
Tájékoztató a 2010. október 3-ai polgármester és önkormányzati képviselő választás
végleges eredményéről 

A törvényi határidő lejártáig, 2010. szeptember 3-án, 16.00 óráig 3 polgármester jelölt és 16 képviselő jelölt kérte
nyilvántartásba vételét a Választási Bizottságtól. A szükséges számú ajánlószelvényt minden jelölt összegyűjtötte, azok
ellenőrzése megtörtént. A jelölteket a választási bizottság nyilvántartásba vette, az alábbiak szerint. A megválasztható
képviselők száma 6 fő volt. A választás előkészítése és lebonyolítása szakszerűen zajlott, a választás napján a voksolás

rendben folyt. A választással kapcsolatban kifogást nem emeltek.

A választás hivatalos eredménye:

Polgármester:
Gáll Attila 703 érvényes szavazat

Önkormányzati képviselők:
Kovács Péter 538 érvényes szavazat 
Ampli Ferenc 513 érvényes szavazat 
Nagy Ágnes 454 érvényes szavazat
Gál Diána 375 érvényes szavazat 

Kisné Szonn Ibolya 370 érvényes szavazat 
Tóth Károly 360 érvényes szavazat

2010. október 28-án a testületi ülésen az SZMSZ módosításának elfogadása után a korábbi 4 bizottság helyett 2
bizottságot jelöltek ki.

A Szociális, Kulturális és Közoktatási Bizottságokat összevonták Humánügyi Bizottsággá, az Ügyrendi Bizottság
összeolvadt a Pénzügyi Bizottsággal.

Humánügyi Bizottság
tagjai:

Gál Diána – elnök
Kisné Szonn Ibolya

Nagy Ágnes
Tóth Károly
Külsős tagok:

Dávid Sándorné
Déri Tamásné
Gula Miklós

A Pénzügyi Bizottság
tagjai:

Kovács Péter – elnök
Kisné Szonn Ibolya

Nagy Ágnes
Tóth Károly
Külsős tagok:
Sági Viktória
Kálmán József
Végh Zsolt

2010. november
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Távvezeték karbantartás
Tájékoztatjuk  a  Lakosságot,  hogy  az  Országos
Villamostávvezeték  Zrt.  Martonvásár-Litér  400  kV-os
távvezetéken 2010. októbertől 2011. év végéig karbantartási,
felújítási  munkát  végez,  amely  érinti  Iszkaszentgyörgy
közigazgatási területét is.
A munkálatokat az üzemelő távvezetéken vezetékjog alapján
végzik.  A  terepen  való  mozgás  során  a  gépek  esetleges
taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a
terület  használóját  kártérítés  illeti  meg.  Kártalanítási
igényüket  a  károsodott  ingatlanok  használói  a  területen
jelenlevő  építésvezetőnek  személyesen,  vagy  levélben
jelenthetik be a következő címen: Országos Villamosvezeték
Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.

Folytatódik a gyógytorna
Minden  kedden  19:15-től  gyógytornát  tartunk  az  óvoda
tornatermében.  Szeretettel  várunk  mindenkit,  aki  szeret
mozogni, szeretné átmozgatni ízületeit, szeretne felfrissülni.
A  tornához  csak  elszántság,  kitartás,  kényelmes  öltözet,
váltócipő  és  polifoam  kell.  A  gyógytornát  Pató  Zsófia
székesfehérvári gyógytornász tartja.

Gyors segítség Kolontárnak
Az Iszkaszentgyörgyi Polgárőr Egyesület elnöke és alelnöke
– Horváth  Attila  és  Végh Zsolt  –  úgy  érezte  kötelessége
segíteni  a  MAL  Zrt.  által  katasztrofális  helyzetbe  került
Veszprém  megyei  települések  (Devecser,  Kolontár)
lakosainak, ezért 2010. október 7-én összefogtak, és gyűjtést
szerveztek  a  vörösiszap-katasztrófa  károsultjai  számára.  A
gondolatot  tett  is  követte,  délután  azonnal  nekifogtak  a
munkának,  és  csütörtök  estére  102.000  Ft-ot  gyűjtöttek  a
pillanat töredéke alatt hontalanná, nincstelenné vált emberek
számára.  Nemcsak  a  Polgárőr  Egyesület  tagjai,  hanem

nyugdíjasok,
vállalkozók,  jó
szándékú
emberek
biztosították
együttérzésükről
őket.  Volt,
akinek  nyugdíj
előtt már csak a
3000  forint  állt
rendelkezésére,

de ebből 1000 Ft-ot odaadott.
A  befolyt  összeget  Sárközi  Béla  diakónus,  az
iszkaszentgyörgyi  katolikus  karitász  vezetője  személyesen
vitte el a károsultaknak. Emberségből jelesre vizsgáztak azok
az iszkaiak, akik úgy érezték, segíteniük kell embertársaikon,
akik  önhibájukon  kívül  kerültek  lehetetlen  helyzetbe.
Ebben a nehéz helyzetben az iszkaszentgyörgyi polgárőrök
önzetlensége  példaértékű  volt.  Megtépázott  becsületükön
(kukoricalopás-ügy)  felülemelkedett  a  segítőkészség,  az
együttérzés  és  a  tenni  akarás.  Jelzésértékű  lehet  minden

település  számára,  hiszen  ha  hasonlóképpen  összefognak
mások is, akkor nagyon rövid idő alatt úrrá tudnak lenni a
vörösiszap-sújtotta területek lakosai a szenvedésen.

