atlétika: a megyei verseny
õszi fordulóján 2 arany, 4 ezüst
érmet szereztek tanulóink, és 3
oklevelet. Tavasszal két arany ,
két bronz érem és három oklevél volt az eredmény.
- A „Kapkodd a lábad” alsós tornaverseny megyei fordulóján a kicsik 4. helyezést értek
el.
- Az alsós terematlétikán 2
ezüst és két bronz érmet sikerült szerezni.
- Az idei közös kirándulást
Székesfehérvárra és Pákozdra
szerveztük, ahol sok érdekes látnivalóban és nagyszerû játékokban volt része a gyerekeknek.
Összességében elmondhatjuk,
hogy nagyon tartalmas, programokban gazdag tanévet zártunk.
Némedi Jánosné
munkaközösség vezetõ

ISK csoportjaink, eredményeik felsorolása
A mozgásra vágyó tanulóink több iskolai sportkörben tehették próbára magukat ebben a tanévben
is. Bebizonyították, hogy szorgalmas, kitartó munkával eredményesen tudják képviselni iskolánkat a
különbözõ sportágakban megrendezett versenyeken.
Atlétika (Szabóné Pápa Edit)
Ebben a sportágban sem osztogatják könnyen a jó helyezéseket. Sajnos egyre kevesebben képesek
egész évben teljes erõbedobással felkészülni a fõleg tavasszal kezdõdõ versenyekre. A mezei
futóversenyen, a népes mezõnyben jól teljesítettek sportolóink. (Csapattagok: Gál Bence, Farkas Márk,
Szabó Gergõ, Virág Dávid, Laczi Bence, Béres Zoltán). A Diákolimpia városi csapatbajnokságán 10.
helyezett lett csapatunk. (Tagok: Gál Bence, Szabó Gábor, Marton Alex, Lestár Krisztián, Cséplõ
Dávid, Petró Máté).
A speciális tagozat megyei atlétika versenyén szép eredményeket értünk el.
* 100 m futásban:
Radics Zsanett
III.
Szenti Kitti
VI.
* Távolugrásban:
Radics Zsanett
V.
Szenti Kitti
V.
Jakab László
IV.
* Kislabahajításban:
Hucsi Katalin
I.
Szenti Kitti
I.
Radics Zsanett
III.
Dobronyi István IV. helyezett lett.
Labdarúgás (Gréczi Gábor)
A Diákolimpia és az Alapfokú Diákversenyek fordulóin a lányokkal csak a III-IV., a fiúkkal
mindegyik korcsoportban játszottunk mérkõzéseket.
Legjobb eredményünk fiú III. korcsoportban a városi III. hely, lányoknál az Alapfokú Diákversenyen elért II. helyezés. Ebben a tanévben újra résztvevõi lettünk a Góliát mozgalomnak. Tavasszal
két III. helyezést szereztünk. A jövõ évben - a diákolimpiák kellemetlen tapasztalatai miatt szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a saját rendezésû versenyekre, melyek remélhetõleg tanulóink
körében is népszerûbbek lesznek. Az idei tanévben több meghívásos versenyen is szerepeltünk. /
Sárfehér Kupa (fiú-lány), Jakabszállás, Akasztó, Orgovány, Lajosmizse (fiú) Bugac, Hetényegyháza
(leány)/. Ezeken a focitornákon többször is dobogós helyezést értek el focistáink!
Röplabda (Prikidánovics Lukács)
Mivel az elõzõ évben röplabdásaink zömét nyolcadikosok adták, így ebben a tanévben teljesen
új csapatot kellett kialakítani. A csapatépítés tükrében az idén kevesebb versenyen vettünk részt, de
a lányok így is megállták helyüket az Alapfokú Diákversenyek és a Diákolimpia fordulóin.
Eredményeink: Alapfokú Diákversenyek városi döntõjén II., a Diákolimpia városi döntõjén IV.
helyezés. Ezen kívül még Szegeden, egy meghívásos röplabda kupán játszottak lányaink, ahol a
középmezõnyben végeztünk.
Csapattagok: Almási Lilla, Boudri Mathilde, Kamasz Krisztina, Kotán Dorina, Kovács Bettina,
Lévai Adrienn, P. Tóth Anita, Vida Salome
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Sporttánc (aerobic) (Szabóné Pápa Edit)

Kosárlabda

Talán a táncosabb mozgások miatt lett egyre népszerûbb, fõleg
a felsõs lányok körében a sporttánc. A zene és a tánc miatt
szívesen járnak az edzésekre, melyek nagyon jó hangulatban
telnek. A különbözõ rendezvényeken való szereplés motiválja elsõsorban a gyerekeket. Mivel sporttáncos versenyek gyakorlatilag
nincsenek, így a városi és az iskolai rendezvényeken léptünk fel:
* Izsáki Sárfehér Napok
* Iskolai farsangi bál, DÖK- nap

Az 2005/2006-os tanévben tovább folytatódott a kosárlabda szakkör, gazdagítva a tanulók sportolási
lehetõségeit. Az év során 23 diák élt ezzel a lehetõséggel, õk rendszeresen részt vettek a szakköri
foglalkozásokon.
Ennek a sportágnak a népszerûsítése érdekében, a Diák Önkormányzattal és az Iskolai
Sportklubbal közösen, harmadik alkalommal is megszerveztük a „Táncsics Házi Bajnokság”-ot. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján két korcsoportban indítottuk a bajnokságot: az
5-6. és 7-8.
évfolyamon. A bajnokságra az 5-6. évfolyamon öt osztály, a 7-8. évfolyamon pedig négy osztály nevezett
be. Az õszi forduló 2005. november 7-tõl, 2006. január 9-ig, a tavaszi forduló pedig 2006. február 6tól március 6-ig tartott. A hetente kiírt versenynapokon alkalmanként 40-45 gyermek mozdult meg, és
nagy lelkesedéssel vetette magát a küzdelembe.
Gondot jelentett, hogy a bajnokság során voltak olyan csapatok, akik nem minden mérkõzésükön
jelentek meg, bár ebben a bajnokságban nem kellett kizárni egy csapatot sem.
A rájátszásra március 13-án és március 27-én került sor, ahol eldõltek a végsõ helyezések:
5-6. évfolyam
I.
SÁRKÁNYOK
(5-6.o)
II.
6.b osztály csapata
III. KÖLYÖK FARKASOK
(5.a)
7-8. évfolyam:
I.
VÉSZMADARAK
(7.o)
II.
IZSÁK UNITED
(8.c)
III. SASOK
(7.a)
A díjak átadására a tanévzáró ünnepségen került sor.
A bajnokság ismételten nagy sikert aratott a gyerekek körében. A következõ tanévben is tervezzük
a házibajnokság megszervezését.
Némedi János kosárlabda edzõ

MÛVÉSZETI CSOPORTJAINK
Torna (Szabó József)
Tornászaink kitartó munkával ebben a tanévben is szép eredményeket értek el. Az Alapfokú Diákversenyek és a Diákolimpia
városi döntõit, valamint az Alapfokú Diákversenyek megyei döntõ-

jét mindkét csapatunk megnyerte. A Diákolimpia megyei döntõjén
az alsósok a II., a felsõsök az I. helyet szerezték meg. A torna
Diákolimpia országos elõdöntõjében alsósaink V., felsõseink III.
helyezettek lettek. Az országos döntõbe csak a
felsõsök jutottak el. VI.
helyezettként zárták a versenysorozatot.
A kiírt versenyek
mellett számos, országos
meghívásos versenyen is
jól szerepeltek tornászaink, mind a csapat, mind
az egyéni összetett versenyekben. /Medve László
Kupa, Rákoskerti Kupa,
Eperföldi Öcsi-Bácsi
Kupa, Bocskai-Vénkert
Kupa, Sárfehér Kupa,
Szársomlyó Kupa, Arany
Kupa, Fazekas Kupa/
Ebben a tanévben a
legeredményesebb versenyzõ az I-II. korcsoportosok között Vida Máté 5.c, a III-IV. korcsoportosok között pedig Marozsi Ádám 8.c osztályos tornász volt.
Csapattagok.
- I-II. korcsoport: Bíró János 3.c, Dunai Rudolf 3.c, Hajma
Tamás 3.c, Langó Dávid 4.c, Szabó Gergõ 3.c, Vida máté 5.c,
(néhány versenyen) Izsák Zsolt 4.c és Józsa László 2.c osztályos
tanulók.
- III-IV. korcsoport: Csernák László 8.c, Cséplõ Dávid 5.c,
Lestár Krisztián 5.c, Marton Alex 5.c, Marozsi Ádám 8.c, Sárga
Ádám 8.c és Szabó Gábor 5.c osztályos tanulók.
Szabó József munkaközösség vezetõ

Zeneiskola
A 2005/2006-os tanév sikeresnek mondható a zeneiskola
életében, annak ellenére, hogy
az új tandíjtörvény miatt ebben
az évben már tíz fõvel kevesebb gyermek iratkozott be, mint
tavaly.
Megrendeztük a szokásos
félévi és tanév végi vizsgahangversenyt és ezeken kívül decemberben az ádventi hangversenyt is. Szeretném megköszönni a Református egyháznak, hogy
helyet adott – nem elõször - a
zeneiskola rendezvényének! A
terem szép díszítése pedig
Muzslai Irén Katalin tanítónõ
keze munkáját dicsérte!
A különbözõ versenyeken is
jeleskedtek tanulóink ebben a
tanévben.
- Vida Máté 5.c. osztályos
tanuló 2005. októberében országos trombitaversenyen vett részt,
ahol okleveles minõsítést kapott
az 1. korcsoportban. Felkészítõ
nevelõ: Honti György tanár úr.
- Bálint Zsuzsanna 8.c. osz-

tályos tanuló 2005. novemberében Kalocsán a „Chopin” zongoraverseny 3. korcsoportjában
kiemelt nívódíjat kapott. Zsuzsi
bizonyította tudását a Kodály
Zoltán Ének-Zenei Iskola Zenemûvészeti Szakközépiskolájában
is, ahová felvételt nyert a zeneiskolai növendékek közül elsõként. Felkészítõ nevelõje: Seres
József tanár úr.
- Kovács Anna 6.a. és Gellér
Alíz 8.b. osztályos tanulók országos népdaléneklési verseny
megyei döntõjén vettek részt
Kecskeméten, ahol 3. és 2. helyezést értek el.
- Az iskola énekkara májusban meghívást kapott Kecskemétre, a Lánchíd utcai Általános Iskolába kórustalálkozóra.
Elkísért bennünket az iskola
citerazenekara, melynek tagjai:
Molnár Dániel 8.c., Sárga Ádám
8.c., Szekeres Gergõ 8.c., Subicz
Anna 8.b. osztályos tanulók, Szõke
Péter tanár úr vezetésével. Az
énekkart furulyán kísérte Honti
György tanár úr.

Néptánc
1999. áprilisában alakultunk meg. Hivatalosan
2000-ben már két csoportunk mûködött, Szõlõfürt
és Mazsola csoport néven. Ma már három csoportunk van, 66 taggal.
* Szõlõmag
* Szõlõszem
* Szõlõfürt
Mivel a középiskolások is visszajárnak az
együttesbe, így hétfõn, szerdán, pénteken és szombaton is tartunk próbákat.
A legkisebbek a Szõlõmagok csoportja óvodás- és alsó tagozatos gyerekekbõl tevõdik össze.
Már önálló koreográfiát is bemutattak a Sárfehér
Napokon és az iskolai bemutatón. Célunk ebben
a csoportban, hogy megszeressék a néptáncot.

Nevelõi
munkámat
Prikidánovics Lukácsné Orsika
segítette a kórustalálkozón. Köszönöm az anyagi segítséget, az
útiköltség kifizetését, melyet az
Izsákért Közalapítvány fizetett
a kórus részére!
A zeneiskolás és énekkaros
gyerekek érdeme, hogy színesebbé varázsolják az iskolai és
a városi ünnepségeket is. Nincs
olyan iskolai rendezvény, ahol
ne vennék igénybe az õ tudásukat.
Márciusban Goncsarova
Natalja Nyikolajevna tanárnõ
búcsúhangversenyt adott a tanítványaival. Köszönjük a két
éves munkáját! Visszatért Farkas Orsolya tanárnõ, aki folytatja a hegedû és a szolfézs tanítását. Munkájához sok sikert
kívánunk!
Az iskolai megmozdulásokat,
versenyeket, hangversenyeket a
Kölyök TV. mûsora közvetíti,
melyet Némedi János készít el.
Bíró Jánosné

munkaközösség
vezetõ

A Szõlõszem és a Szõlõfürt csoport már
komoly néptáncos múlttal rendelkezik.
Az idei tanévben az országos versenyeken
való részvételt helyeztük elõtérbe.

