XXIV. Izsáki
Sárfehér
Napok
szeptember
28-29-30.
XVII. évfolyam 7. szám

2007. július 20.

Tízéves a Kolon-tavi
madármegfigyelõ központ
Július 8-án ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját a
Kolon-tavi Madárvárta madármegfigyelõ központ. Az ünnepség
alkalmából sokan látogattak a
helyszínre, ezt az alkalmat is kihasználva, hogy ismerkedjenek a
terület élõvilágával és nem utolsósorban, hogy köszöntsék a megfigyelõ központ munkatársait,
akiket mi az elmúlt tíz évrõl, s
munkájukról kérdeztünk.
Németh
Ákos:
1997-ben jártam
elõször a Kolon-tónál. Ekkor indult, a
Nemzeti Park gondozásában egy kis gyûrûzõ tábor,
melyet akkor még nem tudományos szempontok vezéreltek, inkább a gyerekeknek szerették volna megmutatni, hogy milyen is az
itteni madárvilág. Két év múlva rájöttünk, hogy ennek a munkának
komoly tudományos értéke is lehet. Így 1999-tõl egy sztenderd
módon üzemelõ kutatási célokat
szolgáló tábort indítottunk. Ez azt
jelenti, hogy mindig ugyanazon
idõben, ugyanannyi hálóval történik a befogás és a gyûrûzés.
Évente 15 és 30 ezer közötti számú madarat gyûrûzünk meg. Az
országban hét nagy tábor mûködik, ez a Kolon-tavi az egyik.
Nemzetközi kapcsolataink is vannak, így az Eu-link programjaiban
is részt veszünk. E szervezet tömöríti Európa különbözõ madárgyûrûzõ helyeit. Emellett sokan
személyesen is megfordulnak itt
Európa különbözõ országaiból,
többen visszatérõ vendégként is.
Az itteni munkának köszönhetõen derítettünk fényt arra, hogy van
egy kis madár, a fülemülesitke, egyébként õ a tábor jelképe isamely középtávon veszélyeztetett
fajta, mivel egyre szûkül az élõhelye. Szerencsére nálunk még
nagy számban megtalálható. E
madár telelõhelyeit is kutatjuk.

Fülemülesitke élõben
és a megfigyelõtábor
emblémájában
Szerencsére nem Afrikában, hanem a Balkánon vészeli át a telet.
Az elmúlt 10 év nagyon szép volt
és nagyon eredményes. Jó társaság alakult ki. Sokan járnak ide
az ország különbözõ vidékeirõl,
s nagy örömünkre egyre többen
Izsákról is.
Karcza Zsolt: Az
Országos Madárgyûrûzõ Központ
vezetõje: Kettõs
ünnep ez a mai,
mert idén 99 éves
a madárgyûrûzés Magyarországon. Ebbõl a közel száz évbõl az
utóbbi 10 évben ezen a madárvártan kb. 220.000 madarat jelöltek meg. Ez országos szinten az
összes gyûrûzés 10 százalékát jelenti. De nemcsak a mennyiség a
fontos, hanem az is hogy ezen a
ponton egy úgynevezett állandóráfordítású mintavételezés történik, azaz minden évben ugyanannyi a hálóállás, ezért az évrõl
évre befogott madarak mennyisége összemérhetõ, s így jól látható az állományváltozás is. A
Madárgyûrûzési Központ országos adatbázisában jelentõs helyet
foglal el a Kolon-tavi Madárvárta, hiszen az itt megjelölt madarak közül számosat megtaláltak

külföldön is. A legtávolabbi pont
Botswana, ahol egy itt gyûrûzött
füstifecske került elõ. A tudományos szempontokon túl az is fontos, hogy nagyon sok gyerek és fiatal jár ide, akik itt találkoznak
elõször ilyen közelrõl a madarakkal, a természettel és remélhetõleg az itt szerzett élményeket, tapasztalatokat továbbviszik és átadják a következõ nemzedéknek.
Medgyesi Gergely:
Úgy gondolom,
hogy a Kiskunsági
Nemzeti Park életében ez a madárvárta egy sikertörténet, több szempontból is. Egyrészt a gyûrûzési munka miatt,
másrészt azért, mert foglalkozásainkkal, elõadásainkkal, kirándulásainkkal rengeteg embert
megmozgatunk a környékrõl, sõt
az ország távolabbi vidékeirõl is.
Nemzetközi hírünk is egyre nagyobb. Sokan fordulnak meg nálunk Hollandiából, Németországból, Franciaországból, a Skandináv országokból, itt ismerkedve
a magyar természetvédelemmel.
Magyarország nagyon erõs e területen. A Kolon-tóhoz hasonló
mocsár és a hozzá kapcsolódó
élõvilág Európából gyakorlatilag
már mindenhonnan eltûnt. Szerencsére hazánkban még több
ilyen hely is van. Nyugodt szívvel
mondhatom, van mit tanulni tõlünk. A nyugatiak élnek is ezzel a
lehetõséggel, s erre mi csak büszkék lehetünk.
Mindehhez még hozzátehetjük, hogy mi izsákiak is büszkék
lehetünk arra, hogy ilyen hasznos
munka folyik a gyûrûzõ központban, hiszen a madarak azonosítóval való ellátása segít vonulási
szokásaik és útvonalaik megismerésében, mely adatok nagyban
megkönnyítik védelmük eredményes megszervezését is.
Tetézi Attila

Hittanos tábor Alsóörsön
1989-óta minden évben nagy
feladat a nyári hittanos tábor megszervezése. Általában október hónap végén szoktuk kezdeni a következõ évi tábor megszervezését.
Idén is mint az elmúlt évben, Alsóörsre mentünk a Pannonhalmi
Apátság üdülõjébe.
Ebben az évben harmincnyolcan vettünk részt a táborban, de legalább még további tíz gyermek eljött volna velünk, de az alvóhelyek
száma, sajnos korlátozta a létszámot. Táborunk június 19-23-ig tartott.
Akik szerveztek már tábort,
tudják, mennyire nehéz azt úgy
megszervezni, hogy minden rendben menjen. Külön köszönjük a két
fõtámogatónknak, Imre atyának, s
Egyházközségünknek, hogy anya-

gilag segítettek minket, illetve a
helyi Karitásznak is köszönettel
tartozunk! A HOLSZA-bolt idén is
– úgy mint tavaly- jelentõs adománnyal támogatta a tábort; üdítõvel és rágnivalóval. Nekik is köszönjük szépen az adományt! Köszönjük a szülõknek is, hogy az
utazásban segítségünkre voltak,
valamint akik bármilyen módon
támogattak minket, azoknak is
köszönet!
A táborban a napi program
mellett sok idõ jutott a játékra, kézmûves foglalkozásra és kirándulásra is, így pl. Zánkára és Tihanyba is
eljutottunk hajóval. Minden este
focimeccs is volt és az alvással olykor spóroltunk is. Nagy családdá
vált a tábor, ahol a nagyobbak felelõsségteljesen segítették a kisebbe-

ket. Bizony az idõ így gyorsan elszaladt…. Még maradtunk volna
pár napot, de haza kellett indulnunk szombaton délután. Útközben még bobozásra is megálltunk
sokak örömére, aztán megkezdtük
a hazáig tartó utunkat.
Úgy érezzük, hogy ez igazán
jól sikerült tábor volt, ahol mindennek megvolt a helye és ideje!
Idén még egy tábor lesz, egy
lelkigyakorlatos, zenei tábor, augusztus 13-14-15-én.
Erre éppúgy várunk gyermeket és felnõttet egyaránt, mint a
jövõ évi táborra!
Földvári József,
Földvári Józsefné, Nagy
Ferencné, Gellér
Józsefné

Ára: 80 Ft

Templomfestés
Folytatódik a jövõre 200 éves
jubileumát ünneplõ katolikus
templom felújítása. Nemrégiben
kezdõdött meg a belsõ díszítõfestés és a mennyezeti szekkók restaurálása. A munkák várhatóan
2008 tavaszára készülnek el. Az
új festés, az eredeti, 1900-as évek
eleji –a templom építészeti stílusához illõ- klasszicista díszítést
hozza vissza úgy szín- mint motívumvilágában.
Jelenleg a szentéj festését
végzik a Szendi-Barokk 2005
Bt. templomfestõi.


Kábeltévé-fejlesztés

A kivitelezõ cég dolgozói a
legkeményebb kánikulában is
szerelik a vezetékeket.

Mint arról lapunkban már
többször beszámoltunk, korszerûsítésre kerül a városi kábeltévé-hálózat. A fejlesztés eredményeként
az eddigieknél jóval több tévécsatorna programja érhetõ majd el a
rendszeren keresztül. Ám az igazán nagy lépést a szélessávú
internethozzáférés, az olcsóbb telefonálás lehetõsége jelenti, valamint az, hogy a kisizsákiak is bekapcsolódhatnak a rendszerbe.
Az önkormányzat már korábban megnyerte pályázaton a fejlesztéshez szükséges pénzt, ám az engedélyek beszerzése igen hosszadalmas volt, ezért kezdõdhetett
csak a napokban a kivitelezési munka. A kivitelezõ Dunakanyar Holding, a késedelmes kezdés ellenére is bízik abban, hogy a nyár végére elkészülnek a munkákkal.

Az új kábeltévérõl
Ezúton szeretnénk értesíteni arról,
hogy az önkormányzati tulajdonban levõ
kábeltelevíziós hálózaton az EMW
Networks Távközlési Szolgáltató Kft.
hamarosan távközlési szolgáltatásokat
indít ( kábeltévé, internet, telefon).
Vállalkozásunk Magyarország
egyik távközlési cégcsoportjának tagja,
akik sokrétû, az elektronikus hírközlési
szolgáltatások terén szerzett tapasztalatukra alapozva, a mûsorjel elosztó, a
széles sávú internet és a telefon szolgáltatási üzletágat kívánják beindítani, hogy
komoly mûszaki hátterû, kedvezõ árú,
komplex szolgáltatást nyújthassunk a
régióban.
Kábeltelevízió
Egy elõfizetéssel, egy háztartásban,
egyszerre több tévékészüléken, többféle
mûsort is nézhetnek családtagjai. Sport,
film, zene, gyermek, tudományos és hírcsatornák, s még sok minden, ami a
szórakozáshoz és kikapcsolódáshoz
szükséges lehet. Jelenleg két programcsomagban 50 csatornát kínálunk, amelyek döntõen magyarnyelvûek, de az idegen nyelvet beszélõk is megtalálják a tanuláshoz, szórakozáshoz szükséges
mûsorokat. Tekintse meg programcsomagjainkat és árainkat a csatornakiosztásban és válasszon! A kábeltelevíziós
szolgáltatásunk már havi bruttó 2 360
Ft-tól elérhetõ! Akciós belépési díj 0 Ft!
Internet
Szélessávú internetszolgáltatásunk,
rendkívül gyors, telefondíj mentes, fo-

lyamatos (on-line), korlátlan internet
elérést biztosít. Akár 5 Mbit/s sávszélességet is választhat. A szolgáltatás hamarosan elérhetõ lesz a hálózaton. Addig is válasszon kedvére csomagjaink
közül és már akár havi bruttó 4 590 Fttól internetezhet! (1,5 Mbit/s sávszélesség, korlátlan adatforgalom) Akciós
belépési díj 0 Ft!
Telefon
Nemsokára vezetékes telefonköltségét is jelentõsen csökkenheti, ha a
Kábeltelefon szolgáltatásunkat használja! Nincs kapcsolási díj és a hálózaton
belüli hívások is ingyenesek! Az alapdíj
bruttó 1200 Ft! Helyi hívások már bruttó 3,9 Ft/perc-tõl, budapesti hívások már
bruttó 4,2 Ft/perc-tõl! Továbbra is a
megszokott módon, meglevõ vezetékes
készülékével telefonálhat és megtarthatja jelenlegi telefonszámát is. Takarítson
meg akár 20-30 %-ot is jelenlegi telefonköltségébõl! Akciós belépési díj 0 Ft!
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük keressen bennünket a kábeltévé állomáson, tel.: 568-073, vagy
az Izsák Kht. Ügyfélszolgálati irodájában, Kossuth tér 8.
A szerzõdéskötések 2007. augusztus 15.-tõl indulnak Tisztelettel: EMW
Networks Kft.
(A kábeltévés és internet
csomagok kiosztását és
díjait
mellékletünkben
közöljük)
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Napi események
a polgárõrség életébõl
Izsák Város Önkormányzata
a polgárõr egyesület tulajdonába
adta a tanyavédelmi Lada Nívát,
melyet az egyesület köszönettel
fogadott, így az egyesület immár
saját tulajdonú terepjárójával folytathatja a munkáját. A tanyavédelmi autó az utóbbi idõben igen
gyakran meghibásodott, persze ez
betudható annak is, hogy a járõrszolgálatot ellátókon kívül igen
sokan használták. Most, hogy a
terepjáró az egyesület kizárólagos
tulajdonába került, a járõrszolgálat ellátása során remélhetõleg
kevesebb alkalommal fog elõfordulni, hogy a polgárõröknek az
autó gyakori meghibásodása miatt saját autóval kellene menni.
Ennek elsõsorban a polgárõr
egyesület járõrszolgálatot ellátó
tagjai örülnek, de mindenképpen
megnyugtató ez a lakosság részére is, mert mindig már messzirõl
látni lehet, hogy polgárõrök közelítenek, nem holmi éjjeli látogatók. Elejét lehet venni olyan félreértéseknek, mely a közelmúltban történt.
Történt ugyanis, hogy egy
helyi lakos megkérte a polgárõr
egyesület tagjait, hogy gyakran
járõrözzenek a tanyája környékén. A polgárõrök ennek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül önzetlenül eleget tettek, még akkor
is, amikor a szolgálati gépjármû
meghibásodott. Saját autóval, saját üzemanyagköltségen a polgárõrök az önkéntes szolgálat ellátása során a Szajori iskoladûlõben
járõröztek, amikor is figyelmesek
lettek arra, hogy jön szembe egy
lassan közlekedõ személyautó a
dûlõúton. A polgárõröket szinte
az útról leszorítva kérdõre vonta,
hogy mit keresnek arra. A polgárõrök autóján polgárõrség feliratú

matrica volt, polgárõr mellényt
viseltek, így egyértelmûvé vált,
hogy a polgárõrök teljesítenek
önkéntes szolgálatot. A fiatalember erre továbbhajtott. A rendõrök az este folyamán megállították, és az igazoltatás során kiderült, hogy ittas állapotban vezetett gépjármûvet. A fiatalember apja a polgárõröket tette felelõssé, hogy szabálysértési eljárás indult a fia ellen, ezért valóságos bosszúhadjáratot folytat az
eset óta a polgárõrség ellen. A
történetet különféleképpen kiszínezve, rágalmakkal terjeszti
városszerte, a valótlan állításokkal megsértve a polgárõrök becsületét. A polgárõr egyesület
tagjai jelezték ezt a vezetõségnek,
ami alapján a vezetõség személyesen hívta meg a rágalmazót a
következõ taggyûlésre. A meghívást nem fogadta el, a vélt sérelmeit azonban különféle rágalmak formájában továbbra is
hangoztatja.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy bárkinek bármi kifogása, sérelme van, a polgárõr
egyesület vezetõségének jelezze,
mert az esetleges sérelmeket csak
ezen a módon tudjuk orvosolni.
Szívesen fogadunk, és örömmel
veszünk bármi olyan észrevételt,
amivel jobbá, hatékonyabbá tehetjük a polgárõr járõrszolgálat
mûködését. Ha nem a vezetõségnek közvetlenül, hanem az elõbbi példa szerint csak rosszindulatú pletykák formájában jut el
hozzánk az információ, az semmiképpen nem szolgálja közös
érdekeinket.
Nagy Máté
az Izsáki Sárfehér
Polgárõr
Egyesület elnöke

Az õssejt-kapszuláról
Bizonyára sokan hallottak
már az õssejtrõl, de nem biztos,
hogy tudják is pontosan, mirõl van
szó. Az õssejt valójában egy olyan
alapsejt, amelybõl bármilyen testalkotó szövet (izom, csont, szív,
stb.) sejtjei kialakulhatnak. A felnõtt ember õssejtjei a csontvelõben képzõdnek, s a véráramba
kerülve segítik szerveink regenerációját. Idõsebb korban az õssejtek száma jelentõs mértékben lecsökken, s vele párhuzamosan a
szervezet regenerációs képessége
is, így több kutatás irányul arra,
miképpen lehetne ezen az állapoton javítani. A legígéretesebb eredményt egy magyar feltaláló érte el,
az Olimpiq stem xcell nevû természetes alapú étrendkiegészítõ
készítménnyel. A szer serkenti a

szervezetben az õssejtképzõdést,
ezzel csökkenti a különbözõ betegségek kialakulásának esélyét,
illetve növeli a már meglévõ –
bõr, csont, izom, ideg, vese, máj
tüdõ, porc, szem, cukor- betegségekbõl való gyógyulás lehetõségét is.
A kapszula kizárólag természetes összetevõket, bio flavonoidokat, antioxidánsokat
és vértisztító gyógynövényeket
tartalmaz, semmiféle káros mellékhatása nincs. A kapszula nem
olcsó, de töredéke egy mûtét
költségeinek. Bõvebb felvilágosításért bizalommal forduljanak
hozzám.
Geiger Jánosné
Kecskeméti u. 40.
T: 374-152, 20/496-3090

