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Nyolcvan  nap múlva 
kezdődik Izsákon a XXX. 
Sárfehér Napok keretében 
rendezendő VIII. Egyesfo-
gathajtó világbajnokság, 
melyre a szervező bi-
zottság komoly és alapos 
munkával készül.
A feladatok nem isme-

retlenek előttünk, hiszen 
az elmúlt évben a 4-es 
fogathajtó Európa-baj-
nokságnak adott otthont 
településünk, s szakmai 
és közönség siker övezte a 
rendezvényt - bízom ben-
ne nem lesz ez másképpen 
ebben az esztendőben sem 
- mondta érdeklődésünk-
re a szervező bizottság 
elnöke, Mondok József.
A legutóbbi 1-es fogat-

hajtó világbajnokságon 

25 nemzet 72 indulója 
állt rajthoz. Most is ha-
sonló létszámú mezőnyt 
várunk szeptember végén 
Izsákra. 
2012-ben a portugál VB-

n a németek, svájciak 
és a hollandok végeztek 
egyéniben is és csapatban 
is a dobogós helyeken, de 
számolni kell a franciák-
kal, az osztrákokkal, az 
angolokkal, az olaszokkal, 
a lengyelekkel és a svéd, 
valamint a dán hajtókkal 
is. Fantasztikus mezőny 
jön Magyarországra. Több 

esélyes a VB, így előre 
nem lehet borítékolni 
egyik nemzet hajtóinak 
sikerét sem. Magyar haj-
tók még nem végeztek 
világbajnokságon e kate-
góriában dobogós helyen. 
S bár nagy várakozás 
előzi meg a magyar hajtók 
fellépését a hazai környe-
zetben, ha az első tízben 
tudunk végezni egyéniben 
és csapatban már siker, 
ha 1-6-ba az már bravúr-
nak számítana - mondta 
az esélyeket latolgatva 
Mondok József. A rendező 
ország jogán nyolc válo-
gatott 1-es fogathajtónk 
állhat majd rajthoz az 
izsáki VB-n.  

-baranyai-

Izsák Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 
2014. július 8-án tartotta 
ülését. A rendkívüli idő-
járási körülmények okán 
előállt többszörös áram-
kimaradás miatt a meglé-
vő felszerelésünkkel nem 
tudtuk élőben közvetíteni 
az adást, így szíves elnézé-
süket kérem.
A megtárgyalásra kerü-

lő napirend kiegészítésre 
került a kiadások kész-
pénzben történő teljesíté-
séről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására vo-
natkozó előterjesztéssel, 
melynek oka az Orgovány 
és Vidéke Takarékszövet-
kezet működésével kapcso-
latos intézkedés volt.
A testület első napiren-

di pontként a lejárt ha-
táridejű határozatokról 
szóló jelentést tárgyalta, 
mely kilenc határozat 
végrehajtásáról szólt. A 
napirend kapcsán Kutas 
Tibor a Jogi- Pénzügyi és 
Városfejlesztési bizottság 
elnöke ismertette a bizott-
ság álláspontját, melyet 
az Izsáki Inno- Kom Kft. 
működésével kapcsolatos 
vizsgálat nyomán alakított 
ki a 2014. június 26-án 
megtartott ülésén. A javas-
latot a Képviselő-testület 
elfogadta és az alábbiak 
végrehajtását rendelte el:
- A Holló utcai telephely 

hasznosítására rövid távú 
koncepciót kell kidolgozni, 
melyben kiemelt szerepet 
kel, hogy kapjanak a bevé-

teli elképzelések,
- el kell végezni a mun-

kahelyek – munkakörök 
beazonosítását,
- a munkaszervezéssel, 

elszámolással kapcsolat-
ban a munkafolyamatokra 
kialakított munkalapos 
rendszert kell kialakítani,
- racionalizálni és újra kell 

szabályozni a telefon és 
gépjárműhasználatot.
A második napirendi pont 

keretében a testület tájé-
koztatót hallgatott meg az 
általános iskolai projekt 
alakulásáról és az alábbi 
határozatot hozta: „Izsák 
Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete kinyilvá-
nítja, hogy a Kormány által 
100 százalékos finanszí-
rozású iskolai építési pro-
jekt az izsáki 1181. hrsz-ú 
– természetben 6070. Izsák 
Kossuth Lajos u. 39. szám 
alatt található ingatlanon 
és a közvetlenül telekha-
táros izsáki 1820. hrsz-ú 
(6070.Izsák Kossuth Lajos 
u.37.), az izsáki 1819. hrsz-
ú (6070. Izsák Gorkij u.2) 
és az izsáki 1818.hrsz-ú 
(6070. Izsák Gorkij u. 4. 
szám) ingatlanokon való-
suljon meg.
A három megjelölt in-

gatlan vonatkozásában 
felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy a Kormány 
döntésének elősegítése 
érdekében – a beruházás-
ról szóló értesítés kézhez-
vételét követően – folytas-
son egyeztető tárgyalást 
azok tulajdonosaival és 

törekedjen adásvétel elő-
készítésére, illetve annak 
meghiúsulása esetén köz-
érdekből kezdeményezze 
a kisajátítási eljárás meg-
indítását. Felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az 
adásvétel lebonyolításához 
szükséges önerő biztosítá-
sa vonatkozásában a testü-
let soron következő ülésére 
készítsen előterjesztést.
A harmadik napirendi 

pont az egyes önkormány-
zati rendeletek technikai 
deregulációs célú hatályon 
kívül helyezése napirendi 
pont volt, melynek ke-
retében belül az elmúlt 24 
év megalkotott rendeletei 
közül 150 került felülvizs-
gálatra és a megalkotott 
7/2014.(VII.9.) önkor-
mányzati rendelettel 91 
hatályon kívül helyezésére 
került sor.
A negyedik napirendi pont 

keretében az Izsáki Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatá-
nak módosításáról szóló 
előterjesztésemet tárgyalta 
a Képviselő-testület. En-
nek egyetlen témája volt a 
belső ellenőrzési rendszer 
további erősítése, az ellen-
őr feladatainak és jogállá-
sának rendezése a Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvhöz 
kapcsolódóan. Jelenleg a 
Hivatal belső ellenőri fel-
adatait külső, szerződéses, 
a jogszabályi feltételeknek 
megfelelő személy látja el.

Folytatás a 2. oldalon.

Június 21-én, Lajosmizsén, a Művelődési 
Házban került megrendezésre a VI. Regio-
nális Vándor Kórusfesztivál. A vendéglátó 
Lajosmizsei Városi Kamarakórus, és veze-
tője Berta István mindent megtett azért, 
hogy idei találkozásunk is emlékezetes 
maradjon. Szervező, segítő, gondoskodó 
munkájukat köszönjük.
Berta István szervező karnagy rövid be-

vezetőjében hangsúlyozta, milyen fontos 
számunkra a találkozás évről évre, hiszen 
az amatőr kórusoknak fellépési, bemutat-
kozási lehetősége alig-alig van. Kiemelte 
találkozásaink baráti, szinte családias 
hangulatát.
Ebben az évben a résztvevő kórusok lét-

száma bővült. A bemutatkozást Lajosmizse 
Város Kamarakórusa kezdte, folytatta a 
Kiskunhalasi Városi Vegyeskar, karvezető-
jük Faddi Istvánné. Ezután két olyan kórus 
lépett színpadra, akik először vettek rész 
találkozónkon. Előbb a helyi Szent Lajos 
templom Jubilate Kórusa mutatta be egy-
házi művekből álló programját. Karnagyok: 
Bujdosó Tihamérné és Virágh Barnabás. 
Majd a Cantate Nobis Énekegyüttes vonult 
a színpadra, Thormanné Husznay Mária 
vezetésével. Ők Lajosmizse testvérvárosá-
ból, Jászberényből érkeztek. Rövid szünet 
után a Kecskeméti Kodály Kórussal foly-
tatódott a műsor, vezetőjük Dr Csorbainé 
Bakosi Zsuzsanna. Majd mi, Izsák Város 
Vegyeskara következtünk, karnagyunk 
Bíró Jánosné Benedek Szilvia, zongora-
kísérőnk Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet. 
A fellépők sorát a Hódmezővásárhelyről 
érkezett Fandante Kamarakórus zárta. 
Művészeti vezető, Melegh Tamás. A közös 

záróének Handel Messiás oratóriumának 
részlete, a Halleluja volt. 
A műsor változatos és tanulságos volt. 

Vannak klasszikusok, Kodály, Bárdos, kik-
től több mű is felcsendül, esetleg ugyanaz 
a dallam többször is elhangzik, és vannak 
különlegességek, meglepetések, mint ez 
alkalommal két ABBA feldolgozás. Mi 
pedig előbb tapasztalatot szereztünk, majd 
tiszta forrásból megtudtuk, hogy nem az a 
jó kórus, aki hibátlanul előadja a program-
ját, hanem aki elront egy művet, de ki tud 
jönni belőle…
Guti Istvánné intézményvezető köszönő és 

köszöntő szavai, ajándékok, és a következő 
évi szervezőt illető vándorserleg átadása 
után a napot finom marhapörkölttel, 
házisüteménnyel és jókedvű dalolással, 
beszélgetéssel zártuk. 
Dalolás, éneklés. Ez az, ami ezt a száznegy-

vennyolc (ha jól emlékszem, ezt a számot 
mondta Berta Pista) embert összekötötte 
akkor. Mert a napnak, ebből a szempontból, 
nem volt kezdete, vagy vége. Hiszen még a 
mosdóban is a közös kánont énekeltük. Az 
ebédlőben, míg arra vártunk, hogy minden-
ki megérkezzen, kórusművek hangzottak 
fel. Elkezdte az egyik csoport, és aki tudta, 
beszállt. Az estebéd után, míg a kórusveze-
tők szakmai megbeszélésre visszavonultak, 
mi folytattuk. Aztán a kórusmuzsika lassan 
átalakult amolyan igazi magyaros nótázás-
sá. Ezeknek a találkozásoknak a lényege a 
bemutatkozás, megmutatjuk, mit tanul-
tunk, mivel töltöttük az elmúlt évet, jól 
nyomon követhető egy-egy kórus fejlődése, 
repertoárjának alakulása, felismerhető, ha 
jó formában van, vagy éppen indiszponált. 
Hiszem, hogy a hivatalos utáni műsor leg-
alább olyan tanulságos, sőt... 
Dalolás, éneklés, öröm. Jövőre, június 

harmadik szombatján Kiskunhalason 
találkozunk.

Juhász Edit
(A találkozón készült felvétel a kórus 

honlapjáról http://www.youtube.com/
watch?v=JzQtS1zOlEs&feature=youtu.
be&t=1h28m49s  elérhető.)

Visszavonták az Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezet működési engedélyét
Július 4-én, pénteken 16 

óra magasságban adta hírül 
a média, hogy a jegybank 
visszavonta az orgoványi 
takarék működési enge-
délyét. A Szövetkezeti Hi-
telintézetek Integrációs 
Szervezete által kiadott 
közlemény szerint: „A világ 
egyik vezető könyvvizsgáló 
és adótanácsadó társasága 
által koordinált független 
szakértői vizsgálat megál-
lapította, hogy az Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetke-
zet válsághelyzetben van: 
saját tőkéje az általa 2013. 
december 31-én kimutatott 
plusz 6 milliárd forint he-
lyett több mint 3,5 milliárd 
forint negatívumot mutat, 
limit túllépésekkel együtt 
számított szavatoló tőkéje 
pedig több mint 35,5 mil-

liárd forinttal elmarad a 
Felügyelet által meghatá-
rozott minimális tőkekö-
vetelménytől. A társaság 
hitelezési mutatója rossz, 
ráadásul folyamatosan 
romlik: a 90 napon túli 

késedelmes hitelek aránya 
március végére 28,8 szá-
zalékra, azaz a törvényben 
meghatározott plafon közel 
háromszorosára nőtt. 

Folytatás a 2. oldalon.

A takarék ügyfelei a pénteki bejelentést követő hétfő 
reggelén a fiók előtt sorakoztak bővebb információt 
remélve, ám csupán annyit tudtak meg, hogy levélben 

kapnak majd értesítést a további teendőkről
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Az Arany sárfehér Szőlő- és 
Bortermelők Szövetkezetének 

tájékoztatója
 

„a gyengék erőssége az egység”

Folytatás az 1. oldalról.
Az Izsáki Polgármesteri Hivatal 

Etikai Kódexének jóváhagyása 
volt az ötödik napirendi pont tár-
gya. Ez a dokumentum egészíti ki 
a Hivatal működésére vonatkozó 
szabályokat és lényege egy el-
várási rendszer, a megfelelőség, 
egységes szemlélet és a közszol-
gálati jogviszonnyal kapcsolatos 
szabályok rendszerbe foglalása. 
Az előterjesztést a testület el-
fogadta, néhány stilisztikai és 
mondatszerkesztési észrevétel 
volt csak csupán.
Hatodik napirendi pont a ki-

adások készpénzben történő 
teljesítésének eseteiről szóló 
11/2013.(X.31.) önkormányzati 
rendelet módosítása volt. Koráb-
ban a testület szabályozta, hogy 
milyen jogcímmel történhet kifi-
zetés a házipénztárból és ennek 
keretösszegét 100.000 forintban 
határozta meg. A kialakult kö-
rülmények miatt – elsősorban a 
bérkifizetésekkel kapcsolatban 
– szükséges volt ezt a határt 150 
ezer forintra emelni. Átmeneti 
jogszabályról van szó, mivel a 
rendelet 2014. augusztus 31-én 
16 órakor automatikusan hatá-
lyát veszti.
Ugyancsak e napirend keretében 

volt szükség a működőképesség 
biztosítása céljából egy határozat 
meghozatalára is. Itt elsősorban 
az Izsáki Inno- Kom Kft. kifizeté-
sei kerültek beszabályozásra, mi-
vel egyszámlájukat az Orgovány 
és Vidéke Takarékszövetkezet 
kezelte, így az elszámolásig a 
közszolgáltatási szerződés alapján 
járó juttatásaik az Önkormányzat 
számláján kerülnek forgalma-
zásra.
A Képviselő-testület intézke-

dett a kifizetéseket bonyolító 
pénzintézet működési problémái 
miatt a bennragadt segélyek (tá-
mogatások) ismételt kifizetéséről 
is, ehhez megfelelő bonyolító 
rendszer kialakításáról döntött 
és a szükséges intézkedések meg-
tételével engem bízott meg. Azon 

Önkormányzati Hírek
segélyezettek, akik nem jutottak 
hozzá június havi járandóságaik-
hoz, egy kérelem benyújtásával 
kérhetik az ismételt kifizetést. A 
formanyomtatványhoz csatolni 
kell a Takarékszövetkezet igazo-
lását, hogy valójában bennmaradt 
a járandóság. A nyomtatvány kér-
hető a házipénztárban, illetve a 
szociális ügyintézőnél. A kifizetés-
ről a kérelem beérkezését követő 
második napon intézkedünk.
A testület elismerését és köszö-

netét fejezte ki Podmaniczki Imre 
esperesplébános Úrnak a város-
ban eltöltött 27 éves szolgálatáért. 
Megköszönte a város fejlődéséért 
végzett önzetlen munkáját és az 
együttműködést az Önkormány-
zat céljainak megvalósításában. 
Munkájához jó erőt, egészséget 
kívánt, további szolgálatára, 
életére pedig Isten áldását kérte.      
Az egyebek napirendi pont ke-

retében Mondok József polgár-
mester elmondta, hogy: 
- az Orgovány és Vidéke Ta-

karékszövetkezetnél kialakult 
helyzetre tekintettel az  Önkor-
mányzat a közszolgáltatókkal 
(villany, gáz, ivóvíz-szennyvíz) 
felvette a kapcsolatot. Kérték, 
hogy az átmeneti időszak alatt 
tartozás miatt ne indítsanak vég-
rehajtási, kikapcsolási eljárást, 
ne küldjenek fizetési felszólítást 
és kamatot se számoljanak fel az 
ebből eredő késedelmes teljesítés-
re. Személyes egyeztetés történt 
Rudics Ákossal az IZSÁK-KOM 
Kft. ügyvezetőjével a hulladékdíj 
vonatkozásában is, de itt újabb 
számla csak szeptember hónap-
ban kerül kiküldésre.                                         
- a XXX. Sárfehér Napok - 

Egyesfogathajtó Világbajnokság 
- szervezőbizottsága július 7-én 
tartotta első ülését, melyen 18 fő 
vett részt,
- a külterületi utak rendbehoza-

tala zajlik. A Tegyünk Izsákért 
Egyesület segítségével a sárfehér 
szőlő tiszteletére emlékhely kiala-
kítását tervezik,
- hosszas egyeztetés után 10 kan-

cával és 10 csikóval a Kiskunsági 
Nemzeti Park fenntartásában 
ménest hoztak létre és ezzel is 
próbálnak visszatérni az izsáki 
hagyományokhoz, 
Rácz Sándor képviselő a fogorvo-

si rendelő kialakításával kapcsola-
tosan érdeklődött. A Bercsényi ut-
cai rendelő kialakításánál jelenleg 
az anyagbeszerzést bonyolítjuk és 
a bontási munkák folynak.
Kutas Tibor képviselő jelezte, 

hogy a kerékpárutat használók 
két padot szeretnének a szelektív 
hulladékgyűjtő helyére a kerék-
párúton. Góhér Zoltán képviselő 
elmondta, hogy a Diófa utca és 
a Kecskeméti út sarkán a tuják 
nehezítik a kijárást és a kilátást. 
Hasonló jelzéssel élt Dr. Rigó 
József Zsolt képviselő is, mivel 
az elkerülő mezőgazdasági útnál 
Kecskemét felől a benzinkúttal 
szemben is problémák vannak. 
További képviselői javaslat 

hangzott el a dűlőutak karbantar-
tásával és az iskolai Intézményi 
Tanácsban történő önkormány-
zati képviselettel kapcsolatban 
is. Mondok József polgármester 
a jelzett problémákkal kapcso-
latos intézkedések megtételét 
felvállalja. 
A Képviselő- testület zárt ülésen 

három témáról döntött. Kiegészí-
tő támogatást nyújtott az Izsáki 
Törpikék Betéti Társaság részére 
és ezzel segíti elő, hogy szeptem-
bertől a GYED mellett munkát 
vállalni kívánó szülők gyerekei 
napközbeni ellátásban részesül-
jenek. A támogatás folyósítására 
szolgáltatási szerződés megkötése 
után kerül sor.
Egy fő részére gyógyászati 

segédeszköz megvásárlásához 
nyújtott önkormányzati segélyt 
a Képviselő-testület. Harmadik 
napirendi pontként közterület 
használattal kapcsolatos döntés 
nyomán benyújtott fellebbezést 
tárgyalt a testület és a fellebbe-
zéssel kapcsolatos érdemi döntés 
előkészítésével Dr. Bozóky Imre 
alpolgármester urat bízta meg. 