Tisztelettel és köszönettel: Végh Zsolt

Kinek ártottak?
A szüreti  felvonulás  alkalmából  meghirdetett  madárijesztő
szépségversenyre  több  csoport  –  óvodások,  iskolások,
táncosok,  ifik,  természetvédő  egyesület  –  is  készített  a
faluban madárijesztőt. Jó volt látni, ahogy szombat délután a
nem épp  ijesztő,  sokkal  inkább  mosolyra  fakasztó,  szívet
melengető bábuk színesítették a falu főterét. A madárijesztő
párok  magukhoz  csalogatták  a  gyerekeket,  szülőket,  arra
járókat,  és  kivétel  nélkül  vidámságot  loptak  az
iszkaszentgyörgyiek életébe. Jó volt látni...
Vasárnap reggel,  a szüreti  bálból hazafelé menet már nem
volt jó látni ezeket a madárijesztőket. És erről nem a bábuk
tehetnek,  hanem azok az egyének,  akik nem tudtak mihez
kezdeni  a  felesleges  energiájukkal,  és  darabokra  szedték  a
kiállított madárijesztőket. Gondolom, nem igazán érezték át
azt, hogy amit rúgnak, tépnek, nem csupán egy bábu, pedig
minden  madárijesztőben  ott  volt  a  lelkes  óvodások,
iskolások, csapatok munkája, öröme és büszkesége.

Sajnálatos dolog,  hogy valakinek szúrja  a szemét a szép,  a
kedves, zavarja az, ha a településén új dolgot lát. Hiszen ezek
a  szeretetre  méltó  figurák  nem  akartak  elijeszteni  senkit,
csupán  meg  akarták  színesíteni  az  itt  lakók  életét.  Bízom
benne,  hogy  jövőre  is  megjelennek  majd  a  téren  a
madárijesztők,  és remélem, nem csak egy éjszakát töltenek
majd ott.

Horváth Zsuzsa

Adventi készülődés
Advent  időszaka  karácsonyig  tart,  és  a  Jézus  Krisztus
születésére való felkészülést szolgálja. Az adventi koszorún
idén november 28-án lobban fel az első gyertya lángja.
A  karácsony-várás  alkalmából  az  idei  évben  is  színes
programokkal  várjuk  a  település  lakóit  az  adventi
vasárnapokon.
November 28. – 16 órától a Községháza előtt

  - Gyertyagyújtás a tűzoltók közreműködésével
  - Karácsonyi fényjáték a Községháza épületén

December 5. – 14 órától
  - Hagyományos Mikulásfutás az ITKE szervezésében
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December 12. – 16 órától a Művelődési Házban
- Néptáncos karácsony – karácsonyi műsor a helyi
néptánccsoportok előadásában
December 19. – 14 órától a Művelődési Házban
- Karácsonyi kirakodóvásár
- Kézműves foglalkozások az óvoda óvónőivel, az iskola
pedagógusaival, a helyi foltvarrókkal, az ifjúsági klubbal,
ügyes kezű iszkaszentgyörgyiekkel

Szeretettel várjuk programjainkon!

Karate edzés fejleszti a testet és a lelket
Bizonyára sokan hallottak már az Iszkaszentgyörgyön több
mint  8  hónapja  működő  karate  szakosztályról.  A  Pagoda
Sport  Egyesület  edzője  az  iskola  tornatermében  ez  év
márciusától tart edzéseket az iszkaszentgyörgyi gyerekeknek,
akik ez idő alatt nagyon megszerették ezt a fajta testmozgást.
Az  egyesület  elnöke  és  edzője,  az  5  danos  mester  shihan
Budán  László,  szívén  viseli  a  gyerekek  fizikai  és  szellemi
fejlődését  egyaránt,  így  hamar  megtalálta  a  közös  hangot
tanítványaival. 

mozgás  és  önmagunk  tudatos  megismerésére  való  nevelés
legyen.  Fontos  célként  fogalmazódik  meg  a  gyerekek
közösségi  életre  nevelése,  önmagunkért  és a  másikért  való
felelősségérzet  kialakítása.  Mindezek  együtt  nagyban
hozzájárulhatnak  a  gyerekek  iskolai  fejlődéséhez,  és
elengedhetetlenül  szükséges  az  életre  nevelés  szellemi
folyamatához is.