Frissítõ nyári gyümölcsök
Frissüljünk fel a nyár kincseivel. A forró kánikulai napokon nemcsak
folyadékkal járulnak hozzá szervezetünk folyadék-háztartásának egyensúlyához, de értékes ásványi anyagokhoz is juthatunk a gyümölcsök által.
Jó tudni a görögdinnyérõl:
- Fogyókúra idején is temérdek mennyiségben fogyasztható alacsony
szénhidráttartalma miatt.
- Nem terheli emésztõrendszerünket.
- Kiemelkedõen magas víztartalommal rendelkezik.
- Jó hatással van a visszerekre, az aranyér megelõzésében is nagy
segítség lehet.
- Kimondottan ajánlott gyulladás okozta lábdagadásra.
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Az Arany sárfehér Szõlõ- és Bortermelõk Szövetkezetének tájékoztatója
„a gyengék erõssége az egység”
Szövetkezetünk 2007. július 25.-én rendkívüli
közgyûlést tartott, melyen több fontos kérdésben is
döntés született.
A Sárfehérvin Pinceszövet tagságával közösen tartott közgyûlésen a tagok, miután meghallgatták a független könyvvizsgáló által készített beszámolót, jóváhagyták a Sárfehérvin Pinceszövetkezet beolvadását az Arany sárfehér Szõlõ és Bortermelõk Szövetkezetébe. A független könyvvizsgálói jelentés alapján a
2007. május 31-i átalakulási vagyonmérleg fõ számadatai a következõk: jegyzett tõke: 5.690 e Ft, Saját
tõke: 13.623 e Ft, mérleg-fõösszeg: 113.205 eFt.
A beolvadás elhatározása után a közgyûlés elfogadta a szövetkezet új alapszabályát, mely megtekinthetõ a www.aranysarfeher.hu honlapon és a szövetkezeti irodán. Az új alapszabály elfogadására a
tavaly elfogadott új szövetkezeti törvény rendelkezései miatt volt szükség
Az alapszabály elfogadása után tisztségviselõválasztásra került sor. A közgyûlés az igazgatóság
tagjának választotta Horváth Gábor kerekegyházi
termelõt. A Felügyelõ Bizottság tagjának megüresedett helyére pedig Rakonczai Hermina,
soltszentimrei termelõ, kapott bizalmat.
Az MVH beszámolója szerint a magyarországi
termelõk körében nagy volt az érdeklõdés a kivágási támogatás iránt. A kérelmek beérkeztek, azok feldolgozása megkezdõdött. Összesen mintegy 3600
hektár kivágására kértek támogatást, ebbõl az elsõ
három napban 2600 kérelem érkezett be. Mint ismeretes, a támogatható területnagyság 2000 ha.
Az EU. Bizottsága nyilvánosságra hozta az EU-s
borpiaci reform tervezetét. Ebben a tervben EU-s
szinten 200.000 ha szõlõültetvény támogatott kivágását tervezik. Várhatóan ebbõl a kvótából Magyarországnak is leosztanak. A pontos számadatok még
nem ismertek, hiszen a most megjelent dokumentum még csak tervezet. Ahhoz, hogy a tervezetek
végrehajthatóvá váljanak, kell a miniszterek tanácsa
és az Európai Parlament jóváhagyása is. Tekintettel
arra, hogy az egyes tagállamok véleménye több lényeges kérdésben is eltér –ezek közül leglényegesebb a támogatási összegek elosztása és a répacukor
felhasználása mustjavításra– a végsõ döntésig még
több pontban módosulhat a borpiaci reform. Annyit
azért bizton állíthatunk, hogy továbbra is lesz telepítési támogatás.
Mint már hírül adtuk (Izsáki Hírek, 2007. április), ebben az évben változnak az eredetvédett Arany
sárfehér termesztésének ellenõrzésére vonatkozó
szabályok. A legfontosabb változás, hogy a kötelezõ
ültetvényszemlére csak a termelõ bejelentése után
kerül sor! Ez azt jelenti, hogy aki idén eredetvédett
szõlõt akar átadni, és április 15-ig a hegybírónál
bejelentkezett, a tervezett szüret elõtt kb. 1 hónappal írásban kell jeleznie a hegybírónak és a felvásár-

lónak, hogy ültetvénye megfelel a feltételeknek, és
készen áll a szemlére. Csak ez után kerül sor az ültetvény bejárására, melyen a hegybíró, a felvásárló
és a termelõ vesz részt. Csak a szemlén készült jegyzõkönyv alapján lehet eredetvédett szõlõt az üzembe beszállítani, ahol a végleges minõségi átvétel történik. Az átadásnál és minõsítésnél a termelõnek is
jelen kell lennie!
Az eredetvédett szõlõhöz kapcsolódó információ, hogy a tavaly átvett eredetvédett szõlõ utáni minõségi felár a szüret elõtt kifizetésre kerül. A késedelem oka az, hogy az elmúlt szüreti évben, még a
Cavern ZRt vásárolta fel az eredetvédett Arany sárfehér szõlõt, és a minõségi követelményeknek is csak
részben feleltek meg az átvett tételek. Külön köszönet azoknak, akik nem kijátszva, hanem a szabályok
betartásával nagyminõséget termeltek és szállítottak az üzembe. Ezért is a felár kifizetésénél differenciálásra kerül sor.
Az üzem elvesztett márkái miatt az új termékek
bevezetésére, piacra juttatására, komoly pénzügyi
forrásokra van szükség. A termékek a minõségükkel és a reklám háttérrel juthatnak csak eredményesen a piacra. Ezért is ragaszkodunk az Eredetvédett
minõségileg kifogásolhatatlan alapokhoz, amelybõl
nagy minõség készíthetõ, és a piacon is könnyebben
eladható.
Az új termékekrõl az elért eredményekrõl a
www.helibor.hu weblapon tájékozódhatnak. Az új
termékek már vásárolhatók az Agárdy-telepi mintaboltban, valamint a hamarosan Izsák központjában nyíló kikereskedésben, ahol a Helibor termékei mellett más izsáki termékek (kecskesajt,
házitészta) is megvásárolhatók lesznek.
Jóhír, hogy a Bács-Kiskun Megyei önkormányzat a Helibor eredetvédett Arany sárfehér borát választotta 2007 megye borává.
Tájékoztatjuk termelõinket, hogy a VI. Arany
sárfehér borverseny a Sárfehér Napokkal egyidõben
kerül megrendezésre. Nevezni a Sárfehér bor mellett egyéb fajtával is lehet. A Díjátadásokra a Sárfehérnapok, megnyitóján kerül sor, ahol az értékes
díjakat Gráf József mezõgazdasági miniszter, és
Koncz Gábor Kossuth díjas színmûvész adja át. A
borutcában a színmûvész úr szeptember 29.-én szombaton várja az új termékek kóstoltatására a kedves
vendégeket a Helibor Szövetkezeti Pincészet pavilonjában.
Továbbra is kedvezményesen vásárolhatnak
mûanyag törzskötözõt a Szövetkezeti irodán 400 mes tekercsekben, 400 Ft/db áron.
Elérhetõségünk változatlan: 6070 Izsák, Dózsa
tér 3, Tel/fx: 76/374-036, Mobil: 20/5693-783, 20/
2362-558, E-mail: aranysarfeher@sv-net.hu,
Internet: www. aranysarfeher. hu
Vezetõség

Az Izsákért Közalapítvány
2006. évi közhasznúsági jelentése
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Kapott támogatások (továbbutalási célú és általános célú):
1.903.000.Sárfehér Napok
1.559.000.APEH 1%:
275.845.Kamatbevételek:
11.940.Bevételek Összesen:
3.749.785.Könyvelési díj:
84.000.Könyvvizsgálati díj:
60.000.Rendõrség:
200.000.Bankköltség:
5.686.Pályázati díj:
5.000.Biztosítás:
15.090.Tárgyévi továbbutalási célú támogatás:
3.342.000.Kiadások Összesen:
3.711.776.Az alapítvány fõ célja a település fejlõdésének elõsegítése, az önkormányzati feladatok megvalósításának támogatása. Az Alapító Okirat
részletezi a kiemelt feladatokat, amelyek a következõk: egészségügy,
kultúra, foglalkoztatás, környezetvédelem, sport, oktatás támogatása
valamint a város szépítése.
Az alapítvány munkáját az Alapító Okiratban meghatározottak szerint végezte.
Kuratórium
Idõsek ápolását térítés ellenében vállalom.
Tel.: 06-30-656-8462

Országos Erdészeti
Vándorgyûlés
Június végén Kecskemét adott
otthont a 138. Országos Erdészeti Vándorgyûlésnek. Ez alkalomból a KEFAG Zrt. mintegy 700 fõs
rendezvényének egyik szekciója
Izsákra látogatott. A közel száz
vendég helyszínbejárással és tájékoztatókból ismerkedett a helyi
erdõgazdálkodással és a város
történetével. Elõbbirõl Góhér
Zoltán, utóbbiról Tetézi Lajos
adott tájékoztatást a vendégeknek.
Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

» OBSERVER «
OBSERVER BUDAPEST
MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1084 Budapest,
VIII. ker. Auróra u. 11.
Telefon: 303-4738 Fax: 303-4744
http://www.observer.hu

IZSÁKI Hírek

2007. július 20.
„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek az emlõin nevelkedik az
egész világ”
(Gorkij)
Az anyatej világnapja 1990
óta, augusztus 1j-e, amely egyben
Semmelweis Ignác, az anyák megmentõjének születésnapja is. Ez
alkalomból szeretnék néhány
gondolatot megosztani az olvasókkal.
A szoptatás az evolúció egyik
csúcsteljesítménye: lehetõvé teszi,
hogy az immunológiai szempontból éretlen utód éppen a számára
adott környezet kórokozói ellen
a lehetõ legjobb védelemben részesüljön. A táplálékokhoz az
anyatej speciális szûrõjén keresztül jut hozzá, vagyis úgy élvezhet
teljes ellátást, hogy ezzel nem terheli túl és nem is veszélyezteti
egyenlõre még fejletlen emésztõrendszerét. A szoptatás ezeken a
biológiai szempontból létfontosságú tényezõkön kívül azt a kapcsolatot is biztosítja, amely nélkül valamennyi emlõskölyök,
köztük az ember gyermeke is, elpusztulna. A szoptatás a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik. Az anyamell felépítése és
mûködése pontosan olyan, amilyennek lennie kell. Az anyatej is
pontosan olyan, amilyenre ott és
akkor, éppen annak a gyermeknek szüksége van. A csecsemõk
nagy részét mégsem szoptatják
annyi ideig, ameddig fontos volna számukra. Az utóbbi években

3. oldal

Az anyatej világnapjára
ugyan örvendetesen növekedett
Magyarországon a szoptatott csecsemõk aránya, ám sajnos még
mindig ott tartunk, hogy hathónapos korában a csecsemõk kb.
fele már nem kap anyatejet. Az
elmúlt évtizedek elavult, nemegyszer súlyos egészségkárosodást
okozó táplálási tanácsai még mindig éreztetik hatásukat, egyes
egészségügyi szakemberek ajánlásai nem mindig felelnek meg a
korszerû, valójában teljesen természetesnek mondható szemléletmódnak. Régebben már a párhetes csecsemõ hozzátáplálását
megkezdték, gyümölccsel, fõzelékkel etették, ami az anyatej korai elapadásához, s így túlságosan
korai elválasztáshoz vezetett. A
tápszerek választékának bõvülése, s ezeknek a termékeknek a lelkiismeretlen reklámozása szintén
nem az anyák szoptatási kedvét
növelte. Ha az anya arra panaszkodott, hogy nincs teje, az esetek
többségében egyszerûbb volt tápszerrecepttel, mint gyakorlati jó
tanácsokkal ellátni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és
valamennyi mértékadó gyermekgyógyászati szakmai fórum a csecsemõ hathónapos koráig kizárólag anyatejes táplálást javasol. A
rideg valóság ennek ellenére az,
hogy túlságosan sok csecsemõ kap
anyatej helyett, vagy mellett tápszert, noha semelyik tápszer sem

60.
Július 5-én ünnepelte 60. születésnapját Podmaniczki Imre esperes plébános. A kerek évforduló alkalmából hívei, hittanosai, az egyházközség csoportjai és képviselõ-testülete köszöntötte
Podmaniczki Imrét, aki eddigi papi szolgálati idejének közel felét töltötte az
izsákiak körében.

TETÉZI LAJOS

Gondolom...
…sokakat megvisel a mostani nagy meleg. Aki csak
teheti, hûvös helyet keres, s reménykedik, hogy
elõbb-utóbb vége lesz a rendkívüli idõjárásnak. Magam is így teszek. E sorokat a mûvelõdési ház egykor szebb napokat
látott irodájában írom. Kint –árnyékban- 37,5 fok van, itt bent alig
több mint 20. A százéves épület vályogfalai nem engednek a hõség
ostromának.
Gondolom, eme üdítõ tényrõl nemcsak nekem jutnak eszembe a
„régiek”, akik tudták, hogy a természetes anyagoknál nincs jobb.
Vályogból építkeztek, lenvászon és gyapjú ruhákba öltöztek, ételeikben nem voltak mesterséges színezékek, ízfokozók, Ekompanensek. Nem is szenvedtek a forróságtól, s allergiát sem
kaptak ruházatuktól, vagy étkeiktõl.
Gondolom, most sokan mondják; na persze, akkoriban nem is állt
a tudomány és a technika a maihoz hasonló szinten. Ez igaz! Ám az
is igaz, hogy a technikai vívmányoknak sem törvényszerû velejárójuk a környezet és az egészség rombolása. Ha tisztességes emberek,
tisztességes módon élnének e lehetõségekkel, nem jött volna létre
az üvegházhatás sem, ami miatt most fuldoklunk a hõségtõl (s ami
ráadásul a legkevesebb a várható késõbbi hatásokhoz képest). Persze ahhoz, hogy a dolgok jó irányba forduljanak, szemléletet kellene váltani. El kellene végre feledni a dölyfös, „leigázzuk a természetet”-alapú gondolkodást. Helyette a harmonikus együttélés mikéntjén kellene gondolkodni. Mindenkinek! Döntéshozóknak és
az egyszerû hétköznapi embereknek egyaránt. Nincs más út! A jelek egyértelmûek! Alig van olyan nap, hogy a világ valamelyik tájáról ne érkeznének hírek hatalmas természeti katasztrófákról.
Gondolom, sokan látják, a „régiek” éltek a természet, a környezet
nyújtotta lehetõségekkel, míg a mai ember inkább visszaél ezekkel.
Az is tudható, hogy egyre többen vannak, akik látják ezt, de sajnos
kevesen, akik tehetnének is ellene. S ami még ennél is nagyobb baj,
hogy pillanatnyi érdekeik a tenni tudókat sem erre sarkallják…

rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az anyatejet
egyedülállóvá és nélkülözhetetlenné teszik a gyermek számára.
Az agresszív tápszermarketing
kereskedelmi érdekeket szolgál,
ezért a legfontosabb információkat elhallgatja az anyák elõtt. Az
anyatej élõ immunanyagokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsemõ fejletlen immunrendszerét.
Az anyatej immunanyagai aszerint változnak, illetve módosulnak, hogy az anya környezetében
milyen kórokozók és fertõzések
fordulnak elõ. Ha az anya például náthás lesz, az ellenanyagok
rövid idõn belül megjelennek a
tejében is. Ennek köszönhetõ,
hogy a szoptatott csecsemõ vagy
el sem kapja, vagy enyhe formában vészeli át a betegséget. Klinikai tanulmányok egész sorában
mutatták ki, hogy a megfelelõ ideig szoptatott csecsemõk lényegesen ritkábban szenvednek bélfertõzésekben, középfülgyulladásban, tüdõgyulladásban és
felsõlégúti fertõzésekben.
A szoptatás az allergiás megbetegedések kockázatát is csökkenti. Feltételezik, hogy ebben
nem csupán a leggyakoribb
allergének (tehéntej, szója, azaz a
tápszeralapanyagok) mellõzesének van szerepe, hanem az anyatej gyulladás csökkentõ hatóanyagainak is.

Az anyatej laktoferrin nevû
fehérjéje megköti a vasat, így a
szaporodásukhoz vasat igénylõ
kórokozók
(pl.
coli,
staphylococcus, streprococcus)
nem tudnak elszaporodni.
Az anyatej gyulladáscsökkentõ és antimikrobás összetevõi
arra is alkalmassá teszik, hogy alkalmanként orrcseppnek, szemcseppnek használjuk. A sebes
mellbimbóra is jó hatással van,
segíti gyógyulását.
Az anyatej bármilyen más
táplálékféleségnél jobban hasznosul a csecsemõ szervezetében.
Mégis sokan gondolják azt, hogy
az anyatej nem tartalmaz elegendõ vasat, ezért elõbb-utóbb vérszegény lesz a csecsemõ. A korai
hozzátáplálást javasló orvosok
ezért ajánlották régebben a gyümölcsök és zöldségek bevezetését már néhány hetes kortól kezdve. Hathónapos korig azonban a
csak anyatejjel táplált csecsemõkben nem igazolható a vashiányos
vérszegénység vagy a vasraktárak
csökkenésének kockázata. Az
anyatej vastartalmának biológiai
hozzáférhetõsége például 150%os, ami jóval magasabb, mint a
tápszerekben ( 7%), vagy a csecsemõknek adott gabonatermékekben (4%). Az anyatej kalciumának 75%-a szívódik fel a csecsemõ szervezetében, míg a tehéntejalapú tápszer esetében ez csak

50%. Az anyatej ezeket az elõnyöket a csecsemõ hathónapos kora
után is megõrzi, tehát féléves kor
után sem érdemes tápszerre vagy
tehéntejre áttérni. A hozzátáplálás megkezdése után az anyatej
vastartalmának hozzáférhetõsége
és felszívódása csökken.
Az anyatej ideális zsírsavösszetétele elõsegíti az idegrendszer és a látás ideális fejlõdését.
Az anyatej összetétele egyetlen szoptatáson belül is, és a szoptatási idõszak folyamán is változik, mindenkor a csecsemõ, kisgyermek igényeihez alkalmazkodik. A koraszülöttet világráhozó
anya teje speciális összetételû. A
szoptatás során nemigen lehet jóvátehetetlen hibákat elkövetni.
Kellõ akaraterõvel és a dolog
fontosságának tudatában olyan
nõk is tudják szoptatni örökbefogadott csecsemõjüket, akik maguk sosem szültek.
Ha erre gondolunk, talán kevésbé fog idegenkedni és szorongani az anya, hogy mindent jól
csinál-e, s vajon sikerülni fog-e a
szoptatás.
Munkatársaimmal azon vagyunk, hogy minél több anyuka
ismerje meg a szoptatás örömét
és a lehetõ leghosszabb ideig tudja szoptatni csecsemõjét.
Ezúton gratulálunk a szoptató édesanyáknak s jó egészséget,
sok örömet kívánunk családjuknak.
Illésné Király Mária
védõnõ

Önkormányzati hírek
A Képviselõ-testület 2007. június 26.-án tartotta legutóbbi ülését, melyen az elõterjesztésnek megfelelõen
elfogadta
a
Napköziotthonos Óvoda 2006/
2007. tanévi munkájáról készített
beszámolót. Elismerését és köszönetét fejezte ki Pál Tamásné lelkiismeretes munkájáért, melyet 1975.
óta az izsáki Napköziotthonos
Óvodában vezetõ óvónõként végzett.
A Képviselõ-testület a Táncsics
Mihály Általános Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény és Di-

ákotthon Intézményi Minõségirányítási Programjának módosítását
az elõterjesztésnek megfelelõen jóváhagyta.
A Képviselõ-testület rendeletet
alkotott a 2007. költségvetés módosításáról, mely rendeletet lapunkban
közzé tesszük.
A Képviselõ-testület az Önkormányzat és intézményeinek zavartalan mûködése érdekében 30 M Ft
folyószámlahitel keretszerzõdést
köt az OTP-vel. A Képviselõ-testület a tulajdonában lévõ Lada Niva
gépkocsit 100 Ft, azaz egyszáz fo-