Bagócsi Károly 
címzetes főjegyző

Önkéntes importkorlátozás 
bevezetésére kéri a borim-
portőröket a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa (HNT) 
annak érdekében, hogy vis-
sza lehessen szorítani az 
olasz borok piaczavaró be-
hozatalát - erősítette meg 
a HNT elnöke az MTI-nek. 
Aggódnak, mert jó lesz a ter-
més. Közlése szerint a HNT 
alelnöke, az alföldi térség 
meghatározó borimportőre-
ivel kezdeményezett egyez-
tetéseket annak érdekében, 
hogy már az idén érzékelhe-
tő mértékben vissza lehes-
sen szorítani az olasz borok 
behozatalát. Az agrárszek-
tor.hu arról írt, hogy a ter-
melők aggodalma nő, mert 
az idei magyar szőlőtermés 
a kedvező időjárás hatására 
nagyobb lesz a tavalyinál. 
A HNT elnöke az MTI-nek 
elmondta: 2013-ban a teljes, 
mintegy 600 ezer hektolite-
res magyar borimportból az 
olasz borok 516 ezer hekto-
literrel részesedtek. Ennek a 
mennyiségnek a megjelenése 
a magyar piacon ágazati 
szakértők szerint az idén 
jelentős mennyiségű hazai 
szőlő felvásárlást nehezítené 
meg, emellett pedig a szőlő-
felvásárlási árak letörésével 
is fenyeget. A HNT emellett 
a teljes hazai borimportra 
dömpingár ellenes költség-
növelő „díjtételt” tartana 
szükségesnek és kedvezmé-
nyes hiteleket is szorgalmaz 
a hazai szőlőfelvásárlók 
számára. A beavatkozások 
azt céloznák, hogy ne zu-
hanjanak a szőlőárak az 
idei, várhatóan már augusz-
tusban megkezdődő, előre 
láthatólag jó minőségű és 
mennyiségű szüret idején. 
A szövetkezetünk az elmúlt 

napokban tanácskozott az 
országos szövetség tagjaival 
és közös nyilatkozatot adott 
ki a fentiekhez hasonlóan 
a várható szüreti feszült-
ségekkel kapcsolatosan az 
MTI-nek: „A várható szüreti 
feszültségek kezelhetősé-
ge érdekében rendkívüli 
tanácskozásra ültek össze 
Kecelen a Szőlő-Bor Terme-
lői Csoportok Országos Szö-
vetsége, HANGYA Szakági 
Szövetség tagjai. A tanács-
kozáson résztvevő termelői 
csoportok 6000 hektár sző-
lőültetvényt művelő 2500 
termelőt képviselnek. Az 
általuk integrált idén várha-
tó 48.000 tonna szőlő értéke-
sítését nagymértékben nehe-
zíti az olcsó olasz borimport 
akadály nélküli beáramlása. 
Az eddigi intézkedéseket 

megkésettnek és súlytalan-
nak tartják. Példaként emlí-
tették az osztrák termelőket 
tömörítő szövetkezeteket, 
akik kormányzati és helyi 
egyértelmű intézkedésekkel 
rövid idő alatt talpra álltak, 
piacukat visszaszerezték, 
és a világ minden részébe 
exportálnak kiszámítható 
és tisztességes megélhetést 
biztosítva a termelőknek. A 
magyar borfogyasztás több 
mint egyharmada az olcsó 
olasz importborra alapozott, 
amit már inváziónak, döm-
pingnek lehet nevezni. Más 
országban ilyet a termelők 
nem hagynak megmozdulás 
nélkül. Az értékesítés gond-
jain - bár várhatóan a szüreti 
árakra idén még csekély ha-
tása lesz a kiegyensúlyozat-
lan hazai felvásárlói piacon 
- a termelői csoportok közös 
értékesítésének előkészíté-
sét kezdték meg a résztve-
vők a Szövetség tagságával 
létrejött HANGYA COOP 
Holdingon keresztül, amely 
szövetkezeti alapú magyar 
szerveződés.„
Augusztus 15.-én szakmai 

utat szervezünk tagjaink-
nak az Egri és a Mátrai 
Borvidékre, ahol családi és 
szövetkezeti borászatokat 
tekintünk meg, kulturprog-
rammal összekötve. A szö-
vetkezeti irodán bejelent-
kezés sorrendjében várjuk 
jelentkezéseiket.
Szüret előtt a szokásos 

tájékoztatás érdekében ta-
nácskozásra hívjuk tagja-
inkat előre kifüggesztett 
tájékoztató és ITV felhívás 
szerint. Az esős július még 
sok meglepetést hozhat, 
elsősorban növénykórtani 
szempontból. Ezért a szü-
reti pozitív kilátásokat még 
nem lehet előre borítékolni. 
Kérjük a védekezési javas-
latokért keressék szövetke-
zeti szolgáltatóinkat, akik 
szaktanácsadás mellett, vé-
dekező szerekkel is ellátják 
tagjainkat.
 Folytatjuk a talaj és levél-

vizsgálatokat, akiket érint, 
jelentkezzenek a szövetkeze-
ti irodán és egyeztetett idő-
pontban a mintákat továb-
bítjuk a vizsgálati laborba.
A szövetkezet tagjai kér-

déseikkel, személyesen, te-
lefonon, vagy interneten is 
(aranysarfeher@sv-net.hu) 
kereshetnek bennünket. 
A www.aranysarfeher.hu 
weblapon is igyekszünk friss 
információkkal segíteni tag-
jaink tájékozódását.                                                                                 

Vezetőség

Folytatás az 1. oldalról.
A vizsgálati jelentés megállapí-

totta, hogy a takarékszövetkezet 
működése nem felel meg sem a 
törvényi és felügyeleti előírások-
nak, sem az integrációs, sem a 
saját szabályzatainak, felügyeleti 
adatszolgáltatása nem a tényeken 
alapul.  (...) A Szövetkezeti Hitel-
intézetek Integrációs Szerveze-
tének igazgatósága 2014. július 
4-én azonnali hatállyal kizárta 
az Orgovány és Vidéke Takarék-
szövetkezetet az Integrációs Szer-
vezetből és döntéséről a jogszabá-
lyoknak megfelelően tájékoztatta 
a Magyar Nemzeti Bankot, amely 
a betétesek biztonsága érdekében 
visszavonta a pénzintézet műkö-
dési engedélyét.” 
A hír villámcsapásként ért 

sok izsákit is, hiszen számosan 
tartották megtakarításaikat, ve-
zették üzleti és egyéb számláikat 
a takarék helyi fiókjában. Ha-
sonlóan élték meg a szövetkezet 

Visszavonták az Orgovány és Vidéke 
Takarékszövetkezet működési engedélyét

dolgozói is a történteket, hiszen 
ők szintén csak a híradásokból 
tudták meg, mi történt. Egyik 
pillanatról a másikra kerültek 
igen nehéz helyzetbe a pénzin-
tézet ügyfelei, hiszen egy ideig 
semmi pénzhez nem jutnak. Így 
nem tudják fizetni számláikat, 
beszerzéseiket. A vállalkozók 
számára is súlyos gonddá vált 
a működési költségek, köztük a 
bérek kifizetése. Természetesen 
próbáltunk bővebb informáci-
ókat szerezni, ám mindenütt 
a hivatalosan közzétett közle-
ményt ajánlották figyelmünk-
be, valamint azt, hogy minden 
érintett betétes és üzleti partner 
levélben kap majd részletes tájé-
koztatást a tennivalókról. Orgo-
ványon, a takarék központjában 
is próbálkoztunk, de senki sem 
nyilatkozhat. Közvetett forrá-
sokból viszont megtudtuk, hogy 
a szövetkezet vezetősége vitatja 
a vizsgálat eredményét, ám a 

törvények szerint saját szakértői 
vizsgálatot nem kérhetnek, így 
egyelőre meg kell várni a meg-
indult eljárás lezártát. 
Ami bizonyos, hogy a kötelező 

biztosításnak köszönhetően 
100 ezer euró értékig, vagyis 
30 millió forintig nincsenek 
veszélyben a bent lévő összegek. 
Ami ezeken felül van, annak 
sorsa viszont attól függ, mennyi 
készpénze és egyéb vagyona van 
a takaréknak. Felmerült, hogy a 
tagság részvénytársasági bank-
ká alakítaná a szövetkezetet. 
Hogy ennek mennyi a realitása 
még nem világos. Ami egyelőre 
biztos, az az, hogy július 28-án 
Izsákon a művelődési házban 
tartanak közgyűlést, ahol a 
szövetkezet élére kinevezett 
felügyelő biztosok adnak tájé-
koztatást a tagoknak, s szó esik 
az esetleges részvénytársasággá 
alakulás kérdéséről is   

-tetézi-
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Évkönyv helyett
Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

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

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

BALLAGÁSI BESZÉD

8. a osztály
Osztályfőnök: 
Gila Erzsébet

1. Aczél Viktória
2. Árvai Krisztofer
3. Bálint János
4. Béres László
5. Borbély Ferenc Tibor
6. Csernák Máté
7. Fejes Zsolt Roland
8. Kett Anikó
9. Nemet Agustin Esteban
10. Pető Mátyás Milán
11. Simon Jenő Bence
12. Szűcs Ferenc
13. Tompai Zoltán
14. Valach Katerina
15. Varga Eszter Magdolna

8. b osztály
Osztályfőnök: 
Bíró Jánosné

1. Bárány Zoltán
2. Bárdi Márk
3. Deák Sándor
4. Eszik Imre
5. Gyallai Anita
6. Györe Nikolett
7. Hajma Katalin
8. Konkoly Imre Dominik
9. Kovács Márton
10. Kovács Milán
11. Lakatos Erika
12. Magyar Kálmán
13. Magyar Mária
14. Nagy Bence
15. Papp Vivien
16. Tóth Márkó

8. c osztály
Osztályfőnök: 
Balogh Rita

1. Andrási Brigitta
2. Bárdi Bence
3. Bíró Zoltán Bence
4. Deák Dominik
5. Faragó Fanni
6. Laczi Vivien
7. Lakos Lilla
8. Mankovics Mihály
9. Oláh Nándor
10. Páli Marcell
11. Páli Richárd
12. Szűcs Máté
13. Tuba Klaudia
14. Újszászi Márton
15. Varga Dorina
16. Varga István László
17. Vékony Patrícia
18. Vida Izsák

8. d osztály
Osztályfőnök: 

Balogh Zsuzsanna
1. Borbély Ferenc
2. Kiss Dorina Anita
3. Patai Andrea
4. Patai Dávid Jenő
5. Radics Attila Tibor
6. Sárga Mihály
7. Szepesi Tünde Erika

„Aki elment, az elment, de aki 
egyszer nálunk volt, az többé soha-
sem mehet el tőlünk egészen.”

Kedves Ballagó Diákok! 
Tisztelt Kollégáim, 

Kedves Szülők! 
Tisztelt Vendégeink!

Kassák Lajos szavaival, nagy 
tisztelettel és megkülönböztetett 
szeretettel köszöntöm a ballagási 
ünnepségünkön megjelenteket.
Őszinte, fennkölt, érzelmes és 

igaz pillanatok azok, amelyeket 
most közösen átélünk. Az emberi 
élet szakaszainak kezdetét és vé-
gét az ilyen pillanatok jelentik. A 
jeles napokat a rendszeres ismét-

lődés, a megszokott külsőségek, 
a jeles napra készülő közösség 
összetartó ereje emeli nagyszerű 
hagyománnyá.
Intézményünkben a kialakult 

hagyományok közül kiemelkedik 
a búcsúzó diákok ballagása. A bal-
lagás, amely lezár egy nyolc évig 
tartó boldog időszakot és megnyit 
egy reményteljes jövőt mindenki 
számára.
A ballagás izgalmakkal, búcsú-

zásokkal és talán könnyekkel teli 
eseménye e szép nyári napnak. 
Nos, a ballagás maga a búcsúzás. 
De a búcsúzás nem mindig rossz. 
Egészen egyszerűen eljönnek az 
életben azok az útelágazások, 

amikor irányt kell váltani. Min-
denkinek van egy útja, amely neki 
rendeltetett. Utazunk egy életen 
át. Együtt, egymással, egymás 
mellett a barátokkal, esetleg 
magányosan. Az utak olyanok, 
mint a folyók, minden út ered 
valahol és visz valahová. Közben 
elágazik, új irányt vesz, esetleg új 
út kezdődik. 

Kedves Ballagók!
Azt gondolom, most ilyen hely-

zetben vagytok. Elértetek egy út 
végére, reményeim szerint szám-
talan szép emlékkel gazdagodva, 
és felvértezve olyan tudással és 
szemléletmóddal, amelynek a 

későbbiek során hasznát fogjátok 
venni. Választottatok tovább-
lépési irányt. Ki gimnáziumi 
képzést, ki szakközépiskolát vagy 
szakiskolát. 
Az itt eltöltött nyolc év alatt több-

ször is hallhattátok tőlünk, „Min-
denki tehetséges valamiben!” Ti is 
azok vagytok. Sőt, mindenki több 
mindenben is tehetséges. Legyen 
mindig önbizalmatok! Ismerjétek 
meg a képességeiteket! Legyetek 
nyitottak az új dolgokra, és soha 
de soha ne féljetek a csalódástól.  
Ahogy az útelágazások jönnek idő-
ről időre, úgy a csalódásokat sem 
lehet elkerülni. De nem is kell, 
mert ezek is tapasztalatokkal vér-

teznek fel, s minél gyorsabban fel 
tudjátok dolgozni, annál erősebbé 
váltok majd általuk. Ha elértetek 
valamit, akkor harcoljatok érte! 

Kedves Szülők, Nagyszülők! 
Az öröm, a jogos büszkeség nyil-

vánvalóan ott tükröződik most 
az Önök szemében is! Milyen 
jó látni a szép, tiszta tekintetű, 
okos gyerekeket, akikkel sokszor 
küzdelmek árán, de sokkal több 
boldogságot megélve eljutottak 
a mai napig! A meghatottság, 
az aggódás az elmondhatatlanul 
szeretett gyerekekért, az öröm 
mellett a féltés könnyeit is sze-
mükbe csalják.
Önök tudják igazán, hogy a mai 

napig mennyi mindent tettek az 
itt helyet foglaló fiatalok boldo-
gulásáért. Kérem, álljanak meg a 
mindennapi munka rohanásában 
és gondoljanak vissza az utóbbi 
évekre, arra a sok-sok áldozatra, 
amit vállaltak gyermekeikért. 
Most egy olyan időszak követ-
kezik, amikor gyermekeik egyre 
jobban igénylik az önállósodást, 
és útjukon egyre kevesebbet 
igénylik az Önök útmutatását. A 
küzdelmeket valóban egyre önál-
lóbban kell megvívniuk, azonban 
ne feledjék, még nagyon sokszor 
támogatásra szorulnak az élet 
nehézségeinek leküzdésében, és 
Önöknek, segítő kezet kell nyúj-
taniuk. Az egykori támaszból az 
idő során segítő kéz, majd bölcs 
tanács válik. Mindez azt jelen-
ti, hogy a fiataloknak szüksége 
van az önállósulásra, az önálló 
gondolkodásra, de azért, jó, ha a 
szülő óvó tekintete támaszként 
ott van valahol a háttérben. Ké-
rem, segítsék Őket okosan, hogy 
életútjuk során tartós boldogságot 
tudjanak elérni. 

Kedves Kollégáim!
Ti nyolc éven át nap, mint nap 

megpróbáltatok formát adni a 
rátok bízott gyermekanyagnak, 
szem előtt tartva, hogy minden 
anyag különböző: az egyik kép-
lékeny, jól alakítható, a másik 
ridegebb, sérülékenyebb. Ismer-
jük a mondást: „Embert faragni 
belőle!”
Egyeseket finoman csiszolva, 

másokat nyesegetve, megint má-
sokat sajtolva, préselve. Átadtátok 
tudásotokat, tapasztalataitokat, 
emberségre, életigenlésre, pozitív 
gondolkodásra, a szép és értékes 
felismerésére neveltétek tanítvá-
nyaitokat. Köszönöm a tartalmas, 
türelmes, következetes munkáto-
kat, köszönöm mindazt a törődést, 
szeretetet, aggódást, amit az itt 
töltött évek alatt kaptak tőletek 
diákjaitok. 