Ezúton szeretnék a szülők nevében köszönetet mondani az
iskola  igazgatójának,  Nagy  Ágnesnek,  valamint  a  falu
polgármesterének,  Gáll  Attilának,  akik  támogatásukkal
folyamatosan segítik az egyesület munkáját. Mint szülő sokat
köszönhetek ennek a sportnak, mivel mindkét fiam a karate
csoport  tagja,  így  közvetlenül  az  ő  fejlődésükön  keresztül
látom, mit lehet elérni ezzel a sporttal.

Az immár 8 hónapja működő csoportnak jelenleg 20 lelkes
és  kitartó  tagja  van,  akik  közül  14  fő  az  első  vizsgáját  is
sikeresen teljesítette.

Szeretnénk a helyi újságon keresztül folyamatosan hírt adni
az egyesületet érintő eseményekről, esetleges változásokról, a
gyerekek elért sikereiről, fejlődésükről. 

Az edzésekre folyamatosan várjuk a jelentkezéseket 8 éves
kortól, kedden és csütörtökön 17 óra 30 perckor.

Vidu Marianna

Egy játékos hétvége
Október  29.  és  31.  között  14  iszkaszentgyörgyi  fiatal
táborozott  a  Pelikán-ház  erdei  iskolában  Seregélyes-
Elzamajorban.
A  tábor  célja
elsősorban  az  volt,
hogy  a  fiatalok
kikapcsolódjanak, jól
érezzék  magukat
együtt, és a 3 együtt
töltött  napnak
köszönhetően
erősödjön  a
településen az ifjúsági élet. A három nap során a résztvevők
különböző játékos fejtörő feladattal találták szembe magukat,
amiket csak összefogással, együttműködéssel, fantáziával és
kreativitással tudtak megoldani.
A táborban vendégünk volt Rózsás Ildikó is  a Zöld Alma
Egészségfejlesztő Alapítványtól. Ildikóval már találkozhattak
a fiatalok régebbi programjainkon, így nem volt ismeretlen
vendég.  A  tábor  csak  a  kezdete  volt  annak  a  projektnek,
amire  az  önkormányzat  támogatást  nyert  az  ESZA  Kht.
pályázatán. A fiatalokkal novembertől a településen fogunk
dolgozni, tevékenykedni. Többek között szerepel a terveink
között, hogy a településen élő idősebb embereknek nyújtunk
segítséget, pl. fát hordunk, bevásárolunk, és segítünk a ház
körül,  amiben  kell,  és  amiben  tudunk.  Szervezünk  majd
játékokat,  összejöveteleket  is,  amikre  szeretettel  várjuk  az
iszkai fiatalokat és felnőtteket is.
Reméljük,  sikerül  bekapcsolódnunk  aktívan  a  település
életébe  és  elindíthatunk  egy  újabb  jó  kezdeményezést.  A
pályázat  bírálói  már látják  a  fantáziát  és  a  pozitívumot  az
ifjúsági  közösségünkben,  hiszen  a  pályázati  döntésnél  ezt
írták:
„Három  éve  elkezdett  programsorozat,  melynek  értékteremtő  és
közösségépítő jellege kiemelkedő kistérségi szinten is, ezért a Tanács a
szakértő javaslatával nem értett egyet és támogatja a pályázatot.”

Horváth Zsuzsa

Pitypang Családi Napközi - Iszkaszentgyörgyön
Az  iszkaszentgyörgyi  Pitypang  Családi  Napközi  2010
tavaszától új helyen várja a gyermekeket. A megújult családi
napköziben  tágasabb  játszószoba,  sok-sok  új  játék  és  új
szolgáltatás teszi még színesebbé az itt töltött időt. Továbbra
is  várjuk  az  1-5  éves  korú  gyermekek  jelentkezését  egész
napos vagy akár pár
órás
gyermekfelügyeletre,
hétfőtől-péntekig
7:30-tól  16:30-ig,
egyéni  igényekhez
igazodva,  előzetes
egyeztetés  alapján
nyitvatartási időn túl
vagy  akár  hétvégén
is. 
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JÁTSZÓHÁZ
Csütörtökönként 15:30-tól 19:00 óráig játszóház vár minden
kedves  játszani  vágyó  gyermeket,  előzetes  bejelentkezés
alapján. 
ZENÉS TORNA
Az egészséges mozgásfejlődést szem előtt tartva indítottuk el
zenés  tornánkat.  Köztudott,  hogy  a  zenés  foglalkozások
számtalan  fejlesztő  hatással  bírnak.  Az  órákon  énekléssel,
mondókázással  teremtjük  meg  a  hangulatot  a  mozgás
öröméhez.  Mindeközben  fejlődik  zenei  hallásuk,
beszédkészségük,  ritmusérzékük,  mozgáskoordinációjuk
továbbá  szociális  érzékenységük.  A  foglakozások  minden
csütörtökön 9 órától kezdődnek.