X. alkalommal rendezték meg a Gyermek
Néptáncosok Országos Szólótánc Fesztiválját,
Szolnokon. A szolnoki elõdöntõbe nyolc versenyzõt készítettek fel a mûvészeti vezetõk, négy
gyermek bejutott az Egerben megrendezésre kerülõ döntõbe. Ezen a fesztiválon közel 670 versenyzõ indult, az ország különbözõ részeirõl. A
nyolc izsáki versenyzõbõl, Bács-Kiskun megyébõl
egyedülállóan, négy gyermek bejutott a legjobb
nyolc közé. Név szerint: Tóth Anett, Hajma
Zsolt, Tóth Tamás, Kovács Edina.
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A kecskeméti III.
Megyei és Ifjúsági Néptánc Gála, Tavaszköszöntõ címmel megrendezett
rendezvénysorozatán is
szerepeltünk. Ennek a
programnak az elõselejtezõje Kiskõrösön volt. Az
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület országos fesztiválján a Szõlõszem és Szõlõfürt csoportot is indítottuk. A
Szegeden megrendezésre
kerülõ döntõre március közepén került sor. A két
napon át tartó rendezvénysorozaton hazai és
külföldi csoportok is versenyeztek. Szereplésünk
sikerességét bizonyítja a
meghívás, amelyet a szegedi Nemzeti Színháztól kaptunk. Felkérték együttesünket a Gála mûsoron való szereplésre, amelyet a
zenekari és utazási költségek miatt nem tudtunk vállalni.
A szõlõszem csoport a „Jaj, anyám” címû koreográfiával
bejutott az Örökség Gyermek Néptánc Egyesület által rendezett
Országos Fesztiválra.
Rendszeresen rendezünk táncházakat, ahova nemcsak néptáncos gyerekek járnak. Az egyik legsikeresebb az a táncház volt,
ahová mesemondót hívtunk, és Fodorné Bálint Éva vezetésével
kézmûves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek.
A néptánc a felnõttek, a gyerekek és a fiatalok körében
elismert lett. Közvetíti azokat az értékeket, amelyek nélkül a
magyar kultúra elképzelhetetlen.
Gyermekeink csak úgy lehetnek európai uniós polgárok, ha
ezt a kultúrát ápolják, a magyar zenében, a magyar táncban
örömüket lelik.
Az együttes mûvészeti vezetõi: Lukács László és Lukácsné
Haránt Eszter
Molnárné Tóth Ibolya csoportvezetõ

Társastánc
A 2005/2006-os tanévben 45
gyermek iratkozott be a Classic
Alapfokú Mûvészeti iskola társastánc szakára. A tanév végére 12
ember lemorzsolódott, a többi
tanulónak sikerült elsajátítani az
elsõ, második ill. harmadik osztály tanmenete szerint meghatározott táncokat, viselkedéskultúrát és balett alapokat. A végzett
gyerekek következõ osztályba léphetnek.
Ebben a tanévben lehetõség
nyílott a társastáncoktatásnak arra,
hogy különbözõ mûvészeti iskolák
keretein belül versenyezhessenek a gyerekek.
2006. május 20-án rendezték meg Sátoraljaújhelyen a három
napos Országos Minõsítõ Fesztivált. A szorgalmas és ügyes tanulókkal itt részt vettünk két korcsoportban: „gyermek” és „junior” Ies kategóriákban, latin-amerikai táncok közül Cha-Cha-Cha formációt tanultak meg a gyerekek. Mindkét csoport bronzminõsítéssel térhetett haza.
A Gyerek csoport tagjai:
Dunai Rudolf István, Józsa
Gyöngyi, Gréczi Lilla, Huszta
Denisz, Juhász Csenge, Dezsõ Mónika, Horváth Hanna, Horváth Hédi, Csavajda
Evelyn, Kovács Réka, Németh Ramóna, Bálint Anna
A Junior csoport tagjai: Perity Márton, Gera Zsuzsanna,
Perity Bálint, Benyovszki Fanni, Müller Péter, Bálint Brigitta,
Beszedics Ferenc, Horváth Brigitta, Csavajda Ádám, Józsa Tímea,
Peregi Barna, Peregi Petra, Horváth Gábor, Kovács Bettina,
Dunai Arnold, Bognár Lilla
Május 28-án Hódmezõvásárhelyen a Sas Szálló báltermében
került megrendezésre egy formációs verseny, ahol a nagyobbik
csoport vett részt, és egy elsõ hellyel és egy kupával lett gazdagabb.
A kellõ munka és a szorgalmas tanulók igyekezete meghozta a
méltó elismerést ez által is. Ez úton szeretnénk megköszönni
Hambalkó Ferenc igazgató úrnak, Gera Árpádné Marika igazgató
helyettes asszonynak és a szülõknek az áldozatos segítséget, támogatást.
Stenczel Ferencné és Kónya Péter tánctanárok

Izsák Város Mazsorett
Csoportjainak tevékenysége
2005 szeptemberétõl
2006 júniusáig
Létszámunk:
1. Csillagocskák: ovisok és
elsõsök, októberben indultak 12
fõvel.
2. Bóbiták:
második és
harmadik osztályosok 12 fõ.
3. Kolibrik: negyedik osztályosok 13 fõ.
4. Sindyk: ötödik, hatodik
osztályosok 12 fõ.
5. Tinik: hetedik, nyolcadik osztályosok és középiskolások 12 fõvel.
- 2005. szeptembere a Sárfehér Napokra való felkészüléssel telt el. Minden csoport felvonult a fõutcán Csongrád Város Fúvószenekara kíséretében,
majd mûsort adott a szabadszállási mazsorettekkel együtt a
fõtéren.
- Október elején óvodásokból és elsõsökbõl megalakult a
legkisebbek mazsi csoportja, a
„Csillagocskák” nagyon ügyes,
eleven és vidám kis csapat.
- Október 8-án a „Tinik”
Ágasegyházán léptek fel.
- Október 22-én a „Kolibrik”
Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon vettek részt Kiskõrösön,
ahol bronzminõsítést kaptak.
- December 3-án a Kolibrik Kiskunfélegyházán ezüstminõsítést kaptak az Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválon.
- December 9-én hangulatos Mikulásbulit rendeztünk két
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igazi Mikulással, sok szép krampusszal és vidám mûsorral.
- Március 4-én a „Tinik”
Kecskeméten, a Vadászbálon léptek fel.
- Március 18-án a „Bóbita”
csoportot vittük elsõ nagy Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztiválra, ahol bronzminõsítést
szereztek.
- Március 26-án a „Tinik”
is beneveztek a III. korcsoporthoz, valamint a „Kolibrik” az I.
korcsoporthoz Debrecenbe, az
egyik legnehezebb Országos
Minõsítõ Fesztiválra. A „Tinik”
a saját korcsoportjukban ezüst,
a „Kolibrik” az I-es korcsoportban arany minõsítést kaptak.
- Május 13-án minden csoportom fellépett az iskolai Gálán.
- Május 27-én nagysikerû
Fúvószenekari és Mazsorett
Fesztivált tartottunk Iszákon.
Szerepelt:
- Csongrád Város Fúvószenekara
- Kiskõrös Város Fúvószenekara
- Solt Város Ifjúsági Zenekara
- Kiskõrös Város Mazsorett
csoportja
- Solt Város Mazsorett Csoportja
- Szabadszállás Város
Mazsorett Csoportjai
- Izsák Város Mazsorett
Csoportjai
Ezen a fesztiválon jól látszott eddigi munkánk eredmé-

nye. Minden csoport az életkorának megfelelõen, kitûnõen teljesített. Minden mazsorettes
szorgalmasan gyakorol, szívesen
eljár edzésekre, melyek családiasak és jó hangulatúak. Köszönöm mindazoknak, akik segítenek abban, hogy még színvonalasabban tudjunk dolgozni és
alkotni! Köszönöm a sok segítséget VII. Fúvószenekari és
Mazsorett Fesztivál megszervezéséhez:
* Izsák Város Önkormányzatának, kiemelve Mondok József Polgármester Urat.
* A Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Mûvészet
Oktatási Intézmény és Diákotthon vezetésének, személy szerint Hambalkó Ferenc Igazgató
Úrnak.
* A Sportcsarnok dolgozóinak.
* Közvetlen kollégáimnak,
Reznerné Viczián Erzsébetnek.
* Minden vállalkozónak és
magánszemélynek, aki bármiben
segített a szervezésben.
* Azoknak a szülõknek, akik
támogatták, segítették ezt a rendezvényt.
* Nagy-nagy szeretettel köszönöm minden mazsorettesemnek, hogy egész évben szorgalmasan dolgoztak, és ilyen szép
eredményeket értek el!
Mindenkinek jó pihenést
kívánok a nyári szünetre!
Dr. Sõreghiné Muladi Ildikó
csoportvezetõ

Sítábor a 4. c osztállyal

Az immár hagyománnyá vált
sítáborba osztályunk is nagy
izgalommal készült.
Lassan „anekdotává” vált a
szülõk között az a történet, ami
több hónapon át, így kezdõdött
a 4. c-s otthonokban:
- Beszélgessünk!
- Mirõl? – kérdezi a mit
sem sejtõ szülõ.
- A sítáborról! – csillan fel a
gyermek szeme, már nem elõször.
- Hagyjál már a sítáborral,

még el sem mentetek és már fél
éve errõl beszélgetünk!- morgott a
felnõtt.
Ez a kiragadott történet
megmutatja, milyen hatalmas
hévvel, kedvvel indultunk neki
egy korai, havas hajnalon.
A hosszú út után elfoglaltuk
szobáinkat, és elindultunk felderíteni a környéket. A többi
napunk a síelésen kívül sétával
és fürdéssel telt.
Várakozásainkat is felülmúlta az, amit ez alatt az idõ alatt
kaptunk. Rengeteget tanultunk,
fõleg egymástól. Arról, hogy hogyan kell leküzdenünk együtt az
akadályokat, hogyan biztassuk,
segítsük, vigasztaljuk egymást.
Az összetartás jobban erõsödött
bennünk, mint az elmúlt 3 évben bármikor.
Mindemellett persze, nem
elhanyagolandó tény az sem, hogy

megtanultunk síelni. A hozzáértõk szerint nem is akárhogyan!
A csoportok a 4. napon ülnek
elõször felvonóra, mi már ezt a
2. napon megtettük.
Jókedvünket az is fokozta,
hogy az idõ napos, a hó tökéletes volt.
Mi, az ott lévõ pedagógusok és az itthon maradt szülõk
is büszkék lehetünk, hiszen a
gyerekek rendkívül ügyesek,
jólneveltek voltak.
Ha az osztályunkat megkérdezi valaki, milyen volt a sítábor,
akkor azt válaszolják, akár már
most is visszamennének…
Addig is csak két tény vár
megoldásra; van még hátra egy
év, és spórolni is kellene egy
kicsit!
Balogh Zsuzsanna
4. c osztályfõnöke
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2006. július 19.

Erdei iskola

11. oldal

Továbbtanulás

Mint minden esztendõben idén is erdei iskolába mehettek a harmadikosok. A gyerekek által
nagyon kedvelt forma lehetõséget teremt arra, hogy a megszokott körülményekbõl kilépve, természetes környezetben
ismerkedjenek meg a tanulók néhány, a tananyagban tárgyalt témával. Az idei program a természet- és környezetvédelem jegyében telt. A gyerekek elkötelezett szakemberektõl
kaptak ismereteket e témában. Reméljük, hogy ezeket a
késõbbiekben, a gyakorlatban is használni fogják. Az alábbiakban három kisdiák írásával mutatjuk be az idei, május
15-19-ig, a börzsönyi Magyarkúton szervezett erdei iskolát.
Fodorné Bálint Éva 3. a, Máyer Mihályné 3. b, Vargáné
Nagy Katalin 3. c osztályfõnökei

Élményeim az erdei iskoláról
Elérkezett az a nap, amire már minden harmadikos nagyon várt. Hétfõ reggel 7 órakor
elindultunk Magyarkútra. Hosszú volt az út, mert délután értünk a szálláshelyre.
Kicsomagoltuk a ruhákat, és megnéztük a faházakat. Kedden volt az elsõ túránk Királyréten.
Gyalog mentünk a vasútállomásra, és már ott várt minket a vonat. Amikor odaértünk, elõször a
királyréti Hotel parkjába mentünk, ahol sok érdekes dolgot láttunk. Sokféle állatot, horgásztavat, és
kõbányát is néztünk, ahol vörös köveket találtunk. Aki akart, az szedhetett belõlük. Királyréten nekem a kõbánya tetszett legjobban. Ez
történt a második napon. Szerdán tereptani
ismereteket hallgattunk meg. Utána íjászatra
mentünk ahol egy ügyes ember beszélt errõl
az érdekes dologról. Megmutatta, hogy milyenek voltak az íjak régen, és hogy használták
azokat. Kis idõ után rossz idõ kerekedett, és
a fogadóban folytatta a bácsi a tanítást. Amikor elmondott mindent, akkor mi is próbára
tettük tudásunkat az íjászattal. Volt, akinek
már elsõre sikerült, de volt akinek még egy
kicsit gyakorolnia kell. Az íjászat után, hogy
meg lehessen különböztetni az egyik osztályt a
másiktól, elkezdtünk batikolni. A tanárok megfõzték a batikolt kendõinket, mi pedig kiterítettük õket száradni. Eljött az este, a várva várt éjszakai
túra. Gábor bácsi elõször az erdõrõl beszélt, utána pedig mindenki fogta a zseblámpáját és
elindultunk a sötétségbe. Hallottuk a madarak csiripelését, az erdei állatok zaját. Vezetõnk az
állatokról is olvasott. Volt bátorságpróba, ami nagyon félelmetes volt. Amikor a szállásunkra mentünk
visszafelé, akkor nagyon sáros volt az út, így aztán nagyon sokan elestünk. Sarasak lettünk, de nem
törõdtünk vele. Csütörtök reggel szép élmény várt ránk, mert elmentünk egy hajókirándulásra.
Gyönyörû, nagy hajóval utaztunk. Sok hegyet pillantottunk meg. A parton kagylókat szedtünk. A
sétahajókázás után indultunk el a solymászatra. Csodálatos madarakat nézhettünk meg, akik mutatványaikkal bûvöltek el minket. Eljött az utolsó este a táborban, amikor egy nagy tábortüzet
rendeztünk. Dalokat énekeltünk, és pezsgõt ittunk. Beszélgettünk, és közben jókat mulattunk. Miután
pénteken felkeltünk, összepakoltunk és elindultunk Budapestre. A Hõsök terén sétálgattunk, utána a
Magyar Mezõgazdasági Múzeumba látogattunk el. Itt is nagyon szép dolgokat láttunk.
A nézelõdés után indultunk el haza, Izsákra. A buszon már mindenki fáradt volt. Nagyon jól
éreztük magunkat, és igazán szép élményekkel tértünk haza. Én máskor is szívesen elmennék oda.
Lakos Bettina