Kedves Osztályfőnökök!
A szívetekhez nőtt fiatalokat 

útjukra bocsátva, nem tehettek 
mást, mint folytatjátok a munkát, 
és újra meg újra erőt merítetek 
tapasztalataitokból. Megbízatáso-
tok ezennel véget ért, tovább nem 
követhetitek a fiatalokat az úton, 
a célhoz most már nélkületek kell 
eljutniuk. 
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Kedves végzős diákok!
Mi felnőttek is tudjuk, hogy nem 

könnyű a búcsúzás - az osztály-
társaktól, barátoktól, a közvetlen 
környezetet jelentő iskolától, 
de meg kell tennünk, mégpedig 
szépen, ahogy azt illik. Albert 
Einstein azt mondta, hogy „Nem 
lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy 
ne lettél volna fiatal és őrült”. 
Alighanem ez igaz!
Tekintsünk ezért vissza rövi-

den az elmúlt nyolc évre! 2006 
szeptemberében kezdtétek meg 
tanulmányaitokat intézményünk-
ben. Hamar megízleltétek, hogy 
derűs, családias légkör, segítőkész 
környezet, egyértelmű követel-
ményszint vesz körül benneteket. 
Megtanultátok, hogy az eredmé-
nyek erőfeszítések árán születnek. 
Bizonyára voltak olyan időszakok, 
amikor szerettétek volna, ha gyor-
sabban telik az idő. 
Most, a sok változást hozó jövő 

küszöbén pedig valószínűleg 
szomorúan veszitek tudomásul, 
hogy az idő gyorsabban telik, 
mint kellene, és vége az általános 
iskolás éveknek. A legjelentősebb 
élmények minden bizonnyal az 
osztályközösséghez fűződnek. De 
úgy gondolom, hogy az iskolakö-
zösséghez, az izsáki iskolához való 
tartozás érzése hasonló módon 
meghatározó volt számotokra. 
A hétköznapok komoly mun-

kával teltek. Kedvelt és kevésbé 
kedvelt tantárgyak tanulásán 
keresztül vezetett az út a nyolca-
dik osztály elvégzéséig, és közben 
rájöhettetek a tudás megszerzésé-
nek örömére is. Az itt töltött évek 
alatt részeseivé, alkotóivá válta-
tok iskolánk gazdag művészeti, 
kulturális, sport- és közösségi 
életének. Többen közületek - ér-
deklődéseteknek megfelelően - a 
versenyek sikerében, vagy a mű-
vészi bemutatkozás élményében 
is részesülhettek.
A városban, a megyében, sőt az 

országban és külföldön is gazdagí-
tottátok magatok és az izsáki isko-
la hírnevét. Eközben a kisdiákból 
nagydiákká váltatok, akik között 
sok a kiváló és jó tanuló, a mások 
gondjai, problémái iránt nyitott, 
megértő és segítőkész ember. Itt 
vannak közöttetek az átlagosan, 
de mindig egyenletesen teljesítők, 
a különböző, embert próbáló hely-
zetekben megfelelően viselkedő, 
a kitartó, a megbízható diákok, 
és az igazán karakteres „súlyos” 
egyéniségek is.
Mindezen személyiségjegyek 

kialakulását, fejlődését tantestü-
letünk szakértelemmel, szeretet-
tel, szigorúsággal és megértéssel 
segítette. Hisszük, hogy hatásunk, 
az izsáki Táncsics Iskola szelle-
misége messze kísér majd benne-
teket életutatokon. Tudjuk, hogy 
az általatok ránk gyakorolt hatás 
gazdagított és formált minket, 
tanárokat is. Ne feledjétek: „Az 
ember annyit ér, amennyit változ-
tat a világon.” (Malraux) 
Egy számomra nagyon kedves 

kínai tanmesét szeretnék fel-
idézni annak bizonyítására, hogy 
minden ember élete és munkája 
egyedi érték. 

A vízhordó (Kínai tanmese)
Kínában egy vízhordozónak volt 

2 nagy cserépedénye. Annak a 
botnak egy-egy végén lógtak, amit 
a nyakában hordott. Az egyik 
edényen volt egy repedés, míg a 
másik tökéletes volt és mindig 
egy teljes adag vizet szállított. A 
pataktól a házig tartó hosszú séta 
végén a megrepedt edény már 
csak félig volt vízzel. Két teljes 
évig ez így ment, minden nap - a 
vízhordozó már csak másfél edény 

vizet szállított vissza a házba. 
Természetesen a tökéletes edény 
büszke volt a teljesítményére, hisz 
tökéletesen csinálta a dolgát, de a 
szegény törött cserép szégyellte a 
tökéletlenségét, és nyomorultnak 
érezte magát, hogy csak feleannyit 
tudott teljesíteni. 
A két év keserűség után, egyik 

nap megszólította a vízhordozót 
a pataknál. 
- Szégyellem magam, mert a víz 

szivárog egész úton hazafelé. 
A vízhordozó így válaszolt a 

cserépnek: 
- Észrevetted, hogy virágok az 

ösvényen csak a te oldaladon 
teremnek, s nem a másik cserép 
oldalán? Ez azért van így, mert 
én mindig tudtam a hibádról, és 
virágmagot szórtam az ösvénynek 
erre az oldalára. Minden nap te 
locsoltad őket, amíg visszasétál-
tunk. Két éve leszedem ezeket 
a gyönyörű virágokat, hogy az 
asztalt díszítsem velük. Ha nem 
lennél olyan, amilyen vagy, akkor 
ez a gyönyörűség nem ragyogná be 
a házamat. 
Tanulság: Mindannyiunknak 

megvan a saját különleges hibája. 
Mi mindannyian törött cserépedé-
nyek vagyunk. De ezek a törések 
és hibák, amik mindannyiunkban 
megvannak, teszik az életünket 
olyan nagyon érdekessé és ér-
tékessé. Csak el kell fogadnunk 
mindenkit olyannak, amilyen, s a 
jót meglátni másokban.
Kedves Ballagó Diákok! 
Akik most itt ültök, százfélekép-

pen élitek át a jelen pillanatait. 
Vannak, akik önfeledten billen-
nek át életük egyik szakaszából 
a következőbe; vannak, akik az 
örökkévalóságnak érzett „iskolai 
rabság”-ból repülnek át éppen a 
korlátok nélküli szabadság világá-
ba, és vannak, akik kényszerűen 
megállnak, körülnéznek és döb-
benten fedezik fel, hogy immár 
egyre több minden múlik rajtuk, 
csak rajtuk. A döntésekről pedig 
előbb vagy utóbb valamennyien 
megtanuljátok, hogy meghozata-
luk nem csupán és nem elsősor-
ban jog, hanem sokkal inkább: 
felelősség. 
Gondoljatok néhány pillanatig 

mindazokra, akik segítettek, bíz-
tattak, bátorítottak benneteket az 
elmúlt évek során. A szüleitekre, 
családtagokra, akik a legnagyobb 
nehézségek idején is mellettetek 
álltak. Eljött az ideje a köszönet-
nek. Nevetekben az egész családi 
közösségnek köszönöm azt a sok 
segítséget, amit az általános isko-
lai évek alatt kifejtettek, és kívá-
nom, hogy az Önök büszkeségei, 
a mi diákjaink megállják helyüket 
további életük során.
Ne feledjétek, mi, tanárok, soha 

nem hittük, hogy hibátlanul dol-
gozunk. Azt viszont igen, hogy 
lelkiismeretes, a tanulók érde-
keit leginkább szem előtt tartó 
tevékenységgel tanítványainkat 
becsületes munkára sarkalljuk, 
a tudás megszerzésére, egymás 
munkájának megbecsülésére 
ösztönözzük. 
Kedves Ballagó Diákok!
Úgy gondolom, hogy egy jó is-

kola két dolgot adhat útravalóul 
diákjainak: gyökereket és szár-
nyakat. Remélem, ezt az útravalót 
mindannyian megkaptátok az 
Izsáki Táncsics Mihály Általános 
Iskolától.
Higgyetek önmagatokban és 

soha ne adjátok fel az álmaitokat! 
Váljatok tudósokká, jó szakembe-
rekké, legyetek sikeres sportolók, 
vagy váljék Belőletek bármi, a lé-
nyeg, hogy dolgozzatok becsülete-
sen, és soha ne feledkezzetek meg 
arról, hogy honnan indultatok, kik 
segítettek Benneteket oda, ahová 

eljutottatok.
Ady Endre szavaival búcsúzom 

Tőletek:
„Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”

Gera Árpád Zoltánné
 intézményvezető

Továbbtanulás
A 8. évfolyam létszáma a 2013-

2014. tanévben: 56 fő 
8.a: 15 fő
8.b: 16 fő
8.c: 18 fő 
8.d: 7 fő
A felvételi eljárás után, április 

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

felvettek: 46 főt (82%) 
2. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek: 6 főt (10%)
3. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek: 2 főt (4%)
4. helyen megjelölt tagozatra 

felvettek: 1 főt (2%)
Híd II. programban folytatja 

tanulmányait: 1 fő (2%)
Szeptembertől az alábbi iskolatí-

pusokban folytatják tanulmánya-
ikat diákjaink:
Gimnáziumban: 12 fő (21%)
Szakközépiskolában: 24 fő 

(43%)
Szakiskolában: 12 fő (21%)
Speciális szakiskolában: 7 fő 

(13%)
Híd II. programban: 1 fő (2%)
A Halmozottan Hátrányos Hely-

zetű Tanulók Arany János Kollé-
giumi - Szakiskolai Programjába 
1 diákunk jelentkezett Kiskun-
félegyházára. A felvételről szóló 
döntést június végén tudja meg. 
Számára a feltételek teljesítése 
mellett ingyenes lesz az étkezés, 
a szállás, az utazás, a ruházat, a 
tanszerek.
Tanulóink az alábbi városokban 

tanulnak majd tovább:
Kecskemét: 36 fő (64%)
Kiskőrös: 5 fő (8%)
Kiskunfélegyháza: 4 fő (6%)
Dunavecse: 2 fő (4%)
Baja: 1 fő (2%)
Budapest: 1 fő (2%)
Dunaújváros: 1 fő (2%)
Jánoshalma: 1 fő (2%)
Kalocsa: 1 fő (2%)
Kiskunmajsa: 1 fő (2%)
Nagykőrös: 1 fő (2%)
Paks: 1 fő (2%)
Szeged : 1 fő (2%)

Tanévzáró beszéd
Szeretettel köszöntöm a tanév-

záró ünnepségünkön megjelent 
diákokat, szülőket, kollégáimat, 
vendégeinket! Minden diák álma 
egész tanévben, hogy eljöjjön az a 
pillanat, amikor végre az igazgató 
kimondja az áhított mondatot: „… 
a tanévet bezárom.”
Ennél a napnál csak június 

14-ét vártátok, vártuk jobban. 
Igen, nem vonom ki ez alól a 
pedagógusokat sem, hiszen mi 
tagadás, a hosszú, munkával teli 
10 hónap után mi is várjuk, hogy 
kikapcsolódhassunk, hogy ma-
gunk mögött hagyjuk egy rövid 
időre a nevelés-oktatás gyönyö-
rűséges-gyötrelmes perceit, óráit. 
Amikor lezárunk egy időszakot, 
egy tanítási évet, természetesen 
számvetést is végzünk az előttünk 
álló hosszú vakáció előtt.
Én úgy érzem, elégedettek lehe-

tünk, hiszen alapvető céljainkat 
teljesítettük, eredményes tanévet 
zárunk. Ismét színes programok-
ban, változatos rendezvényekben, 
versenyekben gazdag tanévben 

volt részünk. Fő feladat a tanév 
során természetesen a sok-sok új 
ismeret elsajátítása volt, azonban 
a tanórán kívüli programok (pa-
pírgyűjtés, versenyek, sportnapok, 
témahetek, kirándulások, erdei 
iskola stb.) során megtapasztal-
hattátok a közös mozgás általi ös-
szetartozás örömét, jelentőségét, 
megtanulhattátok környezetünk 
tiszteletben tartását, a természet 
szeretetét is.
Köszönöm mindenkinek a helyt-

állást, és külön azoknak a szorgal-
mát és odaadó munkáját, akik az 
idei tanévben valamilyen tanul-
mányi versenyen részt vettek, 
és elismerésre méltó eredményt 
értek el, öregbítve ezzel iskolánk 
jó hírét.
A kiemelkedő teljesítmények 

sorából nem maradhatnak ki a 
sport- és művészeti eredmények 
sem. Fontosnak tartjuk a sport 
szeretetére nevelést, hiszen testi 
és lelki egészségünk megőrzésé-
nek egyik leghatékonyabb eszköze 
a mozgás. Meggyőződésem, hogy 
aki sportszerű a pályán, az jó 
eséllyel az életben is tudja, hogyan 
kell viselkedni. A művészetek, a 
zene, a tánc pedig lelki egyensúlyt 
kölcsönöznek művelőjüknek. A ki-
váló eredményekről szokás szerint 
az Izsáki Hírek júliusi száma fog 
részletesen beszámolni.
A programok pénzügyi hátterét 

jelentős részben uniós pénzeszkö-
zök biztosították, melyek segítsé-
gével költhettünk az iskolai tan-
eszközök vásárlására, játékosan, a 
mindennapi életbe becsempészve 
környezettudatos magatartást 
próbálunk kialakítani, valamint 
nyelvtanulás céljából rövidesen 
beutazhatjuk Európát. Szerintem 
ez óriási lehetőség általános isko-
lás diákjaink számára.
Néhány mondatos felsorolás 

erejéig szeretnék pillanatképet 
felvillantani idei eseménynaptá-
runkból. Lovaskultúra oktatás, 
hit- és erkölcstan bevezetése, ta-
nulói ECDL vizsgák, papírgyűjtés 
és egyéb diákönkormányzati ren-
dezvények, farsangi bálak, erdei 
iskola, úszásoktatás, társastánc-
vizsga, néptánc oktatás, tanulmá-
nyi- és sportversenyek, a húszéves 
zeneiskola ünnepi hangversenye, 
sószoba kialakítása, agresszióke-
zelési tréning, családi életre neve-
lés, „iskola angyalkája” program, 
húsvéti témahét, Táncsics-napok, 
közlekedési ismeretek oktatása, 
séta Izsákon, sportnap Katus 
Attilával és Lezsák Leventével, 
környezetvédő nap, mentős bemu-
tatók, kirándulások, osztálybulik, 
Tésztamajális és még sorolhatnék 
megannyi egyéb programot, tanu-
lási lehetőséget, melyek mind a 
sokoldalú nevelést-oktatást szol-
gálták. Mindennapra jutott több 
is, nehéz volt a választás.
Kedves Szülők!
Köszönöm jószándékú, segítő 

együttműködésüket. Azt, hogy 
mindenkor számíthattunk Önök-
re. Ha kellett, főztek a Tész-
tamajálison, ha kellett, iskolát 
díszítettek vagy bálat szerveztek, 
kikérdezték a napi leckét, ellen-
őrizték a táska tartalmát, vagy 
éppen a sokadik versenyre készí-
tették elő gyermekük fehér ingét. 
Köszönöm azt is, hogy engedték 
és elősegítették, hogy gyermekeik 
részt vegyenek az intézmény által 
szervezett programokon. Most né-
hány hétig tanulásmentes időszak 
következik, kérem, használják 
fel okosan ezt az időszakot, tölt-
sék a lehető legtöbb időt együtt 
gyermekeikkel. Higgyék el, hogy 
személyiségük újabb és újabb 
oldalát fedezik majd fel.
Kedves Kollégáim!
Köszönöm Nektek a támogatást, 

az odaadó munkát, együttmű-
ködést, és azt hogy mindenben 
számíthatok rátok. Köszönet a 
tanév eredményességéért, a sok 
törődésért, szeretetért, amellyel 
tanítványaitokat neveltétek – ta-
nítottátok ebben a tanévben is.
Köszönet illeti a fenntartó tan-

kerületet és a működtető ön-
kormányzatot is, hogy az iskola 
zökkenőmentes működéséhez a 
feltételeket biztosították.
Kedves Gyerekek! 
A mai napon eljött a számadás 

ideje. A bizonyítványban lévő 
jegyek, értékelések egyértelművé 
teszik, hogy mit sikerült elérnetek 
2013/2014-ben. Következzenek 
most azok, akik a legtöbb örömet, 
büszkeséget szerezték szüleik és 
családjuk számára! 

Íme, a 2013/14-es tanév 
kitűnő tanulói! 

1.a: Tassi Dorina, Bartek Viktó-
ria, Ecsedi Kristóf, Fejes Cintia, 
Mihály Máté, Sebők Vivien, Ta-
más Netti, Varga Nikolett

1.b: Antal Róza, Édes Hanna, Fo-
dor Mirella, Mezei Zsanett, Polyák 
Tamás, Tóth Marcell

1.c: Futó Xavér, Hegedűs And-
rás, Rácz Réka Boglárka

2.a: Szabó Amanda, Szondy 
Anna, Zsoldos Márton

2.b: Bránya Adrienn, Rácz Virág, 
Nagy Huba, Perjés Kenéz

2.c: Csősz Dominik, Horváth 
Vanda, Szabó Milán

3.a: Kecskeméty Csenge, Mészá-
ros Lilien, Pelejtei Hanga

3.b: Halmi Norbert Sándor, 
Juhász Veronika, Kovács Eliz, 
Panik Emma, Tóth Rebeka, Szabó 
Enikő, Vida Jonatán

4.a: Édes Barnabás, Hevér Iza-
bella, Kocsis Geanina, Ritter 
Patrik, Bonea Konstantina, 

4.b: Lévai Bernadett, Sebestyén 
Dániel

4.c: Csomor Zsombor, Geiger 
Dávid, Mezei Eszter Anna, Nagy 
Márk, Szabó Zsanett, Ungor 
Anett

5.a: Somogyi Kitti

6.b: Miskovicz Alexa

6.c: Édes András, Mózes László, 
Ö. Kovács Petra

7.d: Almási István, Juhász Ri-
chárd

8.d: Sárga Mihály

Teljesítményetekhez gratulálok! 
Ugye tudjátok, érzitek, hogy na-
gyon büszkék vagyunk Rátok!
Az értékeléshez hozzátartozik 

az is, hogy nemcsak a sikerekről 
ejtünk szót. Sajnos, az idén is 
voltak olyanok, bár szerencsére 
nem túl sokan, akik csak azért 
helyezték magasra a mércét, 
mert úgy gondolták, hogy így 
könnyebb átbújni alatta. Nekik a 
szünidő nem felhőtlen nyaralással 
telik majd, hanem a pótvizsgára 
való felkészüléssel. Mindenki-
nek figyelmébe ajánlom, hogy a 
semmittevéssel egyetlen baj van: 
sohasem lehet tudni, hogy mikor 
végez vele az ember. Bizony, aki 
nyáron végre erőt vesz magán, és 
felhagy a semmittevéssel, és sike-
res pótvizsgát tesz, az éppen akkor 
fogja befejezni a tanévet, amikor 



2014. július 18. 5. oldalIZSÁKI Hírek
a következő elkezdődik.
Bizony elmondhatjuk, hogy sokat 

és keményen dolgoztatok az idén 
is, és eljött a jól megérdemelt pi-
henés ideje. Eljött az ideje, hogy 
azok a dolgok, amelyeket tanulta-
tok, valamiképpen leülepedjenek 
annyira, hogy szeptemberben 
ismét legyen hely az új és érdekes 
tananyag számára. Ezért aztán pi-
henjetek sokat, de ne unatkozza-
tok. Kívánom, hogy tartalmasan, 
vidám hangulatban teljen nyári 
szünet, vigyázzatok magatokra, 
egymásra, hogy szeptemberben 
mindannyian együtt köszönthes-
sük az új tanévet.
Szeretném mindenkinek a tudo-

mására hozni, hogy a tanévnyitó 
ünnepélyt kivételesen nem az új 
tanév első napján reggel tartjuk, 
hanem augusztus utolsó vasár-
napján, tehát 2014. augusztus 
31-én, délután 17 órakor, itt, a 
sportcsarnokban. Ennek öröm-
teljes oka van: uniós pályázati 
kötelezettségünk a nyári táborok 
értékeléséről, eredményeiről be-
számolni és egy kiállítást rendezni 
az anyagból. A tanévnyitó kitűnő 
alkalomnak kínálkozik erre. Ad-
digra már remélhetőleg egy másik 
örömteli hírrel is szolgálhatok, 
nevezetesen az iskola felújítás 
vagy új iskola építés legfrissebb 
fejleményeiről, aktuális helyze-
téről.
És most következzék a füle-

teknek oly kedves mondat: Itt a 
vakáció, a 2013/2014-es tanévet 
bezárom!