NYÍLT NAP
Minden  hónap  első  keddjén  nyílt  napot  tartunk,  9-től  11
óráig, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
A nyílt napon lehetőség nyílik bepillantani a családi napközi
mindennapjaiba.
SZÜLINAPI ZSÚR
Ha  nem  vagy  még  10  éves,  ünnepeld  nálunk  a
születésnapodat!  A  családi  napköziben  lehetőséget
biztosítunk  szülinapok,  gyermekzsúrok  szervezésére  és
lebonyolítására változatos, sokszínű programokkal.

Bővebb információ:
PALLAINÉ KNAPCSIK NATÁLIA
Iszkaszentgyörgy, Ibolya u. 31.
Tel: 06-20-383-9799

Önkormányzati hírek

Falumúzeum
Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat a Rákóczi F. u. 7.
szám  alatti  ingatlan  megvásárlásával  Falumúzeumot  kíván
kialakítani  a településen,  hogy megóvja és az utókornak is
megmutassa  a  községre  vonatkozó  jellegzetességeket.  Az
ingatlan  380  m2,  a  parasztház  mellett  műhely  és  pince  is
található a  telken.  A megvásárolni  kívánt  épület  felújításra
szorul,  a  felújításhoz  a  község  egyesületei  segítséget
ajánlottak  az  önkormányzatnak,  valamint  2011  elején
várhatóan  kiírnak  LEADER  pályázatokat,  amelyek
segíthetnek  az  épület  felújításában.  Az  ingatlan
megvásárlásáról  való  tárgyalásra  a  polgármester
felhatalmazást kapott a képviselő-testülettől.

Folytatódik a járdák felújítása
Tovább folytatódik a településen a gyalogos járdák felújítása.
A  következő  ütemben  a  Dózsa  Gy.  utca  járdája  kerül
felújításra.  A  munkálatokat  a  székesfehérvári  Vörösmarty
Ipari  Iskola  tanulói  végzik,  ők  adták  a  legkedvezőbb
árajánlatot  a  munkára  (1148  Ft/  m2).  Az  iskola  tanulói
készítették a Kossuth utca Kincsesi út részénél lévő járdát is. 

Laptop a diákoknak
Az  Iszkaszentgyörgyi  Általános  Iskola  az  Oktatási  és
Kulturális  Minisztérium  által  kiírt  közoktatási  pályázatán
1.000.000  Ft-ot  nyert  laptopok  vásárlására,  melyhez  az
önkormányzat  plusz  1.000.000  Ft  önrészt  biztosít  az
intézmény részére az igazgatónő kérésére.

Újabb pihenőhely
A  Móricz  Zs.  utca  felújítása  nem  csupán  az  útburkolat
rendbetételére  korlátozódott,  a  projektben  szerepel
pihenőhely kialakítása is. Ennek köszönhetően a Móricz Zs.
–  Ady  utca  közötti  háromszögben  padokat,  asztalokat
helyeznek el a közeljövőben.

Ismét osztályzatot adhatnak
Az Általános Iskola  igazgatója  kérte  az iskola fenntartóját,
hogy engedélyezze a tantestület részére, hogy 3. osztálytól a
szóbeli értékelés helyett a pedagógusok visszatérhessenek az
érdemjeggyel  való  minősítéshez  a  félévi  és  év  végi
osztályzásnál.  A  változtatás  megkönnyíti  a  pedagógusok
adminisztrációs munkáját. A testület jóváhagyta a kérelmet.

Gáll Attilával beszélgettem az önkormányzati választások után

Gratulálok a választási győzelméhez!
Köszönöm  szépen.  Én  pedig  megragadom  az  alkalmat,  hogy
megköszönjem a választópolgárok támogatását úgy a magam, mint a
képviselők nevében.

Az elmúlt 4 évben fejlődésnek indult több területen is a
település,  pl.  megújultak  az  utak,  épületek.  Mire
számíthatunk  a  következő  ciklusban?  Sikerül  a
függőben lévő projekteket a már megtervezett módon
folytatni? Lesznek új beruházások, fejlesztések?

Az elmúlt 4 évben belekezdtünk olyan projektekbe, amiket sikerült
befejezni, ilyen például a községháza felújítása, az óvoda bővítése és
felújítása,  az  egészségház  berendezése.  Itt  szinte  semmilyen  új
beruházással nem számolunk. Aztán vannak olyan projektek, amiket