Izsák Város Önkormányzat Jegyzõjétõl
TÁJÉKOZTATÓ Vizitdíj visszaigénylésérõl
(1997.évi LXXXIII.tv. alapján)
Amennyiben a biztosított
2007. évben a háziorvosi és fogászati alapellátásért 20 alkalommal már fizetett ezt a fizetésért
kapott nyugtával vagy számlával
igazolja, akkor a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl
visszaigényelheti.
Amennyiben a biztosított
2007. évben a járóbeteg- szakellátásért 20 alkalommal már fizetett ezt a fizetésért kapott nyugtával vagy számlával igazolja, akkor
a 20 alkalom feletti ellátások
után fizetett vizitdíjak összegét az
illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl visszaigényelheti.
Visszaigénylés módja:
- Kérelmet kell benyújtani
Izsák Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálati irodájában
(nyomtatvány is itt kapható)
A kérelemhez csatolni kell :
* visszaigénylésre feljogosító 20 alkalmat igazoló nyugtát,

illetve számlát, melyet az ügyfél
a bemutatás után visszakap
* a visszaigényelt vizitdíjak
befizetését igazoló (20 alkalom
feletti) nyugtát, illetve számlát,
melyet kifizet az önkormányzat,
ez a kifizetés alapbizonylata, ezért
a kérelemhez csatolni kell (ezt
nem kapja vissza az ügyfél)
A tényállás tisztázásához a
kérelem benyújtásakor az ügyfélnek be kell mutatni a TAJ kártyáját, személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját.
Visszaigényelni csak a nem
emelt összegû, azaz 300.-Ft-os vizitdíjat lehet.
Vizitdíj visszatérítése iránti
KÉRELEM a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint
illetékes jegyzõnél ( a kijelölt
munkanapon) terjeszthetõ elõ
legkésõbb a tárgyévet követõ 60
napon belül.
Visszaigénylésre és kifizetésre kijelölt nap minden hónap utolsó hetének szerdai napja 8-15 óra

rint jelképes áron átadja az Izsáki
Sárfehér Polgárõr Egyesület tulajdonába és teljes jogú használatába.
A Képviselõ-testület köszönetet mond és elismerését fejezi ki:
Balogh József, Szabó Katalin, Varga
Lászlóné, Hinterstein Ferencné,
Prikidánovics Lukács pedagógusoknak, az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthonban
végzett többévtizedes nevelõ munkájukért.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ
között.
Jogosultság esetén a kifizetés
azonnali döntéssel történik az önkormányzat pénztárán keresztül.
Dr. Hauzmann János
címzetes fõjegyzõ

Közalapítványi
tájékoztató
Az Izsákért Közalapítvány
Kuratóriuma 2007. június 27-én
elfogadta a 2006. évi közhasznú
egyszerûsített éves beszámolót,
közhasznúsági jelentést, valamint
a hozzá kérelmet benyújtó szervezet támogatásáról döntött. Az
alapítvány 2007. évben 30.000
forinttal támogatja a Mûvészeti
Alkotótábort.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák adójuk 1%-val és egyéb
felajánlásaikkal alapítványunkat.
Az alapítvány kuratóriuma megköszöni mindazon izsáki állampolgároknak, akik adójuk 1%-át
az alapítvány javára felajánlották,
köszöni továbbá az egyéb pénzügyi támogatásokat is.
Kuratórium
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Köszönjük!
Köszönet mindazoknak, akik felajánlásaikkal már eddig is hozzájárultak templomunk és környéke megújulásához, hogy elõdeinkhez
méltón és utódainknak példát adva ünnepelhessük templomunk fennállásának 200. évfordulóját!
Az eddig elvégzett egyházközségi munkák során különösen nagy
értékû és nagylelkû segítséget nyújtottak:
* BÕTI BALÁZS – villanyszerelõ mester
* CSÍK IMRE – kõmûves mester
* FODOR RÓKUS – vállalkozó
* SPONGA FERENC – vízvezeték-szerelõ
* NAGY FERENC – vállalkozó
* BARANYI JÓZSEF – lakatos
* JÓZSA LÁSZLÓ - vállalkozó
Itt köszönjük meg, ha nem is külön-külön név szerint, a templom
kerítésére adott adományokat több mint hatvan testvérünknek, személyeknek és családoknak.
Római Katolikus Egyházközség Képviselõ-testülete

Építési engedéllyel
rendelkezõk figyelmébe

BENYOVSZKY KFT
BEMUTATÓTEREM ÉS KÕGALÉRIA
Útépítési és díszítõkõ kis- és nagy kereskedelem

KÕGALÉRIA ÉS KÕTURKÁLÓ
Válogasson több száz tonna kõbõl saját egyedi igénye szerint!
!!! AKCIÓ 2007. 07. 31-ig

!!!

Sziklakerti kövek és mediterrán burkolólapok 20% kedvezménnyel!
POLGÁRDI SZIKLAKERTI KÕ Akciós készlet erejéig 10 Ft / kg
- Sziklakerti kövek 25 Ft -20% / kg-tól
- Óriás Tipegõ kövek 100 Ft-20% / kg-tól
- Mediterrán bányai nyers 58 Ft-20% / kg-tól
- Koptatott mediterrán kövek 120 Ft-20% / kg-tól
- Vad mediterrán burkoló lapok 2 550 Ft-20% / m2-tõl
- Natúr mediterrán burkoló lapok 4 200 Ft-20% / m2-tõl
- Márvány burkoló lapok 14 600 Ft / m2-tõl
- Zsákolt kalcitos díszítõkõ (2kg,10kg,20kg) 150 Ft - tól / zsák
- Mûkõ adalék megegyezés szerint

!!! ÚJ TERMÉKEK !!!
- Solnhofeni német burkoló lapok 2 800 Ft / m2-tõl
- Vörös mészhomokkõ 3 800 Ft / m2-tõl
- Bulgár mozaik kövek 3 400 Ft / m2-tõl
(szín: arany, fehér arany, zöld, õszi)

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

!!! Hamarosan HORVÁTH ÉS MACEDON kövek !!!
ARGOMEX MÛKÕ FALBURKOLÓ LAPOK
(szín: fehér, sárga foltos, okker)
Tipus: Antik, Classic, Romantik, Praktik, Grottik
3 960 Ft/m2

Egyéb betonmunkák:

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

Feltüntetett árak bruttó kiskereskdelmi árak!
Termékek megvásárolhatók az országos partnerhálózatunkban is!
Nagyobb mennyiség megrendelése esetén külön megállapodás a mérvadó!
Bemutatóterem és Kõgaléria
6070 Izsák, Gedeon d. 52.
az 52 számú fõút 24-es km-nél
Tel.: 76/ 569 – 185
Fax: 76/ 569-184

Felszedhetõ tetejû vízelvezetõ
beton csatornaelem

TOVÁBBÁ RÖNK KERTIBÚTOROK ÉS TANUSÍTOTT JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
Nagytételû útépítési alapanyag értékesítés közvetlenül bányából: Mészkõ és Dolomit Zúzottkövek
(UZ,UNZ,M,TF,TR,TK…stb) különbözõ frakciókban.
Homok, agyag és termõföld kedvezõ áron!
Nagytételû anyag mozgatást és szállítást biztos partnerrel a
HÍRÖS-BAU TRANS KFT - vel valósítjuk meg!
6000 Kecskemét Mátyás K. krt. 68
Tel: 30/6270-222

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

Termékeink és kõanyag választékunk megtekinthetõ kiemelt partnerünknél
KECSKEMÉTEN A SZÉKELY EUROPA TRANS KFT telephelyén is, a KATONATELEPI TÜZÉPEN,
Kecskemét-Katonatelep fõút, közvetlen az út mellett.
Tel: 06/76/322-700, Fax: 06/76504-343, Mobil: 06/70/364-6033
e-mail: transit@szekely-trans.hu
Elérhetõségek
Bemutatóterem és Kõgaléria:
6070 Izsák, Gedeon d. 52.
az 52 számú fõút 24-es km-nél
http:/www.benyovszkyfajatekok.hu
e-mail: info@benyovszkyfajatekok.hu
Tel: 76/569-185, Fax: 76/569-184
MOBIL: 06-30 / 431-8688, 06-30 / 935-2130 06-20 / 954-9075

Házi kedvenceink is kaphatnak hõgutát!
Van, ahol a nyári kánikulában a tûzõ napon, árnyéktól
mentes helyen, láncra verve tartanak kutyát. Az ilyen állatok
kis idõn belül hõgutát kaphatnak, és el is pusztulhatnak. A
felelõtlen gazda ilyen esetben az állatkínzás bûncselekményét követi el, amiért két évig terjedõ szabadságvesztéssel is
sújtható.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület segélytelefonján a nagy
nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres
téma a tûzõ napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történõ segítségkérés. Gyakran felejtenek kertben, udvaron egy – két napig (vagy tovább is) lakosok házi kedvenceket. Van, hogy étlen – szomjan szenvednek az állatok. Szerencsére egyre többen néznek tovább a saját kerítésükön túlra is,
így az állatkínzók könnyebben horogra akadhatnak.
A kutya önszántából soha nem mozogna a tûzõ napon,
a déli forróságban. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk
kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testû, sötét
színû kutyák, mint a kisebb testû, világos színûek. A kutya
nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert
pusztán a lihegéssel történõ hõvesztés néha, bizonyos körül-

mények között nem elegendõ, ilyenkor az állat keresi a hûvös
helyet, padlót, amire ráfeküdve hûtheti magát.
A nagy nyári kánikulát könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hûvös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratöltött vizestál. Ha módunkban
áll nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfõképp
ne kívánjunk tõle “csúcsteljesítményt”. A nagy nyári melegben ne zárjuk be az állatot napfény által felforrósított autóba
se.
Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy egy állat intenzíven
liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a
megszokottnál, a baj lehet akár hõtorlódás vagy hõguta is.
Nyári kánikulában az oldalán fekvõ, intenzíven lihegõ, eszméletét vesztett állat rendszerint hõguta áldozata. A gyors
folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentõ lehet
ebben az esetben. Háziállatokért a gazdák a felelõsek. Egy kis
odafigyeléssel elkerülhetõ lehet az állatok szenvedtetése.
Orpheus Állatvédõ Egyesület
www.zug.hu – állatbarát web kuckó

IZSÁKI Hírek

2007. július 20.

5. oldal

Évkönyv
Évkönyv helyett
helyett
Ballagás 2007.
Kedves Vendégeink! Szeretett Ballagóink!

Igazgató: Hambalkó Ferenc
Igazgatóhelyettes: Frankó Jánosné, Gera Árpádné, Prikidánovics Lukács
Iskolánk tanulói és osztályfõnökeik:
8. 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
Peregi Barna
Salacz Ivett
Sebõk Olivér Marcell
Szabó Csaba
Szentmiklósi Norbert Sándor
Szénási Anita
Vancsura Fanni
Végh Tamás
Viczián Krisztián
8. b osztály
Osztályfõnök: Eszik Judit
Bajusz Evelin
Berkes Hajnalka
Csontos József
Fodor József
Hegedûs Mária
Józsa Tímea
Kett J. Dániel
Kovács Vivien
Mészáros Laura
Nagy Alexandra
Orbán Norbert
Potoczki István
Potóczki Zoltán
Salacz János
Sami Richárd
Schäffer Gábor
Soltész Bálint
Sörös Csaba
8. c osztály
Osztályfõnök:
Hambalkó Ferencné
Cseh Nikolett
Csizmadia Ádám
Damásdi Attila
Digner Dávid
Digner István
Fekete Roland
Gellér Judit
Gréczi Gábor
Horváth Dávid
Kamasz Krisztina
Kazinczki Edvin
Kovács Máté
Kutas Kinga
Mihály Marietta
Molnár Eszter
Papp Máté
Sponga Diána
Szalai István
Sztakó Márta
Szûcs Andrea
Varga Regina Katalin
Vida Dániel
8. d osztály
Osztályfõnök: Gila Erzsébet
Acsai Orsolya
Baiczer Judit
Farkas Diána
Gulyás Tünde
Hábenczius Ágnes
Hucsi Katalin
Jakab László
Polgár Roland
Radics Zsanett
Szenti Kitti
Tari Mihály
Tompos Krisztián

Ismét elérkezett iskolánk egyik legszebb ünnepe, a ballagás. Ez az egész nap most tinéktek szól
kedves barátaim, mint tanulóifjúságunk “öregjei, vén
diákjai”. Köszöntöm a 8.a, 8.b, 8.c, 8.d osztályok fiait, leányait, osztályfõnökeikkel együtt!
Nézzetek körül, csodálatos a látvány.
Iskolánk minden tanulója, tanára, a szülõk, a
nagyszülõk, a rokonok, az ismerõsök mindannyian
ezernyi virággal titeket ünnepelnek.
Érezzétek át a tekintetek varázsát, mely féltést,
hálát, megbecsülést, elégedettséget kölcsönöz felétek, vagy egyszerûen baráti szeretetével erõsít, buzdít titeket. Vegyétek az adást, mert ma a szeretet hullámhossza tinéktek szól.
A közismert ballagó dalokban megfogalmazódnak az élmények, az emlékek, a múlt, a jelen dokumentumai, a jövõ reménységei.
Az általános iskola 8 éve a mai nappal lezárul és
minden esemény jó, vagy kevésbé jó - emlékként
rögzül, hogy majd megszépülve vissza - visszatérjen.
Kedves Ballagónk!
Nevezhetjük ezt a napot egy állomásnak, ahol
nincs leszállás, nincs kiszállás, itt a menetrendnek
megfelelõen tovább kell utaznod, tovább kell haladnod, mert érvényes a menetjegyed, amit a bizonyítványod jelent magad, és környezeted számára.
Ezért a bizonyítványért nagyon meg kellett dolgoznod. Néha vidáman, néha dacolva tanáraiddal,
szüleiddel, vagy önmagaddal. Mégis megérte a kesergés, az izgalmak sora, az örömteli percek láncolata.
Légy büszke eredményeidre, a tudásod a sajátod, és ha megfelelõen gyarapítod, mindent elérhetsz
az életben.
Az egyik ballagó tablón az alábbi sort olvastam.
“A jövõ azoké, akik álmodni mernek” Errõl a
tablóról 38 nyílt tekintetû, kellõ önbizalommal rendelkezõ fiatal nézett rám. És mit olvastam ki a szemekbõl? A jövõ mienk, mert álmodni merünk. Ehhez nem kell más, csak akarat, kitartó szorgalom,
fiatalos lendület. Ha ennek a három kritériumnak
megfelelsz kedves ballagónk, nyugodtan álmodj te
is, és álmod valóra válik.
Csak akarni kell! Ne feledjétek Ady Endre szavait, aki errõl így ír.
“Akarok! Egy kemény, rövidke szó,
Ebben benne van az egész életem,

E szó mögött sok nehéz harc rejtõzik
E szó mögött még sokat könnyezem
De történjen bármi,
Ha az egész világ fog ellenállni,
Vagy ha egyedül is maradok,
Mindent legyõzve mégis akarok.”
Régi mondás, de igaz, nincs lehetetlen csak tehetetlen. A tehetetlenek sorát ne növeld, mert te többre vagy képes!
- Kong az óra ballagóra, búcsúra már...
Elmúlt, mint száz más pillanat
De mi tudjuk mégis múlhatatlan
Mert szívek õrzik, nem szavak.
Higgyétek el, ezeket az éveket, a napokat, a perceket, nem lehet kitörölni az emlékezetünkbõl, valamilyen nyomot hagy mindenkiben, bennünk is.
Nem fogunk, és nem is akarunk elfelejteni benneteket. Pedagógustársaimmal együtt örültünk minden
sikereteknek, apró örömeiteknek, átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, a bánatot, és bosszankodtunk, ha néha úgy éreztük, hogy hiába dolgoztunk.
A jó és kevésbé jó tulajdonságaitokkal együtt
szerettünk mindannyiótokat! A szeretet a legnagyobb kincs, amit kaphat az ember. Szeretetünkbõl
merítsetek erõt, ha arra szükségetek lesz a jövõben.
Kedves Szülõk! Kedves Partnereink!
Önök a szülõi feladatot teljesítették, fiaikat, lányaikat becsületes fiatallá nevelték. Barátként szeressék gyermeküket, hiszen õk a jövõt képviselik, és
hogy milyen lesz a jövõnk? - ez nagyrészt Önökön is
múlik.
Kedves Ballagóink!
Titeket ismerünk legjobban, ti álltok most legközelebb szívünkhöz, mégis azt mondom, menjetek. Tóth Árpád soraival búcsúzom tõletek.
“Múlt és jövõ közt, kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom.
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövõ, még dúsabb jutalom.
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”
Hambalkó Ferenc
igazgató

Tanévzáró 2007.
Kedves Vendégeink!
Egy-egy tanév szeptemberben kezdõdik, és augusztus végén
fejezõdik be. Ezen belül a szorgalmi idõ szeptember elsõ hétfõjétõl június 15-ig tart. A mai nappal a szorgalmi idõt zárjuk, zárjuk a 181 tanítási napot. Ez a nap
kiemelkedõ fontosságú az éves
munkatervünk teljesítéséhez.
Ilyenkor adunk számot a tanulmányi munkáról, mindenrõl, ami
tanévünket jellemezte. Vegyük
sorba melyek voltak ezek.
Minden évfolyam meghatározott program szerint dolgozott,
a Pedagógiai Programunk és az
éves elfogadott munkatervünk
alapján.
Alsó tagozatban az olvasástechnika fejlesztése, az írás, a helyesírás kulturált
elsajátítása, a matematikában
használatos alapmûveletek, mértékegységek pontos ismerete, az
esztétikus külalak megkövetelése kiemelt feladatunk volt.
A felsõ tagozatban az életkori sajátosságoknak megfelelõen
több oldalról kértük számon a
szerteágazó ismeretanyagot.
Ezekhez alapvetõen hozzátartozik a problémamegoldó gondolkodás, a türelem, a pontosság, a
gyûjtõ munka, a könyvtári búvár-

Kedves Tanulóink!