3. c

Erdei iskola Magyarkúton
A mai napon elmondhatom magamról, hogy kiálltam a
tábori hétpróbát. Hogyan érdemeltem ki ezt a címet ? Öt
napig erdõlakó voltam Magyarkúton az osztálytársaimmal
együtt. Az elsõ igazi megpróbáltatás az volt, hogy el kellett
válni a családomtól. A Börzsönyben töltött idõ alatt nemcsak a táj kápráztatott el bennünket, hanem számtalan
programlehetõség is, amit a tanító nénik állítottak össze
nekünk. Volt íjászat, utazás erdei kisvasúttal, éjszakai túra,
solymászat és dunai hajókázás. Megismerkedhettünk az
erdõ élõvilágával, kincseket gyûjthettünk. Próbára tehettük
teherbírásunkat az erdei túrák alkalmával. Ellátogattunk
Királyrétre, és megnéztük az ottani kõfejtõt. Szállásunk, ami faház volt, csak titkos jelszóra nyílt.
Utolsó nap Budapesten, a Mezõgazdasági Múzeumban jártunk. Örülök, hogy részt vehettem ezen a
kiránduláson, és nem csak könyvbõl kellett megtanulnom a természet titkait.
K. Szabó Árpád

3. a

Iskolánk 8. évfolyamának létszáma:

8. a – 17 fõ
8. b – 19 fõ
8. c – 21 fõ
össz.: 57 fõ
A tanulók korlátlan számú jelentkezési lapot adhattak be, nálunk ez
így alakult:
1 középiskolát jelölt meg
1 fõ
2 középiskolát jelölt meg
6 fõ
3 középiskolát jelölt meg 24 fõ
4 középiskolát jelölt meg 19 fõ
5 középiskolát jelölt meg
5 fõ
6 középiskolát jelölt meg
1 fõ
7 középiskolát jelölt meg
1 fõ
A felvételi vizsgák után 2006. május elején kapták meg a tanulók az
értesítést arról, hova vették fel õket.
1. helyen megjelölt tagozatra felvettek száma:
35 fõ
2. helyen megjelölt tagozatra felvettek száma:
9 fõ
3. helyen megjelölt tagozatra felvettek száma:
8 fõ
4. helyen megjelölt tagozatra felvettek száma:
3 fõ
5. helyen megjelölt tagozatra felvettek száma:
2 fõ
Szeptembertõl az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat
diákjaink:
gimnáziumban tanul tovább
12 tanuló
szakközépiskolában tanul tovább
28 tanuló
szakiskolában tanul tovább
17 tanuló
Dr. Turainé Lakatos Edit pályaválasztási felelõs

Diákönkormányzat
Diákönkormányzatunk mindig fontos feladatának tartotta, hogy a diákok
érdekének képviselete mellett, tevékenységei között helyet kapjon a közéletiségre nevelés, a szabadidõ kulturált eltöltésére szoktatás. Ennek szellemében
szerveztük programjainkat.
Az év során folytattuk az osztályok közötti pontversenyünket, kéthavonta
megjelentettük az iskolaújságot, szépítettük faliújságjainkat, szerveztük kosár, foci- és zsinórlabda bajnokságunkat. Az év folyamán többször (õsszel, télen
és tavasszal) csábítottuk a szabadba az osztályokat. A havonta megtartott
diáktanácsülésen beszéltük meg a felmerült problémákat,feladatokat.
Az õszi hónapokban kisállatok bemutatkozóját bonyolítottuk le. A településünkrõl készített rajzokból kiállítást rendeztünk. Õszi versekhez készítettünk
színesebbnél színesebb illusztrációkat.
A karácsony közeledtével ismét megrendeztük a már hagyományosnak
mondható jótékonysági ruha- és játékgyûjtést. A fiatalabbak meseíró pályázatunkon mérhették össze tehetségüket a télen. Tavasszal a versíró pályázaton
tehették próbára magukat. A téli hónapok programjaihoz tartozott az egyre
népszerûbb „ Tamba „ bajnokság is. A könyvtárhasználati vetélkedõn iskolai
könyvtárosunk által összeállított feladatokkal birkózhattak meg az osztályok
képviselõi. Kedves kis ajándékokkal lephettük meg szeretteinket karácsonykor
és húsvétkor, melyeket az ajándékkészítõ délutánjainkon készítettünk el. A
farsangi bált a már megszokott érdeklõdés övezte, a gyerekek lelkesen
készültek a jelmezes felvonulásra és a tátikára.
Tavasszal a bolhapiacon és a plüss maci kiállításon nyüzsöghettünk. A
papírgyûjtés a lelkes tanulókat és a szülõket egyaránt megmozgatta. Hónapokon keresztül készültek a gyerekek a májusi bemutatkozó mûsorra, melyen az
idén a zenés mozgás dominált. A város lakossága megtekinthette a néptáncosok, mazsorettesek, versenytáncosok, sporttáncosok és a karatésok mûsorát.
Sajnos nem volt akkora az érdeklõdés iránta, mint reméltük és vártuk, pedig
a gyerekek hosszú idõn át tartó felkészülésének eredményét tekinthették meg
azok, akik megtiszteltek jelenlétükkel. Az évet a DÖK-nappal zártuk, ahol az
év értékelésére, a jutalmak kiosztására került sor. A délelõttöt játékos versenyekkel folytattuk.
Reméljük a tanév folyamán minden diákunk talált olyan programot, amely
maradandó élményt nyújtott számára.
Szabóné Pápa Edit DÖK vezetõje

FAGYI, FAGYI
Június 15-én nemcsak a tanév utolsó napjának örülhettünk,
hanem annak is, hogy Sáfár István fülöpszállási vállalkozó felajánlásának köszönhetõen egy jót fagyizhattunk is. Az általános iskola
minden tanulója ingyen kapott egy adag fagylaltot a Szabadság téri
cukrászdában, így aztán lelkesen kóstolgattuk a különbözõ ízû
fagylaltokat. Ezúton is köszönjük Sáfár István vállalkozónak a
felajánlását, és ajánljuk a finom fagyit mindenkinek.
Sörös Laura 6. c osztály tanulója

NYEREGBEN A 6. c

Erdei iskolában voltunk
Egy napsütéses hétfõi reggelen indultunk iskolánk
elõl, miután elbúcsúztunk szüleinktõl.
Délután kettõ óra körül értünk Magyarkútra. Faházakban laktunk, volt játszótér és röplabdapálya is. Nem
messze kis patak folydogált. Elsõ este éjszakai túrára
mentünk. Kedden a kisvasúttal kirándultunk. A gyaloglásban lábaink elkoptak. Szerdán hajókázni indultunk a
Dunakanyarba. Délután hegyrõl is megtekintettük a
folyó szépségét. Csütörtökön egy közeli erdõben túráztunk. Délután íjászkodtunk. Vacsora elõtt a solymász
mutatta meg érdekes madarait. Pénteken a csomagolás után Budapestre mentünk a Vajdahunyadvárba.
Délután a sok élménnyel együtt, izgatottan indultunk el hazafelé.
Köszönjük János bácsinak és feleségének a szíves vendéglátást, Tanítóinknak a szép emlékeket.
Ferenc Botond 3. b

A gyereknapon, június 6-án osztályom biciklire pattant, és elindult az
El Bronco Ranch-ra. Utunk a Nemzeti Park területén vezetett keresztül, így
megcsodálhattuk a most nyíló virágokat, a szélben hajladozó árvalányhajat, és
még egy teknõssel is találkoztunk. Egy óra hosszú fárasztó kerékpározás után
érkeztünk meg a Matyóba. Itt várt ránk az El Bronco Ranch vezetõje, Pál
Zoltán, aki körbevezetett minket. Megsimogathattuk az idei és tavalyi
csikókat, megcsodálhattuk a versenylovakat, megismerkedtünk a lovasoktatás
feltételeivel. A kancák karámjából alig bírtunk eljönni, olyan barátságosan
körbevettek bennünket a lovak és várták a simogatást. Vezetõnk sokat
mesélt a lovakról, mindegyiket név szerint bemutatta, külön a kedvenceit is.
Közben a lótenyésztésrõl is sok mindent megtudtunk. Rövid játék után
indultunk hazafelé. Útközben végigbicikliztünk valamennyi utunkba esõ pocsolyán, így sárosan, de élményekben gazdagon tértünk haza.
Köszönjük Kurcsics István tulajdonosnak és Pál Zoltánnak, a ranch
vezetõjének a szívélyes fogadtatást.
Vida Salome 6. c osztály tanulója
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12. oldal

Szabadidõ a napköziben
A napköziben dolgozó nevelõ számára a legszebb, de
legnehezebb része a napnak, hogyan tud igazán otthont
teremteni és oldottságot biztosítani, a szépnek, a jónak a
befogadására.
Ennek az idõszaknak a tervezése közösen történik a
gyerekekkel, úgy, hogy megmaradjon a szabadságérzetük,
amely talaja az alkotókedvnek, örömnek. Sellyei János azt
mondta: „Az ember élete akkor válik boldoggá, ha kiteljesítheti önmagát.” Ahhoz, hogy kulturáltan, jól ki tudja tölteni
ezt a gyerek, közvetve vagy közvetlenül irányított foglalkozásokon meg
kell erre tanítanunk.
Igényessé kell nevelnünk szórakozásmódjukkal, környezetükkel, társaikkal
szemben.
A gyerekekre
gyakorolt hatások
közül legelsõ helyen
a mûvészetek nagy csokra áll, hiszen az ezekbõl áradó
erõkre a legérzékenyebbek a gyerekek. Mint a szivacs, úgy
isszák be a zene, a képzõmûvészet, az irodalom által
nyújtott élményeket.
Feldolgozzák, azonosulnak és élnek vele.
A napközi otthon szabadidõs programjában a mûvészetekkel történõ nevelés szinte állandóan megtalálható. A
nevelés minden területére impulzust ad, és hatására gazdagodnak a gyermek személyiségjegyei. Védõszerként is
felfoghatók a mindennapok során ért negatív élmények
ellen, amit gyakran még a tömegkommunikációs eszközök
is továbbítanak tanulóinkhoz.
A mûvészeti alkotás élvezése sohasem jelent passzivitást, mindig aktív cselekvéssel jár együtt, legyen az
zenehallgatás vagy dalolás, rajzolás, vagy képzõmûvészeti
alkotásban való gyönyörködés, versolvasás vagy szavalás.
Csoportomban gyakran játszottak a gyermekek énekes
játékokat, mondókával olvasták ki, hogy ki legyen a fogó,
vagy ki legyen a rögtönzött mûsor következõ elõadója. A
szervezett társasjátékok majdnem mindegyikéhez tartoztak
mondókák, kiolvasók, játékba hívó és játékvégzõ versikék
(„Káposzta laza, elmegyünk haza ….” ). Kedvelték a hintázó
ritmusára
( terjedelme a hintázás idõtartamát szabta meg ) a
hintázó mondókát. A szórakoztatás kölcsönös volt, a hintáztató végén szerepet kellett cserélni.
Ha elmondtam egy általam szépnek talált verset,
megkérdeztem, tetszett-e nekik is, mit éreztek, amikor
hallgatták, s van-e, aki esetleg szívesen meg is tanulná. (
Természetesen ezek néhány versszakos, rövid gyermekversek voltak ). Aki igen, az fogja meg a bal kezével a jobb
fülét ! Hát ezt látni kellett volna! Azt, hogy a gyerek
szeretné-e megtanulni, egy pillanat alatt eldönti, de amíg
megérti a feladatot, és végrehajtja … Aztán egymásra
nézünk, jót kacagunk, és már tanultuk is a verset. Mert
legtöbbször mindenki akarta. ( Elõfordult már, hogy volt, aki
nem vett részt ebben, és ülve maradt. Bár azt hitte
kimaradt, mégis figyelte a többieket, s így „akarata ellenére” õ is megtanulta ).
A memoriter sokkal könnyebb volt, ha a gyerekekkel
együtt mozgássort is kitaláltunk hozzá, s ezzel kísértük a
verset, mondókát. A megszerzett tudásra nagyon büszkék
voltak, fõleg, ha a vállalkozó el is mondhatta. Ilyenkor nagy
taps volt a jutalom.
A játékfoglalkozások során arra törekedtem, hogy minél többféle módon mérhessék meg magukat a szellemi és
mozgásos tevékenységek során, hogy kikapcsolódjunk,
hogy aktívan pihenjünk. Különösen kedveltek voltak a
fejtörõk, a „puzzle” kirakók, a nyelvi játékok, a sportjátékok.
Általában is igaz, hogy a játék az a tevékenység, ami a
gyerekek lételeme, s amire bármikor könnyen rávehetõk.
A játékot kettõsség, ambivalencia jellemzi. Alig különbözik
a mindennapi élettõl, mégis egészen más. Amikor játszik,
szabadnak érzi magát, olyasmire képes, amire egyébként
nem, mégis minduntalan korlátokkal, határokkal kell találkoznia. Nem kell tartania kellemetlen követelményektõl
vagy büntetéstõl, mégis alá kell vetnie magát bizonyos
céloknak és feladatoknak ahhoz, hogy a közös játék örömteli
és szórakoztató legyen!
„Iskolán kívüli programok” keretében nagyon szeret-