elkezdtünk, de nem tudtunk befejezni a választásokig. Ilyen például
az utak felújítása.  Ezt  novemberben  fejezzük be,  de  tudjuk,  hogy
vannak  olyan  útszakaszok,  járda-  és  árokszakaszok,  amikkel
foglalkozni  kell  a  következő 4  évben.  Vannak olyan projektek is,
amikhez elnyertünk uniós támogatást, csak még nem kezdtünk neki a
kivitelezésnek:  ilyen  a  posta  mögötti  kultúrház,  a  takarékkal
szemközti  szociális  központ,  a  kripta  mögötti  színpad,  a  régi
sportöltöző felújítása vagy a kerékpárút a 8-as útig. És vannak olyan
projektek is, amiket annak függvényében tudunk megvalósítani, hogy
milyen  pályázati  kiírások  lesznek.  Az  egyik  francia  gondolkodó,
Montaigne azt mondta, hogy a céltalan hajósnak semmilyen szél nem
kedvez.  Nekünk  sok  célunk  van,  mert  azt  szeretnénk,  hogy
Iszkaszentgyörgy  a mikrotérség központja legyen, az itteni emberek
életminősége magasabb legyen, mint a környező településeken élőké. 
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Ennek a célnak az elérésére minden eszközt és pályázati lehetőséget
megragadunk a következő 4 évben is.
Az új képviselő-testület  szinte csak régi  tagokból  áll.
Mit gondol, könnyebb lesz a munka a már összeszokott
csapattal? Mit vár a képviselőktől a következő 4 évben?

Ezúton  is  köszönöm  a  választópolgárok  bölcsességét  a  képviselő-
testület  tagjait  illetően.  4  éve  a  testület  minden  tagja  új  volt  és  ez
komoly  kihívás  elé  állított  bennünket:  megismerni  a  régi  ügyeket,

megtanulni, hogy mit, hogyan kell  tenni, bizony komoly megterhelést
jelentett  a  képviselőknek  és  családtagjaiknak.  Az,  hogy  most
mindenki  bekerült  azok  közül,  akik  a  4  évet  képviselőként
végigdolgozták, azt jelenti, hogy a szentgyörgyiek elégedettek voltak a
Testület munkájával, és azt akarják, hogy azt a munkát folytassuk,
amit 2006-ban elkezdtünk. A magam részéről ígérem, hogy mindent
elkövetünk  annak  érdekében,  hogy  büszkeséget  és  rangot  jelentsen
iszkaszentgyörgyinek lenni.

Köszönöm szépen a beszélgetést!

Horváth Zsuzsa

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazatával támogatott, és megerősített abban, hogy a megkezdett munkát
folytatni kell és érdemes. Az elkövetkező 4 évben is a település javát kívánom szolgálni.

Tisztelettel: Ampli Ferenc

Emléktábla és egy utolsó találkozás a régi református iskolánál

Az idősebb gyülekezeti tagok egymás közötti beszéde során
derült ki, hogy 70 évvel ezelőtt jártak az utolsó diákok a régi
református  iskolába,  mert  az  akkori  Presbitérium  egy  új
iskolát  épített.  Az  új  épület  az  államosítást  követően  is
megmaradt iskolaépületnek, aztán később óvoda lett belőle
és ma is az, de az első épületnek már semmi nyoma. Sőt, a
régi diákok is lassan-lassan elballagnak a minden élők útján.
Így aztán adódott az elhatározás, hogy a 70 éves évforduló
apropóján hívjuk még egyszer össze a régi református iskola
növendékeit.  Az  ötletet  tett  követte,  a  meghívók  40  régi
növendékhez  lettek  postázva,  miközben  az  a  gondolat  is
megfogalmazódott, hogy ha már egybegyűlünk, emlékezünk
a régi iskolára és tanítókra, jelöljük meg egy emléktáblával a
helyet, hiszen egyre kevesebben tudják Iszkaszentgyörgyön,
hogy hol is  volt  a falu  első iskolája.  Az óvoda bejáratánál
található  parkban,  a  tűzoltószertár  mellett  egy  szép  kőre
helyezett emléktábla hirdeti:  E helyen állott  Szentgyörgy  legelső
iskolája, a  „REFORMÁTUS  ELEMI  NÉPISKOLA”,
amely a török-kor végétől 1940-ig, két és fél századon át szolgált az
elemi ismeretek oktatásának szent hajlékaként. Ebben az iskolában
tanult falunk és gyülekezetünk neves szülötte is 1765 – 69-ig; Mándi
Márton  István,  a  tudós  pápai  professzor,  aki  Pápa  városát

iskolavárossá emelte.
A hálás utókor tisztelettel és szeretettel emlékezik az egykori jobbágy
és parasztősök gyermekhadára és hűséges tanítóikra. 2010. okt.
„Mert  lámpás  a  parancs,  világosság  a  tanítás,  az  élet  útja  a
figyelmeztető intés.”
/Példabeszédek 6:23./ 

Az ünnepi istentiszteletet és emléktábla  avatást követően a
70 éve épült református iskola, azaz a mai óvoda termében
tartott szeretetvendégségen a régi növendékek találkozhattak,
feleleveníthették emlékeiket. 

Gállné Medveczky Borbála
    református lelkész

Iskolai hírek
Akcióban az Iszkaszentgyörgyi Szén-dioxid Nyomozók!