Gera Árpád Zoltánné 
intézményvezető

Iskolánk tanulói 
és osztályfőnökeik

1. a osztály
Osztályfőnök: 

Molnárné Tóth Ibolya
1. Balogh Kamilla
2. Bartek Viktória
3. Ecsedi Kristóf Márk
4. Fazekas Melinda
5. Fejes Cintia
6. Fórizs Amanda Krisztina
7. Jakab Viktor
8. Kalmár Richárd Imre
9. Kovács Anita Boglárka
10. Kovács Nándor
11. Lázár Sándor Ferenc
12. Mihály Máté
13. Sebők Vivien
14. Sponga Roland Zoltán
15. Szentmiklósi Máté
16. Tamás Netti Éva
17. Tassi Dorina
18. Varga Nikolett
19. Vincze József Valentin
20. Vincze Marcell Gergő

1. b osztály
Osztályfőnök: 

Kállainé Varga Erzsébet
1. Antal Róza
2. Bálint Tamás
3. Bóbis Olivér
4. Czick Vivien
5. Czompa Zsombor
6. Duráncsik Milán
7. Édes Hanna Zsófia
8. Farkas Antónió
9. Fazekas Petra
10. Fodor Mirella Hanna
11. Hajma Noel Dominik
12. Héjjas Nikolett
13. Juhász Rozi
14. Kolompár Kevin
15. Kovács Gréta Hanna
16. Mezei Zsanett
17. Nemet Aksza Daniella
18. Páli Donát
19. Polyák Tamás
20. Radics Alexandra
21. Rigó Szabolcs

22. Tóth Evelin Klára
23. Tóth Marcell
24. Varga Zsuzsanna Erzsébet

1. c osztály
Osztályfőnök: 

Szalai Krisztina
1. Bálint Szebasztián
2. Balog Dávid
3. Bangó Melissza
4. Berkó Ivett
5. Budai Fanni
6. Csomor Szonja
7. Duráncsik Janka
8. Fejszés Gábor
9. Futó Xavér
10. Hegedűs András
11. Hegedűs Hanna Panna
12. Király Bence Viktor
13. Kis Annamária Magdolna
14. Kovács Klaudia Anita
15. Krasnyánszki Dominik
16. Kuti Szabolcs
17. Lakatos Amelita Amina
18. Pópa Napsugár
19. Rácz Réka Boglárka
20. Tercsi Borbála
21. Tóth Katalin
22. Tóth Lili
23. Ungor Zoltán

2. a osztály
Osztályfőnök: Dr. Reznerné 

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

2. b osztály
Osztályfőnök: 

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

2. c osztály
Osztályfőnök: 

Papp Zoltánné Bencze Éva 
1. Balog Milán
2. Balogh Babett Anna
3. Basa István
4. Bencsik István
5. Bimbó Dóra
6. Börcsög Ferenc
7. Cserna Álmos Ákos
8. Csősz Dominik
9. Farkas Béla Bence
10. Hajdú Dominik
11. Horváth Odett Csenge
12. Horváth Vanda
13. Lakatos Norbert
14. Mikus Ádám
15. Szabó Eszter
16. Szabó Milán

17. Tercsi Márk Péter
18. Vámos Dezdemóna Vivien
19. Vida András

3. a osztály
Osztályfőnök: 

Erősné Solti Gizella
1. Abonyi Hunor Tamás
2. Ádám Péter
3. Balogh Bálint Károly
4. Bencze Marcell
5. Czirjék Patrik
6. Csongrádi Zsolt
7. Farkas Anasztázia
8. Feró Jázmin
9. Grizák Annamária Erika
10. Höss Ferenc
11. Kecskeméty Csenge
12. Kis Szilárd Szilveszter
13. Lakatos Vivien Vanessza
14. Mata Cintia
15. Mészáros Lilien
16. Papp Nándor
17. Patai Attila Márió
18. Patai Paulina
19. Patai Rebeka
20. Pelejtei Hanga
21. Prikkel Noémi
22. Rádóczi Attila
23. Révész Rebeka Mária
24. Szarvas Vivien
25. Tercsi Balázs
26. Virágh Dorka

3. b osztály
Osztályfőnök: 

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

4. a osztály
Osztályfőnök: Dr. Sőreghyné

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

4. b osztály
Osztályfőnök: 

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

13. Pópa Szabolcs János
14. Sebestyén Dániel
15. Sponga Barnabás
16. Vincze Réka

4. c osztály
Osztályfőnök: 

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

5. a osztály
Osztályfőnök: Katzenbachné

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

5. b osztály
Osztályfőnök: 

Dr. Turainé Lakatos Edit
1. Bárdi Barna
2. Bóbis Levente
3. Bodza Hanna
4. Csongrádi Attila
5. Deák Trisztán
6. Fejes Nikolett
7. Garai Csenge
8. Juhász Jázmin Katica
9. Kátai Kitti
10. Konkoly Rebeka
11. Krasnyánszki Netta
12. Lakos Lajos
13. Lestár Dávid
14. Maráczi Patrik
15. Mazuk Bence Mihály
16. Mezei Dóra
17. Mislei Martin András
18. Radics György Tibor
19. Tóth Martin
20. Varga Izabella

6. a osztály
Osztályfőnök: 

Geigerné Kovács Viktória
1. Binder Dávid
2. Bócsai Bettina
3. Deák Dániel
4. Faragó Katalin
5. Faragó László
6. Farkas Balázs
7. Farkas Bence
8. Ficsor Flávia
9. Iván István Márkó
10. Izsák Richárd
11. Juhász Krisztián

12. Kovács Gergő
13. Kuti Dávid
14. Patai Róbert
15. Radics Dezideráta
16. Süketes Zoltán Márk
17. Szabó Petra Diána
18. Szarka Henrietta
19. Toók Boglárka

6. b osztály
Osztályfőnök: 

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

6. c osztály
Osztályfőnök: 
Gréczi Gábor

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

7. a osztály
Osztályfőnök: 

Szabóné Pápa Edit
1. Bóbis Kitti Csilla
2. Bognár Viktor
3. Czékus Martin Tibor
4. Csizovszki István
5. Csontos Viktória Henriett
6. Csősz Ivett Bernadett
7. Dóczi Dávid
8. Györe Béla
9. Kiss Nadin
10. Kocsis Dominika Lola
11. Kocsis Patrícia Lilla
12. Koncsik Tamás
13. Tatár Imre
14. Tóth Máté Mihály
15. Tóth Nóra
16. Varga József
17. Varga László

7. b osztály
Osztályfőnök: 
Ázsóth Ilona

1. Bránya Nikolett
2. Csuri Viktória
3. Dubecz Márk
4. Fekete Kitti
5. Gréczi Márton Péter
6. Haász Márkó
7. Hajdú Patrik György
8. Izsák Kitti
9. Kovács Balázs
10. Kovács Brenda
11. K. Szabó Márta Inez
12. Nagy Bíborka Sarolta
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F Mesemondó verseny
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Zsoldos Márton 2.a
II. helyezett: Czick Vivien 1.b
III. helyezett: Perjés Kenéz 2.b

3-4. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 4.b

II. helyezett: Nagy Márk 4.c
III. helyezett: Juhász Veronika 

3.b
Mindkét korosztály első helye-

zettje eredményesen szerepelt 
Ágasegyházán a megyei monda és 
mesemondó versenyen. Áprilisban 
is ők képviselték iskolánkat a fel-
sőlajosi körzeti versenyen. Ezen 
a versenyen Lévai Bernadett és 
Zsoldos Márton is a II. helyet 
szerezte meg.

F Matematika verseny
2. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Milán 2.c

II. helyezett: Szondy Anna 2.b
III. helyezett: Rácz Virág 2.a
3. évfolyam: 

I. helyezett: Szabó Enikő 3.b
II. helyezett: Panik Emma 3.b
III. helyezett: Tóth Rebeka 3.b 

és Prikkel Noémi 3.a
4. évfolyam:
I. helyezett: Szabó Zsanett 4.c
II. helyezett: Geiger Dávid 4.c és 

Kocsis Geonina 4.a

III. helyezett: Édes Barnabás 4.a
Orgoványon, az alsó tagozato-

soknak megrendezett körzeti 
matematika versenyen iskolánk 
legjobbjai is részt vehettek. Itt a 
negyedik osztályosok közül Édes 
Barnabás I. helyezést,
a harmadikosok közül pedig Pa-

nik Emma II. helyezést ért el. 

F Helyesírási verseny
2. évfolyam:
I. helyezett. Szabó Milán 2.c
II. helyezett: Zsoldos Márton 2.a
III. helyezett: Perjés Kenéz 2.b
3. évfolyam: 
I. helyezett: Panik Emma 3.b

II. helyezett: Tóth Rebeka 3.b és 
Vida Jonatán 3.b
III. helyezett: Pelejtei Hanga 3.a
4. évfolyam:
I. helyezett: Lévai Bernadett 

4.b
II. helyezett: Sebestyén Dániel 

4.b
III. helyezett: Virág Bernadett 

4.a és Németh Hanga 4.a
Március végén évfolyamonként 

3-3 tanuló képviselte iskolán-
kat Jakabszálláson, a körzeti 
versenyen. Legeredményesebb 
versenyzőink: Lévai Bernadett 
IV., Sebestyén Dániel és Szabó 
Milán VI. helyen végzett. Csapat-
versenyben a negyedikeseink a II. 
helyen végeztek.  

Az Országos „Nyelvész” Verseny 
megyei fordulóján Tóth Rebeka 
3.b osztályos tanuló a 15. helyet 
szerezte meg.

F Olvasás verseny
2. évfolyam:
I. helyezett: Nagy Huba 2.b 
II. helyezett: Szabó Amanda 

2.a, Szabó Milán 2.c és Zsoldos 
Márton 2.a
III. helyezett: Horváth Vanda 2.c
3. évfolyam: 
I. helyezett: Panik Emma 3.b
II. helyezett: Szabó Enikő 3.b
III. helyezett: Tóth Rebeka 3.b
4. évfolyam:
I. helyezett: Sebestyén Dániel 4.b 

és Nagy Márk 4.c
II. helyezett: Lévai Bernadett 4.a 

és Kocsis Geanina 4.a
III. helyezett: Csomor Zsombor 4.c

A Suli-Hód országos levelező 
feladatmegoldó versenyén Zsoldos 
Márton 2.a osztályos tanuló II., 
Vida Jonatán 3.b és Édes Barna-
bás 4.a osztályos tanulók V. helyet 
értek el matematika tantárgyból. 
Mezei Tamás 3.b osztályos tanuló 
III. helyen végzett környezetisme-
ret és VI. helyen magyar irodalom 
tantárgyból. 
Jonatán Országos Könyvmoly-

képző versenyén Kovács Eliz 3.b 

Nevéhez fűződik az intézmény-
ben a mazsorett csoport megala-
kítása. Mazsorettes tanítványa-
ival bejárta az országot, Európa 
számtalan országát, sőt Afrikába 
is eljutottak. Egyik ötletgazdája 
volt az Erdei iskola alapítvány-
nak, és két évtizeden át töretlen 
lelkesedéssel szervezte a jótékony-
sági bálokat, hogy eljuttathassa 
tanítványait az erdei iskolába. 
A síiskola megszervezésének 

gondolata is az ő fejében fogant 
meg először, és okleveles síok-
tatóként sok-sok éve szervezi a 
sítáborokat. Lelkiismeretes, köz-
vetlen személyiségével, személyes 
példájával is nevelt, bátorított. 
Munkáját mindvégig lelkiismere-
tesség, nagy szakmai hozzáértés 
jellemezte. 
Köszönjük a munkáját! Jó egészsé-

get kívánunk a nyugdíjas éveihez!

Alsó tagozatos 
versenyek eredményei 

a 2013/2014-es tanévben

F Versmondó verseny 
1-2. évfolyam:
I. helyezett: Rácz Virág 2.b
II. helyezett: Szabó Milán 2.c
III. helyezett: Zsoldos Márton 2.a 

3-4. évfolyam

I. helyezett: Kovács Eliz 3.b
II. helyezett: Kecskeméty Csenge 3.a 
III. helyezett: Tóth Rebeka 3.b
Májusban rendezték meg Fü-

löpszálláson a területi szavaló-
versenyt, ahol Kovács Eliz 3.b 
osztályos tanuló a III. helyen 
végzett. 

13. Patai Klaudia Borbála
14. Prikidánovics Márk
15. Rőfi Melinda
16. Sörös Viktor
17. Szalai Zalán Márk
18. Termul Klaudia
19. Tuba Erik

2-4-7. d osztály
Osztályfőnök: 

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

5-6-8. d osztály
Osztályfőnök: 

Balogh Zsuzsanna
1. Borbély Ferenc
2. Csányi Melinda
3. Kiss Dorina Anita
4. Lakatos Arnold
5. Márkus Vanessza
6. Patai Andrea
7. Patai Dániel Nándor
8. Patai Dávid Jenő
9. Polgári István
10. Radics Attila Tibor
11. Radics Krisztofer György
12. Radics Mária
13. Sárga Mihály
14. Szepesi Tünde Erika

Napközis csoportvezetők: Be-
szedics Ferencné, Dudás László, 
Földinszki Janka, Hajmáné Far-
kas Éva, Heibl Szilvia, Kollárné 
Cséplő Gabriella, Kovács János, 
Papp Zoltánné Bencze Éva, Vörös 
Anita
Nem osztályfőnökök: Beszedics 

Ferencné, Briglovicsné Janovics 
Éva, Csontosné Csősz Erzsé-
bet, Dudás László, Eszik Judit, 
Földinszki Janka, Hajmáné Far-
kas Éva, Heibl Szilvia, Kollárné 
Cséplő Gabriella, Kovács János, 
Kurdik Ágnes, Perjésné Kiss 
Etelka, Szűcs János, Terecskei 
Zsoltné, Tóth Klára, Vinczéné 
Bagó Gyöngyvér, Vörös Anita
Fejlesztőpedagógusok: Kállainé 

Varga Erzsébet, Dr. Reznerné Vi-
czián Erzsébet, Terecskei Zsoltné, 
Tóth Edit, Tóth Klára, az EGYMI 
megbízásából Muskó Gabriella és 
Némedi Jánosné 
Részmunkaidős, óraadó: Stenc-

zel Ferencné (társastánc), Lu-
kács László (néptánc), Lukácsné 
Haránt Eszter (néptánc), Vízi 
Mátyásné (magyar) 
Pedagógiai asszisztens: Halász 

Teréz, Orbán Hajnalka Noémi
Gyógypedagógiai asszisztens: 

Vida Angéla
Művészeti iskola dolgozói: Far-

kas Orsolya, Szűcsné Sátorhegyi 
Erzsébet, Honti György, Nagy-
Kanász Szabolcs, Seres József, 
Bíró Jánosné
Gyermek- és ifjúságvédelmi fele-

lős: Csavajda Márta, Eszik Judit, 
Briglovicsné Janovics Éva
Iskolatitkár: Bognár Erika, Or-

bán Hajnalka Noémi
Rendszergazda: Geiger Zoltán
Technikai dolgozók: Berkesné 

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

saink: Kisné Cseri Erika, Kovács 
Edina Eszter, Szegediné Huczek 
Katalin, Lévay-Szabó Krisztina 
Könyvtáros tanító: Papp Zoltán-

né Bencze Éva

Média, Kölyök Tv, Suli rádió 
szakkörvezető: Némedi János
Lovaskultúra oktató: Turcsán 

István
Hitoktatók: Földvári József, 

Földvári Józsefné (Római Katoli-
kus Egyház), Nagy Árpád, Nagyné 
Igaz Melinda Sára (Református 
Egyház), Deák Péter (Hit Gyü-
lekezete)

Az intézményi tanács 
felnőtt és ifjúsági 

díjazottjai

Táncsics Mihály-díj felnőtt 
fokozat

Bíró Jánosné tanárnő

Szily Kálmán-díj
Kormos Jánosné tanárnő (élet-

műdíj)
Aczél Pálné szülő

Táncsics Mihály-díj ifjúsági 
fokozat

Varga Eszter 8.a
Deák Sándor 8.b
Vida Izsák 8.c

Százszorszép-díj
Kiss Dorina Anita 8.d

Kincskereső-díj
Kocsis Geanina 4.a
Hevér Izabella 4.a
Lévai Bernadett 4.b
Sebestyén Dániel 4.b
Nagy Márk 4.c
Ungor Anett 4.c

Kovács Gyula Kiművelt 
Emberfők Alapítvány 

Díjazottjai

Felnőtt díjazottak: 
Antal Ferencné, Kapás Zoltán-

né

Kitüntetésben részesülő 
alsó és felső tagozatos

tanulóink:
Tóth Marcell 1. b
Szabó Milán 2. c
Tóth Rebeka 3. b
Édes Barnabás 4. a
Somogyi Kitti 5. a
Pickermann Gréta 6. a
Csontos Viktória 7. a
Páli Marcell 8. c
Páli Richárd 8. c

Hittan – Református:
Nemet Agustin Esteban 8. a

Hittan – Katolikus:
Eszik Imre 8. b

Továbbtanuláshoz támoga-
tást kapott:

Sárga Mihály 8. d

A SZMK minden évben könyv-
jutalomban részesíti azokat a 
ballagó tanulókat, akik elvégez-
ték a zeneoktatás 6 évfolyamát. 
Az idei díjazottak: Varga Eszter 
8.a, Konkoly Dominik 8.b, Vida 
Izsák 8.c

Pedagógus szolgálatért 
emlékérem

Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó
Pedagógus pályáját 1974. szept-

ember 8-án kezdte. Izsákon 1980. 
március 24-e óta dolgozik osztály-
tanítóként. Évtizedeken át nagy 
szakmai hozzáértéssel végezte az 
intézményben az alsó tagozatos 
tanulók nevelését - oktatását. 
Tanítványainak nemcsak tanító-
ja, nevelője, osztályfőnöke, de a 
pótszülője is volt. 