ték „felfedezõ útjainkat” is. Jólesett nekik a megszokott
környezetbõl kimozdulni. Ilyenkor mindig valamivel (ismerettel, élménnyel, tapasztalattal, gyûjtött terménnyel) gazdagabban tértünk haza.
Iskolán kívül más jellegû programjaink is voltak. Már
az elsõsöket is elvittem kiállításra, hangversenyre. A tanév
során jó kapcsolat alakult ki a gyerekeknek hangszeres
zenét tanító tanárokkal (Erzsike nénivel, Gyuri bácsival).
Márciusban résztvettünk Goncsorova Natalja Nyikolajevna
tanárnõ búcsú hangversenyén, ahol csodálatos érzelmekkel
töltötte fel szívünket a gyönyörû hegedûjáték. Ez a közösen
átélt zenei élmény sajátos örömforrás volt számunkra.
Az elsõ osztály kezdetétõl szükséges és fontos valamilyen más, a tankönyvön kívüli olvasnivaló is. Csoportomban
ezt a szerepet a „Tappancs” és a „Boa” c. újság töltötte be,
nagyobb osztályokban a „Tudorka”, a „Tarka-barka”, a
„Szivárvány”.
Lehetõséget teremtve a szép befogadására, már a
tanév elején ellátogattunk az iskolai könyvtárba, ahol Éva
néni ( Papp Zoltánné ) bemutatta a könyvek csodálatos
birodalmát, elmagyarázván a
könyvkölcsönzés
minden csinjátbínját. A tanév
végére a könyvtár már ismerõs
területként –
szinte csoporttulajdonnak számított. A gyerekek könyvek
iránti szeretete,
érdeklõdése is
fokozódott. Látván ezt a szülõk, nem sajnálták a pénzt
könyvekre kiadni. Sokan már szép kis magánkönyvtárral
rendelkeznek. Öröm volt látni azt a boldogságot az arcukon,
hogy könyveket kölcsönözhettek ki a könyvtárból, és
hozhattak be otthonról is, amikbõl társaiknak találós kérdéseket, verseket olvashattak fel. Nagyon szerették a meséket is. Év elején én olvastam nekik, év vége felé már õk
olvastak nekem és társaiknak. Öröm volt hallgatni õket.
Csalódottak voltak, amikor május végén megtudták,
hogy nyáron az iskolai könyvtár zárva lesz, de hamar
felragyogott a mosolyuk amikor értesültek Éva nénitõl,
hogy az iskolai könyvtár mellett lévõ városi könyvtár tárt
ajtókkal várja Lenke néniékkel az olvasni szeretõ gyerekeket.
Kedvelt tevékenységeink közé tartoztak a manuális
foglalkozások is, ahol mindig jó kedvvel, s jóízûen dolgoztak. A kész munkáknak együtt örültünk. A használati és
dísztárgyakat, valamint az ajándékokat, játékokat aznap haza
is vihették. Nagyon kedvelték és várták a péntek délutáni
klubnapközis foglalkozásokat is, ahol a papírmûvészet korán
kifejlõdött ágával, az origamival ismerkedtek meg, mely szó
papírhajtogatást jelent.
Az origami a kézügyességet, a figyelem összpontosító
képességet és a térlátást fejleszti Örömet szerzett a gyerekeknek az egyes figurák elkészítése, és jó szórakozás volt
játszani ezekkel a formákkal. Csodálatos és pontos munkadarabjaik elkészítéséért külön kiemelném a mindegyik origamis
foglalkozásomon résztvevõ Bálint Anna 4. osztályos, Rõfi
Edina és Tóth Cintia Eszter 3. osztályos tanulókat, akiknek
munkadarabjaiból sok ott díszelgett az év végi origamis
munkánkból rendezett kiállításunkon.
A gyerekek nagyon szerettek beszélni. Szívesen adtam erre lehetõséget mindennap. Az élménybeszámolók
színes, értelmes mondatait tapssal jutalmaztuk.
Ahhoz, hogy a mûvészet átszõje az egész napot, sok
alkalmat kell a csoportvezetõnek teremtenie. Az eddig
elmondottakon kívül még volt bábozás énekre ( Például:
Ugyan édes komámasszony. Hová mész te kis nyulacska
), egy hangszeres mû részletének kifejezése rajzban (például: Vivaldi: Tavasz ), vagy színekkel illusztráció készítés
népdalokhoz (Például: Kinyílt a rózsa …) stb.
Gyermekeink tehát gazdag lehetõségekkel találkoznak,
hogy a mûvészetekkel szoros kapcsolatba kerüljenek. Az
iskolának az életre kell felkészítenie õket, s törekednie arra,
hogy testben és lélekben egészséges, képességeikben gazdag
emberekké nevelje, innovatív ismeretekkel felvértezze õket.
Ezért dolgozunk a magunk területén, hiszem, hogy
Muzslai I. Katalin munkaközösség vezetõ
sikerrel.

Beszámoló az iskolai könyvtár mûködésérõl
Ettõl a tanévtõl az iskolai könyvtár nyitva tartása heti 22 óra lett. Ezzel lehetõség nyílik, hogy a gyerekek
a délelõtti tanítás keretében (bármilyen szakórán), könyvek közt gyarapítsák könyvtárhasználati vagy más jellegû
tudásukat. Természetesen a nyitva tartási idõ nagy része délután van. Igyekeztünk minden szempontot
figyelembe venni a nyitva tartás meghatározásánál. (Két nap 1700 óráig, három nap már 1200 órától látogatható
a könyvtár, így a délutáni foglalkozások mellett lehetõség van a könyvtárba is eljutni.)
Ebben a tanévben is nyert a könyvtárunk 150.000 Ft-ot a Bács-Kiskun Megye Közoktatásért Közalapítvány
által kiírt pályázaton. Kihelyezett állomány formájában az iskola minden részén található az új kézikönyvekbõl
(alsó-, felsõ-, speciális tagozat). Idén is kaptunk lehetõséget a pályázat megírására, reméljük ugyancsak sikeres
lesz.
Könyvtárunk állománya nem hagyományos módon is gyarapodott Mihala Ferenc adományával, aki nagylelkûen felajánlotta az 1956-os évforduló emlékére a témával kapcsolatos személyes gyûjteményét, melyet ezúton
is köszönünk. Összesen 3 alkalommal lepett meg bennünket, így 209 db dokumentumot kaptunk, melynek
értéke felbecsülhetetlen számunkra, hiszen egy része kereskedelmi forgalomban már nem kapható. Ezeket az
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évforduló elmúltával, hosszú távon is használni tudjuk. Segítségükkel más
megvilágításból, személyes tapasztalatok útján ismerkedhetünk meg a
történelmi eseményekkel.
A tankönyvek kezelése, s a vele járó munka idén sem lett egyszerûbb. Köszönöm mindenkinek a türelmet és a segítséget!
Nagy elõre lépést jelent könyvtárunk fejlõdésében, hogy sikerült
vásárolni egy számítógépes nyilvántartó programot, amellyel egyszerûbbé
válik a könyvek, s az olvasók adatainak kezelése. (Az adatok gépre vitele
folyamatban van.)
Ebben a tanévben 201 beiratkozott olvasónk van, de ettõl sokkal
többen látogattak a könyvtárba, de a tanóra rövidsége miatt a beiratkozásra nem mindig maradt idõ.
Az igazán komoly könyvtári élet a második félévben pezsdült fel.
Már hagyományosan a DÖK-rendezvények keretein belül megszerveztük a könyvtárhasználati vetélkedõt 5-6. és 7-8. évfolyamos tanulók
részére.
Április 11-én a Mûvelõdési Házban ünnepeltük a költészet napját,
ahol kb. százötvenen voltak kíváncsiak Makranczi Zalán színmûvész elõadására, aki a kecskeméti Katona József Színházból érkezett. A versek és
a mûvészetek szeretetére buzdított. A hagyományostól eltérõ módon
világított meg néhány alkotást (megzenésítve is hallhattunk verseket).
Az alsó tagozatosoknak a DÖK-nap alkalmából rendezett versenyen
a tavalyihoz hasonlóan idén is egy állomás volt a könyvtár, ahol a
gyerekek játékos formában adtak számot tudásukról, leleményességükrõl.
A nyári szünetben elõre láthatólag két tábornak ad otthon könyvtárunk (dráma, kézmûves).
Szeptembertõl ismét szeretettel várok minden olvasni, mûvelõdni,
vagy csak egyszerûen kikapcsolódni vágyó diákot.
Papp Zoltánné iskolai könyvtáros

Média szakkör, Kölyök Tv
Fõ feladatunknak tekintettük, mint az elmúlt években is - az
iskolában folyó színvonalas oktató-,
nevelõmunka eredményeinek, a gyermekek tanulmányi, kulturális és sport
versenyeken nyújtott teljesítményeinek, az intézményben zajló eseményeknek, a tanórán kívüli tevékenységeknek a folyamatos bemutatását,
a szülõkkel, a várossal történõ mind
jobb megismertetését.
A Kölyök TV 2003 októberében az elõkészítõ, szervezõ munkával indult és az elsõ adással 2004
januárjában jelentkezett, azóta folyamatosan mûködik. 2006. március 30án bemutattuk a „100.” adásunkat.
Ebben az évben a Kölyök TV
stúdiójának technikai fejlesztése tovább folytatódott. Az iskola vezetése, a város önkormányzata, az ITV,
valamint Szénási Sándor elektrotechnikai mûszerész támogatásával a digitális vágás feltételeit alakítottuk ki.
Így lehetõvé vált, hogy a Kölyök TV
mûsorait az analóg vágás mellett a
korszerû digitális technikával magunk
készíthessük el. A technikai fejlesztés lehetõvé tette azt is, hogy szakköri munkát végezve, ezeket a technikai eszközöket is megismerjék a
gyerekek és azokat alkalmazni, használni is tudják.
A média szakkör munkája kapcsolódik a média ismeretek tantárgy
anyagához és lehetõséget biztosít az
ott szerzett elméleti ismeretek gyakorlatban történõ megismeréséhez.
A MEGA SZTÁR pályázatára az alsó
tagozatosok és a felsõ tagozatosok
közül 1-1 osztály pályamunkát készített.
A 2005/2006-os tanévben, a
média szakkör keretében mûködött
a Kölyök TV. Heti 2x1 óra adásidõvel rendelkezünk, csütörtökönként új
mûsorral, a szerdai napokon pedig
ismétléssel jelentkezünk. A Kölyök
TV stábja a nyári szünidõben is folyamatosan dolgozott és 9 mûsort, a
tanév során pedig eddig 41 mûsort
készítettünk, ami az ismétlésekkel
együtt 6534 perc mûsoridõt tesz
ki.
Sok érdekes riportot, interjút,
tudósítást készítettünk. A teljesség
igénye nélkül, csak néhányat említek meg. Elkísértük a mazsorett csoportokat (Kiskõrös, Debrecen, Izsák)
a néptáncosokat (Kiskunmajsa, Kiskõrös, Kecskemét) különbözõ fesztiválokra, a sportolóinkat területi,
megyei, országos versenyekre, kupákra. Bemutattuk a különbözõ szakkörök tevékenységét, kiállításait,
munkáit. Tudósítottunk a Kecskeméten megrendezésre került Nagy Könyv
országos vetélkedõ döntõjérõl, a
Zánkán megtartott nemzetközi Száz-

szorszép Fesztiválról, a XXII. Sárfehér Napokról, a jótékonysági rendezvényekrõl.
Riportot, interjút készítettünk
miniszterekkel, politikusokkal, országgyûlési képviselõkkel, megyei vezetõkkel, énekesekkel, színmûvészekkel. Meglátogattuk a Herry Potter
magyar fordítóját, beszámoltunk író
– olvasó találkozóról, rendhagyó irodalom óráról. Elkísértük társastáncosainkat Sátoraljaújhelyre, elsõ megmérettetésük helyszínére. Bemutattuk a zeneiskolások vizsgáit, fellépéseit, Bartók Béla évfordulója alkalmából a Kecskeméten megrendezésre került kórusfesztivált.
Segítettük a pályaválasztást, bemutatva a környezõ középiskolákat,
és még hosszasan lehetne folytatni a
felsorolást. Mûsorainkat igyekeztünk
érdekessé, változatossá tenni. A kapott visszajelzések alapján megállapítható, hogy magas a nézettségünk.
A lelkes csapatunkban 18 fõ
diák riporter, (Berkes Hajnalka, Molnár Eszter, Apró Bernadett, Józsa
Tímea, Kutas Kinga, Mészáros Laura, Felföldi Zsófia, Pallagi Fanni,
Fekete Rebeka, Csendõr József,
Takács Anikó, Szalai Adrien, Bimbó Laura, Geiger Csaba, Hucsi Katalin, Szenti Kitti, Radics Zsanett,
Vida Salome 4 fõ középiskolás, (Felföldi Anna, Tarjányi Anita, Rezner
Réka, Szénási Nikolett) valamint 2
fõ „fõtechnikus” (Geiger Zoltán, Rezner
Barna) tevékenykedik folyamatosan
és aktívan.
Szeretném kiemelni, hogy az
ötödik osztályostól a középiskolásig
jó hangulatban, eredményesen, közösen végzik munkájukat.
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani:
Hambalkó Ferenc igazgató úrnak, aki minden területen segíti
munkánkat,
Tetézi Lajos és Tetézi Attila uraknak, akik segítik és támogatják képernyõn való megjelenésünket,
Szénási Sándor elektrotechnikai
mûszerésznek, önzetlen támogatásáért, azoknak, a diákoknak, akik egyegy alkalommal segítik munkánkat.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik vállalták a Kölyök TV-ben
való szereplést!
Végül, de nem utolsó sorban a
hozzánk érkezõ bírálatokat, javaslatokat, amiket munkánk során igyekszünk figyelembe venni, alkalmazni.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik figyelemmel kísérik munkánkat, és türelemmel nézik mûsorainkat!
Némedi János
szakkör vezetõ