kodás, az önálló ismeretszerzés.
Célul tûztük ki a lustaság, a
nemtörõdömség elleni harcot. Az
ehhez vezetõ út nehéz, de a siker,
a sikerélmény megéri. A fentiek
értelmében nevelõink óravezetése a motivációt elõtérbe helyezte.
Idegen nyelv oktatásunk is
bõvült, az angol és a német mellett az orosz nyelvet is felvettük a
lehetõségek sorába.
Az egészséges életmódra nevelést napi feladatként jelöltük
meg, minden szaktárgyi órán, de
kiemelten szerepelt a testnevelés
órákon, és a technika órák moduljaiban is.
A környezettudatos magatartásra nevelést a környezetvédõ
csoport koordinálta, sikeres évet
zárva.
Mûvészeti nevelésünk átfogta az egész tanulóifjúságot, akár a
testnevelés órák zenés táncos
moduljaira, akár a néptánc, a
mazsorett, a társastánc, az aerobik
óráira gondolok.
A szabadidõ hasznos eltöltését hivatottak segíteni a napközis
és diákotthonos foglalkozások,
valamint a felzárkóztatók és a tehetséggondozók tantárgyi, sport
és mûvészeti szakkörei. Tanulmányi eredményeinkre büszkék le-

hetünk.
Sportolóink között szép
számmal országos helyezések
birtokosai is vannak. Külön gratulálok tornászaink országos ötödik helyezéséhez. Mûvészeti csoportjaink is több arany, ezüst, és
bronzminõsítéssel gazdagították
évünket.
Kedves tanulóink! Gratulálunk az eredményeitekhez, és
büszkék vagyunk rátok!
Ez az egyik oldal, a jó tanuló,
a jó sportoló, a jó táncos kategóriák tulajdonosai, de szót kell ejteni a másik oldalról is, azokról,
akiket egyáltalán nem, vagy csak
kevésbé érdekel még sajnos a tanulás is.
Õk azok, akik éppen, hogy
csak görbülõ jegyet szereznek,
akik megelégednek az egyeseket,
ketteseket tartalmazó bizonyítvánnyal. Akik mindent kimagyaráznak, akik nemcsak a felnõtteket, de önmagukat is becsapják.
Szeretném felébreszteni õket ebbõl az állapotból, szeretném rádöbbenteni õket, hogy a becsületes munkához már gyermekkorban hozzá kell szokni. Ugyanis
mindenki önmagáért felel, a felelõsség alól kibújni nem lehet. A
felelõsséget másra átruházni nem
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lehet.
Tessék tanulni, tessék felébredni, ha elégtelen került a bizonyítványba, sajnos nyáron kell tanulni, de a pótvizsgán csak felkészült tanuló fog átmenni. Az elégtelen tudást csak elégtelen jeggyel
tudjuk honorálni.
“Bizonyítvány, bizonyítvány
de sok mindent bizonyít rám” írta
a költõ.
Kedves tanulónk, ha hazaviszed bizonyítványod, nyisd ki, és
gondolkozz el a költõ szavain.
Remélem, tanulságos lesz.
Most következzenek a legsikeresebb tanulóink, - ünnepeljük
együtt õket!
Kitûnõ tanulóink évfolyamonként: Kérem aki a nevét hallja álljon fel !
A végén fogunk tapsolni!
1. évfolyam: 1.a Simon Bence
1.b Deák Sándor
1.c
Andrási Brigitta, Bárdi
Bence, Bíró Zoltán, Deák
Dominik, Faragó Fanni, Geiger
Nikolett, Laczi Vivien, Lakos Lilla, Mankovics Mihály, Oláh Nándor, Páli Marcell, Páli Richárd,
Újszászi Márton, Varga Dorina,
Varga István, Vida Izsák
2. évfolyam: 2.a Antal Bettina
2.c Benyovszki Dóra, Hajma
Ágnes, Kovács Fanni
3. évfolyam: 3.a Bóbis Zoltán,
Jurászik Edina
4. évfolyam: 4.a Rõfi Renáta
4.b Árvai Zsanett, Bõtös Bettina, Farkas Zsófia
4.c Lakos Bettina, Nagy Adri-

enn
5. évfolyam: 5.b Bálint Anna,
Fejszés Nóra, Peregi Petra,
5.c Csavajda Evelyn, Fejszés
Dorina, Józsa Gyöngyi, Molnár
Klaudia
5.d Farkas Imre
6. évfolyam: 6.b Gál Bence
6.c Horváth Hanna, Szabó
Gábor
7. évfolyam: 7.a Ádám Edina, Bálint Brigitta, Makkos Dóra
7. c Kutas Áron
7.d Tuba Renáta
8. évfolyam 8.a Csavajda
Ádám, Felföldi Zsófia, Peregi Barna, Végh Tamás
8. b Mészáros Laura, Józsa
Tímea
Kedves Szülõk!
A legdrágább kincs a családban a gyermek, és erre a kincsre
vigyázni kell, óvni kell, segíteni
kell, hogy korának megfelelõen
le tudja küzdeni a problémákat,
az akadályokat, boldogulni tudjon, lehetõsége legyen a boldogságra.
A jó szándékú odafigyelõ szeretet a megoldás kulcsa.
Kedves Gyerekek!
Itt az évvége, itt a vakáció. Ma
kiteljesedett e bûvös szó.
Mindannyiótoknak boldog nyarat, játékkal tûzdelt, hasznos, unatkozás mentes szabadidõ eltöltést
kívánok.
Találkozzunk szeptemberben!
A 2006/2007-es tanévet bezárom.
Hambalkó Ferenc
igazgató

Iskolánk tanulói, osztályfõnökeik
1. a osztály
Osztályfõnök:
Balogh Zsuzsanna Nelli
Aczél Viktória
Árvai Krisztofer
Bakonyi Dániel
Bálint János
Béres László
Bisziók Mariann
Borbély Ferenc
Fejes Zsolt
Kálóczi Ferenc
Kálóczi Petra
Kett Anikó
Kovács Balázs
Lakatos Arnold
Patai Dávid Jenõ
Petõ Mátyás Milán
Simon Jenõ Bence
Szûcs Ferenc
Tompai Zoltán
Valach Katerina
Végh Zsanett
1. b osztály
Osztályfõnök:
Tumbász Mariann
Bárány Zoltán
Bárdi Márk
Bóbis Kitti Csilla
Deák Sándor
Eszik Imre
Gyallai Anita
Hajma Katalin
Konkoly Imre Dominik
Kovács Márton
Kovács Milán
Kozári Valentin
Lakatos Erika
Magyar Kálmán
Magyar Mária
Nagy Bence
Papp Vivien
Patai Alexandra
Radics Richárd
Rostás Mónika Rozália
Tatár Imre
Tóth Márkó

1. c osztály
Osztályfõnök:
Dr. Sõreghyné Muladi Ildikó
Andrási Brigitta
Bárdi Bence
Bíró Zoltán
Csernák Máté
Csizmadia Nikolett
Deák Dominik
Faragó Fanni
Geiger Nikolett
Laczi Vivien
Lakos Lilla
Mankovics Mihály
Oláh Nándor
Páli Marcell
Páli Richárd
Radics Attila Tibor
Szûcs Máté
Újszászi Márton
Varga Dorina
Varga István
Vékony Patricia
Vida Izsák
2. a osztály
Osztályfõnök:
Kállainé Varga Erzsébet
Antal Bettina Éva
Ádám Edit
Bárány Andrea
Berkes Ervin
Borka Máté
Czirjék Tibor
Csizmadia Dorina
Dóra Dániel
Dóra Markó
Farkas Olivia
Gellér Blanka Eszter
Gyallai Fanni
Hirt Klaudia
Horváth Soma
Huszák Dávid Milán
Kutas Domonkos
Trepák Alexandra
Varga Eszter Magdolna
Virágh Norbert
2. b osztály

Osztályfõnök:
Molnárné Tóth Ibolya
Béres Vivien
Duráncsik Bence
Hajnal Katalin
Jurászik Sándor
Kiss Vivien
Kovács Kornél
Kovács Kristóf
Kovács Viktor
Makádi Lajos
Mécs Tamás
Nagy Dávid
Orbán Gergõ
Patai Ottó Béla
Pájer István
Polgár Mónika
Popovics Tamara
Szalai Judit
Tóth Attila
Válik Antal
2. c osztály
Osztályfõnök:
Erõsné Solti Gizella
Benyovszki Dóra
Csajbók Vivien
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
Rádóczi Bence
Rõfi Dániel
Szabó Andor
Tuba Klaudia
Viczián Viktor
3.a osztály
Osztályfõnök
Reznerné Viczián Erzsébet
Baglyas Ádám Ferenc
Bartek László
Borsodi Fanni Annamária
Bóbis Zoltán
Debreceni Nándor
Dóka Nikolett
Fodor Evelin
Gombár Patrik Csaba
Jurászik Edina
Kiss Norbert
Langó Zoltán
Mata Vivien
Rédei Anna
Szalma Botond
Tóth Klaudia
Tóth Patricia
Turcsán Petra
3 .b osztály
Osztályfõnök:
Tóth Edit
Bakonyi Bettina Dorina
Boros Zsanett
Cseh Ádám
Dóczi Nikolett
Eszik Zsuzsanna
Gyurkó Alexandra
Erzsébet
Keserû Kornél
Kotlárik Norbert Sándor
Kordás Zoltán
Kovács Ferenc
Makádi Izabella
Rácz Cintia
Szénási Ferenc
Tatár Alexandra
3 .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
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Kovács Réka
Marozsi Kitti
Németh Martin
Pogány Viktória
Pogány Zoltán Antal
Sörös Norbert
Szakál Virág
Turi Imre
Ungor Izabella
Virág Lola

4 .a osztály
Osztályfõnök:
Fodorné Bálint Éva
Balázs Fanni
Bárdi Nóra
Bisziók Ludovic
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
4. b osztály
Osztályfõnök:
Mayer Mihályné
Árvai Zsanett
Béres Barbara
Bõtös Bettina Barbara
Dudás László
Farkas Kitti
Farkas Zsófia
Ferenc Botond
Hajma Gábor
Kovács Anett
Lakatos Hajnalka
Nagy Márk
Nagy Orsolya
Rendek Attila
Riczu Andrea
Szabó Erika
Szombati Boglárka
Törteli Laura
Orbán Norbert
Veszprémi Fatima
Végh Attila
4. 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
Rostás Róbert Alex
Rozenthál Zoltán
Szabó Gergõ
Tóth Cintia Eszter
Tóth Dávid Benjamin
Virág Dávid
5. a osztály
Osztályfõnök:
Bíró Jánosné
Bognár Patrik
Csernus Elvira
Dudás Melinda
Fekete Mónika
Garai Anna
Hordós Zoltán Károly
Kelemen Nikolett Kitti

Kúti Klaudia
Mészáros Erika
Papp Alex
Polgári János
Radics Nancy
Rádóczi Máté József
Simon Mariann
Subicz Katalin
Szabó Attila Sándor
Szelei Csilla
Tóth Fanni
Vörös Béla Dániel

5. b osztály
Osztályfõnök:
Briglovicsné Janovics Éva
Albert Szilvia
Ádám Dóra
Bálint Anna
Berger Milán
Bozóky András
Cserna Zoltán
Csontos Mátyás
Csuri Ferenc
Farkas Alexandra
Fejszés Nóra
Kazinczki Krisztián
Kotlárik Mónika Klaudia
Kovács Ágnes
Kovács Róbert
Kurucz Bence Attila
Lehotai Tamás
Nédó Ivett
Peregi Petra
Seres Ágnes
5. c osztály
Osztályfõnök:
Balogh Rita
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 Barnabás
Tóth Ferenc
Zsákai Esztella Edit
6. a osztály
Osztályfõnök:
Ázsóth Ilona
Ambrus Bence
Ambrus Gergõ
Baracskai Zoltán
Bárány Ildikó
Bognár Nóra
Botka-Vincze Henrietta
Csernák Judit
Duráncsik Zsolt
Lehotai József
Makádi Arnold
Németh Nikolett
Orbán Tibor
Pallagi Fanni
Papp Nikolett
Radics József
Seres Henrik
Sponga Ferenc Gergõ
Szabó Péter
Szombati László
Tóth Renáta
Tuba Richárd
6. b osztály
Osztályfõnök:
Zeke Károlyné
Barta Tihamér János
Bognár Zsolt
Borsos Kálmán Imre
Csámpai József Imre
Farkas János
Farkas Márk
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Gál Bence
Geiger Csaba
Gréczi István
Hegedûs Tímea
Horváth Viktória
Kett Tamás
Kovács András
Kugelman Nikolett
Muráncsik Dávid
Papp Ferenc
Rádóczi Márk
Sponga Edina
Szarka Bernadett
Terecskei Tünde
Vincze Ottó

6. 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
Krémer József
Langó Nikolett
Lestár Krisztián
Marton Alex
Mécs Gábor
Molnár Ildikó
Németh Tibor Noel
Petró Máté Márk
Szabó Gábor
Vida Máté
7. 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
Kovács Tímea
Lakatos Szabina
Makkos Dóra
Mátyási Gábor
Molnár László
Nagy Ildikó
Nyerlucz Norbert
Péter Roxána
Radics Péter
Ungor István Arnold
Virág Tamás

7. 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
Rákóczi Tamás
Rezner Barna
Sörös Gitta
Sponga Zoltán
Székely László
Szûcs Renáta
Terecskei Zsolt
Vadászi József

Virág László

7. c osztály
Osztályfõnök:
Kapás Zoltánné
Bimbó Laura
Csanda József
Csanda Zsuzsanna
Csonka János
Deák Márk
Geosics Noémi
Horváth Anett
Juhász Ábel
Juhász Zoltán
Kocsó János
Kovács Krisztián Pál
Kovács Lajos
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
Sajátos nevelési igényû
tanulók:
1-3. d osztály
Osztályfõnök:
Dókáné Tóth Margit
Almási István 1. d
Kiss Dorina
Patai Andrea
Polgár József
Varga István
Balog Annamária 3. d
Dobosi Dániel
Dudás Alexandra
Sárközi Márk
Kálóczi Julianna

Iskolánk felnõtt és ifjúsági
díjazottjai
Az iskolaszék által adományozott felnõtt és ifjúsági díjak
“TÁNCSICS MIHÁLY-díj”

KIMÛVELT EMBERFÕK
ALAPÍTVÁNY 2006/2007.

Szabó Katalin tanítónõ

“SZILY KÁLMÁN-díj”
Balogh József
/nyugállományú tanár/
Vida Angéla szülõ
/Újvári Angéla/

“TÁNCSICS MIHÁLY-díj”
Ifjúsági fokozat
Józsa Tímea
Vida Dániel
Molnár Eszter
Kutas Kinga
Csavajda Ádám

8. b
8. c
8. c
8. c
8. a

Kitüntetésben részesülõ alsó és
felsõ tagozatos tanulóink:
Deák Sándor 1. b
Kovács Fanni 2. c
Rácz Cintia
3. b
Lakos Bettina 4. c
Csavajda Evelyn 5. c
Szabó Gábor
6. c
Rácz Imre
7. c
Varga Regina 8. c

Hitoktatók által javasolt
tanulók:
Juhász Ábel 7. c református
Kutas Kinga 8. c katolikus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Foci
Gréczi Gábor
Peregi Barna
Vida Dániel
Papp Máté
Digner Dávid
Csizmadia Ádám
Damásdi Attila
Soltész Bálint
Salacz János

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aerobic
Aczél Gyöngyi
Felföldi Zsófia
Mészáros Laura
Berkes Hajnalka
Molnár Eszter
Sponga Diána
Baiczer Judit

“SZÁZSZORSZÉP - díj”
Radics Zsanett
8. d osztályos tanuló

“KINCSKERESÕ-díj”
Rõfi Renáta
Bárdi Nóra
Bõtös Bettina
Ferenc Botond
Nagy Adrienn

4. a
4. a
4. b
4. b
4. c

Múzeum:
Kovács Márk 4. a
Farkas Diána 3. c
Pénzbeli támogatás odaítélése:
Polgár Roland 8. d

Felnõtt:
Gera Árpádné
igazgató helyettes
Prikidánovics Lukács
igazgató helyettes

1.

Atlétika
Sztakó Márta

Mazsorett
1. Hegedûs Mária
Néptánc
1. Aczél Gyöngyi
2. Bõtös Barnabás
3. Fodor József
4. Kutas Kinga
5. Sponga Diána

“KÖNYVJUTALOM”
Baiczer Judit
8. d osztályos tanuló
KOVÁCS GYULA

Az iskola által kitüntetett
8. osztályos tanulóink:
8 éven keresztül kitûnõ
1. Mészáros Laura
2. Peregi Barna

7. oldal

Kulturális munkáért
1. Csavajda Ádám
2. Józsa Tímea

2-4. d osztály
Osztályfõnök:
Némedi Jánosné
Bíró Viktor 2. d
Látó Dávid Róbert
Polgári József
Acsai Dávid József 4. d
Hucsi Evelin
Kozma Aranka
Látó Renáta Vivien
Radics Jennifer Noémi
Rácz József János

5-6. d osztály
Osztályfõnök:
Terecskei Zsoltné
Bozóki Krisztina Melinda
5. d
Farkas Enikõ
Farkas Imre
Nagy István
Onodi Sándor
Rách Gyula Richárd
Sárközi Erik
Slezák Márta
Csernus Szilvia 6. d
Jakab Rómeó Alex
Németh Dorina Mária
Radics Georgina Szabina
Sim Mónika

7. d 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

Nem osztályfõnökök:
Antal Ferencné, Balogh József,
Balogné Magó Judit, Bartisné
Felméray Zsuzsanna, Benyovszki
Márta, Beszedics Ferencné, Gréczi
Gábor, Gilyán Margit Mária,
Hinterstein Ferencné, Jávorkáné
Trepák Anita, Katzenbachné Csengõdi Edit, Kotán Béláné, Kovács
Edina Eszter, Lakos Imre, LévaySzabó Krisztina, Mezeiné Fejszés
Zsuzsanna, Molnár Zoltánné,
Muzslai Irén Katalin, Nagy Nikoletta, Némedi János, Papp
Zoltánné Bencze Éva, Szabó Katalin, Szalai Krisztina, Varga
Lászlóné,

A mûvészeti iskola
dolgozói:
Farkas Orsolya, Honti György,
Haránt Károly, Lovászné Gajdos
Éva Mária, Lukács László, Seres
József, Stenczel Ferencné, Szûcsné
Sátorhegyi Erzsébet, Takács Gábor.
Iskolatitkár:
Kis Istvánné
Adminisztrátor:
Kalmár Ferencné

Technikai dolgozók:
Bálint Béláné, Berkesné Gyurik
Gizella, Deák Lászlóné, Kiss
Lászlóné, Molnár József, Nagy
Lászlóné, Sáfár Ferencné,
Szijjártó Jánosné, Tóth Tibor.

Alsó tagozatosaink
versenyeredményei
Házi versenyeink ebben a tanévben is megrendezésre kerültek.
Október hónap a versmondóké volt.