Kovács Elíz 3.b

Zsoldos Márton 2.a

Lévai Bernadett 4.b

Szabó Milán 2.c

Szabó Enikő 3.b

Édes Barnabás 4.a

Panik Emma 3.b

Tóth Rebeka 3.b
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osztályos tanulót a Könyvmolyok 
Kiváló Mesterévé fogadták.

Felső tagozatos 
versenyek eredményei a 
2013/2014-es tanévben

F Magyar
• Házi szavalóverseny
5-6.évfolyam:
I. helyezett: Mezei Kristóf 5.a
II. helyezett: Marton Mirella 6.c
III. helyezett: Miskovicz Alexa 

6.b és Ö. Kovács Petra 6.c
7-8. évfolyam: 
I. helyezett: Andrási Brigitta 

8.c
II. helyezett: Laczi Vivien 8.c és 

Prikidánovics Márk 7.b
III. helyezett: Vida Izsák 8.c
Az akasztói körzeti versmondó 

versenyen Andrási Brigitta 8.c 
osztályos tanuló különdíjat kapott 
szavalatáért. 

• Kazinczy Ferenc Szép Ma-
gyar Beszéd verseny
5. évfolyam
I. helyezett: Horváth Szandra 5.a
II. helyezett: Horváth Szabina 5.a
6. évfolyam
I. helyezett: Miskovicz Alexa 6.b
II. helyezett: Fucskó Panna 6.b
7. évfolyam
I. helyezett: Csontos Viktória 7.a
II. helyezett: K. Szabó Márta Inez 7.b
8. évfolyam
I. helyezett: Lakos Lilla 8.c
II. helyezett: Kett Anikó 8.a

• Szövegértés verseny
8. osztály
1. helyezett: Páli Richárd 8.c
2. helyezett: Mankovics Mihály 8.c
3. helyezett: Újszászi Márton 8.c
7. osztály
1. helyezett: K. Szabó Márta 

Inez 7.b
2. helyezett: Kocsis Patrícia 7.a
3. helyezett: Csontos Viktória 7.a
6. osztály
1. helyezett: Virág Vivien 6.b
2. helyezett: Csépe Erzsébet 6.c
3. helyezett: Miskovicz Alexa 6.b 

és Pickerman Gréta 6.b
5. osztály
1. helyezett: Cseh Dorina 5.a
2. helyezett: Mezei Kristóf 5.a
3. helyezett: Somogyi Kitti 5.a

• Weöres Sándor Megyei 
Szavalóverseny körzeti for-
dulója
Alsó tagozat:
1. helyezett: Baki Eszter (Kun-

szentmiklós)
2. helyezett: Mizsei Molli (Kun-

szentmiklós) és Hegedűs Richárd 
(Kunadacs)
3. helyezett: Bálint Enikő (Ku-

nadacs)
Felső tagozat:
1. helyezett: Papp Márk (Kun-

szentmiklós)
2. helyezett: Kis Bence Márk 

(Kunadacs) és Mizsei Dorina 
(Kunszentmiklós)
3. helyezett: Andrási Brigitta 

8.c (Izsák)
Mindkét tagozat 1. helyezettje 

jutott tovább a megyei fordulóba, 
amelyet Kiskunhalason rendeztek 
meg.

• Kötelező olvasmányok ve-
télkedője
8. osztály
1. helyezett: Vékony Patrícia 8.c
7. osztály
1. helyezett: Kocsis Dominika 7.a 

és Nagy Bíborka Sarolta 7.b
2. helyezett: Csontos Viktória 7.a
3. helyezett: Bránya Nikolett 7.b
6. osztály
1. helyezett: Varga Zsombor 6.c
2. helyezett: Ungor Enrico 6.c
3. helyezett: Antal Viktor 6.b

5. osztály
1. helyezett: Kátai Kitti 5.b
2. helyezett: Tóth Martin 5.b
3. helyezett: Mikus Izabella 5.a

• Táncsics helyesírási ver-
seny
8. osztály
1. helyezett: Deák Sándor 8.b
2. helyezett: Faragó Fanni 8.c és 

Páli Marcell 8.c
7. osztály
1. helyezett: K. Szabó Márta Inez 

7.b és Nagy Bíborka Sarolta 7.b
2. helyezett: Varga László 7.a és 

Varga József 7.a
6. osztály
1. helyezett: Marton Mirella 6.c
2. helyezett: Virág Vivien 6.b
5. osztály
1. helyezett: Somogyi Kitti 5.a
2. helyezett: Cseh Dorina 5.a
Gratulálunk a nyerteseknek!
Szervező és felkészítő tanárok: 

Kapás Zoltánné és Perjésné Kiss 
Etelka

F Történelem
• Háziverseny
5. évfolyam
1. Vékony Kristóf 5.a
2. Fodor Erika 5.a és Mezei 

Dóra 5.b
3. Kátai Kitti 5.b és Mezei Kris-

tóf 5.a
6. évfolyam
1. Édes András 6.c
2. Varga Zsombor 6.c
3. Zeleni Gergő 6.c
7. évfolyam
1. Bránya Nikolett 7.b, K. Szabó 

Inez 7.b és Prikidánovics Márk 
7.b
2. Rőfi Melinda 7.b
3. Koncsik Tamás 7.a
8. évfolyam
1. Tompai Zoltán 8.a
2. Bárány Zoltán 8.b és Manko-

vics Mihály 8.c
3. Kett Anikó 8.a, Nemeth Au-

gustin 8.a és Varga Eszter 8.a
Gratulálunk a nyerteseknek!
Szervező és felkészítő tanár: 

Ázsóth Ilona

F Matematika
• Házi verseny
I. helyezettek:
5. évfolyam: Mezei Kristóf 5.a és 

Deák Trisztán 5.b
6. évfolyam: Édes András 6.c
7. évfolyam: Gréczi Márton 7.b
8. évfolyam: Deák Sándor 8.b
II. helyezettek:
5. évfolyam: Juhász Jázmin 5.b 

és Mezei Dóra 5.b
6. évfolyam: Kiss Martina 6.c és 

Mózes László 6.c
7. évfolyam: Koncsik Tamás 7.a 

és Rőfi Melinda 7.b
8. évfolyam: Faragó Fanni 8.c és 

Oláh Nándor 8.c
III. helyezettek:
5. évfolyam: Cseh Dorina 5.a, 

Csernák Csaba 5.a, Garai Csenge 
5.b, Lakatos Gusztáv 5.b
6. évfolyam: Langó Barnabás 

6.c
7. évfolyam: Dóczi Dávid 7.a és 

Varga József 7.a
8. évfolyam: Eszik Imre 8.b
Gratulálunk a nyerteseknek!
Szervező és felkészítő tanárok: 

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

F Német
Az idén német nyelvből nagy volt 

a versenyzési kedv. Több házi és 
más iskolában szervezett verse-
nyen szerepeltek tanulóink.
Az egész éves házi versenyen 16 

felső tagozatos tanuló vett részt. 
A győztesek: 
6. évfolyam: Ö. Kovács Petra 

(6. c), 2. helyezett Haász Cintia 
(6. c)
7. évfolyam: Czékus Martin (7. a)
8. évfolyam: Eszik Imre (8. b)

Az idén is hirdettünk német for-
dítási versenyt, melyen a német 
nyelvet tanulók fele vett részt. Az 
első helyezettek könyvjutalmat 
kaptak:
5. évfolyam: Mikus Izabella (5. a)
6. évfolyam: Ö. Kovács Petra (6. c)
7. évfolyam: (megosztott első 

hely) Varga József (7.a), Prikidá-
novics Márk (7. b), 
8. évfolyam: Andrási Brigitta (8. c)
Német nyelvi levelező versenyen 

3 tanuló vett részt: Ö. Kovács 
Petra (6. c), Haász Cintia (6.c), 
Marton Mirella (6.c).
A kecskeméti Bolyai János Gim-

názium ebben a tanévben is meg-
rendezte hagyományos, nyolcadi-
kosoknak kiírt versenyét, melyen 
Andrási Brigitta, Laczi Vivien, 
Lakos Lilla és Varga Dorina (8.c) 
vettek részt. Varga Dorina a má-
sodik fordulóba is bejutott.
A kecskeméti Széchenyi István 

Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakképző Iskola is szervezett 
versenyt nyolcadikosok számára. 
Ezen a megmérettetésen Eszik 
Imre (8.b), Lakos Lilla, Varga 
Dorina és Varga István (8.c) vett 
részt. 
Az Országos Német Nyelvi Ver-

seny feladatait Prikidánovics 
Márk (7.b), Eszik Imre (8. b) és 
Andrási Brigitta (8.c) oldották 
meg. A versenyzőknek gratulá-
lunk az eredményes szerepléshez, 
további sok sikert kívánunk!
Szervező és felkészítő tanárok: 

Katzenbachné Csengődi Edit és 
Hajmáné Farkas Éva

F Angol
Az angol nyelvi fordító verseny is 

népszerű volt. A győztesek:
6.évfolyam: Mónus László (6.c)
7.évfolyam: Nagy Bíborka (7.b)
8.évfolyam: Bárány Zoltán, Új-

szászi Márton (8.b)
Az Országos Angol Nyelvi ver-

seny iránt nagy volt az érdeklődés. 
A 7. évfolyamon Varga László, 
Kocsis Dominika, Kocsis Patrí-
cia, Csizovszki István (7.a), Nagy 
Bíborka, K. Szabó Márta Inez és 
Kovács Brenda (7.b) vettek részt. 
A 8. évfolyamosok közül Újszászi 
Márton, Oláh Nándor, Vida Izsák, 
Mankovics Mihály, Páli Richárd, 
Páli Marcell, Deák Dominik és 
Bárdi Bence (8.c) versenyzett.
Felkészítő tanárok: Csontosné 

Csősz Erzsébet, Kurdik Ágnes, 
Szűcs János

Rajzpályázatok
A tanév során rajzpályázatokra 

beküldött gyermekmunkák közül 
többet is tárgyjutalommal, in-
gyenes fürdőbelépővel, oklevéllel 
jutalmaztak.
Izsák Kitti 7.b osztályos tanuló 

az „Így látom a Szent Koronát” 
című országos pályázaton korosz-
tályában díjazott lett és értékes 
könyvjutalomban részesült.
Édes András 6.c osztályos tanuló 

a Kiskőrösi Evangélikus Közép-
iskola Humán és Művészetek 
Munkaközössége által meghir-
detett „Petőfi és a természet” 
című pályázaton a felső tagozatos 
korcsoportban 3. helyezést ért 
el. A kiskőrösi Petőfi Emlékmú-
zeumban rendezett ünnepélyes 
díjátadón vehette át jutalmát. 
A pályamunkákból összeállított 
kiállításon Mónus Gréta 5.a és 
Fodor Károly 6.b osztályos tanu-
lók képei is a kiállított alkotások 
között szerepeltek.
A Tészta Majálisra nagyon sok 

értékes, lakóhelyünket bemutató 
kép készült. Az alsó tagozatos 
korcsoportban 1. helyezett Pelej-
tei Hanga 3.a, 2. helyezett Tóth 
Rebeka 3.b osztályos tanuló lett. 
Különdíjban Feró Jázmin (3.a) ré-
szesült. A felső tagozatosok közül 

1. helyezést Pickermann Gréta 
6.b, 2. helyezést Páli Marcell 8.c 
osztályos tanuló ért el. A különdí-
jat K. Szabó Márta Ineznek (7.b) 
ítélte oda a zsűri.
A Lakitelek Népfőiskola tavas-

szal „Helyi címerünk” címmel 
országos rajzpályázatot hirdetett 
általános iskolás tanulók részére. 
A diákoknak településük címeré-
vel kapcsolatban kellett rajzot, 
festményt készíteni. Az alkotáso-
kat korosztályonként jutalmaz-

ták. A legszebb 240 pályamunkát 
tartalmazó kiállítást június 11-én 
nyitották meg a kiskunfélegyházi 
városi könyvtárban. Az izsáki 
pályázók közül Szabó Enikő 3.b 
osztályos tanuló 1. helyezést 
ért el korcsoportjában. Fazekas 
Zoltán 4.b osztályos tanuló fából 
készített munkáját is érdemesnek 
találta a zsűri a kiállításon való 
szereplésre. 
Minden tanulónak gratulálunk 

és büszkék vagyunk rájuk! 
Felkészítő tanárok: Briglovics-

né Janovics Éva, Erősné Solti 
Gizella

Országos szépíró 
verseny

A 2013/2014-es tanévben ismét 
szépíró versenyt hirdettek a Kis-
kőrösi Tankerületben működő 
közoktatási intézmények sajátos 
nevelési igényű és tanulási ne-
hézséggel küzdő tanulói számá-
ra. A verseny célja a tehetséges 

gyermekek azonosítása, segítése, 
pozitív megerősítése és előmenete-
lük támogatása volt. Az Integrált 
Közoktatási Intézmény kiskőrösi 
iskolája ötödik éve hirdeti meg a 
versenyt. A Sajátos Nevelési Igényű 
Tehetségeket Segítők Tanács támo-
gatásával sikerült országos szintűvé 
emelni a versenyzés lehetőségét. 
A verseny résztvevői azok a tanu-

lók voltak, akik érvényes szakértői 
véleménnyel rendelkeztek. Ezen 
tanulókat regisztrálni kellett az 
interneten a támogató honlapján. 
A szépíró verseny elődöntőjét házi 
verseny keretében rendeztük meg 
decemberben. 
A járási versenyen a következő 

tanulók képviselhették iskolánkat 
februárban:
I. korcsoport 1-2.osztály: Bimbó 

Dóra 2.c, Csernák Márk 2.a, Farkas 
Béla Bence 2.c
II. korcsoport 3-4. osztály: Farkas 

Anasztázia 3.a, Varga Erika 4.a
III. korcsoport 5-6. osztály: Bátri 

Krisztofer 6.b, Németh Janka 5.a, 
Radics Mária 6.d, 
IV. korcsoport 7-8. osztály: Aczél 

Viktória 8.a, Magyar Mária 8.b, 

Sárga Mihály 8.d, Varga Eszter 
Magdolna 8.a
Nagyon szoros volt a verseny, ta-

nulóink szép helyezéseket értek el. 
Itt mondunk köszönetet azoknak a 
szülőknek és támogatóknak, akik 
nélkül a versenyekre nem tudtunk 
volna eljutni. 
A megyei versenyre a következő 

tanulók jutottak tovább és kép-

viselhették a Kiskőrösi Járást 
márciusban:
I. korcsoport 1-2.osztály: Bimbó 

Dóra 2.c, Csernák Márk 2.a, Farkas 
Béla Bence 2.c
II. korcsoport 3-4.osztály: Varga 

Erika 4.a
IV. korcsoport 7-8. osztály Aczél 

Viktória 8.a
Tanulóink kitettek magukért, de 

idén sajnos nem sikerült bejutnunk 
az országos döntőbe. 
Aczél Viktória az elmúlt évben az 

országos döntőn 6. helyezést ért el. 
Akkor azt az ígéretet kapták a gye-
rekek, hogy aki benne volt az első 
10 helyezésben plusz ajándékként 
egy kétnapos kirándulást nyer Bu-
dapestre egy kísérővel együtt. Erre 
a kirándulásra 1 évet kellett várnia 
Vikinek, de a Sajátos Nevelési 
Igényű Tehetségeket Segítő alapít-
ványnak mégis sikerült támogatót 
találnia, hogy ez megvalósuljon. 
Az izgalmakkal és élményekkel 
teli 2 napért köszönetet mondunk 
Potocki Ágnesnek, a SNI-TST alel-
nökének és munkatársainak. 
Március 22-én péntek délre kel-

lett Budapestre felérnünk. Ott a 
szervezők kiadós ebéddel vártak 
bennünket. Délután egy nagyon 
kedves idegenvezetőnk volt, Bu-
dapest egyik főépítésze, aki olyan 
helyekre vitt el bennünket, ahová 
egyébként soha nem jutottunk 
volna el. Budán egy eredeti török-
fürdőt nézhettünk meg. Majd a 
Tropicariumban csodálhattuk meg 
a különleges halakat és cápákat. Ez-
után a Csodák palotája következett, 
ahol mindenféle nagyon érdekes ta-
lálmányt próbálhattunk ki. Budáról 
Pestre menet a kisbusz ablakából 
gyönyörködhettünk fővárosunk 
esti fényeiben. A finom vacsora 
után még kisétáltunk az Andrássy 
úton a Hősök terére. Éjszakára egy 
szállodában kaptunk elhelyezést. 
Másnap a Parlamentben vártak 

bennünket. Egy idegenvezető kü-
lön csak velünk foglalkozott, és 
sok érdekes dolgot mesélt az Or-
szágházról. Megnézhettük a Szent 
Koronát és a koránázási ékszereket. 
Bemehettünk az ülésterembe is. A 
délelőtt folyamán a Gellért-hegyre 
vittek fel bennünket, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt a városra. 
Megnéztük a Szabadság szobrot, 
a Citadellát, a Halászbástyát és 
kívülről megcsodáltuk a Mátyás 
templomot is. A programot ebéd 
zárta és utána mindenki hazauta-
zott. Igazi ajándék és kikapcsolódás 
volt ez a 2 nap. 

Terecskei Zsoltné 
gyógypedagógus

„Gyöngyhalászat” 
tanulmányi verseny 

A Gyöngyhalászat Tehetséggon-
dozó Alapítvány országos versenyt 
hirdetett sajátos nevelési igényű, 
tanulásban akadályozott tanulók 
részére. A tanulásban akadályo-
zott gyerekek is rendelkeznek jól 

Izsák Kitti 7.b

Édes Barnabás 4.a
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fejleszthető részképességekkel, 
amely kellő pedagógusi irányítás-
sal lehetővé teszi számukra, hogy 
kiemelkedjenek társaik közül. 
A tehetséggondozó tevékenység 
feladata e képességek megtalálása 
és ennek kibontakoztatása. 