IZSÁKI Hírek
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Mi történik a szelektív hulladékgyûjtõkbe kerülõ hulladékkal?
A legjobb hulladék a „nem
keletkezõ hulladék”, a hulladékhegyek csökkentése mindannyiunk
feladata és felelõssége, amit csak
közös erõfeszítéssel tudunk elérni.
A hulladékhegyek csökkentésének
egyik lehetõsége a szelektív hulladékgyûjtés, mely többek között a
számunkra már feleslegessé, használhatatlanná vált hulladékoktól segít bennünket környezetbarát módon megválni. A hasznosítható hulladékoknak a szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteken van a legjobb helyük,
mert így biztosított a hasznosításuk.
1. A papír hasznosítása:
A hasznosítás alapfeltétele az,
hogy a hulladékpapír ne legyen
szennyezett, hogy eltávolításra kerüljenek a fóliázott, kevert anyagú,
laminált vagy felületkezelt papírok
a gyûjtõbe kerülés elõtt. A begyûjtött papírhulladékot anyaguk szerint szétválogatják, majd bálázzák.
Ezekbõl készülnek:
A: PAPÍRTERMÉKEK, PAPÍR ALAPÚ KÉSZTERMÉKEK:
a begyûjtött papírt pépesítik, majd
a papírgyártás tradicionális folyamatain keresztül félkész termékeket
állítanak elõ belõle. A késztermékek széles skáláját készítik ezekbõl
a félkész termékekbõl.
B: ITALOS KARTON ALAPÚ
KÉSZTERMÉKEK: a begyûjtött
italos kartont összedarabolják, a darabkákat magas hõfokon összetömörítik, az összetömörített, rendkívül
szilárd anyagból un. tektántáblákat
készítenek, amelyet késztermékek
elõállításához használnak.
A papír hasznosítása azért kifizetõdõ, mert az újrapapír készítésével rengeteg vizet és energiát
takaríthatunk meg.
2. A mûanyagok hasznosítása:
Ez egy komplex feladat, mert
még ugyanannak a mûanyagnak sem
azonos az összetétele (erõsítõ, töltõ- és színezõanyagok hozzáadása
miatt). Csak, mint vegyes mûanyagokat lehet gyûjteni, amit a feldolgozás elõtt anyagfajták szerint kell

szétválogatni. A szétválogatott
mûanyagot tömörítéssel bálázzák,
majd a hasznosítás helyén a bálákat
aprítják. A mûanyag darabkákat vegyszerekkel megtisztítják a szennyezõdésektõl, majd granulálják õket.
Az így nyert félkész termék mûanyagtermékek és csomagolóanyagok elõállításához felhasználható.
3. Az üveg hasznosítása:
A háztartásokban az üveghulladék aránya kb. 3 %. Ha szín szerint válogatva gyûjtjük az üvegeket, akkor szinte 100%-ban újrahasznosíthatók és a végtermék
minõsége szinte azonos az új üvegekével – de a folyamat során 1020 % energia-megtakarítás is elérhetõ. Az üveget tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák, majd a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják a fémdarabkákat (gyûrûk,
kupakok). Ezután az egyes színeket elkülönítik egymástól. Az üvegdarabokat beolvasztják és formába
öntik – új termék készül a csomagolóipar számára.
4. A fémek hasznosítása:
A fémhulladékok hasznosításával nemcsak nyersanyagot, de jelentõs mennyiségû energiát is
megtakaríthatunk. A begyûjtött fém
csomagolóanyagokat a válogatóban
fajtánként szétválogatják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat a
hasznosítás helyén aprítják, majd
mágnesek segítségével kiválasztják
belõlük a más típusú fémeket. A
megtisztított fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a felhasználás helyén hengerlik – újra késztermékké válik a csomagolóipar számára. A fémek újrahasznosítását több
tényezõ is szükségessé teszi: az
érclelõhelyek kimerülése, a kitermelés költségeinek emelkedése,
magas járulékos költségek.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve használjuk a város
különbözõ pontjain elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõket
Környezetvédelmi
munkaközösség.

2005/2006. tanév gyermekvédelmi munka
Az ifjúság- és gyermekvédelmi felelõs feladata folyamatosan figyelemmel kísérni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetû tanulók iskolai,
családi életét, valamint segítségnyújtás és gyermekvédelmi intézkedések
kezdeményezése szükség esetén.
Az év elején végzett felmérések alapján az iskola tanulóinak 60%-a
hátrányos helyzetû,
10%-a veszélyeztetett.
A hátrányos és veszélyeztetett helyzet a tapasztalatok szerint a
legtöbb tanulónál halmozott, mivel az anyagi, megélhetési problémákkal
párosul a gyermeknevelési, családi konfliktus is. A legtöbb esetben
azonban a szülõk és a család életvitele, valamint a szülõi elhanyagolás
tapasztalható, sok esetben a szülõ még a pedagógusokkal sem tartja a
kapcsolatot, nem érdeklõdik gyermeke tanulmányai felõl. Ebbõl ered
néhány esetben a gyermeki kötelességek megszegése is, ahol a gyermek
nem érzi a megfelelõ szülõi kontrollt.
A családok szociális helyzetét elemezve, a következõ problémák
merültek fel:
- anyagi,
- gyermeknevelési,
- magatartászavar, teljesítményzavar,
- családi konfliktus,
- szülõk életvitele, elhanyagolás,
- egészségi állapot, szenvedélybetegség.
2005/2006. tanévben a családlátogatások egy-két esettõl eltekintve
sikeresen történtek, mely alkalmakkor az információ nyújtáson kívül
segítséget kaptak a családok hivatalos ügyek intézésében, gyermekneveléssel kapcsolatos problémákban, ill. közvetítést más szolgáltatás igénybevételére.
Az egyik fõ problémát a gyermekek iskolai hiányzása okozza, mely
oka szintén visszavezethetõ a szülõi kontroll hiányára. Szinte minden
esetben van orvosi igazolás, de elõfordulnak igazolatlan hiányzások is. A
szülõk írásos értesítése minden esetben idõben megtörtént, a legtöbbször
családlátogatással egybekötve.
Néhány alkalommal kellett kérni más település Gyermekjóléti Szolgálata
segítségét, mely esetek mögött súlyos magatartási, valamint anyagi problémák
húzódtak.
Egy esetben volt szükség más gyermekvédelmi intézkedésre (ideig-
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lenes hatályú elhelyezés), mely alkalommal nem volt elégséges a védelembe vételi intézkedés. Ez a súlyos
helyzet azóta rendezõdött, a veszélyeztetõ tényezõ megszûnt.
6 alkalommal volt a Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálat által szervezett esetmegbeszélés, ahol a
gyermekek problémáira több szakember segítségével sikerült megoldást találni.
Sikerült anyagi támogatást kapni több osztálynak is a Polgármesteri Hivataltól, melyet az Erdei iskolára,
más tanulmányi kirándulásra, valamint zeneiskolai tanulmányokra kaptak.
Több szabadidõs programot közvetítettünk a tanulók részére, melyet a helyi Gyermekjóléti- és Családsegítõ
szolgálat szervezett. A legnagyobb sikere a nyári táboroknak volt, melyeket az elmúlt tanév nyári szünetében
vehettek igénybe a gyerekek és szüleik. Nem utolsó szempont az, hogy néhány gyermek családja is ellátogatott
a programokra, ahol a gyermek-szülõ kapcsolatok még szorosabbá válhattak. A gyerekek reggel 9-tõl délután
16-ig vehettek részt különbözõ foglalkozásokon, kirándulásokon 4 héten keresztül. Az idei tanév végén is részt
vehetnek hasonló táborokban, melyek a következõk: 2 hét Madarász-tábor 1 hét Kézmûves-tábor 1hét pihenés,
melyeken különbözõ programok nyújtanak kikapcsolódást az El Broncho Ranch-en. Információt szórólapokon,
ITV-ben, helyi újságon keresztül kapnak a szülõk. Jelentkezni a helyi Gyermekjóléti- és Családsegítõ
Szolgálatnál lehet.
Nagyon jó együttmûködés alakult ki a helyi Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálattal, valamint a többi
társintézménnyel.
Sörösné Boldoczki Tímea Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs

Beszámoló a környezetvédelmi csoport 2005-2006. évi munkájáról
Az iskola környezetvédelmi bizottsága a Pedagógiai Programba foglaltak szerint végzi munkáját: „ A
természeti környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk emberi életrõl sem, mivel az ember a
természet része”.
* Ez évi tevékenységünk azzal kezdõdött, hogy
kiállítást szerveztünk a nyári tábor anyagából.
* Környezetvédelmi felelõsöket választottunk minden osztályban.
* A sírgondozás és díszítés több alkalommal
délutáni program volt a halottak napja elõtt.
* Megszerveztük a téli madáretetést, minden
héten más-más osztály gondoskodott madáreleségrõl.
* Egész évben gyûjtöttük az alumínium dobozokat, és a PET palackokat. Rész vettünk egy õszi
szárazelemgyûjtõ országos versenyben. Összesen 110
kg veszélyes hulladéknak minõsülõ elemet hordtak
össze tanulóink. A verseny eredményérõl nem kaptunk értesítést.
* Vetélkedõt szerveztünk március hónapban a
felsõ tagozat számára „Egy hét a víz jegyében” címmel. A tanulók igen lelkesen kapcsolódtak be a versenybe. A legjobb eredményt elért osztályokat jutalmaztuk. Ugyanebben a témában a Kecskeméti Katona
József Könyvtár március 22-én, a Víz Világnapja alkalmából internetes játékot hirdetett 5- 10 évfolyamba
járó gyerekek háromfõs csoportjai számára. Iskolánkból 12 csoport vetélkedett, mindannyian eredményesen.
* Minden rendezvényrõl, eseményrõl megemlékeztünk a faliújságon alsó és felsõ tagozaton egyaránt.
Ugyanitt képes beszámolókat helyeztünk el a „nevezetes világnapokról”. Ilyen volt az év folyamán:
* Szeptember 16. Ózon Világnapja
* Szeptember 23. Takarékossági Világnap
* Október 8. Madárfigyelõ Világnap
* Október 31. Takarékossági Világnap
* Február 2. Vizes Élõhelyek Világnapja
* Március 22. Víz Világnapja

* Április 22. Föld Napja
* Május 10. Madarak és Fák Napja
Az iskola udvarának szépítése terén is elõre léptünk. Meghirdettük „Az egy osztály- egy láda virág”
akciót, melynek eredményeként virágos ablakok mosolyognak ránk. A ballagó 8. osztály faültetése tervben
van.
A környezetvédelmi szakkör tagjaival többször
tettünk sétát a településen. Megfigyeltük a tisztaság,
a szelektív hulladékgyûjtés, a madárvédelem, a tavaszi
környezetszépítés alakulását. Az alsó tagozatos csoport
a Regionális Hulladéklerakót is megnézte, megismerkedtek a Kolon-tóban élõ madarakkal. Tapasztalataink
szerint a közterületek tisztasága gyakran kifogásolható,
kivétel ez alól a fõtér. A buszmegállók gyakran nagyon
szemetesek, tárolóedények kihelyezése biztosan javítana a jelenlegi helyzeten. A szelektív hulladékgyûjtésre adottak a lehetõségek, meg kell tanulni kihasználni ezeket. Tavasszal megszépült a város fõutcája is,
gyönyörû virágok díszítik a közterületeket, sokunk
örömére. Jó lenne, ha a közösség, azaz a lakosság
pénzén az Önkormányzat által biztosított kulturált
környezetre mindenki jobban vigyázna. Szomorú látvány a kiültetett virágok „hûlt helye”. Tartós, látványos környezetváltozás csak akkor következik be, ha
elsõsorban a tudatunk alakul át, s nem a rombolás,
hanem a szépség, a rend és tisztaság látványa okoz
örömet.
Ígéretet kaptunk az Önkormányzattól, hogy a
zsidó temetõt rendbe teszik, mi vállaltuk a környezetvédelmi szakkör tagjaival a további gondozást. Ez a
munka még várat magára.
Ebben a tanévben nem tudtunk nyári tábort szervezni, mert nem volt pályázati lehetõségünk.
A környezetvédelemmel kapcsolatban több tanuló
írása jelent meg az Izsáki Hírekben a tanév folyamán.
Hinterstein Ferencné környezetvédelmi
csoportvezetõ

Nyugdíjasaink
Prikidánovics Lukácsné, Jerabek Orsolya 1964. augusztus 1. óta tanít Izsákon.
Kiváló szakmai felkészültségét, tudását az iskolai élet számos területén közkinccsé
tette. Folyamatosan osztályfõnök volt az alsó tagozaton szem elõtt tartva a rábízott tanulók
oktatását, nevelését. Közösségi, ifjúságvédelmi feladatokat szívesen vállalt.
Gyermekszeretete példamutató, a szülõkkel mindig jó kapcsolatban volt.
Tudásának, emberszeretetének köszönhetõen nemcsak az iskolában, de a városban is
megbecsülik, tisztelik Õt.
Jó humorú, kedves egyéniség.
Nyugdíjba vonulása alkalmából érdemei elismeréseként a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.
Erõt, egészséget és hosszantartó boldogságot kívánunk nyugdíjas éveihez.
Hambalkó Ferenc
igazgató
Chovanecz Ferencné, Kovács Erzsébet 1998 óta dolgozik iskolánkban.
A Sportcsarnok dolgozója, a rábízott feladatokat lelkiismeretesen hozzáértéssel végezte.
Egyéniségének jellemzõi: a szerénység, a vele kapcsolatban lévõk (felnõtt, gyerek) tisztelete, a pontosság,
a precizitás. A fenti tulajdonságainak eredményeként iskolánk megbecsült dolgozója volt.
Nyugdíjas éveihez erõt, egészséget kívánok munkatársaim nevében.
Hambalkó Ferenc
igazgató

Kedves Olvasó!
Gyermekeink, pedagógusaink az iskola összes dolgozója nevében köszönöm, hogy idõt szánt rá, és
végigolvasta cikkeinket, bemutatkozásainkat, amelyekkel az volt a célunk, hogy Ön is bepillantást nyerjen éves
munkánkba, s egyben megosztottuk Önnel sikereinket is.
Ahhoz, hogy ennyi szép eredménnyel büszkélkedhessünk, a személyi feltételek mellett alapvetõen
befolyásoló tényezõként szerepeltek a tárgyi feltételeink biztosítására tett fenntartói intézkedések. Mindannyiunk
nevében megköszönöm az Önkormányzat, az összes velünk kapcsolatban álló partnerünk segítõ, odafigyelõ,
jobbító szándékú támogatását.
Minden kedves olvasónak, minden izsákinak vidám nyarat kívánunk!
Az összeállítást szerkesztette:
Frankó Jánosné igazgatóhelyettes

IZSÁKI Hírek

14. oldal

Csapadékvíz-elvezetési program
Megkezdõdött városunkban a csapadékvíz-elvezetési beruházás elsõ ütemének építése. A 253 millió forintos fejlesztés 60 százalékát címzett támogatásként kapta a város. A munkálatok –melyek a Kecskemét felé esõ városrészt
érintik- még az idén befejezõdnek. A város további területeinek csapadékvíz
mentesítését további pályázati pénzekbõl tervezi az önkormányzat.