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE), a Szén-dioxid Nyomozók európai
projekt magyar  partnereként  meghívta  a  magyar  iskolákat,  hogy  vegyenek  részt  e
projektben. Célja, hogy csökkentsük iskolánk, környezetünk szén-dioxid szintjét. Iskolánk
jelentkezett e feladatra és felsős diákokból megalakítottuk az  Iszkaszentgyörgyi Szén-
dioxid  Nyomozók  csapatát.  A  klímaváltozás  témakörén  belül  foglalkozunk  az
energiatakarékossággal,  a  közlekedés  és  az  élelmiszerek  energiaigényével,  a  megújuló
energiaforrásokkal, javítjuk iskolánk épületének energiahatékonyságát.    



6 I s z k a s z e n t g y ö r g y i  H í r l a p 2010. November

 
Csökkentsük együtt falunk szén-dioxid szintjét!

 A faluban iskolába, postára, boltba autó helyett gyalog,
vagy biciklivel menj! 

 Ha munkába mész, akkor busszal közlekedj, vagy
összebeszélve 5-en egy autóval (visszafelé ugyan így),
így kevesebb benzint használtok! 

 A dohányzás káros az egészségre! És mások
egészségére is. Figyelmeztesd erre ismerőseidet! 

 Tévénézés  és  számítógépezés  helyett  sétálj,  kirándulj
többet a friss levegőn! 

 Minél több növényt, fát, bokrot, virágot ültetsz, annál
kisebb lesz a falunk szén-dioxid szintje! 

 Minél több cserepes virág van otthon, annál több
oxigént lélegezhetsz be! 

 Hideg időben is szellőztess otthon, hiszen te is szén-
dioxidot lehelsz ki, de figyelj oda, hogy feleslegesen ne
maradjanak nyitva ajtók, ablakok! 

 Ne égesd a villanyt, és ne folyasd a vizet feleslegesen!
Fogmosáskor sem. Inkább zuhanyozz, mint fürödj, de
csak a szükséges vízmennyiséget használd! 

 Házad szigetelésével rengeteg energiát és fűtésköltséget
spórolhatsz meg. A lakásban elég, ha 20-22 ºC-os a
hőmérséklet. Öltözz fel, ha fázol! 

 Ha megoldható tüzelj gázzal, mert a fa- és széntüzelés
több szén-dioxidot termel! De még jobb, ha megújuló
energiát használsz. 

 Csak akkora házat építs, amekkora feltétlenül
szükséges! Építs ÖKO házat vagy használj fel a ház
építésénél megújuló energiaforrásokat: geotermikus
energiát, napenergiát, szélenergiát, biomasszát!

 Tüzelj kevesebbet az udvarodban, mert így sok szén-
dioxid keletkezik! 

 Próbálj minden téren takarékoskodni: csak azt vásárold
meg, amire feltétlenül 
szükséged van!- például ruházkodásnál.

 Otthon az izzókat cseréld ki energiatakarékos izzókra!
Ne maradj fenn éjszakákig (így is spórolhatsz az
árammal)!

 A hűtőszekrényt ne nyitogasd állandóan! Csak akkor
mosogass és moss, amikor összegyűlik egy adag! Ne
használd a mosógépet, mosogatógépet félig töltve!

 Egyél minél több nyers ételt! Ha nem főzöl- és sütsz
meg mindent, akkor több vitaminhoz jut szervezeted és
energiát is spórolsz. 

 Előzd meg a betegséget! Egyél sok gyümölcsöt,
zöldséget, így nem kell gyógyszert szedned és kevesebb
gyógyszert kell gyártani! 

 Magyar termékeket és helyi élelmiszereket vegyél meg
elsősorban, mert így kisebb a szállítási költség! Tudnod
kell, hogy az élelmiszerszállító teherautók is sok szén-
dioxidot bocsátanak ki. 

 A párolás a legkímélőbb főzés. Ne égesd le az ételt,
mert az rákkeltő és szén-dioxid gáz keletkezik.
Főzéskor használj mindig fedőt! 

 Dobozos és flakonos üdítők, gyümölcslevek és
ásványvizek helyett igyál csapvizet vagy tisztított vizet,
mert így kevesebb csomagolóanyagot használsz el!

 Nagyobb csomagolású biológiailag lebomló
mosószereket vegyél! Olyan élelmiszereket vásárolj,
amelyeken nincs felesleges csomagolóanyag! 

 A hulladékokat szelektíven gyűjtsd, mert az
újrahasznosított termékek előállítása olcsóbb 
és természetkímélőbb! Ismerőseidet is a szelektív 
hulladékgyűjtésre ösztönözd!

 Vásárláskor ne nejlonzacskót, hanem textilszatyrot
vigyél magaddal, amelyet többször felhasználhatsz,
majd otthon kimoshatsz! 

 Az elromlott tárgyakat, eszközöket próbáld először
megjavítani, megjavíttatni a kidobás helyett! 