Eredmények:
1-2. évf. I. Kovács Fanni 2.c (képünkön), II.
Bárdi Márk 1.b, III. Vida Izsák 1.c
3-4. évf. I. Bárdi Nóra 4.a, II. Dudás Anna 4.a,
III. Andrási Viktória 3.c, Németh Ramóna 4.c
Kovács Fanni képviselte az alsósokat
Fülöpszálláson a “Ranga Tanárnõre Emlékezünk”
versmondó versenyen, ahol az I. helyezést és a közönségdíjat is megszerezte. Az izsáki “Balogh
Józsefnére Emlékezünk” területi versmondó verKovács
senyen II. helyezést érte el.
Fanni 2. c
Januárban a mesemondók mérhették össze tudásukat a következõ eredménnyel:
1-2. évf. I. Prikidánovics András 2.c, II. Czirjék
Tibor 2.a, III. Vida Izsák 1.c
3-4. évf. I. Bárdi Nóra 4.a (képünkön), II. Dudás Anna 4.a, III. Németh Ramóna 4.c
Andris a Szivárvány újság által meghirdetett
megyei “Andersen Mesemondó Versenyen” II. helyezést ért el, a felsõlajosi területi versenyen pedig
IV. helyezést.
Nóri a felsõlajosi mesemondó versenyen I. he- Bárdi Nóra
lye mellé a Meseország Királynõje címet is meg4. a
kapta. Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7
Határon gyermeklap által hirdetett mesemondó verseny megyei fordulóján I. helyen végzett, a budapesti országos döntõn, pedig a II.
helyet szerezte meg. A Tanítók Egyesülete II. országos mesemondó
versenyén a VII. helyen végzett.
Februárban bonyolítottuk le a matematika háziversenyt. Eredmények:
2. évf.I. Hajma Ágnes 2.c, II. Kovács Fanni 2.c, III. Antal Bettina 2.a
3. évf.I. Langó Zoltán 3.a, II. Kovács Ferenc 3.b, III.Kiss Norbert 3.a
4. évf.I. Bõtös Bettina 4.b, II. Rõfi Renáta 4.a, III. Szabó Gergõ 4.c,
Horváth Soma 2.a
A harmadik és a negyedik évfolyamosok számára Orgoványon
rendeztek területi versenyt, itt Kiss Norbert I. (képünkön), Bõtös Bettina és Rõfi Renáta II., Langó Zoltán IV., Szabó Gergõ V. helyen végzett.
Márciusban került sor az anyanyelv versenyre. Itt a következõ eredmények születtek:
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8. oldal
2.évf. I. Kovács Fanni 2.c, II. Kutas Domonkos 2.a, III. Hajma Ágnes 2.c
3.évf. I. Jurászik Edina 3.a, II. Rácz Cintia
3.b, III. Bóbis Zoltán 3.a
4.évf. I. Lakos Bettina 4.c, II. Digner József
4.a, III. Rõfi Renáta 4.a
A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia “nyelvÉSZ” megyei versenyén Fanni a 15.
helyen végzett. Az 1.b osztályos Deák Sándor
ugyanezen a versenyen a 22. helyet szerezte
meg.
Április hónapban az olvasás versenyre került
Kiss Norbert
sor. Itt a sorrend a következõ:
3. a
2.évf .I. Kovács Fanni 2.c, II. Prikidánovics András 2.c, III. Tóth Attila 2.b
3.évf. I. Jurászik Edina 3.a, II. Bóbis Zoltán 3.a, III. Dóczi Nikolett 3.b
4.évf. I. Hajma Gábor 4.b, II. Digner József 4.a, III. Lakos Bettina 4.c
A Suli-Hód BT. által szervezett országos levelezõ versenyen Hajma
Ágnes 2.c magyar nyelvbõl 9., Langó Zoltán 3.a matematikából 10. helyezést ért el.
Reznerné Viczián Erzsébet
Kállainé Varga Erzsébet
alsós munkaközösség-vezetõk

A magyar-történelem munkaközösség
által szervezett tanulmányi versenyek
eredményei
“Szûcs József” megyei szavalóverseny iskolai fordulója
7-8. osztályos korúak:
1. Csavajda Ádám 8.a
2. Vida Salome 7.c
3. Józsa Tímea 8.b
5-6. osztályos korúak:
1. Csavajda Evelyn5.c
2. Józsa Gyöngyi5.c, Farkas Evelin5.c
3. Pallagi Fanni 6.a
“Simonyi Zsigmond” Kárpát-medencei helyesírási verseny iskolai
fordulója
5. évfolyam:
1. Fejszés Nóra5.b
2. Horváth Virág5.c
3. Horváth Hédi5.c
6. évfolyam:
1. Horváth Hanna 6.c
2. Farkas Márk 6.b
3. Fekete Rebeka 6.c
7. évfolyam:
1. Hörcsög Nikolett 7.a
2. Kutas Áron 7.c
3. Ádám Edina 7.a
8. évfolyam:
1. Bajusz Evelin 8.b
2. Szûcs Andrea 8.c
3. Mészáros Laura 8.b
Iskolai szövegértési verseny
5. évfolyam:
1. Kelemen Kitti5.a
2. Huszta Denisz 5.c
Józsa Gyöngyi 5.c
6. évfolyam:
1. Fekete Rebeka 6.c
Horváth Hanna 6.c
2. Németh Nikolett 6.a
7. évfolyam:
1. Hörcsög Nikolett 7.a
2. Lakos Kitti 7.c
3. Farkas Dorina 7.a, Vida Salome 7.c
8. évfolyam:
1. Józsa Tímea 8.b, Nagy Alexandra 8.b
2. Vida Dániel 8.c
“Szép Magyar Beszéd” Kazinczy-verseny iskolai fordulója
5-6. osztály:
1. 2. Fejszés Dorina 5.c, Tóth Renáta 6.a
3. Józsa Gyöngyi 5.c
7-8. osztály:
1. Molnár Eszter 8.c
2. Mészáros Laura 8.b
3. Peregi Barna 8.a
Kötelezõolvasmány-ismereti verseny gyõztesei
5. évfolyam:
Kovács Ágnes 5.b, Fejszés Nóra 5.b, Bálint Anna 5.b, Peregi
Petra 5.b
6. évfolyam: Fekete Rebeka 6.c
7. évfolyam: Digner Anna 7.b
8. évfolyam: Peregi Barna 8.a, Ecsedi Richárd 8.a, Kiss Máté 8.a,
Végh Tamás 8.a, Csavajda Ádám 8.a
Történelmi vetélkedõ gyõztesei
1. helyezett: Molnár Eszter 8.c, Kutas Áron 7.c, Fekete Rebeka
6.c, Fejszés Dorina 5.c
2. helyezett: Ecsedi Richárd 8.a, Makkos Dóra 7.a, Gyurik
Gergõ 6.c, Peregi Petra 5.b,
3. helyezett: Mészáros Laura 8.b, Zeleni Viktor 7.c, Gál Bence
6.b, Kelemen Kitti 5.a
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Történelmi vetélkedõ
2007. május 17-én az általános iskolában házi
történelmi versenyt szerveztek a felsõ tagozatosoknak. Hat csapat versenyzett egymással. Minden csoportban volt egy ötödik, egy hatodik, egy hetedik és
egy nyolcadik osztályos tanuló. Ez utóbbi volt a csapatkapitány.
A csapatnak különbözõ feladatokat kellett megoldani, amelyek jól tükrözték a diákok történelemmel kapcsolatos ismereteit.
A feladványok közé tartozott a barkochba,
amelyben személyt, eseményt, fogalmat lehetett kitalálni. A következõben minden csapat húzott három képet, amelyeken történelmi személyek voltak. Ezekrõl a személyekrõl 3-4 mondatban el kellett mondani, hogy mit tudunk róluk, valamint el is
kellett helyezni õket az idõszalagon. Az ezt követõ
feladat rajzolás volt, amelyben a csapatkapitányok
húztak egy-egy építészeti stílust, amelynek a jellem-

zõit úgy kellett lerajzolni, hogy egy objektum részei
legyenek, és a többiek felismerjék, hogy melyik formanyelvrõl van szó. Ezután még két feladat várt a
csapatokra. Az egyik a zenehallgatás volt, amelyben
más-más zenét hallhattak a diákok különbözõ zenei korokból. Meg kellett állapítaniuk, hogy melyik
korra volt jellemzõ, és beszélni kellett a stílusjegyeirõl.
A másik, egyben utolsó feladat az volt, hogy a
csoportok által kihúzott cédulán lévõ eseményt kellett eljátszani úgy, hogy a többiek rájöjjenek, melyik
történelmi eseményrõl van szó.
Mindenki nagyon élvezte a délutánt, a fejtörõ
feladatokat. Az összes versenyzõ nevében köszönöm
a történelem tanároknak, hogy megszervezték a vetélkedõt.
Mészáros Laura
8.b

A költészet napja
Hagyomány már az isko lánkban, hogy József Attila születésnapját, a költészet napját megünnepeljük. Rendeztünk már teadélutános, szavalós megemlékezést, vendégünk volt Böszörményi Gyula író, Makranczi Zalán a
kecskeméti Katona József Színház
fiatal színésze is. A rendezvények
költségét az iskola a városi könyvtárral közösen vállalta ezeken a
megemlékezéseken. Az idén Rosta Géza elõadómûvész megzenésített verseket adott elõ. A dalok
Ágai Ágnes versei, melyeket Rosta Géza zenésített meg, és gitár
kísérettel adott elõ. A mûvész
nagyon meglepõdött, amikor

meglátta a mûvelõdési házba bezsúfolódott rengeteg gyereket.
Kevés volt a 120 ülõhely, a késõbb
érkezõ napköziseknek már csak
a színpad elõtt, a földön jutott
hely.
Fergeteges hangulatot teremtettek a dalok, a közönség hangos
éneklése, ritmikus tapsa kísérte
az elõadást. A hangulat tovább
emelkedett, mikor a mûvész a
közönség soraiból toborzott zenekart, s õk kísérték a tréfás szövegû dalokat.
Az elõadás végén a Kölyök Tv
riportereként interjút készítettem
Rosta Géza elõadómûvésszel. Elmondta, hogy a költõnõ szemé-

lyes jó barátja, és a figyelmünkbe
ajánlotta verseskönyveit.
Szinte könnyekig meghatódott, amikor arról beszélt, hogy
ilyen sok gyerek elõtt még sohasem szerepelt. Nagyon örült, hogy
ilyen sok versszeretõ gyerek jár
az izsáki iskolába.
A megemlékezés igazán színvonalas volt, méltó az alkalomhoz. Köszönjük a könyvtáros nénik segítségét, akik lebonyolították a rendezvényt. Reméljük, az
elkövetkezõ években is lesz lehetõség ilyen színvonalas, érdekes
programok szervezésére a költészet napján.
Fekete Rebeka 6.c

Gyermeknap
2007. június 1-jén, a gyermeknapon az ötödik
osztályos gyerekek a sportcsarnoknál gyülekeztek.
Kicsit fáradtan érkeztünk, mert elõzõ nap Budapestre kirándultunk. A nap témája a magyarság, a honfoglalás, õseink élete, tevékenysége volt, az errõl
szerzett ismereteinket akadályversenyen bizonyíthattuk .A hét törzs nevét viselõ csapatok elõször egy
íjász bemutatót láttak. Benedek Tamás és gyermekei
korhû ruhában, a régészek által talált nyilak, nyílvesszõk másolatával mutatták meg, hogyan vadásztak és hadakoztak õseink.A bemutató végén mi is
kipróbálhattuk, hogyan kell megfeszíteni az íjat,
hogyan lehet célba találni. Volt akinek ez elsõre sikerült, volt aki hiába próbálkozott - de mindenkinek nagyon tetszett. Akik éppen nem fértek az íjak
közelébe, azok agyagedényt készíthettek, gyöngyöt
fûztek, a honfoglalással kapcsolatos keresztrejtvényt

fejtettek, a célba dobást, a halászatot gyakorolták,
tarsolylemezt színeztek. Minden elvégzett feladat jutalma egy képecske volt, melyet összeillesztve egy
honfoglalást ábrázoló képet kaptunk. Amíg mi- körbejárva az asztalokat-, igyekeztünk minden tevékenységben résztvenni, addig a szülõk ebédet fõztek nekünk. A menü paprikás krumpli volt virslivel,
desszertnek süteményt, palacsintát kaptunk. Az ebéd
nagyon finom volt, meg is éheztünk, ezért mindenki
jóízûen megebédelt. Ebéd után a pakolás, rendcsinálás maradt, majd osztályonként fagyizni mentünk.
Emlékezetes nap volt, a sok ismeret, amit különbözõ tanítási órákon szereztünk, most állt össze szerves egésszé.
Jó volt együtt lenni, együtt játszani, játék közben
új dolgokat tanulni.
Peregi Petra5.b

Matematikaversenyek eredményei
/felsõ tagozat/
Matematikaversenyek - felsõ tagozat
Széchenyi István Matematikaverseny - Ágasegyháza - 2007. január 12.
Horváth Virág 5.c osztály
8. hely (10 tanulóból)
Gál Bence 6.b osztály
2. hely ( 9 tanulóból)
Kutas Áron 7.c osztály
4. hely ( 8 tanulóból)
Vida Dániel 8.c osztály
4. hely ( 9 tanulóból)
Csapat
4. hely (10 iskolából)
Zrínyi Ilona Matematikaverseny - Kecskemét - 2007. február 23.
Bálint Anna 5.b
Fejszés Nóra 5.b
Izsák Zsolt 5.c
Bárány Ildikó 6.a
Terecskei Tünde 6.b
Vida Dániel 8.c
A legeredményesebb versenyzõnk! 30. hely (406 fõbõl)
Csapatverseny 5. osztály 50. hely (127 iskolából)
5 fordulós levelezõs matematikaverseny a kiskõrösi Petõfi Sándor Gimnázium
szervezésében - 2006. október - 2007. március
Bognár Nóra 6.a
Horváth Hanna 6.c
Virág László 7.b
Kutas Áron 7.c Díjazott!
56 tanulóból 6. helyezett
Vida Salomé 7.c
Kutas Kinga 8.c Díjazott!
51 tanulóból 3. helyezett
Sponga Diána 8.c
Vida Dániel 8.c Díjazott!
51 tanulóból 1. helyezett
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Diákcsere 2007.
Az izsáki és a strullendorfi iskola közötti kapcsolat az idén
10. évébe lépett. Ebben az évben iskolánk 12 tanulója töltött el
egy hetet a testvérvárosban. Ez idõ alatt bekapcsolódhattak a
partneriskola életébe is: rajzórán, számítástechnika foglalkozáson, úszásórán és az iskola sportversenyén is részt vehettek. A
valódi, élõ nyelv gyakorlása mellett ebben rejlik igazán a diákcsere
jelentõsége. A látnivalók megtekintése által is gazdagodnak tanulóink, de õk egy család, egy iskola, egy közösség életének aktív
részesei voltak ezen héten, és ez több, mint amit egy egyszerû
kirándulás adhat. Tanulóink élményeikrõl kis fogalmazásokban
számolnak be.

9. oldal

Tanulmányi versenyek
idegen nyelvbõl
Angol nyelv

A délutánt ismét Bambergben töltöttük, most az
Altenburgot néztük meg, majd vásárlásra is jutott idõ.
Fodor József 8.b, Rezner Barna 7.b

Bendegúz
Fekete Rebeka 6. c
arany fokozat
Horváth Hanna 6.c
arany fokozat
Felkészítõ tanár: Csontosné Csõsz Erzsébet
Horváth Hédi 5. c
arany fokozat
Felkészítõ tanár: Gera Árpádné
Fejszés Nóra 5. b
arany fokozat
Felkészítõ tanár: Csontosné Csõsz Erzsébet
Titok levelezõ verseny
Gál Bence
6. b
országos 9. helyezet
Felkészítõ tanár: Csontosné Csõsz Erzsébet

Német nyelv

2007. 05.07. hétfõ
Már mindenki nagyon várta, hogy láthassa a strullendorfi
iskolát. Itt megnéztünk néhány termet, ezek nagyon szépek és
ötletesek voltak. A folyosón láthattunk egy faliújságot, amely a
diákcsere történetét mutatta be. Örültünk ,amikor ismerõs arcokat fedeztünk fel a képeken.
Ezután az uszodába mentünk, ahol csúszda és több medence várt bennünket. Itt nagyon jól éreztük magunkat, de meg is
éheztünk. A szülõi munkaközösség várt bennünket ebéddel a
csatorna partján. A grillezett hússzeletek és kolbászok mindenkinek ízlettek.
A délutáni program során egy vízierõmûvet látogattunk meg,
ahol sok érdekességet tudtunk meg a villamos-energia elõállításáról.
Fodor Fruzsina, Prikkel Csilla 7.b

Kétnyelvû versmondó verseny, Kiskõrös - Józsa Gyöngyi, 2. hely
Felkészítõ tanár: Kaczenbachné Csengõdi Edit
Coventry House versenye, Kecskemét - Cseh Zsuzsanna 3. hely
Felkészítõ tanár: Kaczenbachné Csengõdi Edit
Bendegúz levelezõ verseny, Digner Anna ezüst helyezett.
Felkészítõ tanár: Zeke Károlyné
Zeke Károlyné
munkaközösség-vezetõ

2007.05.11.péntek
Ezen a napon már búcsút kellett vennünk Strullendorftól,
mert a Passauba tervezett kétnapos kirándulás után már hazafelé
vezetett az utunk.
Indulás elõtt még ellátogattunk a városházára, ahol a polgármester köszöntött és megajándékozott bennünket.
Passauba vonattal utaztunk. Az út elég sokáig tartott, háromszor szálltunk át. A vonatok nagyon kényelmesek és tiszták
voltak.
Passauban a szállásunk a hegyen állt, egy várban. Vacsora
után fáklyás felvonuláson vehettünk részt, amely gyönyörû látványt jelentett az esti sötétségben. Megcsodálhattuk az esti fényekkel kivilágított várost is.
Varga Regina 8.c, Cseh Zsuzsanna 8.b

2007.05.08. kedd
Ezen a napon Pottensteinba utaztunk. Ez a Fränkische
Schweiz területén található település bõvelkedik látnivalókban.
Megtekintettük a Teufelshöhle nevû cseppkõbarlangot, ahol még
egy medvecsontváz is látható. Majd a nyári bobpályán töltöttünk
el egy izgalmas órát. Ebéd elõtt és után is egy.egy templomba
látogattunk el, az elõbbi egy barokk stílusú bazilika, az utóbbi egy
modern épület.
Nagyon szép volt ez a nap.
Rácz Imre 7.c , Marton Barna 7.b

2007.06.11.szombat
Ma Passauval ismerkedhettünk meg. Minden páros kapott
egy-egy feladatlapot, amelynek segítségével felfedezhettük a város nevezetességeit. Közösen tekintettük meg elsõ királynénk,
Gizella sírját, valamint a Stephansdómot. Ezután önállóan is sétálhattunk egy keveset. Az estét a szállásunkon töltöttük, majd
tettünk egy utolsó sétát a hegyen.
Nagyon szép, élményekben gazdag nap volt ez is.
Szûcs Alíz, Nagy Alexandra 8.b

2007.05.09.szerda
A nap a rajzteremben kezdõdött. A tanárnõ elõször köszöntött bennünket, amibe néhány magyar szót is belecsempészett.
Aztán rajzeszközöket és egy kis dobozt kaptunk, amelyet ki kellett festeni. Késõbb a számítástechnika teremben próbálhattunk
ki egy új programot.
A “Schulbistro”-ban ebédeltünk, az iskola tanulói által fõzött spagettit. Tiszteletünkre piros, fehér és zöld papírszalvétákat
használtak.
A délutánt Bambergben töltöttük a nevezetességek megtekintésével. Láthattuk a Természettudományi Múzeumot, a dómot, a régi városházát. Még egy fagyira is jutott idõ.
Digner Anna 7.b, Farkas Dorina 7.a
2007.05.10.csütörtök
A mai napon az iskola sportnapján vehettünk részt. A tanulók futásban, kislabdadobásban és távolugrásban mérték össze
erejüket. Mi természetesen a partnereinknek szurkoltunk.