A Gyöngyhalászat Tehetség-
gondozó Versenyben résztvevő 
tanulók havonta e-mailben kapták 
a feladatokat, amelyeket egy hó-
napon belül kellett visszaküldeni 
megoldva. A versenyben felső ta-
gozatos tanulók vehettek részt.
Iskolánk eltérő tantervű ta-

gozatos tanulói közül többen is 
beneveztek a versenyre. A tanév 
során két tanuló lemorzsolódott, 
de a többiek kitartóan töltögették 
a feladatlapokat, keresték a jó vá-
laszokat. A gyerekek szép eredmé-
nyeket értek el. Mindenki kapott 
oklevelet és értékes ajándékokat 
(CD-t, könyvet, Természetbúvár 
újságot).
Tanulóink eredményei:
Márkus Vanessza 5.d: történelem 

3. helyezés, természetismeret 4. 
helyezés, matematika 4. helyezés
Polgár József 7.d: történelem 

4. helyezés, természetismeret 6. 
helyezés, matematika 4. helyezés
Almási István József 7.d: törté-

nelem 6. helyezés, természetis-
meret 7. helyezés, matematika 5. 
helyezés
Juhász Richárd 7.d: történelem 

5. helyezés, természetismeret 3. 
helyezés, matematika 3. helyezés
Kiss Dorina Anita 8.d: magyar 

nyelv és irodalom 2. helyezés, 
matematika 5. helyezés
Szepesi Tünde Erika 8.d: magyar 

nyelv és irodalom 5. helyezés
Sárga Mihály 8.d: magyar nyelv 

és irodalomból 8. helyezést, ter-
mészetismeretből 6. helyezést 
ért el. Gratulálunk az elért ered-
ményekhez!

Terecskei Zsoltné 
gyógypedagógus

Alapfokú művészet-
oktatás

A 2013/14-es tanévben a zeneis-
kola 71 fővel indult, a zenét ok-
tató tanárok személye változott. 
Takács Gábor tanár helyett a 
gitárt és a furulyát Nagy-Kanász 
Szabolcs tanár tanítja. A tárgyi 
és a személyi feltételek adottak 
voltak a nyugodt évindításhoz.
A következő sorokban beszámo-

lok a művészeti alapiskola gazdag 
programjáról, melyeken tanulóink 
jeleskedtek, kitűntek tehetségük-
kel, szorgalmukkal.
A december 14-én megrendezett 

Adventi Hangversenyen örömet 
szereztek a gyerekek a közönség-
nek. Kicsiktől a nagyokig minden 
korosztály képviselte magát, 
különböző hangszereken játszot-
ták el a karácsonyi és adventi 
dallamokat. December 20-án az 
iskolai karácsonyi ünnepségen 
pásztorjátékot és karácsonyi 
dalokat mutattak be a gyerekek 
hegedűn, furulyán és citerán. Ja-
nuár végén pedig a félévi vizsgán 
adtak számot a tanulók hangsze-
res tudásukról.
A második félévben kiemelkedő 

esemény volt március 3, amikor 
a kamarakórus tagjaival és a 
zeneiskola citerazenekarával 
(Édes Barnabás Ferenc, Konkoly 

Dominik és Prikidánovics Márk) 
elutaztunk Sződligetre a XX. 
Dunakanyar Népművészeti Ver-
senyre. Szép eredményt értek el 
tanulóink, egyéni népdaléneklés 
kategóriában Tóth Rebeka 3. 
b osztályos tanuló arany, me-
semondás kategóriában Lévai 
Bernadett 4.b osztályos tanuló 
ezüstminősítést kapott, csoportos 
ének kategóriában pedig bronzmi-
nősítést szereztek az iskolai ka-
marakórus tagjai. Előadásukban 
bugaci népdalok hangzottak fel a 
citerazenekar kíséretében.
Április 5-én a Művelődési Ház-

ban nagyszabású tanári hangver-
senyt adtak a művészeti iskola 
és az általános iskola tanárai 
a zeneiskola fennállásának 20. 
évfordulója alkalmából. A jubile-
umi hangversenyen szerepeltek a 
zeneiskola kiemelkedő tehetségű 
tanulói is.
Április 16-án a Táncsics nap 

alkalmából népdaléneklési verse-
nyen és Ki mit tud?-on jelesked-
tek a résztvevő gyerekek. Május 
17-én, az Izsáki Tészta Majális 
napján délután mutatkoztak be a 
művészeti iskola legügyesebb ta-
nulói. Sok szép zenemű hangzott 
el gitáron, zongorán, hegedűn, 
furulyán és citerán. Május 21-én 
a furulya és hegedű tanszakos 
zeneiskolások anyák napi hang-
versenyt adtak a meghívott édes-
anyáknak és nagymamáknak.
Tanév végén két alkalommal 

megrendezett vizsgán adtak szá-
mot a gyerekek az egész év során 
megszerzett hangszeres tudásuk-
ról. Május 28-án a 3. osztályosok 
vizsgáztak, akik a következő héten 
erdei iskolába utaztak, június 4-én 
pedig a zeneiskola többi tanulója 
mutatkozott be.
A teljesség igénye nélkül név 

szerint megemlítem azokat a 
tanulóinkat, akikre egész évben 
büszkék lehettünk. Kiemelked-
tek tudásukkal, szorgalmukkal, 
kitartásukkal.
Kovács Botond Bence, Tóth 

Rebeka, Édes András Imre, Ko-
vács Fanni, Mózes László Máté 
zongoristák, felkészítő tanáraik, 
Szűcsné Sátorhegyi Erzsébet és 
Seres József.
Nagy Márk, Perjés Bendegúz, 

Marton Mirella furulyások, felké-
szítő tanáruk Honti György.
Édes Barnabás Ferenc, Prikidá-

novics Márk citerások, felkészítő 
tanáruk Bíró Jánosné.
Ö. Kovács Petra, K. Szabó Márta 

Inez gitárosok, felkészítő tanáruk 
Nagy-Kanász Szabolcs.
Kecskeméty Csenge, Rácz Virág 

Emese hegedűsök, felkészítő ta-
náruk Farkas Orsolya.
Az egész tanévben különösen 

kiemelkedő teljesítményt nyújtott 
Halmi Norbert Sándor hegedű 
tanszakos tanuló, aki az alapfo-
kú művészeti iskola 1. osztályát 
végezte el.
Az iskolai énekkar tagjai bú-

csúznak Varga Eszter Magdolna 
8. a osztályos tanulótól, aki négy 
éven keresztül a kórus szorgalmas 
tagja volt, rendszeresen részt 
vett a fellépéseken is. Középis-
kolai tanulmányaihoz sok sikert 
kívánunk!  
Köszönettel tartozunk az is-

kolavezetésnek és a fenntartó 
intézménynek, hogy lehetőség 
volt megtartani a bemutatókat és 
elutazni a versenyekre!
Bíró Jánosné művészeti munka-

közösség-vezető

Sport
• Aerobic 
Alsós és felsős lányok részvéte-

lével működött a zenés, táncos 
foglalkozás heti egy alkalommal. 
A mozgáskoordináció és a rit-

musérzék fejlesztése mellett a 
zenés koreográfiák betanulásával, 
gyakorlásával teltek el az aerobic 
órák, melyekre a lányok nagyon 
lelkesen készültek. Több városi 
rendezvényen is lehetőséget kap-
tunk a bemutatkozásra. Örömmel 
szerepeltek lányaink a Sárfehér 
Napokon, az iskolai farsangi bálon 
és a Tészta Majális rendezvényén. 
Tagjaink: Aczél Petra, Czékus 
Martin, Csépe Erzsébet, Csontos 
Viktória, Ficsor Flávia, Gyenizse 
Boglárka, Györe Nikolett, Kocsis 
Dominika, Kocsis Patrícia, Kovács 
Gergő, Lévai Bernadett, Mikus 
Izabella, Nógrádi Kata, Pintér 
Valentina, Somogyi Kitti, Süketes 
Zoltán, Szabó Petra.

Szabóné Pápa Edit

• Kistérségi úszóverseny
Decemberben rendezték meg a 

kistérségi úszóversenyt Kiskő-
rösön. 25 m-es távon, mell- és 
gyorsúszásban lehetett versenyez-
ni. Az előfutamok időeredményei 
alapján a legeredményesebbek 
jutottak be az A (1-4. hely) és a B 
(5-8. hely) döntőbe.
Alsósaink a szoros küzdelemben 

nem jutottak be a legjobb nyolc 
közé. Felsőseink közül a mell- és 
a gyorsúszásban is voltak döntő-
seink. A IV. korcsoportosok között 
a mellúszást Varga István nyerte 
meg, Vida Izsák hetedik helye-
zett lett. A gyorsúszásban Varga 
István második, Vida Izsák pedig 
harmadik helyezést ért el.
Csapattagok: 

II. korcsoport: Nagy Márk, Ko-
vács Eliz, Juhász Veronika és 
Geiger Dávid

III. korcsoport: Juhász Sámuel
IV. korcsoport: Sörös Viktor, 

Prikidánovics Márk, Vida Izsák, 
Varga István és Szűcs Máté

Szabó József
Kép: 1. alsós és a 2. felsős úszó-

verseny
• Labdarúgás
A 2013-14-es tanévben 6 sport-

csoportban (4 fiú, 2 leány) indul-
tak a foglalkozások. A Diákolim-
pia labdarúgó tornáin a fiúkkal a 
II., a III. és a IV., a lányokkal a IV. 
korcsoportban, a Bozsik Intézmé-
nyi Programban a fiúkkal I-IV., 
a leányokkal a IV. korcsoportos 
körzeti tornákon vettünk részt. 
Ezen kívül néhány meghívásos 
versenyre is eljutottunk. 
A Bozsik Intézményi Program-

ban körzetközpont voltunk. Ez 
számos korosztályos torna és fesz-

tivál megrendezését jelentette. A 
Diákolimpia versenyrendszerében 
a kiskőrösi körzetbe kerültünk, 
így végre mi is rendezhettünk 
mérkőzéseket. 

Eredményeink: 
Sárfehér Kupa, Izsák, III. kcs.: 

1. hely
Sárfehér Kupa, Izsák, IV. kcs.: 

3. hely, 
Teremlabdarúgás: 
- Izsák, IV. kcs. körzeti verseny: 

1. hely
- Kiskunfélegyháza, Megyei dön-

tő: 1. hely
- Országos döntő, Zalaegerszeg: 

13. hely
Labdarúgó Diákolimpia:
- észak területi döntő, II. kcs.: 

3. hely 
- észak területi döntő, III. kcs.: 

4. hely
- körzeti, IV. kcs.: 2. hely 
Jakabszállás, Tavasz Kupa: III. 

korcsoport fiú 3. hely, legjobb 
mezőnyjátékos: Bíró Dávid
Lakitelek Népfőiskola, Grosics 

Kupa: II. korcsoportos fiúk 1. hely, 
legjobb játékos: Bárdi Áron;
III. korcsoportos fiúk 3. hely
Nyárlőrinc, Hóvirág Kupa: III. 

korcsoport leány 3. hely
Gréczi Gábor

Kép: foci2
• Torna
Hetente kettő edzésen spor-

tolhattak a tornára jelentkező 
diákjaink. Ebben a tanévben 
megváltozott a torna diákolim-
piai versenyrendszere. Több kor-
csoportra bontva lehetett részt 
venni a versenyeken. Az elsőstől 
a nyolcadikosig együtt készültek, 
edzettek a gyerekek az Alapfokú 
Diákversenyek, a Diákolimpia és a 
felkészülést elősegítő meghívásos 
kupákra (XIX. Öcsi-Bácsi- és a 
Fazekas Kupa). Az Alapfokú Di-
ákversenyek megyei döntőjében 
az I. korcsoportosok megnyerték 
a versenyt, a II. és a III-IV. kor-
csoportosok második helyezettek 
lettek. A Diákolimpia megyei 
döntőjében az I. korcsoportosok 
ismét megyebajnokok lettek, a 
nagyobbak egységesen a harma-
dik helyen végeztek. Ezzel az 
eredménnyel mindhárom kor-
osztályban bejutottunk a területi 
döntőbe. A Torna Diákolimpia 
országos elődöntőjéből már csak 
a III-IV. korcsoportosoknak sike-
rült továbbjutniuk. Az országos 
döntőben nyolcadik helyezettként 
zárták a versenyt.     
Csapattagok: 
I. kcs.: Bencsik István, Bognár 

Bence, Páli Donát, Perjés Kenéz 
és Tóth Marcell
II. kcs.: Bárdi Áron, Csősz Ta-

más, Fekete Lajos, Perjés Bende-
gúz, Vida Jonatán és Dóczi Márk
III-IV. kcs.: Bárdi Márk, Hajma 

András, Konkoly Dominik, Ko-
vács Milán, Mózes László, Varga 
István, Vida Izsák és Újszászi 
Márton.

Szabó József

Média szakkör
Szakkörünk sajátos kifejezőesz-

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

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

eseménye volt, hogy megünnepel-
hettük 10. évfordulónkat. Tíz év-
vel ezelőtt indítottuk el az Izsáki 
Televízióban a Kölyök TV adásait. 
Nagy siker volt a tíz év érdekesebb 
adásainak, riportjainak ismét-
lése. Műsorainkat igyekszünk 
érdekessé, változatossá tenni. 
A kapott visszajelzések alapján 
megállapítható, hogy magas a 
nézettségünk.
Jelenleg a szakkörnek 24 tagja 

van, közülük 19-en az általános 
iskola tanulói, négyen pedig már 
elballagtak tőlünk a középiskolák-
ba, és 1 fő a Kecskeméti Egyetem 
hallgatója, de a szakkörbe vissza-
járnak.
Külön kiemelném, hogy kis csa-

patunkban az 2. osztályostól, az 
egyetemig minden évfolyam tanu-
lói, valamint a többségi iskola és 
az eltérő tantervű tagozat tanulói 
dolgoznak együtt jó hangulatban, 
és nagy aktivitással, hatékonyan 
és eredményesen. Munkájukat 
itt is szeretném megköszönni. 
Végezetül köszönetet mondok tá-
mogatóinknak, hogy eredményes 
munkánkat elősegítik.

Némedi János, 
a médiaszakkör vezetője 

Iskolai pályázatok

F TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-
0979 Az izsáki iskola program-
kínálatának fejlesztése
A projekt megvalósítása 2013. 

szeptember 1-től vette kezdetét. 
A közbeszerzési eljárások lezaj-
lása után ősszel megérkezett 
audiovizuális, informatikai, sport-
eszközöket, valamint az egyes 
tantárgyak tanításához, illetve 
szabadidős tevékenységekhez 
szükséges kellékeket, folyama-
tosan használták és használják a 
megvalósítók az adott programok 
teljesítéséhez. 
A 4. és 6. évfolyam tanulói komp-

lex közlekedési és baleset-meg-
előzési ismereteket tanultak, a 
pályázat segítségével beszerzett 

kerékpárokkal és felszerelésekkel 
mindezt a gyakorlatban is kipró-
bálták. A programot budapesti 
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kirándulással zárták, ahol a rég-
múlt és a mai modern közlekedés 
eszközeivel ismerkedtek.
Az egész iskolát megmozgatta 

a szeptemberi, decemberi és jú-
niusi egészségnap. A gyerekek 
egészséges ételeket kóstolhattak 

(pl. kecskesajt, csökkentett szén-
hidráttartalmú tésztából készült 
spagetti), játékos feladatokkal, 

sportversenyekkel töltötték az 
időt, filmet láthattak a káros 
szenvedélyekkel kapcsolatban, ki-
próbálhatták Katus Attila aerobic 
gyakorlatait.
Pszichológus bevonásával konf-

liktus- és iskolai agressziókezelési 
program valósult meg a problémás 
gyerekek részére.
A családi életre nevelést célzó 

program a mindennapi élethez 
kapcsolódó hasznos tanácsokkal 
látta el az 5. évfolyamot.

Mind alsó, mind felső tagozatos 
érdeklődő gyerekek elsősegély-
nyújtási tanfolyamon vehettek 

részt, ahol elméleti és gyakorla-
ti ismeretekkel gyarapíthatták 
tudásukat, megismerhették a 
mentősök munkáját. A budapesti 
kiránduláson a Sziklakórházat 
tekinthették meg, a felsősök a 
„Láthatatlan kiállítást” is.
A város lakói az év folyamán 

többször találkozhattak a 2.c 
osztály tanulóival, akik bicikli-
vel, rollerrel és nordic walking 

botokkal járták Izsák utcáit és 
környékét. 

A program kiemelt figyelmet for-
dít az informatika, idegen nyelv és 
testnevelés tantárgyakra. Ennek 
keretében alsóban és felsőben is 
informatika szakkör indult az 
érdeklődő gyerekek számára. A 
mindennapos testnevelés részét 
képező mozgásprogramok során 
úszásoktatás valósult meg a 2., 3. 
és 4. évfolyam számára, valamint 
néptánc, társastánc, foci, aerobic, 
torna a mozgást szerető tanulók 
részére.

A 4. és 6. évfolyam számára szer-
veztek angol és német témahetet 
(egész hetes programot) a nyelv-

szakos tanárok szókincsfejlesztő 
játékokkal, kézműves foglalkozá-

sokkal, kirándulással. Angol és né-
met nyelvi vetélkedőn mérhették 
össze tudásukat a felső tagozatos 
tanulók, ahol bővíthették Német-
országgal és Nagy-Britanniával 
kapcsolatos ismereteiket. 

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

A pályázat fenntartási időszaka 
zajlik. A projektről májusban 
fenntartási jelentést küldtünk. 
Az év közben meghibásodott 
projektorok javítása, illetve a 
használat során meghibásodott 
vezetékek cseréje megtörtént, 
így a tanórákon a nevelők rend-
szeresen használták az interaktív 
táblákat, érdekesebbé, érthetőbbé 
téve ezzel a tananyagokat. 

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

dott a fenntartási időszaka. Ápri-
lis hónapban a szokásos fenntartói 
jelentést küldtük el a lebonyolító 
szervezetnek, májusban pedig az 
EMMI-nek küldtünk részletes 
beszámolót arról, hogy a projekt 
keretében diplomát szerzett 3 
kolléga végzettségét hogyan és 
milyen módon hasznosítottuk a 
fenntartás első évében. A továb-
biakban is számítunk a kollégák 
tapasztalataira az intézmény 
sokrétű mindennapi munkájának 
megvalósításához.

F  TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-
0151 Kompetencia alapú ok-
tatás, egyenlő hozzáférés
A pályázatban a munkatervünk-

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

F TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-
0014 Az Izsáki Kulturális 
Szolgáltató Központ nevelési 
és oktatási intézményeket 
támogató tevékenysége
Ez a pályázat, mint azt a címe 

mutatja is az Izsáki ÁMK megva-
lósításában zajlott, zajlik. Ebben a 
tanévben a fenntartási időszakába 
lépett. Tovább folytatódtak a tava-
lyi tanév folyamán megkezdett te-
vékenységek, főleg intézményünk 
bevonásával. A nyár folyamán 
még olvasótábor is szerveződik az 
alsó tagozatos tanulók számára. 