 Ajándékba kacatokat, felesleges dolgokat ne vegyél! Ne
csomagolj be minden ajándékot, mert ez papírpazarlás! 

 A kinőtt, jó állapotban levő ruhákat, nem használt
játékokat, használható bútorokat, babagondozási
cikkeket juttasd el olyan helyekre, ahol szívesen
fogadják! Így segíthetsz a rászoruló embereken és
kevesebb, új terméket kell előállítani. 

A szén-dioxid csökkentése közös célunk. Környezetünk levegőjét óvjuk
mindannyian!

Iszkaszentgyörgyi Szén-dioxid Nyomozók

Amit megvalósítottunk:
Falunk közintézményeibe, hirdetőtábláira és Mohán környezetkímélő közlekedésre
felhívó plakátokat raktunk ki. Facsemetét ültettünk a József  Attila utca melletti új parkba.

Kissné Szalai Ágnes – az Iszkaszentgyörgyi Szén-dioxid Nyomozók segítő tanára

Túrázz velünk a Baglyasra!

Az Iszkaszentgyörgyi Szén-dioxid Nyomozók csapata 2010. november 13. szombatra kirándulást szervez. Találkozó a
kastélylépcsőnél 8.50-kor., a kastélylépcsőnél levő buszmegállótól 9.00 órakor indul a busz Bakonykútiba, onnan gyalogolunk

el a Baglyas hegy tetejére. Vissza ugyanígy. Érkezés 12.46-kor a kastélylépcsőhöz.
Öltözz rétegesen, túrázásra alkalmas cipőben gyere, hozz magaddal szendvicset, gyümölcsöt, vizet és 310 forintot a buszra.
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A 6. osztályos tanulók több iskola utáni programon vettek részt:
• Szeptember végén egyik délután Isztimérre utaztunk busszal szarvasbőgést

hallgatni. Már sötétedett, amikor szülők jöttek értünk autókkal. Volt köztünk
olyan, aki most hallott szarvasbőgést először. Nagy élményben volt részünk

• Szalonnát sütöttünk, kidobóztunk és sorversenyen vettünk részt. A hangulat
nagyon jó volt.

Kissné Szalai Ágnes - osztályfőnök

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Szülői Munkaközössége idén is megrendezi a Szülői Munkaközösségi Bált
november 13-án, szombaton, 20 órai kezdettel, melynek bevétele lehetővé teszi a tanév során a gyerekek

megajándékozását, és különböző gyerekprogramok megrendezését.
Helyszín: Művelődési Ház

A zenét Farkas Károly szolgáltatja.
Az ételeket a Szülői Munkaközösség, az italokat a büfé széles választéka biztosítja.

Belépőjegy: 500 Ft, Tombola: 100 Ft
Asztalfoglalás: Szabóné Gabi 20/393-6783

Mindenkit szeretettel várunk!
Iskolai Szülői Munkaközösség

ITKE hírek

Zöld Iszkaszentgyörgy
Az Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve pályázatot
hirdetett  közösségi  funkciójú  zöld  területek  létesítésére,
fejlesztésére  és  rehabilitációjára.  A  pályázaton
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehettek részt,
akár iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttműködve az
ország egész területéről.
Pályázni lehetett:

• közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére
vagy rehabilitációjára;

• zöldfelületeket  összekötő  útvonalak  mentén
fasorok,  pihenőhelyek,  kilátópontok  létrehozására,
vagy vonzerejük növelésére;

• esetenként  speciális  célcsoportok  (pl.
mozgáskorlátozottak)  igényeit  kielégítő  parkok
létrehozására; 

közösségi  akció keretében,  környezetbarát  módszerekkel,
közösségi használat céljából. 

Az  Iszkaszentgyörgyi  Természet-  és  Környezetvédő
Egyesület sikeresen túljutott a pályázat I. fordulóján, amikor
is  egy  ötlettervet  kellett  beadni  a  megvalósítani  kívánt
közpark létrehozásáról.
Zöld  Iszkaszentgyörgy  címet  viselő  projekt  során  a
településen szeretnénk,  ha megszületne  a  lakosság igényeit
figyelembe véve egy közösségi park, ami a helyi embereket
tükrözi  majd  vissza.  A  parképítés  célja  egyrészt,  hogy

létrehozzunk a településen egy olyan helyet, amit az itt lakók
magukénak érezhetnek,  ami róluk szól,  és a létrehozásban
főszerepet  kapnak,  hiszen  a  munkálatok  során  a  saját
ötleteiket valósíthatják meg. Másrészt pedig a projekt célja a
közösségépítés a településen élők körében, együtt dolgozik a
park létrehozásán fiatal,  felnőtt,  szülő,  gyermek.  A parkot
úgy  szeretnénk  kialakítani,  hogy  az  mindenki  számára
megfelelő  és  használható  legyen.  A  kiválasztott  terület  a
település  déli  részén  található  a  Márványkert  lakórész
szomszédságában 2300 m2-en.