A beszámolókból kitûnik, hogy tanulóink felejthetetlen élményekkel gazdagodtak ezen a héten. Mindemellett tanultak is.
Megtanultak alkalmazkodni, önállóbbak lettek, és ami a legfontosabb : gyakorolhatták a német nyelvet. A valódi, beszélt nyelvet
hallották, ezt meg kellet érteniük, reagálniuk kellett, meg kellett
értetniük magukat. A reggeli élménybeszámolókból kiderült, hogy
mindenki megtalálta a helyét a vendéglátó családban.
Fontos szerepe van annak is, hogy a gyerekek családoknál
lakhattak. Ahogy mondani szokás , lakva ismerhetjük meg egymást a legjobban. A nyelvtanulás nemcsak a nyelvtani szabályok
és a szavak bemagolásából áll. A nyelvhez nép is tartozik, kultúrájával, szokásaival, történelmével együtt. Ebbõl kaptak most ízelítõt gyermekeink.
A tanulók nevében köszönetet mondunk mindazoknak,
akik bármilyen formában segítették ezt az utazást.
Katzenbachné Csengõdi Edit
Prikidánovics Lukács
kísérõ nevelõk

Sajátos nevelési igényû
tanulók

Tagozatunkon az idei tanévben 57 gyermek tanult: 1.-3.összevonásban, 2.-4. összevonásban, 4.5.összevonásban, 6.-ban 7.-ben. és
8. osztályban. 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. Saját hagyományos
programjainkat is megszerveztük:
karácsonyi buli, saját farsang, tagozatos anyák napja. Ezen túlmenõen lehetõségeink szerint eljuttattuk tanulóinkat a speciálisan
nekik szervezett házi, területi,
megyei országos rendezvényekre
is. Így részt vettünk szavalóversenyen, komplex tanulmányi versenyen, rajzpályázaton. A sport területén, labdarúgó bajnokságokon, atlétikai versenyeken és a kicsiknek szervezett sorversenyeken. Tanulóink szép sikereket értek el, sok ajándékot, oklevelet,
érmet szereztek. Az idei évben Budapestre kirándultunk.
A legnagyobb sikere a gyermeknapnak volt. Az Izsáki nyugdíjas klub nevében Árvainé Marika néni keresett fel minket, hogy

meghívja tanulóinkat egy közös
programra. A lovas pályán tartottuk a rendezvényt. A klub tagok
enni-innivalóval várták a gyerekeket, érdekes játékokat tanítottak
nekik, a végén közös táncra kerekedtek, búcsúzóul még ajándékot
is kaptak tanulóink. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a gyermekek nevében minden kedves
klubtagnak, aki széppé varázsolta
számukra ezt a napot.
Az idén 12 nyolcadik osztályos tanulónktól búcsúztunk.
Mindannyian továbbtanulnak,
amihez ezúton is sok sikert kívánunk.
Végül néhány képpel szeretnénk bemutatni az év egy-egy kiemelkedõ pillanatát.
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ISK csoportjaink, eredményeik felsorolása
A sportköri foglalkozásokra
minden évfolyamból járnak sportolni vágyók. Tanulóink iskolai,
városi rendezvényeken, sportversenyeken vesznek részt. Eredményes szereplésükkel öregbítik városunk, iskolánk nevét.
Sportkörök
Atlétika
(Szabóné Pápa Edit)
Az edzések két csoportban
folytak az alsó és a felsõ tagozatosok részére. A Sportcsarnokban, jó idõ esetén annak udvarán
atletizáltak a gyerekek. Nehézséget jelent, hogy a gyerekek egyre
kényelmesebbek, egyre nehezebb
rávenni õket a mozgásra, fõleg a
futásra. Így állóképesség hiányában nehéz jó eredményeket elérni.
Dunavecsén a sajátos nevelési igényû tanulóknak megrendezett terematlétikai verseny megyei döntõjén kislabda dobásban
Kozma Aranka és Rácz József 1.,
távolugrásban Dobosi Dániel és
Rácz József 3., valamint a 30 m-es
síkfutásban Kozma Aranka 2., és
Balogh Annamária 3. helyezést
értek el.
Labdarúgás (Gréczi Gábor)
Továbbra is nagy létszámmal
vesznek részt a fociedzéseken a
gyerekek. Az edzések a versenyzési lehetõségekhez igazodva,
korcsoportokra bontva zajlanak.
A Diákolimpia kellemetlen tapasztalatai miatt fõleg a Góliát
Kupa fordulóin és számos meghívásos focitornán szerepeltek tanulóink. A Góliát Kupa Országos
döntõjében a csoportmérkõzéseken csoportjukban 4. helyezést
értek el.
Eredmények:

Sárfehér Kupa (Izsák, I. kcs.:
1 hely, II. kcs.: 2 hely), Falunapi
Kupa (Csengõd, I. hely), SNI megyei
labdarúgó
döntõ
(Kikunfélegyháza, III-IV. kcs. 7.
hely), Iskola Kupa (Orgovány, II.
kcs. 3., III. kcs. 2. hely), Leány Kupa
(Bugac, II. kcs. 5.hely), SNI Luca
Kupa (Izsák, I. kcs. 5. hely), Leány
Kupa (Hetényegyháza, III. kcs. 4.,
IV. kcs. 5. hely), Vadkert Kupa
(Soltvadkert, I. kcs. 6. hely), Diákolimpia (Izsák, legjobb nyolc
közé jutás), Góliát Kupa (Kiskõrös, I-II-III- kcs. 1. hely), Majális
Kupa (Kiskõrös, I. kcs. 3. hely),
Húsos Kupa (Jakabszállás, I. kcs.
3.
hely),
Tavasz
Kupa
(Jakabszállás, IV. kcs. 5. hely), Téli
Kupa (Kiskõrös, I. kcs. 4. hely),
Alapfokú körzeti versenyek
(Izsák, IV. kcs. 2., III kcs. 3. hely).
Góliát Kupa tavasz: (Izsák, I.
kcs. I. hely, II. kcs. I hely, III. kcs. II.
hely) A II. kcs. országos fordulója június 17-én lesz Budapesten.
A tornákon résztvevõ játékosok névsora
1999-ben születettek:
Páli Richárd, Páli Marcell,
Deák Dominik, Ujszászi Márton,
Vida Izsák, Bíró Zoltán, Oláh
Nándor, Kovács Milán,
1998-ban születettek: Langó
Zoltán, Debreceni Nándor, Turi
Imre,
Kovács
Viktor,
Prikidánovics András, Virágh
Norbert, Orbán Gergõ, Molnár
Márk, Berkes Ervin, Czirjék Tibor,
Rõfi Dániel, Borka Máté,
Duráncsik Bence, Horváth Soma,
1997-ben születettek: Bobek
Zsolt, Bóbis Zoltán, Igács Ferenc,
Kotlárik Norbert, Virágh Dávid,
Szénási Ferenc, Kiss Krisztófer,
Nagy Dávid, Ö. Kovács Krisztián,
Patai József, Gugi Krisztián,
1996-ban születettek: Béres
Zoltán, Bíró János, Hajma Tamás,

Dunai Rudolf, Fekete Milán, Tóth
Benjamin, Rézmûves Árpád, Laczi
Bence, Szabó Gergõ, Garai Gergõ,
1995-ben születettek: Sörös
Norbert, Rozentál Zoltán, Rostás
Róbert, Csendõr József,Gyurik
Gergõ, Vida Máté, Mihály Dávid,
Izsák Zsolt,
1994-ben születettek: Szabó
Gábor, Gál Bence, Gyõrfi
Krisztofer, Kutas Áron, Rezner
Barna, Terecskei Tünde, Bisziók
Lajos
1993-ban születettek: Gréczi
Gábor, Csanda József, Rácz Imre,
Tóth Krisztián, Deák Márk, Juhász
Ábel,
1992-ben születettek: Papp
Márté, Digner Dávid, Csaizmadia
Ádám, Vida Dániel, Peregi Barna,
Soltész Bálint, Salacz János, Farkas István,
SNI tagozat: Jakab László,
Tari Mihály, Polgár Roland, Patai
Alex, Onódi Sándor, Rácz Gyula,
Jakab Romeó, Rácz József, Farkas
Imre, Nagy István,
Lányok: Cseh Nikolett, P.
Tóth Anita, Szalai Adrienn,
Terecskei Tünde, Gréczi Lilla,
Sztakó Márta, Vida Salome, Szenti Kitti, Hucsi Katalin.
Röplabda
(Prikidánovics Lukács)
Az idei tanév foglalkozásain
a versenyzés, a játék kapott nagyobb szerepet. Technikai elemeket csak alapszinten tanultak a
gyerekek. Ezeket elsõsorban a
zsinórlabda játékban alkalmazták. Az alsó tagozat 3-4. osztályai
között többfordulós zsinórlabda,
fogyasztó, ügyességi versenyek
bajnokságot rendeztünk a DÖK
szervezésével.
Sporttánc (Szabóné Pápa Edit)
A foglalkozásokon zenére

tornáztak, táncoltak a lányok. A
mozgásos elemek közül a modernebbek, táncosabbak voltak a
népszerûbbek. A különbözõ rendezvényeken való szereplés motiválta
leginkább
az
aerobicosokat. Mivel sporttáncos
versenyek gyakorlatilag nincsenek, így a városi és az iskolai rendezvényeken léptek fel táncosaink. (Sárfehér Napok, Tánc Fesztivál)
Torna (Szabó József)
Három csoportra bontva (elsõsök, 2-4. és felsõsök) vettek részt
az edzéseken a gyerekek. A versenysport mellett, egyre nagyobb
szerepet tölt be a torna a tömegsportban is. A kialakult versenycsapatokba nehéz bejutni, ezért
nem egyszerû fenntartani a többiek érdeklõdését a torna iránt.
Az Izsákon megrendezett
Alapfokú Diákversenyek megyei
döntõjét alsós és felsõs tornászaink is megnyerték. A diákolimpia megyei döntõjén alsósaink 2.
helyezettek lettek. Felsõseink ezt
a versenyt is megyebajnokként
zárták. A Diákolimpia országos
elõdöntõjén csak felsõseink versenyeztek, mert az alsósok közül
néhányan síelni voltak. Ezen a
versenyen hat megye továbbjutott
csapatai közül az izsákiak negyedikként bejutottak az országos
döntõbe. A Torna Diákolimpia
országos döntõjében 5. helyezettként zárták a versenysorozatot. Az
egyéni összetett versenyben több
dobogós helyezett mellett, megyebajnokaink is voltak Bíró János és
Langó Dávid személyében. A versenysorozatokon nyújtott kimagasló teljesítményükkel Bíró János, Cséplõ Dávid, Langó Dávid
és Szabó Gábor bejutottak a megyeválogatott csapatba.

Több országos meghívásos
tornán is részt vettünk.
Eredményeink:
Medve László Kupa (Nagykõrös, alsó 7., felsõ 3. hely), ÖcsiBácsi Kupa (Kalocsa, alsósok-felsõsök 1. hely), Bocskai-Vénkert
Kupa (Debrecen, mindkét csoport
3. hely), Sárfehér Kupa (Izsák, alsó
5., felsõ 1. hely), Varga Lajos Emlékverseny (Gyomaendrõd, alsó
5.,felsõ 4. hely), Fazekas Kupa
(Kiskunhalas, alsó 5., felsõ 1.
hely), Arany Kupa (Szeged, alsó
3..hely).
Csapattagok:
- I-II. korcsoport: Bíró János
4.c, Dunai Rudolf 4.c, Hajma Tamás 4.c, Langó Dávid 5.c, Szabó
Gergõ 4.c, (néhány versenyen)
Digner József 4.a, Józsa László 3.c
és Vida Izsák 1.c osztályos tanulók.
- III-IV. korcsoport: Cséplõ
Dávid, Lestár Krisztián, Marton
Alex, Németh Tibor, Szabó Gábor
és Vida Máté 6.c osztályos tanulók.
Szabó József
munkaközösség-vezetõ
Kosárlabda
Az 2006/2007-es 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.
Sajnos egy korcsoportban sem
volt annyi játékos, hogy bajnokságban részt vehettünk volna. Így
a tanév során tömegsport jelleggel mûködtünk. A következõ tanévben a sportág népszerûsítésével
bõvíteni kívánjuk a résztvevõk létszámát.
Némedi János
szakkör vezetõ

MÛVÉSZETI CSOPORTJAINK
Zeneiskola
A 2005/2006-os tanévben
vezették be az évenkénti 10500.
Ft-os térítési díjat. Ennek hatására a tavalyi tanévben kb. 10 fõvel
csökkent a beiratkozott tanulók
létszáma az elõzõ tanévekhez képest. A 2006/2007-es tanévben a
létszám tovább már nem csökkent.
Májusban eljutottunk az
Orgoványon megrendezett “Muzsikáljunk Együtt” zeneiskolai
találkozóra, ahol több színvonalas mûsorszámmal képviseltük
iskolánkat. Vida Máté 4. osztályos
tanulónk két Beethoven darabot
adott elõ trombitán. Az ebben a
tanévben létrejött furulyazenekarunk ( melyet Honti György tanár úr vezet ) négy reneszánsz táncot adott elõ. A zongoristák és a
fúvósok, ütõsök közös produkciója “Papp Lajos: Az égig érõ almafa” c. zenés mese volt. Ehhez
rajzos illusztrációt is készítettek
a
zeneiskolás
gyerekek
Briglovicsné Janovics Éva tanárnõ segítségével. Az ifjúsági citerazenekar Bartók által gyûjtött
népdalcsokrot adott elõ az énekkar segítségével. Nagy sikere volt
zenészeinknek ezen a találkozón.
Furulyazenekarunk több ünnepségen is szerepelt és segítették énekkarosaink munkáját,
emelték az ünnep fényét szép játékukkal. Ott voltak a Március 15én, a Táncsics ünnepségen, Anyák

Napján az Idõsek Otthonában, a
ballagási ünnepségen és a tanévzárón is.
Az énekkar létszáma nem
változott az elõzõ félévhez képest. Részt vettünk az összes városi és iskolai ünnepségen, az
orgoványi zeneiskolai találkozón, és májusban énekeltünk az
Idõsek Otthonában a citerazenekarral együtt. Öröm volt velük a
munka, élmény a szép éneklés!
Felföldi Zsófia 8. osztályos énekkarosunkat búcsúztattuk el. Továbbtanulásához sok sikert kívánunk! A zeneiskolában tanító
összes kollégámnak, Muzslai Irén
Katalin tanítónõnek, Briglovicsné
Janovics Éva tanárnõnek szeretném megköszönni lelkiismeretes, segítõkész munkájukat!
Bíró Jánosné
munkaközösség-vezetõ

Társastánc A FLAS TSE
Az évet a II. Valentin napi
táncgálánkkal kezdtük. A lebonyolításában szülõi és külsõs támogatók segítettek bennünket.
Itt szeretném megemlíteni a
Polgármester úr és az Önkormányzat, valamint a helyi alapítvány nagyobb összegû támogatását, aminek köszönhetõen tökéletes fellépõ ruhákat kapott a csoport.
Az aktív táncosok ebben az
évben is remekeltek, az elmúlt
évhez hasonlóan. Idén a párosok

néztek nagyobb kihívás elé versenyek szempontjából, míg tavaly
a formációké volt a fõszerep.
Megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Hálózat televízió Szórakoztató zenei mûsorába felkérést kaptunk sztár énekesek mellé háttér táncosi közremûködésre.
Névszerint: Perity Bálint/
Kalocsa/-Papp Tímea/Hajós/
Dunai
Arnold/Izsák/Benyovszki Fanni/ Izsák/
Az aktív munkánknak köszönhetõen a táncosainkra egyre
nagyobb az igény kulturális rendezvényeken, sok felkérésnek tehettünk eleget.
Ifjúsági, kezdõ és haladó standard és latin “D” kategóriában
indultak gyerekeink számos versenyen.
Csepel Kupa: Ifjúsági haladó
standard és latin kategóriában
indult
Dunai Arnold -Benyovszki
Fanni Standard középdöntõ-latin:
48-ból elsõ helyezést értek el.
Beszedics Ferenc-Horváth
Brigitta Standard-latin középdöntõ.
Müller Péter/Kiskunhalas/Bálint Brigitta Standard döntö 5.
helyezett latin középdöntõ.
Gyermek kezdõ standard-latin kategória:
Madácsi Krisztián /Akasztó/
-Petróczky Bianka /Akasztó/ standard elõdöntõ latin 82 párból 22.

helyezés.
Jókai Kupa Budapest: Ifjúsági
standard-latin
Beszedics Ferenc-Horváth
Brigitta Standard-latin elõselejtezõ
Dunai Arnold-Benyovszki
Fanni Standard döntõ 5. helyezés,
latin döntõ 4. helyezés
Horváth Gábor/Kiskõrös/Kovács Bettina Standard döntõ
3.helyezés, latin döntõ 5. helyezés
Müller Péter-Bálint Brigitta
Satndard döntõ 4. helyezés
Versenytáncosok: Perity Bálint-Papp Tímea ebben az évben
“C” kategóriákba léptek.
Csavajda Ádám Csavajda
Evelyn felkészülés alatt állnak
Dunai Rudolf István-Józsa
Gyöngyi felkészülés alatt állnak.
Most készülünk a júliusi tánctáborunkra, ami Kecelen lesz a
Könyvtár és Mûvelõdési ház nagytermében.
A színvonalas erõltetett menetû, de remélhetõleg jó hangulatban zajló tábor alapja lesz a
következõ évi munkánknak.
Az egyesületünket többen felkeresték csatlakozási kérelmükkel. Legutóbb 15 fõ lépett be
Akasztóról, illetve néhány hetedikes izsáki fiú is most lett az
egyesület tagja.
Ezúton szeretném megköszönni az Igazgató úrnak, a vezetõségnek és a kollegáknak a tá-

mogatását az edzés lehetõségek
biztosításában.
Remélem, hogy lelkes munkánkkal továbbra is színesíteni
tudjuk a város kulturális életét.
Stenczel Ferencné
mûvészeti vezetõ

Rajz
A rajzórák vizuális feladatain keresztül sok lehetõség nyílt a
különbözõ helyekrõl származó,
(pl. televízió, internet, nyomtatott
sajtó...) és más órákon szerzett
információk, élmények hasznosítására és ezek egységes egésszé
formálására.
A gyermeki alkotóképesség
játékos tevékenységgel történõ
alakítása elsõsorban szakköri kereteken belül valósult meg. Mesét indítottunk, melyhez szereplõket, helyszínt, térképet, címert,
zászlót, élõlényeket terveztek,
ábrázoltak a tanulók. Ez a feladatsor olyan helyzetet teremtett,
amelyben mindenki ki tudta hozni magából azokat az értékeket,
amikre majd a késõbbiek során
építhet.
A látvány utáni tájábrázolás,
a csendéletek, pályázati munkák,
plakátok, személyes élmények
ábrázolása a lehetõségekhez képest változatos technikával készültek.
A vizuális problémák megjelölésénél fõ célkitûzés volt egész
évben, hogy a siker örömét, a mû-

IZSÁKI Hírek

2007. július 20.
vészethez vezetõ utak személyes
bejárását, felfedezését biztosítsa.
Két tanuló hónapokon át, nagyon sok órányi alapos, lelkiismeretes munkát vállalva készült fel
a Kandó Kálmán Szakközépiskola mûvészeti osztályának felvételiére. A grafikus csendélet, színespasztellkrétás csendélet, fejrajz és
a felkészülés során készült munkák bemutatása alapján Salacz
Ivett(8.a) és Kovács Vivien(8.b) is
felvételt nyert.
A pályázati munkák közül a
legsikeresebbnek az Alsó-DunaVölgyi Vízügyi Igazgatóság által
meghírdetett Küzdelem a vízhiánnyal címû pályázat bizonyult.
Vida Salome (7.c) korcsoportjában 2. helyezést ért el. A többi pályamû
pedig
felkerült
a
meghírdetõ honlapjára, így bárki
megtekintheti az alkotó gyerekek
nagy örömére.
A tanév során sok tanuló kapcsolódott be az iskolában
meghírdetett, tanórán kívüli feladatokba és készített környezetvédelmi plakátot, fejezte ki véleményét a levegõszennyezéssel
kapcsolatban rajzos , képi formában nagyon hatásosan.Készültek
repülõgép makettek, megjelent a
hulladékgyûjtés, szemétszedés is
a képeken.
Tanulóink Orgoványon is
nagy elismerést váltottak ki a zeneiskolások bemutatkozásához,
“Az égig érõ fa” címû mûhöz készített illusztrációs sorozattal.
Ennek külön értéke, hogy a tanulók többsége a saját maga által
elõadott zenemûvet illusztrálta.
Ebben az esztendõben is
igyekeztünk a zsibongóban folyamatosan bemutatni a legsikeresebb tanulói munkákat, reméljük
mindenki megelégedésére!
Briglovicsné Janovics
Éva tanár