Biztosan ez a járható út?

Az állami közútkezelõ a napokban kõszórásos módszerrel újította meg a Kossuth utca felsõvárosi szakaszát. Több olvasónk tette
szóvá a módszert, mivel a kiszórt
kõdarabok puskagolyókként repdesnek egy-egy jármû nyomában nem
kevés kárt okozva azok állagában,
emellett komoly balesetet is okozhatnak, ha eltalálnak egy kerékpá-

rost, vagy gyalogost. Az útszakasz
mellett lakók azt is panaszolják,
hogy az egyenetlen úttesten zavaróan hangos kopogással haladnak a
jármûvek, míg a házak elõtti fûbe
került kövek a fûnyíróikat teszik
tönkre fûnyíráskor. Talán érdemesebb lett volna most is a korábbi
„sima” módszert alkalmazni, vagy
inkább csak kátyúzni.
-te-

Gázár-támogatás 2006.
Az alábbiakban a lakosság egyes rétegeit érintõ, a települési önkormányzat jegyzõjén keresztül – szociális rászorultsági alapon – nyújtandó
gázár-támogatással kapcsolatos tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni a
lakosságot. Az alábbi jogszabály ugyan a távhõ-szolgáltatással is foglalkozik, de miután városunkban csak gázszolgáltatás van, ezért csak az ezzel
kapcsolatos tudnivalókat közöljük.
Az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhõszolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet
(továbbiakban: Rendelet) szerint 2006. évben augusztus 1. és december
31. közötti idõszakra nyújtható támogatás, meghatározott jogosulti kör
számára, meghatározott szabályok szerint. A jogosulti kör a gázár-támogatás kapcsán
1. fogyatékossági támogatásban, vagy
2. magasabb összegû családi pótlékban részesülõ (tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család, nevelõszülõ, illetve
szociális intézmény), illetve
3. nagycsaládos (három- vagy többgyermekes család, illetve egyedülálló, valamint nevelõszülõként, hivatásos nevelõszülõként legalább három
gyermek után meghatározott összegû családi pótlékban részesülõ) személyekre terjed ki, akiknek állandó lakóhelyük Izsákon található.
Az elõbbieken túl további szûkítõ feltétel, hogy a jogosulti körhöz
tartozó személyek háztartásában
a) az éves háztartási célú (fõzés, vízmelegítés, fûtés) gázfogyasztás
51000 és 170000 MJ között legyen, és
b) az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíjminimum (jelenleg 25.800.-Ft) kétszeresét, illetve egyedülálló személy esetében háromszorosát.
Fenti támogatást ugyanazon háztartásban csupán egy személy veheti
igénybe, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
- évi 51.001-102.000 MJ gázfogyasztás esetén 0,469 Ft/MJ,
- évi 102.001-170.000 MJ gázfogyasztás esetén 0,714 Ft/MJ.
A jogosultság fennállásával kapcsolatos esetleges félreértések elkerülése végett további segítség a lakosság számára, hogy a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (Kecskemét, Katona J. tér 8. – továbbiakban: MÁK) 2006. augusztus 1. napjával bezárólag megküldi az igénylõlapot
azoknak a személyeknek, akik a jogosulti körbe tartoznak: az igénylést
tehát eleve csak azok adhatják le, akik közvetlenül a MÁK-tól névre
szólóan kitöltött igénylõlapot kaptak. Ehhez az igénylõnek mellékelnie
kell
- a fogyatékossági támogatás, illetve családi pótlék folyósítását igazoló iratot vagy másolatát,
- az elõzõ havi jövedelmet igazoló iratot vagy másolatát,
- a kérelem benyújtását megelõzõ hónapra szóló gázszámlát.
Aki a fentebb meghatározott valamennyi feltételnek megfelel, annak
a jegyzõ a jogosultságot a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjától
2006. december 31. napjáig terjedõ idõre állapítja meg. Fontos, hogy a
kérelmek csak 2006. augusztus 1. napját követõen és október 31. napjáig
nyújthatók be: ez utóbbi idõpont után érkezett kérelmeket már nem
tudjuk elfogadni. A támogatás természetbeni, tehát a jogosultak nem
kapják kézhez a támogatási összeget, hanem a gázszolgáltató a gázszámlában fogja azt feltüntetni. A támogatás elsõ ízben azt követõen lesz
érvényesíthetõ, amikor a jegyzõ értesíti a gázszolgáltatót a jogosultság
megállapításáról. Legutolsó tudnivalóként annyit, hogy ha a jogosult
háztartásában a gázfogyasztás 2006. évben a 170.000 MJ-t meghaladja,
úgy a támogatást vissza kell fizetni.
Önkormányzat

2006. július 19.

Munkaerõpiaci támogatások
A korábbi munkaerõpiaci prognózisok áttekintését követõen, most az
egyes aktív eszközöknek nevezett igényelhetõ támogatásokról informálódhatnak az alábbi írásból.
1. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
Az önfoglalkoztató támogatás annak részére nyújtható, aki munkanélküli, önmaga foglalkoztatását egyéni
vállalkozás keretében, gazdasági társaság tevékenységében személyesen közremûködve, mezõgazdasági õstermelõként vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatói tevékenység keretében oldja
meg.
Rendelkezik a vállalkozás indításához – a beruházás költségének legalább 20 %-át elérõ – saját forrással,
továbbá anyagi biztosítékkal a támogatás visszafizetéséhez. A támogatás nyújtásának a vállalkozás indításához szükséges saját forrás megléte nem feltétele. Munkanélküli esetén a támogatás
további feltétele, hogy a munkanélküli
állapot 3 hónapja folyamatosan fennálljon.
A pályázaton résztvevõ személyeknek támogatásként 3 millió Ft-ig
terjedõ visszatérítendõ, kamatmentes
tõkejuttatás adható. Aktuális pályázat:
„Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogramhoz kapcsolódó bértámogatási konstrukció.
2. Vállalkozóvá válás támogatása
Vállalkozóvá válásának elõsegítését kérheti az, aki munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban vagy
vállalkozói járadékban részesül. Valamint megfelelõ munkahelyet nem talál és a nyilvántartott álláskeresõ állapot megszüntetése érdekében önmaga
foglalkoztatását vállalkozás keretében
kívánja biztosítani.
3. Részmunkaidõs támogatása
Az 1991. évi IV. törvény (Foglalkoztatási törvény) 19/c. §-a alapján,
mint általánostól eltérõ foglalkoztatási
forma, támogatás adható, ha legalább
a teljes munkaidõ felét, de legfeljebb
a háromnegyedét elérõ munkaidõben
foglalkoztatnak, ill. olyan személy után,
aki legalább 3 hónapja álláskeresõ vagy
saját háztartásában legalább egy 14
évesnél fiatalabb gyermeket nevel vagy
ápolási díjban részesül.
Támogatásként – vissza nem térítendõ formában – nyújtható a munkaadónak a részmunkaidõben foglalkoztatott munkabérének 75 %-a, valamint a munkába járással kapcsolatban
felmerült helyközi utazási költségek
munkaadót terhelõ része egészben vagy
részben téríthetõ meg.
4. Start-kártya
Pályakezdõ fiatal foglalkoztatása
esetén a munkaadót kedvezmények
illetik meg a foglalkoztatás idõtartamára, a Start-kártya érvényességi idején
belül, függetlenül a foglalkoztatás idõtartamától, határozatlan vagy határozott idejû jellegétõl.
A Start-kártya kiváltására az jogosult, aki a 25. életévét, felsõfokú
végzettségû személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be, tanulmá-

nyait befejezte és elsõ ízben létesít
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. A
Start-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetõség, ingyenesen.
5. Képzések támogatása
Az elhelyezkedés esélyeinek növelése céljából támogatható a képzése
annak a személynek, aki álláskeresõ
vagy bármilyen gyermeknevelési-, gyermekgondozási ellátásban részesül. Az
állam által elismert szakképesítés, a
vállalkozást segítõ képzés, a hátrányos
helyzetûek képzése, továbbá a pályaorientáló-, a nyelvvizsga megszerzésére irányuló-, valamint a jármûvezetõi
(C, D, E és ADR) képzések tartoznak
ide.
6. Helyközi utazás támogatása
A munkába járás terheinek csökkentése érdekében a Munkaerõpiaci
Alap Foglalkoztatási Alaprészébõl helyközi utazási támogatás nyújtható pályakezdõnek vagy legalább 6 hónapja
nyilvántartott álláskeresõnek.
Ha a munkavállaló helyközi díjszabással közlekedõ autóbuszon utazik, a munkáltató köteles megtéríteni
a munkába járást szolgáló bérlet vagy
teljes árú menetjegy díjának 80 %-át.
Ha a munkavállaló munkarendje
miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy
csak hosszú várakozással tudna igénybe venni, a munkavállaló részére a
munkába járáshoz a magánszemélyek
saját gépjármûvel történõ munkába járás
költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár.
7. Lakhatási hozzájárulás támogatása
A munkavállaló terheinek csökkentése érdekében, támogatásban részesülhet a nyilvántartott álláskeresõ-

ként foglalkoztatott. Az általa igénybe
vett lakásbérlet, albérlet, lakhatási
hozzájárulási költsége egészben vagy
részben megtéríthetõ a munkaadó részére, munkavállalónként, az álláskeresési járadék alsó határának összegéig.
8. MUNKAHELYTEREMTÉS
TÁMOGATÁSA
Vissza nem térítendõ tõkejuttatás
nyújtható olyan új munkahelyek létrehozásához, meglévõ munkahelyek bõvítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges tárgyi eszközök és
immateriális javak beszerzéséhez,
amelyek a munkavállalók létszámának
növelésével tartós foglalkoztatást biztosítanak. Támogatás csak beruházással
egybekötött munkahelyteremtés esetén
nyújtható.
A támogatás pályázati eljárás alapján annak az egyéni vállalkozónak,
jogi személynek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak
nyújtható, aki kötelezettséget vállal arra,
hogy a beruházást a megkezdésétõl
számított 2 éven belül megvalósítja és
a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak
megfelelõen 5 évig folyamatosan fenntartja, mûködteti.
A pályázatban megjelölt létszám
felvételét követõ legalább 3 évig a
beruházásra tekintettel felvett létszámra folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, az új munkahely létesítéséhez – a beruházás költségének legalább 25 %-át elérõ – saját forrással
hozzájárul és a kötelezettségek teljesítését elõsegítõ anyagi biztosíték rendelkezésre állását igazolja.
Turai Péter

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe
Felelõs mûszaki vezetést vállalok;
új lakás és egyéb építményeknél, lakásbõvítésnél,
egyéb építmények bõvítésénél
Építési munkák;
kõmûves munkák, speciális szaképítés
lakások utólagos hõszigetelése
nemesvakolat készítés
tervezés, költségvetés készítés
Egyéb betonmunkák:

beton csatornaelem

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ beton
csatornaelem

Érettségizzen és szerezzen
szakképesítést
esti tagozaton, Izsákon!
A Kun László Középiskola
és Szakiskola Izsáki Tagintézménye felvételt hirdet a 2006/
2007-es tanévre gimnáziumi és
szakközépiskolai képzésre.
Bõvebb információ, elõzetes jelentkezés: Antal Ferencné
tagintézmény-vezetõnél. Telefon:
06-30-280-3038.
Beiratkozás: augusztus 8án, 22-én és 29-én 15-18 óráig,
illetve augusztus 18-án és 24-én
9-12 óráig, az általános iskola
épületében.

felhasználható:
utak, kapubejárók, különbözõ átereszek, belvizek stb.
vízelvezetési rendszerek megépítéséhez

Kútgyûrû, betonkád
felhasználható:
vízgyûjtõ akna, vízóra akna készítéséhez hozzávaló
fedlappal 60x60 cm-es nyílással
MEGRENDELHETÕ: CSÍK IMRE KÕMÛVES MESTER
IZSÁK, BOCSÁNYI U. 11.
TEL: 374-441, 06-30-319-0025