F Útravaló (MACIKA) 
A 2013-14-es tanévben 7 tanuló 

és 3 mentor nyert ösztöndíjat az 
Útravaló „Út a középiskolába” 
pályázatán. Az idén először vették 
figyelembe a szociális helyzeten 
és származáson kívül a pályázó 
tanulmányi eredményeit is, vala-
mint ennek függvényében alakul 
az ösztöndíj összege is. Tanulók 
és mentorok között összesen 
1.270.000.-Ft ösztöndíj került 
kiosztásra. 

F REÁL Osztálykassza 
A Reál üzlethálózat három éve 

útjára indított programjának 
célja az általános iskolák osztály-
kirándulásainak támogatása. Az 
idei tanévben 25 millió Ft volt a 
pályázati alap, amelyre összesen 
4.761 darab Reál cégszöveget 
küldött be iskolánkból a pályázó 
2.c, 3.b, 4.c, 6.a, 6.c, 7.d, 8.c . 
nevében a pályázatot koordináló 
kolléganő. Az egy címkére eső 
támogatás mértéke kb. 10,65 Ft 
volt, így 50.676 Ft összeg került 

kiosztásra címke arányosan a 
pályázó osztályok között. Minden 
pályázó osztályfőnöknek, osztály-
nak és szülőnek köszönet az aktív 
részvételért! Érdemes a Reál cég-
szövegeket folyamatosan gyűjteni, 
hiszen Reál Osztálykassza lesz a 
következő tanévben is. 

F IPR - Integrációs Pedagó-
giai Rendszer 
A 2013/2014-es tanévben is be-

nyújtottuk pályázatunkat az esély-
egyenlőséget szolgáló támogatásra. 
Pályázni lehetett a képesség-kibon-
takoztató támogatásra 2013. szept-
ember 01-december 31-ig tartó idő-
szakra. A pályázat lehetőséget nyújt 
a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók szociális hátrányainak eny-
hítésére. Az integrációs pedagógiai 
rendszer (IPR) hatékonyan segíti a 
HHH-s tanulók sikeres fejlesztését. 
A programba bevont pedagógusok 
lelkiismeretesen végezik IPR-s 
munkájukat a tanulókkal kapcsola-
tosan és a munkacsoportokban is.
Intézményünkben ebben a tan-

évben 77 tanuló vehet részt a 
programban. A tanulók esély-
egyenlőségi támogatására elnyert 
összeg: 1.980.000.- Ft volt, mely-
ből támogattuk a zenés bérletes 
előadáson (Mesélő dallamok), 
Lovas Világkupán (Budapest) való 
részvételt. Karácsonyi csomagot 
kaptak a tanulók és adventi aján-
dékkészítésen vehettek részt. Sok 
osztály és család összefogásának 
köszönhetően a karácsonyi süte-
ménykészítés is élményt jelentett 
a tanulóknak. A városi adventi 
gyertyagyújtások alkalmával min-
den résztvevő megkóstolhatta a 
finomságokat. A téli szünet előtti 
utolsó tanítási napon karácsony-
váró műsorral készültek az iskola 
diákjai. 
IPR keretből intézményi ta-

nácsadásra és továbbképzésre is 
lehetőségünk nyílt. Folytattuk a 
tanulóbarát osztályterem kiala-
kítását iskolapadok vásárlásával. 
750.000.-Ft-ot fordíthattunk e 
célra. Intézményünk „díszterme” 
(kémia terem) és egyik nyelvi ter-
me újulhatott meg.

F Iskolagyümölcs és iskola-
tej program
A program keretében minden 

tanuló naponta kapott a tanév 
folyamán valamilyen tejtermé-
ket (tej, joghurt, kefir, túrórudi, 
sajt) ingyenesen, illetve az 1 
– 6. évfolyamosok egy-egy szem 
gyümölcsöt vagy gyümölcslét. 
Több tanulónak ennek kiosztása 
jelentette a napi első étkezést. 
Köszönet az adminisztrációs te-
vékenységben és a napi osztásban 
segítő kollégáknak egész éves 
tevékenységükért.

Balogh Rita
intézményvezető-helyettes

Diákönkormányzat
Szeptemberben megválasztottuk 

az osztályok DÖK képviselőit a 3-
8. évfolyamokon. A megválasztott 
képviselők elfogadták a munka-
tervet, megbeszélték az előttük 
álló feladatokat.
Októberben kisállat bemutatót 

tartottunk az állatok világnapja 
alkalmából, mely nagyon népszerű 
volt a gyerekek körében. Novem-
berben jótékonysági ruhagyűjtést 
hirdettünk. Az összegyűjtött 
ruhákat az Izsáki Gyermekjóléti 
Szolgálatnak ajánlottuk fel, hogy 
a rászoruló családokhoz juttassa 
el. Decemberben az adventi gyer-
tyagyújtásokon a gyerekek az 
általuk készített ajándéktárgya-
kat, képeslapokat, süteményeket 
árulhatták. A bolhapiacon csere-
berélhették, eladhatták megunt 

játékaikat, kincseiket. A zsinór-
labda-bajnokság első fordulóin 
nagy lelkesedéssel küzdöttek az 
alsós osztályok. Megtartottuk a 
tamba - és a csocsó bajnokságo-
kat. 

Az idén is meghirdettük a mese-
író pályázatot. Sajnos elég kevés 
mesét kaptunk a gyerekektől. A 
téli szünet előtt focibajnokságon 
küzdhettek egymás ellen a lelkes 
osztályok. Februárban a gyere-
kek nagy izgalommal készültek 
a jelmezes, illetve a tátikás be-
mutatkozásokra. Tavasszal plüss 

nyuszikkal teremtettünk játékos 
hangulatot az iskola zsibongó-
jában. Megrendeztük a „Ki mit 
tud?” vetélkedőt, melyen külön-
böző kategóriákban mérhették 
össze tehetségüket a fellépő gye-
rekek. Áprilisban az egész iskola 
apraja-nagyja a PET palackok és 
a papírkötegek gyűjtésével szor-
goskodott. 

Molnárné Tóth Ibolya és 
Szabóné Pápa Edit  

Iskolai programok

• Erdei iskolai élmények 
felidézése 
Mondok egy szót, írd le, ami 

eszedbe jut róla! („Jut eszembe…” 
című játék)
Utazás: Busz. Énekek. Hosszú 

volt az út. Kanyarok. 
Jászberényi Állatkert: Nagyon-

nagyon szép volt. Üvöltő orosz-
lánok. Makik. Az éjszakai ház 
félelmetes volt. Nagyon szép 
környezet. Természetesek. Színes 
papagáj. Nagy állatok. Félelmetes 
hiénák és oroszlánok. Érdekes-
ségeket tudtam meg. Fürdőző 
medvék, farkasokkal. Járda a víz 
fölött a vízi állatoknál. A tevétől 
féltem, nehogy leköpjön. Aranyos 
mosómedvék. A szurikáták vára. 
Állatsimogató. 
Hegyek: Mátra. Völgyek. Kanyar-

gós út. Szép látvány. Nem láttam 
még ilyet. Csodálatos volt.
Erdei kisvasút: Nagyon jó volt. 

Izgalmas emelkedők. Kattogás. 
Sínek az erdőben. Döcögős, de 
jó dolog. Nem ültem még vona-
ton. Tetszett a kisvasút. Király 
élmény.
Méhészet: Zümmögés. Kitartás. 

Féltem. Megismerkedtünk a 
méhekkel. Királynő. Rengeteg 
méhecske. Lépesméz. Finom volt 
a keksz a mézzel. Védőkalap. 
A füst büdi volt. Ajándékméz a 
kisüvegben.
Kékestető: Szép kilátás. Gyönyö-

rű panoráma. Magasság és friss 
levegő. A nagy mélység. Hegyek. 
Szép látvány. Most már tudom, 
hogyan rajzoljak hegyeket. Szép 
táj. Pici falvak. Nem tudtam, hogy 
ilyen szépek a hegyek.
Táborhely, szobák: Visszamen-

nék. Király volt. Csokis ébresztő. 
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Emeletes ágy. Nagy rumli. Tök jó 
volt. Finom kaják. Gofri. Virsli. 
Szülinap. Ötvenen egy szobában. 
Foci. Játszótér. Esti játékok. Kul-
lancsvizit.
Kosárfonás: A fonás nehéz volt. 

Nehéz, de sikerült. El sem hittem, 
hogy meg tudom csinálni. Attila 
nagyon ügyes volt, irigyeltem. 
Nehezen boldogultam. Jó lenne 
máskor is csinálni.  Én ajándékba 
hoztam. Anyukámnak csináltam. 
Gizi néni kosara. 
Kopasz-hegyi kalandtúra: Me-

redek hegyoldal. Nagyon nehéz 
volt. Kitartás. A nagy mászás. 
Nehéz, de élvezetes dolog. Mászás 
és a szép látvány. Ezt is megta-
nultam. Mászás, ügyesség. Szép 
csillagmohák, gombák. Hazakia-
bálás a táborba. Megtanultam a 
hegymászás szabályait. Tibi bácsi, 
Edit néni.

Vajákolás: Gyógynövények. Illa-
tok. Teakóstolás. A tea nem ízlett. 
Krémkészítés. Megkóstoltam a 
krémet. Illatzacskó. Kamilla és 
levendulavirág. Még most is hasz-
nálom a krémet. Tetszett. 
Íjászkodás: Nem ismertem. Ve-

szélyes sport, be kell tartani a 
szabályokat. Lövés. Íj, céltábla. 
Nehéz volt kihúzni. Nyílvesszők. 
Olvasás órán tanultunk erről. 
Harcmodor. Belelőttem. Kétszer 
is kipróbáltam. Tibi bácsi.
Éjszakai túra: Félelmetes, de 

izgalmas. A sötéttel való megis-
merkedés. Bátorság. Mindent látó 
szemüveg. Kalandos, rémisztő. Én 
megcsináltam a bátorságpróbát. 
Sötét barlang. Merészség.  Vissza-
mentem a táborba, pedig féltem. 
Nagyon izgultam. Sikerült. Izgi 
volt és nagyon jó.
Parádi Kocsimúzeum: Nagy volt 

az épület. Érdekes kocsik. Az 
ötödik kerék. Nem lehetett hozzá-
nyúlni. Érdekes szag. Díszítések, 
faragások. Szép lovas szánok. 
Lóistálló. Kár, hogy kevés lovat 
láttunk. Mini állatkert. Patakok 
találkozása. Hidak. Végre vásá-
rolhattunk! Ásványok. 
Ilona-völgyi túra: A kristály-

keresés nagyon izgalmas volt. 
Hosszú volt az út. A hegyekben 
túráztunk. Kalandos volt. Király 
volt. Nagyon tetszett. Egész nap 
mentünk. Nehéz volt. Nagy emel-

kedők. A meredek rész. Az eső esni 
kezdett. Csúszós volt a föld. Ne-
héz volt lemenni a mélybe. Nagy 
sziklák. A vízesés nagyon szép 
volt. Sziklamászás. Megmostam 
a kristályokat a patakban.  A na-
gyok fürödtek a vízesésnél. Hegyi 
patak. Kanyargott a patak. Vízcso-
bogás. Hosszú volt, de jó, izgalmas 
és gyönyörű. Megszerettem.
Batikolás: Kendők. Kendők szí-

nei. Érdekes minták lettek. A gyű-
rés, csomózás izgi volt. Éva néni 
főzte a kendőket. Én a karomon 
hordom. Most is rajtam van.
Tábortűz: Szép volt a tűz. Jó volt 

énekelni. Szalonnasütögetés a sö-

tétben. A szalonna nagyon finom 
volt. Sokat ettem. Esti foci.
Mátra Múzeum: Mamut csont-

váz, nagy volt. Gyönyörű volt. Sok 
állat. Nagy pillangók. Nem élő 
állatok. Sietni kellett. Ásványok. 
Több emelet. 
Pál-völgyi barlang: A cseppkövek 

nagyon szépek voltak. Hideg volt. 
Másképpen képzeltem el. Sok lép-
csőn kellett menni. Nem voltam 
még barlangban. Hűvös, érdekes. 
Gyönyörűek voltak a cseppkövek. 
Minden kő hasonlított valamire. A 
cseppkövet nem szabad megfogni, 
nehogy letörjön. Sokára alakul 
ki a cseppkő. Érdekes volt a föld 
alatt menni. Engem a kedvenc 
ételemmel várt anyukám, tényleg 
varázslat volt. Jó volt. 

3.a osztály 

• A londoni utazás
Erre a kirándulásra úgy volt 

lehetőségünk eljutni, hogy az is-
kolánk megnyert egy pályázatot: 
TÁMOP 3.1.4-12 Az izsáki iskola 
programkínálatának bővítése 
címmel. A kirándulás neve Made 
in England volt. Ennek során 
megnézhettük London nevezetes-
ségeit. Mindenki nagy örömmel 
fogadta igazgatónő hírét, hogy in-
gyen utazhatunk Londonba, mert 
a költségeket a pályázat fizeti.

Nagy izgalommal és készülő-
déssel vártuk a vasárnap reg-
gelt, hogy végre elindulhassunk. 
Kétnapos utazás és egy buszon 
töltött éjszaka után már mindenki 
nagyon várta, hogy megérkezzünk 

Anglia fővárosába, Londonba. 
Az első látványosság, amit meg-
néztünk, a Big Ben volt. A híres 
óratorony, akárcsak nekem, a 
többieknek is nagyon tetszett, de 
nem annyira, mint a London Eye. 
A világ legnagyobb óriáskerekéről 
az egész várost jól beláthattuk, és 
nagyon szép fényképeket készít-
hettünk.
A következő nap London egyik 

leghíresebb utcáján, az Oxford 
Streeten vásárolhattunk, ahol ma-
gam is sok mindent vehettem. Ez-
után utunkat Madame Tussaud’s 
Panoptikuma felé vettük. Vélemé-
nyem szerint ez volt a nap legjobb 
programja. Megtekinthettük sok 
híresség élethű viaszszobrát, és 
közös fényképeket is készíthet-
tünk velük. Az ötödik nap főleg a 
focirajongóknak kedvezett, mivel 
ellátogattunk a Chelsea stadion-
ba. Ez nekem kevésbé tetszett, 
de legalább látni lehetett a híres 
focisták öltözőit és mezeit.

A hatodik napon megtekint-
hettük a kezdő hosszúsági kör 
kiindulási pontját, és mindenki 
egyszerre állhatott a keleti és a 
nyugati félgömbön. Ezután el-
mentünk megnézni a Tower-hidat 
és pont jókor érkeztünk, mert meg 
tudtuk nézni a híd felnyitását.
Ezután utunkat hazafelé vettük. 

Bár ez a hét élményekben gazdag 
volt, mindenki várta, hogy haza-
érhessen, és mindent részletesen 
elmesélhessen családjának.

Nagy Bíborka 7.b

A valóra vált álom
Iskolánk néhány tanulója nemrég 

részt vett egy utazáson, aminek a 
neve „Made in England” volt. 
Mikor az igazgatónő bejelentette, 
hogy lehetőségünk adódik eljutni 
Angliába, minden gyerek ujjon-
gott és nagyon örült a hírnek.
Utazás előtti napon mindenki 

nagy-nagy izgalommal várta a 
másnap reggelt, köztük én is, és 
az egész napos pakolás után fárad-
tan feküdt le minden utazó diák. 
Vasárnap reggel érzékeny búcsúk 
után elindultunk, és lelkiekben 
felkészültünk az Angliába vezető 
hosszú, és még annál is hosszabb 
útra. Másnap kipróbálhattuk a hí-
res Csalagutat, és megnézhettük 
a hastingsi tengerpartot, ami na-
gyon tetszett, ráadásul sokan még 
kavicsot, kagylót is gyűjtöttünk. 
Harmadik nap London volt teríté-
ken, ami egyszerűen fantasztikus 
volt. A főváros nevezetességei 
közül nekem legjobban a Big Ben, 
a London Eye, a Nelson oszlop 
és a St. James’ Park tetszett. 
A parkban még mókusetetést 
is láthattunk, és a panorámája 
sem volt utolsó. A következő nap 
legjobb programjának a Madame 
Tussaud’s Panoptikum bizo-
nyult, ahol a hírességek viaszbá-
buja mellett (fényképekben nem 
volt hiány) 4D-s kisfilmet is néz-
hettünk, tanúi lehettünk Anglia 

évszázadról évszázadra való 
változásának, és igazi színészek 
is ijesztgettek minket. Az ötödik 
nap a focirajongók napja volt, 
mivel látogatást tettünk a Chel-
sea stadionban, ami számomra 
kicsit unalmas volt, de még az is 
a tűrhető határon belül mozgott. 
Az azt követő napon láthattuk a 
híres Tower-hidat felemelkedés 
közben is, és a Towert is meg-
szemlélhettük. A programok 
végeztével megkezdtük a 28 órás 
utat hazafelé. Utolsó nap kb. 9 
óra körül értünk haza, eléggé 
fáradt állapotban. 
Nagyon-nagyon élveztem ezt az 

egy hetet, felejthetetlen élmény 
volt. Örülök, hogy az iskolának 
lehetősége nyílt erre az útra, és 
bízom benne, hogy még viszont-
látom Angliát. Köszönjük!!!