Mazsorett

A tanév elején a Sárfehér Napokon szerepeltünk szokás szerint.
Ezután sokat dolgoztunk, elsõsorban országos ifjúsági minõsítõ fesztiválokra készültünk.
2006. október 19-én Kiskõrösön a II. Országos Ifjúsági
Mazsorett Fesztiválon az 5. osztályosok (Kolibrik) kiemelt arany
minõsítést,
2006. december 2-án Siófokon a Kolibrik kiemelt arany, a
Tinik (felsõsök) középiskolás
versenyen arany minõsítést,
2007. március 17-én Balaton-

füreden a Kolibrik kiemelt arany,
a Tinik arany minõsítést,
2007. május 26-án Kiskunfélegyházán a Csillagok (1-2. osztályosok) bronz minõsítést kaptak.
A színvonal a fent leírtakból
is kiderül.
Sikeresen megrendeztük június 9-én a VIII. Fúvószenekari és
Mazsorett Fesztivált.
Dr. Sõreghyné
Muladi Ildikó
csoportvezetõ

Néptánc
1999-ban alakultunk meg,
ma már két csoportunk mûködik,
Szõlõfürt és Szõlõszem csoport
néven, 56 taggal. Mivel a középiskolások is visszajárnak az együttesbe, így hétfõn, pénteken és
szombaton is tartottunk próbákat.
Az együttes mûvészeti vezetõi: Lukácsné Haránt Eszter, Lukács László.
Magas szintû szakmai munkájuk, nagyban hozzájárul az
együttes sikereihez.
A legkisebbek a Szõlõmagok
csoportja óvodás- és alsó tagozatos gyerekekbõl tevõdik össze.
Már önálló koreográfiát is bemutattak a Sárfehér Napokon. Célunk, hogy a gyerekek megszeressék a néptáncot.
A Szõlõfürt csoport már komoly néptáncos múlttal rendelkezik.
Az idei tanévben is az országos versenyeken, fesztiválokon
való részvételt helyeztük elõtérbe.
A kecskeméti Megyei és Ifjúsági Néptánc Gálán, Tavaszköszöntõ címmel megrendezett rendezvénysorozatán is szerepeltünk. Ennek a programnak az elõselejtezõje Kiskõrösön volt. Az
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület országos fesztiválon
a Szõlõszem csoportot is indítottuk.
A Szegeden megrendezett
döntõre március közepén került
sor. A két napon át tartó rendezvény sorozaton hazai és külföldi
csoportok is versenyeztek.
Az Örökség Gyerek Néptánc
Egyesület által rendezett Országos Fesztiválra Szõlõszem
csoport”Jaj, anyám” címû koreográfiával neveztünk. Így lehetõségünk volt a Szegedi Nemzeti Színházban is fellépni.
Rendszeresen rendezünk
táncházakat, ahova nemcsak néptáncos gyerekek járnak. A néptánc
a gyerekek és felnõttek körébe
elismert lett. Közvetíti azokat az
értékeket, amelyek nélkül a magyar kultúra elképzelhetetlen.
Csak úgy lehetnek európai
uniós polgárok, ha ezt a kultúrát
ápolják. A magyar zenében, a
magyar táncban örömüket lelik.
Molnárné
Tóth Ibolya
együttesvezetõ

11. oldal

Erdei Iskola 2007.
A nagyszerû élmény
Hétfõn reggel indultunk az erdei táborba. Útközben megálltunk a Medveotthonnál és a vácrátóti
Arborétumnál. Innen már Magyarkútra mentünk. Amikor megérkeztünk, minden osztály elfoglalta a faházát. Kedden délután íjászat volt. Nekem ez tetszett legjobban, mert nagyon szeretem az íjászatot. Amikor
vége lett az elõadásnak mi is lõhettünk az íjjal. Szerdán kisállat-bemutató volt. Sok állatot láttunk, volt egér,
patkány, görény, nyest, kutya és egy kisróka, amit úgy hívtak, hogy Koma. Csütörtökön Királyrétre mentünk, ahol foltos szalamandrát is láttunk. Ahogy visszaértünk a táborba be kellett csomagolni. Másnap
reggeli után indultunk Pál-völgyi-barlangba. Sok cseppkövet láttunk, aminek neve is van, mint pl. az
Állatkert, a Denevér, Boszorkánykonyha stb. Utána a dinó kiállításra mentünk, ahol sok érdekes dinóval
találkoztunk. Örülök, hogy eljuthattam az erdei iskolába.
Cseh Ádám 3.b
A nagyszerû élmény
Néhány órás utazás után odaértünk a Börzsönybe. Kicsomagoltunk, és megismerkedtünk a tereppel.
Nagyon sok program és túra volt.
Legjobban az esti túra tetszett azért, mert nagyon izgalmas volt. Az erdõben, a sötétben kellett menni.
Még zseblámpát sem lehetett vinni. Misi bácsi a túravezetõ elmesélte a bagoly történetét. Régebben a
baglyot halálmadárnak nevezték. Folytattuk a túrát. Azt a szót halottam, hogy lidérc. Azt hittem, hogy
valaki meg fog ijeszteni. Hát mégsem ijesztett meg senki, hanem egy mocsárhoz értünk. Misi bácsi a kezébe
vett egy gyertyát és óvatosan felkavarta mocsár alját. Amikor az égõ gyertyát a víz fölé tartotta kék fényt
láttunk.. Nagyon szép volt. Azt is megtanultuk, hogy nem kell mindentõl megijedni.
Igazán nagyszerû élmény volt.
Rácz Cintia 3.b
Morzsák, vélemények az erdei iskoláról
Az erdei iskola hasznos volt, mert megismertük az állatokat, és szép tájakat látni is jó volt. Láttuk a
Dunakanyart. A gyógynövényekrõl is megtudtuk mi mire jó. Rengeteget játszottunk, de azért tanultunk is,
mert azért ez is iskola.
Szalma Botond 3.a
Jó, hogy elmentünk az erdei iskolába, mert tanultunk is és játszottunk. Megtudtunk olyan dolgokat,
amiket nem is hallottunk és megismertük a barátunkat.
Rédei Anna 3.a
Jó volt, mert megismerhettem a többieket és legalább még tanultam is. Érdemes volt elmenni.
Turcsán Petra 3.a
Szerintem nagyon jó volt. Nekem azok voltak a legjobb pillanataim, amikor bemutatták a kisállatokat.
Tóth Klaudia 3.a

Továbbtanulás
A 8. évfolyam létszáma:
8.a
8.b
8.c
Sni8.

20
18
22
12

72 fõ
fõ, ebbõl 1 fõ magántanuló, nem tanul tovább
fõ
fõ
fõ

A tanév I. félévében több rendezvénnyel segítettük a tanulók és a szülõk választását, ezt a félévi beszámolóban részleteztem.
A szeptembertõl induló Euroszféra Magángimnázium és Szakközépiskola elõször 2006. decemberében mutatkozott be iskolánkban nyolcadikos diákjaink elõtt egy 20 perces szünetben. 2007. január 15-én
17 órakor tájékoztatót tartottak a Polgármesteri Hivatalban, amelyrõl az ellenõrzõn keresztül értesítettük
a diákokat és a szülõket. Lehetõséget teremtettünk, hogy az iskola képviselõi mindegyik 8. osztályban 1-1
órán közvetlenül a gyerekekkel találkozhassanak. 2007. január 31-én 17 órakor iskolánk kémia termében
ismertethették meg céljaikat és a lehetõségeket az érdeklõdõkkel. Õsztõl 6 tanulónk kezdi meg tanulmányait ebben a középiskolában.
Diákjaink korlátlan számú jelentkezési lapot adhattak be 2007. február 16-ig.
Az osztályfõnökök nagyon gondosan, körültekintõen töltötték ki a 71 Tanulói adatlapot és a 203
Jelentkezési lapot, amit 39 középiskolába küldtünk el.
1
2
3
4
5
6

középiskolát
középiskolát
középiskolát
középiskolát
középiskolát
középiskolát

jelölt
jelölt
jelölt
jelölt
jelölt
jelölt

meg
meg
meg
meg
meg
meg

9 fõ
20 fõ
20 fõ
17 fõ
4 fõ
1 fõ

A felvételi eljárás után április végén - május elején kapták meg a tanulók az értesítést arról, hová vették
fel õket.
I. helyen megjelölt tagozatra felvettek
II. helyen megjelölt tagozatra felvettek
IV. helyen megjelölt tagozatra felvettek
V. helyen megjelölt tagozatra felvettek
nem vettek fel

46 fõt
17 fõt
2 fõt
2 fõt
4 fõt

(64 %)
(24 %)
( 3 %)
( 3 %)
( 6 %)

Sajnos az Sni8. osztály 4 tanulójának még a mai napig nem érkezett meg az elutasító határozatra
elküldött fellebbezésükre a válasz, így a jövõjük még bizonytalan.
Szeptembertõl az alábbi iskolatípusokban folytatják tanulmányaikat diákjaink:
Gimnáziumban tanul tovább
Szakközépiskolában tanul tovább
Szakiskolában tanul tovább
Bizonytalan
Nem tanul tovább

15 fõ
31 fõ
21 fõ
4 fõ
1 fõ

(21 %)
(43 %)
(29 %)
( 6 %)
( 1 %)

Dr. Turainé Lakatos Edit
pályaválasztási felelõs

12. oldal

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 foci- , zsinórlabda- és kiütõcske 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. 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. A farsangi bált a már
megszokott érdeklõdés övezte, a gyerekek lelkesen készültek a jelmezes felvonulásra és a tátikára.
Tavasszal a bolhapiacon és a plüss kutyus kiállításon nyüzsöghettünk. A papírgyûjtés a lelkes tanulókat és a szülõket egyaránt megmozgatta. A DÖK napon kirándulni mehettek az osztályok. Reméljük
a tanév folyamán minden diákunk talált olyan programot, amely maradandó élményt nyújtott számára.
Szabóné Pápa Edit, Molnárné Tóth Ibolya
DÖK segítõ tanárok

Könyvtárhasználat
Egyre inkább elõtérbe kerül az az elmélet, miszerint a gyerekek
fejébe elsõsorban ne a lexikális tudást “gyömöszöljük”, hanem az általános ismereteken kívül azt tanítsuk meg, hogy honnan és hogyan
tudnak utánanézni az információknak.
Ebben nagy elõrelépést nyújtanak a könyvtárhasználati órák, melyek igény szerint már alsó tagozatban is megjelennek, de igazán a
felsõ tagozaton a magyar órák keretében teljesednek ki.
A magyar-történelem munkaközösség tagjaival együttmûködve
rendszeresen szerveztem könyvtárhasználati órákat a tanév során. Itt
minden korosztály a saját tudásszintjének megfelelõ ismereteket, majd
csoportos feladatokat kapott.
Iskolánkban nagyon jól együttmûködnek a munkaközösségek, így
többször lehetõség nyílt arra, hogy intézményünk kiválóan felszerelt
számítástechnika termében tartsunk könyvtárhasználati órát. (Ugyanis iskolai könyvtárunkban jelenleg csak 1db számítógép van, s nyilvánvaló, ha minden gyerek önállóan tud dolgozni egy-egy gépnél, akkor sokkal eredményesebb az ismeretszerzés.) Így a gyerekek a hagyományos könyvtáron kívül megismerkedhettek az elektronikus
könyvtárral, s annak használatával is. Az országos kompetenciamérés
elõtt meg lehetett oldani az elõzõ tanévben kiadott feladatokat, melyek javítását a gép azonnal elvégezte. Ezzel a gyerekek jártasságot
szereztek a számítógép használatában és a logikai, gondolkodtató feladatok megoldásában egyaránt.
Mindezek ellenére sem szabad lebecsülnünk a hagyományos információhordozók jelentõségét, melyek használata a betûrend biztos
ismeretével kezdõdik. Érdekes, játékos feladatok keretében kiderült,
hogy ez nem is olyan egyértelmû, egyszerû, mint ahogy gondolnánk.
Általában csoportmunkát alkalmazok a könyvtári órákon, amely
a gyerekek együttmûködését, szervezési készségét, toleranciáját és sok
egyéb olyan készségét fejleszti, amelyek a társas kapcsolatokban, az
emberek együttmûködésében elengedhetetlenek. Már gyermekkorban
meg kell tanulni egymással együtt élni, dolgozni, hiszen a majdani
felnõtt társadalom viselkedéskultúrája innen ered.
A könyvtárhasználati órák nagyon sok ismerettel, tapasztalattal
gazdagítják a gyermekeket, reméljük, a jövõben is lesz lehetõség az
ilyen irányú fejlesztésre.
Papp Zoltánné Bencze Éva
iskolai könyvtáros

A könyvbarát szakkör
Elkezdõdött a tanév, mindenki örült, de legfõképpen annak, hogy
be lehetett iratkozni bármilyen szakkörre. Néhány barátunkkal könyvbarát szakkörre kezdtünk el járni.
Elõször megismerkedtünk a könyvekkel, s használatukkal. Ugyanis ismernünk kell, hogy melyik könyvvel hogyan kell bánni, hogyan
kell olvasni.
Vannak illemszabályok, amiket minden könyvtárba járó betart.
Ez nekünk sem okozott (mindig) problémát.
Olvastunk érdekesnél érdekesebb könyveket, amiket egyébként
még nem ismertünk. Részleteket olvastunk fel belõlük, készítettünk
hozzájuk illusztrációt, eljátszottunk belõlük jeleneteket.
Ha valamilyen ünnep közeledett, kerestünk róla leírást. Olvastunk az eredetérõl, hagyományairól és a hozzá kapcsolódó népszokásokról.
Megismerkedtünk az Internet használatával is. (A legtöbb gyereknek van otthon számítógépe, így azt már tudjuk használni.) Éva
néni sok érdekes könyvvel, mesével kapcsolatos honlapot mutatott
nekünk. Nekünk ez tetszett a legjobban.
Közben elszállt egy év, ezalatt sokat jegyeztünk meg a könyvekrõl,
így már nyugodtan kimondhatjuk, hogy könyvbarátok lettünk.
Digner József 4.a, Farkas Kitti 4.b

IZSÁKI Hírek

2007. július 20.

A helyes beszédtechnika kialakítása
a napköziben
Társadalmunknak nélkülözhetetlen intézménye
a napközi otthon, mely az iskola szerves részeként
bekapcsolódik a nevelõmunkába. A célok, a feladatok azonosak, de mint sajátos nevelési bázisnak több
ideje, alkalma van a beszédtechnika javítására, a tanulók kifejezõ képességének alakítására, fejlesztésére.
A kifejezõ képességet fõképpen szókincsgyarapítással, mondatszerkesztési gyakorlatokkal és a
hibás nyelvtani formák javításával fejlesztettük.
A szókincsgyakorlás alapvetõ eljárása a nyelvi
fogalom rögzítése és alkalmazása céljából szógyûjtést végeztünk. Mondatszerkesztésre pedig a különféle mondatszerkesztési gyakorlatokat és didaktikus játékokat használtuk fel. A hibásan meggyökeresedett szavak és nyelvi formák javítása céljából
egyrészt arra törekedtünk, hogy azokat helyes szókkal és nyelvi formákkal helyettesítsük, -másrészt
pedig arra, hogy a helytelenül használt szavakat helyesbítsük. (Például kaja helyett mondjanak ételt,
ne adjanak telefont, hanem telefonáljanak: ott voltunk az egészen helyett mondják ott voltunk mind
vagy valamennyien stb.) Gyakori a nyelvi szegénységre valló “csinál” igék uralkodása a gyerekek beszédében: “egy A betût csináltam a füzetbe, virágot
csináltam” az írtam, rajzoltam, mintáztam, színeztem, varrtam, hímeztem helyett. Az ige tanításakor
feltétlenül rámutattunk erre a hibára is, majd megadott tárgykörbõl mondatszerkesztési gyakorlatokat végeztettünk. Igen hasznosnak bizonyult e célból az egy - egy foglalkozási ággal összefüggõ szavak, kifejezések gyûjtés. Például: Miféle munkát végez a szabó? Mértéket vesz, szab, összeállít, igazít,
varr, próbál, vasal. A tanuló így rendre megszokja,
hogy az esztergályos nem “csinálja” a csavart, hanem esztergályozza, készíti vagy mintázza ; a cipész
nem feltétlenül “ cipõt csinál”, hanem talpal, foltoz,
javít, fejel, készít stb.
Az olvasási és szógyûjtési, nyelvtani gyakorlatokat összekötöttük a helyes beszédtechnika fejlesztésére irányuló gyakorlatokkal.
Például: a) Hangutánzó gyakorlatok. A gyerekek nagyon szívesen utánozták a hangokat, és közben észre sem vették, hogy eddigi helytelen hangképzésük megszûnt, s beszédben is helyesen alkalmazzák a gyakorolt hangokat.
b) Nyelvtörõ mondókák. Minden gyermek szívesen ismételte, miközben hangképzõ képessége
rendkívül fejlõdött. Például: Cseresznyemag meg
meggymag. Répa, retek, mogyoró...
c) Hangutánzó szavak gyûjtése: Mit csinál a folyóvíz? Csordogál, csobog, csobban, csörgedezik. Mit
csinál a fa lombja, ha fúj a szél? Zizeg, susog, zúg,
zörög; lehull, hulldogál.
d) Mit visz a kishajó c-vel? (vagy bármilyen hanggal). A játékvezetõ kérdez, s akire rámutat, annak
gyorsan fel kell sorolnia néhány olyan szót, mely a
kérdezett hanggal kezdõdik.
e) Hangstaféta. A fonematikai hallás fejlesztésére, valamint helyes hangkiejtésre alkalmaztuk ezt
a didaktikai játékot: Kimondtam egy szót, miköz-

ben a “stafétabotot” egyik gyereknek adtam. Ennek
a szó utolsó hangjával kezdõdõ új szót kellett mondania, tovább adva a botot és így tovább. Például:
virág, gúnár, répa, alma...
A hosszú és rövid magánhangzók helyes kiejtése céljából elsõsorban megfigyelési gyakorlatokat,
majd ritmusgyakorlatokat végeztünk. Fejlesztettem
idõérzéküket is, hogy meg tudják különböztetni a
hosszú - rövid hangok idõtartamát, hangzását. Hiszen a hangok idõtartama jelentõs megkülönböztetõ szerepû, s nemcsak írásban, hanem a kiejtésben is
jelezni kell a rövid és a hosszú beszédhangok jelentésbeli különbségét. Tudatosítottam, hogy mást jelent az óra és az orra, a várom és a várrom, a tol toll, stb.
A szép és helyes beszéd kialakítására a következõ gyakorlatokat alkalmaztuk:
a) a szótagoláskor a szótagokat kísérõ tapsolás;
egyenletes járás és tapsolás egybekötése;...
b) Mondókák, kiolvasók, kiszámolók ritmikus
kiszámolása tapsolással, szünetek megtartásával.
c) Nyelvtörõ mondókák, hangképzést szolgáló
didaktikai játékok (hangutánzás).
d) A népköltészet kincsestárából válogatott népdalokat, népi gyermekjátékokat mindig énekléssel
és mozgásos játékkal kísértük. Ezzel igyekeztem
kielégíteni mozgásigényüket, fokozva a tanulási idõ
jó hangulatát, feloldva fáradságukat és megteremtve
azt a bizakodó, kedvezõ derûs légkört, amelyben a
gyerekek szívesen vállalták és teljesítették a tanulással járó munkát, erõfeszítést.
e) Helyes hangkiejtési gyakorlatok. A helyes
hanglejtésre szoktatásnál is nehezebb feladat volt, a
gyerekeket leszoktatni az éneklõ “iskolás” hanglejtésrõl, vagy a hibás, a mondat végén felemelkedõ
dallamról, a mondatban az utolsó elõtti szótagot
megemelõ hanglejtésrõl.
A tanulók beszédhibáinak javításával és kifejezõ képességének fejlesztésével összefüggésben megemlítettük a tájnyelvi sajátosságokat is. Igyekeztünk
meggyõzni a gyerekeket, hogy a nyelvjárási ejtésmód
csak bizonyos vidékeken használatos, csak ott érvényes, másutt talán meg se értenék könnyen, vagy furcsának, nevetségesnek találnák ezt az ejtési módot.
A nyelvnek van egy közös, mindenki által értett
és használt legfejlettebb, legválasztékosabb nyelvváltozata, amelyet mindenütt egyformán megértenek, az újságok, a könyvek, a rádió is ezt a nyelvváltozatot használja, mûveli, terjeszti. Ez a nyelvváltozat a köznyelv, ezt tanítjuk az iskolában is, és ezt
minden mûvelt embernek kötelessége elsajátítani,
írásban, beszédben, kiejtésben is a köznyelv szabályaihoz igazodni.
A szülõk életük értelmét, a jövõ emberét bízták
ránk. Igyekszünk õket úgy nevelni, nevelésünk hatására a mai társadalom követelménye valóra válhasson: sokoldalú mûvelt emberek folytassák mai munkánkat és növeljék eredményeinket.
Muzslai I. Katalin
munkaközösség-vezetõ