IZSÁKI Hírek
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A török hadsereg
A török haderõ egyik legmozgékonyabb és ezáltal leghatékonyabb
egységét a XV. századra a könnyû
lovasság a „szpáhi”-k alkották. A gazdagabbak fegyverzete: íj, tegez, kard,
vagy rövid szárú buzogány. Sokan kis
fapajzsot viseltek, mellyel igen jól
tudták magukat fedezni. Parancsnokaik iránti engedelmességük határtalan,
azok egyetlen parancsát sem merték
megszegni. Hatékonyságuk feltétlen
engedelmességükben és nagy számukban rejlett. A szpáhiknak vagy különösen a tiszteknek (a bégeket és
pasákat is ideértve) birtokaik jövedelme arányában még külön fegyverest
vagy fegyvereseket kellett maguk mellett a táborba vinni. Ezek összlétszáma általában megközelítette a birtokos katonák létszámát.
Ez azt jelentette, hogy II.
Mehmed szultán tehát szerény becslés szerint is legalább 20 000 emberre számíthatott, ha birodalma valamennyi szpáhiját fegyverbe szólította.
A gyalogság tömegét az azabok
(nõtlen férfiak) adták. A szultán parancsára minden 20 háztartásnak egy,
legalább íjjal felszerelt katonát kellett
kiállítani. Tekintélyes létszám állt így
a hadvezetés rendelkezésére, Bizánc
1453-as ostrománál 20 000 azab harcolt. Az azabok azonban nem voltak
hivatásos katonák, hanem fegyverbe
állított parasztok. Elõfordult, hogy nem
is harcoló, hanem inkább mûszaki,
vagy rendészeti feladatot kaptak. Azt
a gyakorlottságot és fõleg fegyelmet,
ami a nehézlovasság elleni védekezéshez szükséges lett volna, tõlük
nem lehetett elvárni, erre ugyanis
alkalmatlanok voltak. A páncélzattal
ellátott nehézlovasság feltartóztatásához zárt rendben tömörülõ, íjas-lándzsás gyalogosok négyszögbe rendezett alakulatára volt szükség.
A megoldást a zsoldos gyalogság
intézményesítése hozta meg a XV.
század elején. Az emírek testõrségét
régtõl fogva hadifoglyokból és más
idegenekbõl összeválogatott gárda alkotta. Ebbõl a gárdából fejlesztették
ki az „idegen osztagot” (adzsemi
odzsagi).
Az emberanyagot hadifoglyok közül
válogatták. A rabból lett katonák harci
kedve azonban sok kívánnivalót hagyott maga után. Az 1380-as évektõl
alkalmazták azt a gyakorlatot – természetesen szultáni parancsra - hogy
8-10 éves kisgyermekeket fogjanak
össze az osztag számára. Mivel a
hadjáratok során nem sikerült elegendõ „újoncot” összefogni, a birodalomban lakó keresztény rájákat kötelezték: 3-5 évenként minden negyven
család után egy fiúgyermeket kellett
a hadsereghez küldeniük. Ez lett a
„devsirme”, a rettegett gyermekadó
intézménye. Miután ezek a fiúk török
családoknál megismerkedtek az iszlámmal, átkerültek a kiképzõ alakulattá lett „idegen osztagba”. Gyalogos
harcra tanították õket, íjjal és kézifegyverekkel. A hosszú felkészülés,
kezdettõl kialakuló csapatszellem páratlan fegyelmet szült közöttük. A
kiképzett, kész harcosokból állt a janicsárság („jeni cseri” – új sereg).
Az ekkor már 18 éves, hajdan
keresztény fiúk a mohamedán hit fanatikusai lettek, harci értékük bármely keresztény egység harci értékét
felülmúlta. Nándorfehérvár ostromának idején számuk 12 000 fõre tehetõ.
Az eddigi alakulatok mind szabályos csaták megvívására alakultak. Az
ellenség zaklatásának, tõrbe csalásának feladatát egy tõlük független csapatnak, az akindzsiknak („zsákmányolók”) kellett átvenni. Õket is a föld
népébõl vitte a táborokba a szigorú
szultáni parancs. A harcra alkalmas
férfiak egy részét egyszerûen kiválogatták, s megparancsolták nekik, hogy

15. oldal

Ötszázötven éve történt
(folytatás az elõzõ számból)
lóháton, karddal és lándzsával induljanak hadba. Zsoldot nem kaptak (igaz,
az adófizetés alól felmentették õket),
önmagukat kellett eltartaniuk az „ellenségtõl” (azaz az ellenséges ország
lakóitól) szerzett zsákmányból. A létszámról csak becsült adataink vannak,
de biztos, hogy legalább 20-30 000
katonát jelentettek az ostrom idején.
Az akindzsikat nem hiába hívták sarcolóknak, õk és a martalócok rendszeresen törtek rá a török hódítás
útjába esõ országokra, s rabolták, dúlták, égették, véreztették azokat, míg
koldusszegénnyé nem váltak.
A korszak félelmetes találmánya,
az ágyú a szultáni seregben is ismert
és használt eszköz volt. Konstantinápoly ostromakor már fõszerepet játszott a tüzérség. Az ágyúöntés és
kezelés mesterségét még kevés török ismerte, s ezért sok keresztényt
fogadtak zsoldba.
Volt még a török haderõnek egy
kiegészítõ hadereje: a birodalom nagyszámú várában állomásozó helyõrségek. Ezekbõl is el lehetett vonni
erõket, ha a hadi helyzet ezt megkívánta. Részben rendes zsoldosok,
részben a portyázásban kitûnõ segédcsapatok kerültek ki onnan. Ez utóbbiak egy fajtája volt a „martalóc”.
Ezek létszáma is legalább 30 000
fõre becsülhetõ.
A szultán mellé rendelt – annak
védelmét szolgáló – elit alakulatot
kell még megemlíteni. Az ankarai
csatavesztés és egyéb belharcok keserû emléke hívta életre a háború
idején alkalmazott testõrséget, amely
2300 fõt meghaladó zsoldos lovas
testõrségbõl, 600 „szipahi ohlanlari”
(szpáhik fiai), 600 szilahdár (fegyverhordozó), 700 ulufedzsi (egyszerûen
zsoldos) és 400 gureba (külföldi mohamedán zsoldos). Rajtuk kívül 80
csausz (tábori rendõr és futár), valamint 80 kapuõrzõ gyalogos egészítette ki a csapatot.
Félelmetes haderõ ez, amelynek a Balkánon nem volt, aki ellenálljon. A szultán tehát
80-100 000 fõt is könnyedén
mozgósíthatott Magyarország ellen. Az
biztos, hogy a szultán teljes haderejét
nem vethette be egyszerre egy helyen, hiszen a birodalom többi részét
sem hagyhatta védtelenül.
Ennek a haderõnek a szervezése és vezetése is a legjobb volt a
maga korában. A birodalom igazgatása
tulajdonképpen egy állandó, nagyon
jól tagolt hadvezetés fenntartását jelentette. A fõparancsnok maga a szultán (vagy esetleg a nevében intézkedõ vezírek valamelyike). Közvetlen
irányítása alatt harcolt a janicsárság
(parancsnoka az aga) és a testõrség,
akik a saját csapattisztjeik alatt mentek harcba. Az anatóliai és a ruméliai
csapatok két önálló hadtestet alkottak, a két beglerbég vezetésével. A
közemberek békeidõben pihentek. A
tisztikar (a szandzsákbég és alárendeltjei) az azabok és akindzsik bégjei
mindig készenlétben álltak, hogy összeszedjék katonáikat.
A soktízezres seregek hadmûveleteinél nagy feladat az ellátás, az
élelmezés. A szultánoknak erre is volt
gondja. A felvonulási útvonalakat jó
elõre rendbe hozatták, a pihenõhelyeken készleteket halmoztak fel. A szervezést mindenesetre megkönnyítette, hogy az átlagos katona igénytelen
volt. Megelégedtek egy kis darab
kenyérrel, napon szárított hússal, nyers
vagy aludttejjel, mézzel, gyümölccsel,
szõlõvel. Ami az alvást illeti, ezzel
nem sokat törõdtek, egyszerûen a
földre feküdtek. A lovaik viszont kitûnõek voltak, szívósak és igénytele-

nek, mint gazdáik.
A magyar királyság
A két kontinensre kiterjeszkedõ
Oszmán Birodalom útját elállni kívánó magyar királyság a középkori Európa szegényebb, de az egyik legszilárdabb államai közé tartozott. Határai létezésének addigi öt évszázada
alatt keveset változott. Az egyetlen
terület, ahol a magyar felségterület
hol elõrébb, hol hátrább kerül, az
Adriától a Vaskapuig húzódó déli határvidék volt. Magyarország már az
Árpádok korában bekebelezte Szlavóniát és Horvátországot. Az 1400-as
évek derekán a magyar felségterület
messze beért Bosznia vad hegyei közé,
Jajca és Szrebernik voltak a legfontosabb határváraink. Ettõl keletre Szerbia felé Macsó vára, majd az 1427ben magyar kézre jutott Nándorfehérvár õrizte a határokat.
A szilárd határok közé zárt, jó
350 000 km2 nagyságú területen akkoriban körülbelül három –három és
fél millió ember élt, a lakosság 80-85
százaléka beszélt magyarul, vagy magyar volt. Az ország népességének 95
százaléka paraszti sorban, jobbágyként
élt. Rajtuk kívül bizonyos kiváltságokat élvezett a városokban élõ, legföljebb 50-60 000 fõre becsülhetõ polgárság.
Meg kell még említeni a nemesi, körülbelül 60-70 000 lelket számláló uralkodó réteget. A feudális világrend értelmében, a törpe kisebbségben lévõ földbirtokosok voltak a társadalom vezetõi minden tekintetben.
Õk alkották a „nemesi nemzetet”, õk
az „ország teste”. S ha már õk az
ország, akkor annak feje, a király az õ
uralkodójuk. Az Árpád-ház kihalása óta
Magyarország választotta királyait, még
ha a királyfiak gyakorlatilag mindig
örökölték is a trónt. Az állam szilárdságának biztosítéka a királyi birtokok
túlsúlya volt: az Árpádok hajdan az
országnak közel kétharmadát mondhatták saját földjüknek, s még a XIV.
század végén is a korona tulajdonában
volt a kb. 320 magyarországi váruradalom közel 45 százaléka.
A nagy földesúri dinasztiák („báró”
címük a XV. században állandósul) tehát
általában nem fordulhattak szembe a
királlyal – annak viszont szüksége volt
az „ország testének” hûségére, hiszen
ez adott értelmet uralkodásuknak.
A mindenkori király a nagyurakkal egyetértésben kormányozta az országot. Közülük kerültek ki „született
tanácsosai”, ezek közül válogatta ki
fõtisztviselõit. A nádor volt az uralkodó helyettese és az országbíróval együtt
a legfõbb bíróságok vezetõje; a kancellár parancsolt a királyi írnokok hadának; a kincstartó volt a pénzügyminiszter; a tárnokmester a szabad városok bírája; Horvátországot és Szlavóniát bánok kormányozták, Erdélyt a
vajda. Bárónak számított még rajtuk
kívül a határvidék néhány parancsnoka, a pozsonyi és a temesi ispán, a
szörényi, macsói bán és társaik, s
végül néhány régi, hatáskör nélkül
maradt fõméltósági cím viselõje: udvarmester, pohárnokmester, étekfogómester, lovászmester, ajtónállómester.
Természetesen az országnak nem
minden jövedelme fakadt a földbirtokból. A királynak éppen nem sok
közvetlen haszna volt uradalmaiból,
hiszen váraiban a környéket, ellenõrzõ katonaságot kellett tartania. Annál
fontosabb volt az a nem is csekély
mennyiségû készpénz, ami a bányákból befolyt. Magyarország Európa legfontosabb ezüst- és só termelõi közé
tartozott, s aranybányászata is igen
jelentõs volt. Ugyancsak közvetlenül
a kincstárt gyarapította a külkereske-

delmi vámokból (a harmincadokból)
befolyó pénzmennyiség is. A jobbágyokra kivetett adókról viszont már
nem dönthetett maga az uralkodó,
mert a jobbágyok munkájából élõ bárók
és nemesek nem szívesen vették, ha
az állam túl mélyen nyúlt parasztjaik
zsebébe. Ezért az adó összegének
meghatározásába, sõt néha még az
adójövedelem kezelésébe is bele-beleszólt a királyi tanács.
Ez az igencsak megbízható kormányzási rendszer általában csak akkor ingott meg, ha gyönge, tehetetlen ember került a trónra. Igazán
komoly zavarok, pedig csak akkor
keletkeztek, ha kérdésessé lehetett
tenni: kit illet meg egyáltalán a korona? Nyugat-Európában, sõt még Lengyelországban is a „feudális anarchia”
oda vezetett, hogy a királyság végül
valóban önálló tartományok sorára
bomlott szét. Nálunk ez sosem következett be. Éspedig azért nem,
mert nálunk más volt a bárók és a
nemesek viszonya, mint mondjuk a
francia, német grófoké és nemeseké.
Ott, nyugaton a tartomány ura adományozta a földet a kisbirtokosnak, s
ennek fejében az neki szolgált katonaként, õ elébe járt peres ügyeivel.
Magyarországon viszont a báró és
hétszilvafás egyaránt a királytól „kapott” földjein élt. Éppen ezért a magyar
csak a királyt volt hajlandó elismerni
urának, s mindenkit, aki közéjük akart
tolakodni, bitorlónak tekintett.
A magyar királyság tehát európai
szemmel nézve tényleg meglepõen
szilárdan állt saját lábán. Ezért is tudta magát megvédelmezni keresztény
ellenségeivel szemben. Ez utóbbiak
leghatalmasabbja, a Német Birodalom éppen a feudális széttagolódás
miatt vált egyre tehetetlenebbé. A
török-magyar háborúk nyitánya elõtt
azonban közel húszesztendõs belviszály és zûrzavar közvetkezett be. A
kiskirályokat leverték, a zûrzavart felszámolták.
A királyi hatalom azonban meggyöngülve került ki a nagy megpróbáltatásból. Mire Luxemburgi Zsigmond 1392-re megszilárdította trónját
a királyi birtokok aránya a korábbi 45rõl 20 százalékra csökkent. Zsigmond
ráébredt a baj súlyosságára. Ettõl fogva több birtokot szerzett vissza a
fõuraktól és nemesektõl, mint amennyit
eladományozott.
Hatalmának megerõsítéséhez bárói klikkeket játszik ki egymás ellen.
Élete végére a korábban elvesztegetett birtokok kétharmadát visszaszerezte a korona számára. Uralkodásának második felében, 1412 után igen
keveset tartózkodott Magyarországon
(1410-tõl kezdve római királyként õ
a Német Birodalom tényleges feje),
1433-tól német-római császár, 1435ben végre elfoglalhatta prágai trónját.
Mérhetetlen sok pénzt és energiát
pocsékolt el a cseh husziták elleni
háborúra. A teher jelentõs részét Magyarország viselte, hasznot viszont
sohasem látott belõle. Tisztán magyar érdekekbõl Dalmácia birtokáért
folyt egy hosszú és költséges háború. Az eredmény katonai vereségek
sorozata. Szintén csatát veszített a
török ellen Nikápolynál 1396-ban. Soha
többé nem mert arra gondolni, hogy
behatoljon a szultánok felségterületére. A határokat azonban biztosítani
kellett, ezért kénytelen volt új módszerrel kísérletezni. Az adriai partoktól az Al-Dunáig terjedõ zónában
kisebb-nagyobb várak tucatjait erõsítette meg, s látta el helyõrséggel.
Kisebb portyázó osztagok nem juthattak át a „végvárak” láncolatán,
nagyobb seregek, pedig legföljebb