Csontos Viktória 7.a

• Ciróka Bábszínházi elő-
adások látogatása Kecske-
méten

A nagy mesék, mesemondások 
ideje soha nem jár le – szeren-
csére. A mesékre mindig szükség 
volt, van és lesz, hiszen mindenki 
vágyik a varázslatra, a bor-
zongásra, a csodák átélésének 
élményére. A mese ugyanakkor 
rendkívül hasznos és nélkülöz-
hetetlen a gyermek fejlődése 
szempontjából, hiszen annak se-
gítségével gazdagodik fantáziája, 
szókincse, a mese szereplőivel 
azonosulva átélhet különböző 
helyzeteket, feloldhatja a benne 
felgyűlt feszültséget.
Az idei iskolás bérlet előadásai is 

ebben segítették a gyermekeinket.
A béka királyfi: Egyszer volt, 

hol nem volt, az Óperencián is 
túl… nem, dehogy volt, van! 
És egyáltalán nem biztos, hogy 
az Óperencián túl! Talán épp a 
szomszédunkban. Egyszer egy 
lány segítséget kér egy békától, 
cserébe mindenfélét ígér neki. 
Majd faképnél hagyja. De mit 
tesz, amikor megjelenik a béka, 
hogy teljesítse neki az ígéretet? 
Kipling mesék: Kipling meséiből 

megtudhattuk, hogy milyenek 
voltak az állatok, mikor még 
egészen másmilyenek voltak. 
Bölcsek, buták, kedvesek, ve-
szélyesek, de leginkább olyanok, 

mint mi emberek, esendőek. 
Az állatokról mindig érdemes 
valami újat tanulni és az embe-
rekről is.
Hamupipőke: Van az úgy néha, 

hogy senki sem ér rá játszani. Ha-
mupipőke meséjébe hol anya, hol 
nagymama, hol apa kapcsolódott 
be, vagyis egy kis időre mindenki 
Pipőke volt. A Hamupipőke a 
legismertebb, legnépszerűbb, leg-
többször játszott mesék egyike. 
Hamupipőkét a mostoha körül-
mények az élet sötét oldalaival 
ismertetik meg. Vajon hiszünk 
benne, hogy képesek vagyunk 
legyőzni ezeket a körülményeket? 
Hiszünk abban, hogy belső érté-
keink alapján értékel a világ?
Az előadás kidobásra ítélt tár-

gyak játékéban elevenedett meg, 
melyek a gyermekek szeme 
láttára születtek meg, lénye-
gültek át, amelyek csak akkor 
tudtak igazán éltre kelni, ha a 
gyermek-néző a lelkükbe látott 
képzeletével.
Ezek a mesék nem csak szó-

rakoztattak, hanem jelentős 
részben neveltek is: az életről 
tanítottak, érzelmi kapaszko-
dókat nyújtottak és segítették a 
személyiség fejlődését.

Erősné Solti Gizella

PÁSZTOR
                          
                          Kint laktam a pusztahelyen
                          ott, ahol földig ér az ég;
                          báránycsapat járkált velem,
                          mezítláb, úgy tízévesen
                          aprócska pásztor voltam én,
                          fagy markolt, és lepett a dér.
                          Rajtam perzselő nap égett,
                          ott tanultam mesterséget,
                          azt a gazdát szolgálni én,
                          kié minden a föld színén.
                          Gazdát! Kié bárány s puszta,
                          messzi hangját közel tudva
                          azóta is Őt szolgálom,
                          bár, rég nem a pusztát járom.
                          Ő hívott, és megforgatott,
                          csak a helyzet – az változott.
                          Előttem járt, én követtem,
                          most meg, helyet foglal bennem.
                          Én, a színe előtt állva
                          ügyét hirdetem vigyázva,
                          a hívását, mi az Élet:
                          „Én igám gyönyörűséges!”
                          – Pogánynak és idegennek
                          akolban, s kint hitetlennek,
                          forrást vágyó szomjasaknak,
                          van-e súlya a szavamnak?
                          Hang enyém, övé a hatás,
                          örök ez a megbízatás!
                          Csak a lábam fáradt még el,
                          küszködöm homállyal, fénnyel.
                          Bárányaim mellé állva,
                          varjú károg kiabálva;
                          a gyalázatomra lesve;
                          a Mestert is elvetette,
                          nem értette minden Lélek,
                          rosszul ítélve mértéket!
                          Odatartom fáradt fejem,
                          így tanított a Mesterem.
                          Megdobhatják testem, s Lelkem,
                          igazsága itt van bennem.
                          Kincses köve el nem talál,
                          mert valahol tudja talán
                          kinek a pásztora vagyok,
                          bárányaimért meghalok,
                          mint Krisztus, – ott
                          A GOLGOTÁN!
                          

                                   2014. július 3.
                                   Magyar Gyuláné
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Fájó szívvel emlékezünk 
drága szüleim 

Király Lajosné (Kocsis Mária) és 
Király Lajos volt kisizsáki lakosok 
halálának 20. és 16. évfordulóján.

 
Te vagy az a fénylő csillag
Amely mindig ott ragyog az égen:
Amelyik, ha eltévedek
Memgmutatja a jó utat nékem!!

               Szeretteitek

Fájó szívvel emlékezünk 
KOLLÁR JÁNOS 

halálának
25. évfordulóján. 

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak,
Igazi nyughelyük a szívünkben marad.
Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled,
Mert összeköt minket az örök szeretet!”

Szerető családja

Túra a Felső KiskunságbanA keskeny út ma

Örökre lehunytad a szemed, 
lelked végleg elhagyta testedet,
a szíved megállt, mely mindig értünk dobogott,
életünk végéig te utánad zokogunk,
a fájdalom elviselhetetlen
egyedül hagytál minket a rengetegben,
míg élünk rád örökre emlékezünk,
sajnos már soha nem foghatod a kezünk.

Özv. Farkas Istvánné
Mórocz Eszter

Drága nagymamám halálának 
1. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk Rá 

és szívünkben örökké élni fog. 
Unokád Ágika és a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Nehéz és kínos embereket 
olyan veszélyekre figyelmez-
tetni, amelyeket maguk nem 
is sejtenek. Mégis, meg kell 
tennünk! A figyelmeztetés 
már régóta ismert: akik meg-
vetik az Isten Fiának önfel-
áldozó szeretetét, el fognak 
veszni!
Olyan „zord hírek” szállin-

góznak, hogy Isten pusztítja el 
az embereket azáltal, hogy a 
pokolba veti őket. Ezzel szem-
ben az a bibliai igazság, hogy 
az emberek sietnek a pokolra 
és pusztítják önmagukat. 
Isten bármit kész megtenni 
annak érdekében, hogy meg-
gátolja az embereket a lelki és 
testi önpusztításban. Napon-
kénti csendes perceinkben a 
Szentlélek figyelmeztet, hogy 
a Teremtő Isten egészen addig 
ment, hogy halálra adta saját 
Fiát azért, hogy megmentse 
azokat, akik Őt gyűlölik.
Ezt a viszonzatlan szeretetet 

megfelelő hangsúllyal ki sem 
tudjuk magyarul fejezni. A 
bibliai görög nyelv három 
fogalmat is ismer a szeretet 
kifejezésére. E viszonzatlan, 
csak Istentől eredő szeretet 
kifejezésére az „agapé” szót 

használja, amellyel Jézus is 
szeretett minket.
Ha a keskeny úton járunk, 

számtalan megmagyaráz-
hatatlan fizikai és egyéb jel-
ből észlelhetjük Gondviselő 
Atyánk FIGYELMEZTETÉ-
SÉT, hogy minket, magukat 
keresztyénnek mondó gyer-
mekeit fogja megbüntetni, 
ha nem adjuk át Üzenetét az 
„elkóborolt juhoknak”.
Sajnálatos módon, mégis 

előfordul velünk „gyarló ke-
resztyénekkel”, hogy alka-
lomadtán elfeledkezünk erről 
a krisztusi megbízatásunkról. 
A figyelmeztetés újra előttünk 
van: elveszett embertársaink 
vérét (életét) rajtunk kéri 
számon a mindenkire gondot 
viselő Istenünk!
Fel sem merülhet bennünk 

a régi kérdés önmentegető 
újra feltevése: „Avagy őrizője 
vagyok-e az én atyámfiának?” 
(1Mózes 4:9)
Maga a békesség Istene szen-

teljen meg titeket mindenes-
től, hogy erről a pihenések 
időszakában se feledkezzetek 
el! (1Thesszalonika 5:23)

Fejszés Ferenc  
presbiter

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

öZV. CSERNÁK LAJOSNÉT 

utolsó útjára elkísérték, sírjára, 
koszorút, virágot helyeztek.

     

A gyászoló család

Izsák Város önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VII.8.) 
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének ese-

teiről szóló 11/2013.(X.31.) önkormányzati rendelete módosításáról
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megha-

tározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Izsák Város Önkormányzatának kiadások készpénzben történő teljesítése-
inek esetére Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklet I/2. pontjában foglaltak alapján, a Jogi 
– Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 
1.§
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 11/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet a 

következő 2/A. §-al egészül ki:
A munkabér kifizető helyként működő pénzintézet működési engedélyének visszavonása, valamint 

tevékenységének felfüggesztése idejére a házipénztárból 150.000 Ft összegig a bérjellegű kifizetések 
végrehajthatóak  
2.§
E rendelet 2014. július 8-án 15 órakor lép hatályba és 2014. augusztus 31-én 16 órakor  hatályát veszti.
I z s á k, 2014. július 8.

Mondok József polgármester
Bagócsi Károly címzetes főjegyző

A szabadszállási Honvéd 
Nyugdíjas Klub sport és túra 
szakága, a SÁRGA túraútvo-
nal bővítéséhez kapcsolódóan, 
teljesítménytúrát szervezett 
2014. július 5-én a Felső Kiskun-
ságban. A teljesítménytúrázók 
országos naptárában is helyet 
kapó eseményen 15, 25 és 35 
km-es távokon lehetett túrázni, 
amelynek útvonala érintette a 
volt katonai gyakorlótereket, 
a Strázsa-hegyet, Látó-hegyet, 
Kunadacson a szépen felújított 
Geréby kúriát és az Öreg teme-
tőt, meg a Kosbor tanösvényt. 
Átvágott a Felsőkiskunsági tur-

jános területén (Natura-2000-es 
terület) és Szabadszálláson 
megtekinthető volt „Dörmögő” 
a tájház helytörténeti múzeum 
is. Annak ellenére, hogy a sza-
badszállásiaknak ez volt az első 

ilyen teljesítménytúra rendezé-
sük, körültekintően szervezett 
volt minden. A rajtot megelő-
zően a polgármester üdvözölte 
az elkészült turistaút bővítést, 
illetve az első teljesítménytúrát. 
A ritmikus sportgimnasztikás 
lányok kedves megnyitója után 
a nagy meleg próbára tette 
a túrázókat. A Strázsa hegy 
homokbuckái úgy 30 km után 
már igazán embert próbálók! 
Jól jött az ellenőrző pontokon 
kapott frissítő. 
Gratulálunk a túra szerve-

zőinek! Remélhetjük, hogy a 
jövőben egyre több teljesítmény-
túrázó figyel fel erre a Felső 
Kiskunsági gyönyörű túraút-
vonalra! „Mi haszna van a szép 
és védett környezetnek, ha azt 
nem ismerjük, ismertetjük meg, 
nem látogatjuk, ha itt élünk 

és nem tudjuk, mi vesz körül 
bennünket?” - mottója ihlette 
a SÁRGA túraútvonal folya-
matban lévő bővítését, amely az 
Izsákot Kiskőrössel összekötő (a 
40 km-es Petőfi túra) túraútvo-
nalhoz csatlakozik. 
Az útvonal északi vége Kuna-

dacs mellett éri el az észak-déli 
irányú PIROS túraútvonalat. 
A Tegyünk Izsákért Egyesület 
üdvözli a szomszédságunkban 
zajló kezdeményezést, melynek 
tapasztalatait örömmel ötvöz-
zük a saját túraútvonalaink 
kialakításánál. 
A Három Határ Találkozó 

alkalmával szervezett első túra 
bővítését a Kiskunsági Nemzeti 
Park területfejlesztési terveivel 
összhangban igyekszünk meg-
valósítani.            

- tie info -

HAMIS KRÉMTÚRóS
Hozzávalók: (4 adag)
A tésztához: 40 dkg liszt, 15 dkg 

cukor, 10 dkg margarin, 7 ek tej, 
1 tojás, fél cs sütőpor,  1 cs vanil-
lincukor, 1 citrom reszelt héja, 
csipet só.
A töltelékhez: 5 dl tej, 2 cs vaníliás 

pudingpor, 20 dkg cukor, 1 nagy és 
1 kis pohár tejföl, fél citrom leve
Elkészítés: a lisztet a sütőporral 

elkeverjük, majd egy tálba szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót, ösz-
szegyúrjuk, majd 20 percre hűtőbe 
tesszük. A krémhez a fél liter tejet, 
cukrot és pudingport összefőzzük, 
majd hűlni hagyjuk. A tésztát ketté 
vesszük, mindkét buciból tepsi 
méretű lapot nyújtunk. Az egyiket 
kivajazott tepsi aljára fektetjük. 
Ha a krém kihűlt, hozzákeverjük 

Kipróbált receptek
a kis és nagy pohár tejfölt és a fél 
citrom levét. Az így kapott krém-
mel megkenjük a tepsiben lévő 
tésztalapot, majd ráhelyezzük a 
másik kinyújtott lapot. A tetejét 
villával megszurkáljuk, majd elő-
melegített sütőben készre sütjük. 
Porcukorral tálaljuk, melegen és 
hidegen is isteni!

Grízes krémes
A piskótához: 6 tojás, 0,5 cs sü-

tőpor, 0,5 dl olaj, csipet só, 9 ek 
kristálycukor, 8 ek liszt,1 ek keserű 
kakaópor.
A krémhez: 6 dl tej, 5 púpozott 

ek búzadara, 75 g porcukor, 75 g 
kristálycukor, 1 cs vaníliás cukor, 
200 g vaj.
Elkészítés: a tészta: szétválasztjuk 

a tojásokat. A tojások sárgáját a 

cukor felével habosra keverjük. 
Hozzáadjuk az olajat, a sütőport, 
a sót és a kakaóport. A tojások 
fehérjét kemény habbá verjük a 
maradék cukorral.  A tojássárgájás 
krémhez keverjük óvatosan, majd 
a lisztet is apránként hozzáadjuk. 
A tésztát egy 35x22 centiméteres, 
sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, 
majd előmelegített sütőben 180 fo-
kon tűpróbáig sütjük (15-20 perc). 
Ha kihűlt, kettévágjuk.
A krém: A tejet a kristálycukor-

ral felforraljuk. A búzadarát is 
hozzáadjuk. Addig főzzük, míg be 
nem sűrűsödik. Időnként megka-
varva hagyjuk kihűlni. A vajat a 
porcukorral és a vaníliás cukorral 
habosra keverjük. A kihűlt grízes 
krémmel összekeverjük.  A krém 
felét a lapok közé kenjük, a másik 
felét pedig a tetejére. Kakaóporral 
megszórhatjuk.
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Tisztelt Gyászolók!
Az Izsáki Katolikus Temetőkben

továbbra is a Jóindulat Kft. Temetkezés 
végzi a szállítást ás a temetkezést, 

kizárólagos joggal!
Ügyintézéshez hívja Molnár Lászlót!
Tel.: 06-20/3113-572, 06-30/9639-222

Köszönjük!
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy Izsák Város 
Önkormányzatának 11/2010. (02. 16.) számú határozta 

alapján, 
Izsák Város Polgármesteri Hivatalában

2014. JÚLIUS 28. NAPJÁTóL 
2014. AUGUSZTUS 8. NAPJÁIG 

igazgatási szünet lesz.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban csak 
ügyelet lesz elérhető a halaszthatatlan ügyek intézésére, 
az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás 
szünetel.
Izsák, 2014. június 13.

 Bagócsi Károly címzetes főjegyző

VÉRADÁS
Augusztus 21-én 9-13 óráig véradás lesz 

a Művelődési Házban. Várjuk 
a segíteni szándékozókat!

Magyar Vöröskereszt

Kiadó üzlethelyiség!
Üzlethelyiség kiadó az iskolával szemben (volt 

virágbolt). 
40 négyzetméter + raktár + mosdó 

+ udvarhasználat.
Érdeklődni: Holsza Trafik 

Újra Izsákon találkozik a nemzetközi fogathajtó világ 
2014. szeptember 24-28. között Izsákon kerül 

megrendezésre az Egyesfogathajtó Világbajnokság. 
Várjuk azok jelentkezését, akik szabad szálláshelyekkel 

rendelkeznek ezen idő alatt és szívesen kiadnák 
ingatlanukat az ideérkező vendégek részére.

Információ: Tel.: 06 (76) 568-073
E-mail: info@izsak2014.hu

Virágos Izsákért
Izsák város Képviselő-testülete 

2008-ban szabályzatot fogadott el 
a „Virágos Izsákért” mozgalom 
beindításáról. Ennek keretében 
az önkormányzat díjazni kívánja 
a versenyben részt vevő ingatla-
nokat, illetve azok tulajdonosait. 
Ez alkalommal is a Sárfehér 
Napok megnyitóján kerül sor 
a díjazottak részére oklevél át-
adására. Az oklevél elnevezése: 
„Izsák legszebb virágos háza”. 
A versenyre nevezési lappal le-
het benevezni, amely a Hivatal 
Titkárságán, illetőleg az Izsáki 
Hírek Szerkesztőségében sze-
rezhető be. 
A nevezéseket 2014. augusztus 

29-ig lehet leadni. 
Kérjük, hogy minél többen ne-

vezzenek a versenyre.
A kitüntető cím szabályzata sze-

rint a társadalmi zsűri két díjat 
adományoz. 
Az egyik díj a beadott nevezé-

sek alapján, az „Izsák legszebb 
virágos háza”  az évszám meg-
jelölésével.
A másik díj „Izsák legszebb 

virágos háza – közönségdíj”, a kö-
zönség szavazatok alapján. E díj a 
legtöbb, de legalább 50 jelöléssel 
bíró személy részére adható.

Mondok József
polgármester

Július 23. szerda
20:00: Esélyes – 
            magazin műsor
21:00: IKEM előadás – 
           Balti partizánok

Július 24. csütörtök
20:00: Lélektől lélekig – 
            irodalmi est
21:10: Esélyes – magazin 
            műsor (ism.)

Július 30. szerda
20:00: ITV Híradó
20:30: Lélektől lélekig – 
            irodalmi est

Július 31. csütörtök
20:00: ITV Híradó (ism.)
20:30: Trianon vasárnap – 
            Bogár László előadása 
            Izsákon (ism.)

Felhívjuk Kedves Nézőink fi-
gyelmét, hogy augusztus 6-tól 
augusztus 27-ig nyári karban-
tartási szünet miatt a szerdai, 
csütörtöki szerkesztett adások 
elmaradnak. A képújság ez 
idő alatt is folyamatosan 
működik.

„PÁHI 

AJTó-ABLAK” 

GYÁRTó ÜZEM 

AJÁNLATA

Fa és műanyag 

nyílászárók 

gyártása, beépítése, 

termelői áron! 

Érdeklődni:  

GóHÉR MIHÁLY 

asztalos mesternél 

a 

06-20-322-82-27  

telefonszámon 

lehet,

vagy 

Páhi, Rákóczi u. 56.