Médiaszakkör, 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 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 2006/2007-es 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, a néptáncosokat különbözõ fesztiválokra,
a sportolóinkat területi, megyei,
országos versenyekre, kupákra.
Bemutattuk a különbözõ
szakkörök tevékenységét, kiállításait, munkáit.
Tudósítottunk a XXII. Sárfehér Napokról, a jótékonysági rendezvényekrõl.
Riportot, interjút készítettünk miniszterekkel, politikusok-

kal, országgyûlési képviselõkkel,
megyei vezetõkkel, énekesekkel,
színmûvészekkel.
Bemutattuk a zeneiskolások
vizsgáit,
fellépéseit,
az
Orgoványon megrendezésre került zeneiskolai találkozóra.
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 21 fõ
diákriporter, (Berkes Hajnalka,
Molnár Eszter, Apró Bernadett,
Józsa Tímea, Kutas Kinga, Mészáros Laura, Felföldi Zsófia,
Pallagi Fanni, Fekete Rebeka,
Csendõr József, Szelei Csilla,
Bimbó Laura, Geiger Csaba, Hucsi
Katalin, Szenti Kitti, Radics Zsanett, Ungor István Arnold,Farkas
István, Zsákai Edit Esztella, Józsa
Gyöngyi, Varga Regina, 3 fõ kö-
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zépiskolás, (Felföldi Anna, Tarjányi Anita) valamint 1 fõ “fõtechnikus” (Geiger Zoltán) tevékenykedik folyamatosan és aktívan.
Szeretném kiemelni, hogy az
ötödik osztályostól a középiskolásig jó hangulatban, eredményesen, közösen végzik munkájukat.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani: Izsák város Önkormányzatának,
Hambalkó Ferenc igazgató
úrnak, aki minden területen segíti munkánkat, Tetézi Lajos és Tetézi Attila uraknak, akik segítik
és támogatják képernyõn való
megjelenésünket,
Szénási Sándor elektrotech-

nikai mûszerésznek, önzetlen támogatásáért, azoknak a diákoknak, akik egy-egy 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 nézik mûsorainkat!
Némedi János
média szakkör vezetõje

Az iskola környezetvédelmi munkája
A tanév elején kérdõíveket küldtünk a szülõknek, melyben véleményüket kértük több témában. A legfontosabb számunkra az volt,
hogy amennyiben az iskolaudvar felújítását megszervezzük, nagyon
sok segítséget kapnánk a szülõktõl.
Szokásunkhoz híven elvégeztük az õszi sírgondozást.
Madáretetõ készítõ versenyt rendeztünk, szép munkákat készítettek tanulóink.
Az alsós és felsõs szakkörösök sok sétát tettek azzal a céllal, hogy
megismerjék városunk környékét és nevezetes pontjait. Megfigyeltük
a közterületek tisztaságát, ápoltságát. Ezek igen nagy eltérést mutatnak attól függõen, hogy hol helyezkednek el. A vasútállomás közelében lévõ buszvárót az ott lakók teszik rendbe. A legkevésbé ápolt a
legtöbb buszt fogadó buszmegállónk.
Nagy esemény volt a levegõ hónapjának megrendezése iskolánkban. Ez egy rendezvénysorozatot jelentett, mely tömegeket mozgatott
meg.
o Elõadást hallgattak meg a tanulók a levegõ élõvilágáról, madarakról. Elõadónk a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi õre:
Pigniczki Csaba volt. Az elõadásról írásos beszámolók készültek.
o Nagyon szép repülõgépet hajtogattak, ragasztottak különbözõ
technikákkal. Mások kutatómunkát végeztek a repülés történetével
kapcsolatban.
o Következõ téma a légszennyezés volt, melyrõl kiselõadásokat
írtak a gyerekek, vagy rajzlapon fejezték ki gondolataikat a témáról.
o Az utolsó héten kiséleteket végezhettek az érdeklõdõk a levegõvel kapcsolatban. A DÖK-kel és a természettudományi tantárgyak tanítóival szorosan együttmûködve sikerült a tanulóknak legalább egyharmadát megmozgatni.
A hónap anyagából kiállítást rendeztünk az iskola aulájában.
Másik nagy szervezésünk a KHT-val közösen rendezett várostakarítási akció, melyben az iskola minden tanulója résztvett. A tiszta városképet néhány nap múlva saját tanulóink rontották el egy újabb nemes tevékenységgel, a hulladékgyûjtéssel. A következõ évben a két
esemény idõpontját és sorrendjét jobban össze kell hangolni.

A 2. c osztály tanulói várostakarítás közben
Harmadik nagy esemény, mely a környezetvédelem jegyében zajlott, egy egész napos rendezvény. Ez is megmozgatta az iskola tanulóit
teljes egészében. Az alsó tagozatban Vargáné Nagy Katalin szervezte a
programot, az alsós kollegákkal együttmûködve. Az SNI saját szervezésben játékosan ismerkedett a környezetvédelemmel. A felsõ tagozat
forgószínpadszerûen látogatta az egészséges, tiszta környezet megteremtésében aktívan közremûködõ intézményeket: Vízmû, Regionális
Hulladéklerakó, Szennyvíztisztító és Horgásztó.
Fotópályázatot hirdettünk téli képek készítésére. Mivel a tél elmaradt, így ennek teljesítése objektív akadályokba ütközött. A szakkörösökkel szemlét tartottunk az osztálytermekben.
A szelektív hulladékgyûjtés megvalósítása és néhány találékony
felvásárló miatt az alumínium dobozok és PET palackok gyûjtése feleslegessé vált.
Sorozatot indítottunk volna az Izsáki Hírekben. Témája az intézmények bemutatása környezetvédelmi szempontból. Az újság túlzsúfoltsága miatt cikkeink sorozatosan kimaradtak. Ez elvette a gyerekek
kedvét a további munkától.
Hinterstein Ferencné
környezetvédelmi felelõs
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Gyermek- és Ifjúságvédelem
Az iskola tanulói közül veszélyeztetettként
(10%) és hátrányos (70%) helyzetûként nyilvántartott tanulók száma évek óta nem mutat változást.
Problémaként merül fel elsõsorban a családok nehéz anyagi helyzete, valamint egyre gyakrabban elõforduló családon belüli és családok közötti konfliktus. Elkeserítõ a szülõk viszonyulása a gyermekek
tanulmányi elõmenetelei felõl, hiányzik a szülõi
kontroll és a nem megfelelõ példamutatás.
A második félévben 31 gyermekkel kapcsolatosan kerestünk fel családokat pedagógusokkal és az
önkormányzat aljegyzõjével (több alkalommal),
akik fõleg vidéki látogatások alkalmával kérték segítségemet. A családlátogatások alkalmával hivatalos ügyek intézésében, életviteli- és gyermeknevelési tanácsadásban és más szolgáltatásokba való irányításban ( segélyek intézésében) nyújtottam segítséget a szülõknek.
14 esetben éltem az esetjelzési kötelezettségemmel nem csak az izsáki Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálat felé, hanem az iskolánkba járó diákok
lakóhelye szerinti Szolgálatok felé is. 3 alkalom-

mal vettem rész a Szolgálat által szervezett esetmegbeszélésen és 3 alkalommal esetkonferencián.
A szülõk által felvehetõ szociális támogatások
és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
való hozzájutás lehetõségeirõl a II. félévi szülõi értekezleteken tájékoztatást nyújtottam minden osztályban. Ezáltal nõtt a kedvezményekben részesülõ
diákok száma.
A sok segítségnyújtás ellenére 5 fõ vált magántanulóvá, melyhez a Gyermekjóléti Szolgálat véleményét is megkértük.
A helyi Gyermekjóléti- és Családsegítõ Szolgálattal a kiváló együttmûködésnek és információ
áramlásnak köszönhetõen 112 gyermek részesül
ingyenes étkezésben, valamint további tanulók részesülnek kedvezményekben. Tankönyvtámogatásban 400 fõ részesült. Napközis tanulók létszáma 113
fõ.
Feladatomat naponta az iskola épületén belül
8.00-10.00-ig látom el.
Sörösné Boldoczki Tímea
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs

Nyugdíjasaink
Balogh József

kémia színvonalas oktatásához.

1965. szeptember 01-tõl, mint
képesítés nélküli nevelõ dolgozott részben a
kecskeméti és a
kiskõrösi járás
területén. Elvégezte a tanítóképzõ majd a tanárképzõ fõiskola történelem szakát.
1969-tõl Izsákoz tartozó külterületi összevont csoporttal mûködõ
iskolában tevékenykedett, mely
tevékenységérõl személyi anyagában található elismerések vannak. Az összevont osztályokban
is olyan eredményeket tudott felmutatni, amelyek alátámasztják
precizitását, a munkához való
hozzáállását, gyermekszeretetét,
felelõsségtudatát.
1975 - 1979-ig az izsáki iskola
diákotthonának igazgató helyetteseként a hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének megteremtéséhez jelentõsen hozzájárult.
1984 - 1994-ig az Izsáki Nagyközségi Tanács ill. Polgármesteri Hivatal dolgozója, fõelõadói
GAMESZ vezetõi, pénzügyi csoportvezetõi státuszban.
1994 - 1995- évben a sportcsarnok igazgatója.
1995. március 01-tõl iskolánk
dolgozója, napközis csoportvezetõi beosztásban. Igazi pedagógus
egyéniség. A rábízott gyermekeket a mai napig körültekintõ gondoskodással nevelte.

Prikidánovics Lukács
1972. augusztus
01. óta tanít Izsákon. Végzettségének megfelelõen
az anyanyelv, az
idegen nyelv, a
testnevelés területén folyamatosan lehetett számítani aktivitására, az egyes tantárgyak színvonalas oktatására.
1995. szeptember 01-tõl igazgató helyettesi megbízást kapott iskolánkban, a sportcsarnok vezetõjeként. Lelkiismeretessége példamutató. Szervezõkészségének
eredményeként a helyi a területi,
az országos versenyek aktív tagjává vált. A sport területén eredményei kiemelkedõk a leány röplabda sportágban, valamint az
utánpótlás nevelésben.
32 alkalommal szervezte meg a
Sárfehér Leány Röplabdakupát,
melyet országos szintûre emelt.
Tanulóival eredményesen szerepelt az Országos Serdülõ Kupán.
Többször dobogós helyezést ért
el az Úttörõ Olimpián, a fent nevezett sportágban. A Pajtás Kupán
szintén országos helyezett volt.
Az Országos Atlétikai Versenyen
I., II., V. hellyel szerepelt. Gyermekszeretete, sportszeretete példamutató. A város sportéletének
kialakításában meghatározó szerepe volt.

Hinterstein Ferencné
1964-ben, mint
képesítés nélküli
nevelõ kezdte
meg tevékenységét Izsákon. Majd
elvégezte Szegeden a Tanárképzõ
Fõiskolát matematika-kémia
szakon. Ezután két évig
Orgoványon tanított. Az izsáki iskolában 1971. augusztus 16. óta
dolgozik.
1981 -tõl 1987-ig az izsáki iskola igazgatóhelyettese volt, a diákotthon igazgatójaként. Minden
évben végzettségének megfelelõen magas szinten matematikát és
kémiát oktatott .A modern kémia
oktatásának bevezetésében jelentõs szerepet vállalt. Tanítása mellett a közösségi munkában is folyamatosan részt vállalt Egyéniségével, precizitásával jelentõsen
hozzájárult a matematika és a

Szabó Katalin Erzsébet
1972. szeptember 18-án kezdett tanítani Izsákon a Diákotthonban, majd
hosszú idõn keresztül az alsó tagozat 3. 4. évfolyamán. Rövid
ideig tanította az SNI tanulókat,
majd nyugdíjba vonulásáig egy-

egy napközis csoportot vezetett.
Hosszú évekig részt vett a gyerekek táboroztatásában. Tanítványai mesemondó, versmondó, tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el. Tevékenyen
részt vett a zeneiskola valamint a
néptánc megszervezésében. Szakmai felkészültségét jól kamatoztatta a mindennapok során. Tudását az iskolai élet számos területén közkinccsé tette. Közösségi
feladatokat szívesen vállalt.
Emberszeretetének köszönhetõen nemcsak az iskolában, de a
városban is tisztelik, megbecsülik.
Gyermekszeretete példamutató,
a szülõkkel mindig jó kapcsolatot alakított ki, igazi pedagógus
egyéniség.
Varga Lászlóné
Pedagógus pályafutását 1969. augusztus 16-án
Orgoványon
kezdte,
ahol
1970. július 31-ig
tanított. 1970.
augusztus 01-tõl
napjainkig az
Izsáki Általános Iskola tanítója.
Több évtizeden keresztül az alsó
tagozat meghatározó egyénisége,
tanított a kisfelmenõ rendszer
mindkét kategóriájában, az elsõ,
második, illetve a harmadik és
negyedik évfolyamban egyaránt.
1994. július 01-tõl 1999. augusztus 10-ig iskolánk igazgatóhelyettese volt. Munkáját a nagyfokú
odafigyelés, a precíz tervezés és
az elvégzett munkák szigorú ellenõrzése jellemezte. Hozzájárult
iskolánk hírnevének növeléséhez.
1999. óta napközis csoportvezetõként tevékenykedett napjainkig.
Munkáját mindig precizitással végezte,. Tanulói szerették, a szülõkkel jó kapcsolatban állt.
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
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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 76/353324-es számon. Rendelési idõben,
illetve hétköznap 16 óráig a helyi
orvosok hívhatók a 06-20-962-4594
számon.

Rendõrség
06-20-560-5899, 06-20-539-5909,
06-20-583-9085, 06-20-539-5635
Polgárõrség
06-30-555-6645
Gyógyszertári ügyelet
Július 16-22: Izsák, T: 569-208
Július 23-29: Szabadszállás,
T: 358-028
Július 30-augusztus 5: Izsák
Augusztus 6-12: Szabadszállás

Augusztus 13-19: Izsák
Augusztus 20-26: Szabadszállás
Kábeltévé ügyelet
július 16-22. Farkas Zsolt, Garai tér
7. Tel: 20/436-7400
júlus 23-29. Izsák László, József A u.
8. Tel: 20/475-7966
július 30 augusztus 5. Farkas Zsolt
augusztus 6-12. Izsák László
augusztus 13-19. Farkas Zsolt
augusztus 20-26. Izsák László

2007. július 20.

ZÖLDKÁRTYA
gyors ügyintézéssel, diesel-, benzin-,
és gázüzemû gépkocsikra!

MOLNÁR-BOSCH
CAR SERVICE
Páhi, Vasút u. 9.
ZÖLDKÁRTYA
AKÁR FÉLÓRA ALATT IS!
T: 78/436-052, 0620-945-9966

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
a PÁL és PÁL BT-nél
Izsák, Kossuth L. u. 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.
Pénzügyi gondja van? Hitelre van
szüksége? Segítünk!
Hiteltanácsadói iroda nyílt
Izsák, Dózsa tér 4. szám alatt
(VINO mellett)
Tel.: 06-70-772-0295
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Tájékoztató áramszünetrõl
2007.07.25.
2007.07.26.
2007.07.30.
2007.07.31.
2007.08.01.
2007.08.02.
2007.08.03.
2007.08.06.
2007.08.07.
2007.08.08
2007.08.09.

7-16 óráig, oszlopcsere
7-16 óráig, oszlopcsere
9-18 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
9-18 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere

Kazinczy u.
Bercsényi u.
Mária u. (Mezõ u. - Hunyadi J. u. között)
Mátyási J. u. (Mezõ u. - Hunyadi J. u. között)
Bocskai u. (Damjanich u.- Pásztor u. között)

Holló u. (Hunyadi J. u. felöli vége) Vadász u.
(Jászai M. u. - Rózsa F. u. között)
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere Hold u. eleje
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere
7-16 óráig, oszlopcsere, vezetékcsere Bocskai u. (Damjanich u. - Pásztor u. között)

Szolgáltatásaink: gombbehúzás, patentozás,
zipzárcsere, szoknyák, nadrágok felhajtása,
függönyök és terítõk szegése.
Minden kedves érdeklõdõt barátságos kiszolgálásban részesítünk!
Tel.: 360-064 vagy
20-5530-197

Õstermelõk, vállalkozók EU-s és más
pályázatainak stilizált, szakszerû és hatékony
megfogalmazását, átírását vállalom.
Számlát adok. T: 30/586-1638

Anyakönyvi Hírek
Születtek: Bátri Boglárka an: Fazekas Mónika, Sárközi Szintia
Krisztina an: Radics Krisztina, Lenkes Nikolett Kitti an: Klárik Kitti,
Molnár Maxim an: Makai Mariann, Lázár Sándor Ferenc an: Kurucz
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