rablókalandokra vállalkozhattak mögöttük. Ahhoz, hogy a záróvonalat
áttörjék, a kulcspozícióban lévõ erõdöket kellett volna elõbb elfoglalni.
Ezek az erõdök azonban nem bizonyultak könnyû falatnak, Zsigmond
találmánya kihúzta a török hadmûvészet egyik méregfogát: a hátország
rendszeres pusztítására nem nyílt lehetõség, a nagyobb betörések több
elõkészületet igényeltek, s állandóan a nyílt csata kockázatával fenyegettek.
Mivel Zsigmond, saját jól felfogott érdekében, már nem akart minden jó emberébõl nagyurat faragni –
a köznemesség a magyar történelemben elõször beleszólást nyert az
ország vezetésébe. A köznemességet ez nem érte készületlenül. A
helyi közigazgatásban, a megyék irányításában már régtõl fontos szerepe volt, s néhány kiválasztott a
központi hatalom boszorkánykonyháját is megismerte már. A bárók
hivatali tennivalói egyre szaporodtak,
ezért munkájukba bevonták legügyesebb familiárisaikat. Egészen bizonyos,
hogy Zsigmond kezdettõl tudatosan
igyekezett erõsíteni a köznemesség
politikai befolyását. Az 1435-ös országgyûlésen a fõpapok és a fõurak
mellett a nemesség egyenrangú félként lépett föl.
Ha úgy vesszük, tulajdonképpen
ez a magyar történelem elsõ igazi
országgyûlése, ettõl kezdve képviselteti azon magát a magyar uralkodó
osztály két alapvetõ csoportja, az arisztokraták és a nemesek rendje.
A gazdasági fejlõdés a tehetõsebb és ügyesebb középbirtokosokat
a XV. század elejére már hozzásegítette a szükséges anyagi függetlenséghez. Az utolsó száz év alatt az
ország lakossága több mint másfélszeresére nõtt, jelentõsen javult a
mezõgazdasági technika színvonala. A
rohamosan élénkülõ nyugat-európai
gazdasági élet egyre több nemesfémet, pénzt és alapanyagot igényelt –
Magyarország, pedig ezekkel könnyen
szolgálhatott, hiszen volt aranya, ezüstje, reze, sója. Sõt, ekkoriban kezdtünk bekapcsolódni a hirtelen megduzzadó német és olasz városok hússal való ellátásába, az Alföld gulyáinak
a helyszínre hajtásával.
Az országban forgó pénz mennyisége gyorsan növekedett, az állami
adók mellett a földesúri szolgáltatások
is egyre gyakrabban változtak át csengõ
arannyá, ezüstté. Az általános fellendülés a jobbágyság helyzetét is megszilárdította, a szabad költözés fennmaradása, a robot lassú sorvadása, a
termény kilenced háttérbe szorulása
együtt járt a paraszti ipar és kereskedelem megszületésével. A magyarországi még elmaradottnak számító
városok is új életre keltek. Sopron,
Buda, Kassa és társaik egyre több
iparost foglalkoztattak, egyre több kereskedõnek adtak munkát, otthont és tisztes
megélhetést. Az izmosodó polgári réteg azonban még nem tudta elérni,
hogy az országgyûléseken harmadik –
polgári – rendként elfogadják õket.
Az ankarai katasztrófa után lassan
föléledõ török birodalom az 1410-es
évek végétõl újra kezdte a balkáni
országok zaklatását. Zsigmond 1437es halálát követõen ismét az anarchia
lesz az úr. Belviszály belviszályt követ. Az 1440-ben már javában lángoló
belháború az 1380-as éveket idézte.
Hiába volt Zsigmond okossága, hiába
a rendek politikai színrelépése a nagybirtok önállóságra törekvését egyelõre csak korlátozni lehetett, megakadályozni nem.
Az európai feudális szabadság még
csak gyöngítette az államot, s lehetetlenné tette, hogy elég erõs hadsereget állíthasson szembe a török veszedelemmel.
Bujdosó Dániel

IZSÁKI Hírek

16. oldal
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Ügyeletek

Orvosi ügyelet
Hétfõtõl péntekig 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és
munkaszüneti napokon 8 órától 8 óráig a szabadszállási központi
ügyelet (Mindszenty tér 5.) hívható a 76/353-324-es számon.
Rendelési idõben, illetve hétköznap 16 óráig a helyi orvosok
hívhatók a 06-20-962-4594 számon.
Kábeltévé ügyelet
Július 17 – 23: Farkas Zsolt, Garai tér 7. tel.: 06-20/436-7400
Július 24 – 30: Izsák László, József A. u. 8. tel.: 06-20/475-7966
Július 31 – augusztus 06: Farkas Zsolt
Augusztus 07 – 13: Izsák László
Augusztus 14 – 20: Farkas Zsolt
Augusztus 21 – 27: Izsák László
Gyógyszertári ügyelet
Július 17-23: Izsák, T: 569-208
Július 24-30: Szabadszállás, T: 76/358-028
Július 31-augusztus 6: Izsák
Augusztus 7-13: Szabadszállás
Augusztus 14-20: Izsák
Rendõrségi ügyelet 06-30-546-7196
Polgárõrség 06-30-555-6645

Hirdetmény
Sárfehér Szövetkezet 6070 Izsák, Kossuth L. u. 119. sz. megvételre
ajánlja az alábbi ingatlanait:
1. Izsák, Széchenyi u. 25. sz. 932m2 gazdasági épület hrsz. 860
2. Izsák, Kossuth L. u. 119.sz iroda, üzemépület 5576m2 hrsz. 1643
Megosztva is eladó: irodák + lakás, 1-1 üzemépület, 1 buszgarázs
3. Izsák, Bercsényi u. 1.-3.sz üzemi épület 1958m2 hrsz. 1859, 1860
Megosztva is eladó 1-1 lakás, 1-1 üzemi épület
4.Izsák, Szajor d. felvásárló telep 1992m2 hrsz. 36/59
5.Izsák, Gedeon d./Beck tanya/ 8695m2 50%-a hrsz.168/63
6.Izsák, Szajor d. savanyító üzem 3957m2 hrsz.28/5 ipari terület
Az ajánlatokat kérjük a Szövetkezet székhelyére 6070 Izsák, Kossuth
L. u. 119. 2006. o8. 31.-ig zárt borítékban leadni.
Részletes felvilágosítást a 76-374-022, 76-360-110, 06-20-3284-742
telefonszámokon lehet kérni.
Igazgatóság

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák Kossuth L. 42. szám alatt.
2006. január 1-tõl megkezdtük, kedvezõ áron,
rövidáruk értékesítését.
Kaphatók:
cérnák (minden színben),
zippzárak (dzsekibe, nadrágba),
gombok nagy választékban, gumik, csatok,
kapcsok, csipkék,
szegõk, zsinórok, vállpárnák, vállfák, vetexek,
bélésselymek,
gombostûk, varrótûk.
Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás, zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása, függönyök és
terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt
barátságos kiszolgálásban
részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek. akik
B. KOVÁCS JÓZSEF
végsõ búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek.
A gyászoló család

2006. július 19.

ÁFÉSZ HÍREK
Az Izsáki Áfész boltjainak júliusi ajánlata!
ÁFÉSZ akció 10-20-30 %-os engedménnyel, 2
hetente megújuló választék!

Iparcikk Áruház
Fûszegélynyíró
4700,-Ft.
Salgó tûzhely hagyományos
53900,-Ft.
Tea tûzhely
34200,-Ft.
Servant kandalló
52990,-Ft.
Fikoterm kályha
25900,-Ft.
Móra gáztûzhely 4 égõs
48100,-Ft.
Vesta gáztûzhely 4 égõs
42900,-Ft.
120 l Hajdú villanybojler
45200,-Ft.
80 l Hajdú villanybojler
34300,-Ft.
Ardó automata mosógép
69900,-Ft.
130 l fagyasztószekrény
56300,-Ft.
170 l hûtõszekrény
59900,-Ft.
260 l fagyasztóláda
74900,-Ft.
37 cm televízió
21500,-Ft.
51 cm televízió Orion
28000,-Ft.
55 cm televízió Samsung
37900,-Ft.
Magnós rádió
4220,-Ft.
Zsebrádió
1690,-Ft-tól-2220,-Ft-ig
Mûanyag kerti bútorok, zárak, vasalatok,
szegek, csavarok, lágyhuzalok, kerékpár és
kismotor alkatrészek, gumiáruk, kávéfõzõk,
háztartási kisgépek
széles választékban kaphatók!
Szúnyogháló 285,-Ft-tól,
uborkaháló 310,-Ft/db-tól
Szivacsok méretre vágva,
és törmelék szivacs kapható!
Légyirtók, egér-patkányirtók, festékek, hígítók,
ecsetek, futószõnyegek, asztalterítõk stb. széles
választékban, kedvezõ áron!
PB-gáz csere!

Budapest Banki hitel ügyintézés kedvezõ
feltételekkel!
Az élelmiszer boltok akciós ajánlata
2006. július 12-24-ig
Tomi kristály kompakt 2 kg
1069,-Ft.
Madlene parfüm deo 75 ml
165,-Ft.
Gyõri nápolyi 200 gr
139,-Ft.
Flóra margarin 250 gr
159,-Ft.
Bogica sütésálló lekvár 500 gr
219,-Ft.
Paloma kávé 1000 gr
929,-Ft.
Finomliszt 2/1 Halas
115,-Ft.
Fincsi jégkrém 2,5 l
499,-Ft.
Sertészsír 500 gr
99,-Ft.
Csíkozott pacal 1/1
699,-Ft.
Trappista sajt
899,-Ft/kg
Tovább tart a hétvégi akció a COOP boltban!
Minden hétvégén más-más
3-4 termék szuperáron kapható!
Jót, jó áron az ÁFÉSZ boltokból!
Tagsági kártyára 3% engedmény!
Az ÁFÉSZ bérbe adja 110 m2-es üzletét
boltnak, raktárnak, telephelynek. Központi
irodájában internettel, klímával rendelkezõ
helyiségek kiadók.
Érdeklõdni személyesen: Izsák, Dózsa tér 1.
Telefonon: 76/374-211

HITELCENTRUM
Lakáscélú és szabad
felhasználású
jelzáloghitelek,
alacsony törlesztéssel
akár jövedelemigazolás
nélkül is. Gyorshitel
akár 3 nap alatt!
Befektetés
14,77 %-os éves
hozam 4 évre.
Izsák Dózsa tér 1.
Áfész iroda
Tel.: 06-70-335-7866
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APRÓHIRDETÉSEK

1800 négyszögöl 4 éves almás és 1600 négyszögöl 8 éves
ikersoros Sárfehér szõlõ, fúrt
kúttal eladó. Érd.: 30-465-4059
Sportcsarnok mögötti terület (0290/51 hrsz. Alatt) eladó.
Érd.: 06-30-664-6169
Izsák, Gödör u. 6. szám
alatti családi ház bútorokkal
együtt eladó. Tel.: 374-423
Eladó régi típusú kertes ház
Izsák központjában. Víz, villany
van, gáz megoldható. Ugyanitt
10 hl–es üzemanyagtartály eladó. Érd.: 06-76-374-132 vagy
375-875
Hétleveles csipkés tárcsa jó
állapotban eladó. Tel.: 06-30-5587219
Kulcscsomót találtak a katolikus templomban. Tulajdonosa átveheti a plébánián.

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Polyák Tamás an: Pad Katalin, Hegedûs
András an: Nagy Erika, Juhász Rozi an: Ungor Erika.
Meghaltak: Lévai Piroska 87 éves, Arany J. u. 5., Cseh
Szakál József 47 éves, Gedeon dûlõ 242., B. Kovács József
93 éves, Zrínyi u. 16., Kecskés Károly 55 éves, Kodály Z.
u. 13., Tóth Imre 84 éves, Gábor Á. u. 29.
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