A pályázat II.  fordulójára kész terveket  kell  beadni a park
létrehozásáról, felépítéséről, gondozásáról. A pályázati anyag
elkészítéséhez szeretnénk kérni a lakosság segítségét és aktív
közreműködését  is,  hiszen  mint  ahogy  írtuk,  a  park
létrejöttében  fontos  szerep  jut  a  helyi  lakosoknak,  a  helyi
igényeknek.
Az  ötletek,  vélemények,  építő  gondolatok  összegyűjtése
érdekében  2010.  november  19-én  17  órakor  lakossági
fórumot tartunk az e-Magyarország Ponton (bejárat a hátsó
udvar felől), ahol szeretnénk felvázolni, hogy milyen is lenne
az  a  park,  ami  az  iszkaszentgyörgyi  lakosokat  tükrözi.  A
sikerhez  viszont  szükségünk  van  minél  több
iszkaszentgyörgyire!  Kérjük,  jöjjenek  el,  és  mondják  el
ötleteiket!

Adó 1 %

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves iszkaszentgyörgyi lakosnak, aki az adója 1 %-ával támogatta
egyesületünket. A befolyt összeget településünk épülésére és szépülésére fordítjuk.

ITKE vezetősége
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Sporthírek

A várakozásoknak megfelelően
A  várakozásoknak  megfelelően  alakul  eddig  az
iszkaszentgyörgyi futballcsapat őszi idénye, hiszen a megyei II.
osztály  Simix  Üveg-Ásvány  csoportjának  bajnoka  esélyeshez
méltón  a  tabella  élén  áll.  Az  az  igazság,  hogy  eddig  csak  a
Felcsútnak (2-2),  az Agárdnak (3-2),  a  Tordasnak (2-1),  és  az
Ercsinek  (1-0)  sikerült  megszorítani  a  listavezetőt,  amely
jelenleg nyolc pont előnnyel vezeti a bajnokságot.
Ebben a szezonban picit át is alakult a játékoskeret, több lett a
fiatal a felnőtt csapat öltözőjében. Mivel bajnoki címe után nem
lépett  fel  az  első  osztályba  a  csapat,  a  vezetés  úgy  döntött,
bizonyítási  lehetőséget ad a fiataloknak, ezért Machata Dávid,
Zámbó Tamás, Hársádi Imre, Lázár Marcell már a felnőtt keret
tagja.
Ezzel egyidejűleg persze az edzőváltáson átesett – Sejben István
helyett  Nyusa  László  viszi  a  csapatot  -  ifjúsági  csapat

meggyengült, ezt jól mutatja, hogy a tavalyi bajnok jelenleg csak
a 9. helyen áll.
A  bajnoki  menetelés  közben  véráldozatokat  is  szenvedett  a
csapat. Időrendben haladva először Farkas Zsolt, a fiúk között
csak Mazsinak becézett csapatkapitány szenvedett keresztszalag-
szakadást, majd Tücsit, aliasz Fábián Tibort kellett megműteni,
és Zab Zoltán is szalagszakadással pihen, azaz a kezdeti húszas
keret az idény végére picit összezsugorodott.
De nemcsak a játékosok, a pálya is megsínylette a rengeteg esőt
és  a  rajta  elvégzett  munkát,  ezért  most  Kéri  József  elnök
vezérletével a legkritikusabb helyeken az alácsövezését  végzik,
amivel a vízelvezetést kívánják megoldani.
Rövidesen a régi öltöző épülete is megszépül, erre nyolc millió
forintot kapott az önkormányzattól az egyesület.

Parall Bálint
Pont úgy, mint a nagyok!

2010. október 17-én vasárnap reggel 9 órakor az iszkaszentgyörgyi focipályán sor került a Bozsik program megrendezésére. A
meccsek 3 pályán játszódtak le. A kis csapatok lelkesen rúgták a bőrt a hideg idővel nem törődve. Pont úgy, mint ahogy a nagyok
szokták. A kicsik szívvel, lélekkel küzdöttek minden egyes gólért. Gyönyörű szép támadásokat és védekezéseket láthattunk minden
egyes meccsen. Látni lehetett a gyerekeken, hogy élvezik a játékot, s mindent elkövetnek a győzelemért. Az edzők és a szülők
büszkék lehetnek játékosaikra, gyermekeikre. A meccsek végén az összes kis focista felsorakozott az eredményhirdetésre, voltak,
akik külön díjakat is kaptak.

Az itthoniak közül, akik külön díjat
kaptak:

Gárdonyi Levente, Vidermann Zoltán,
Kenyér  Gábor,  Kovács  Rajmund,
Száller  Dániel,  Pál  Patrik,  Baumann
Tamás.
Elnök-edző: Kéri József.

Frang Judit

A Sportegyesület köszöni valamennyi iszkaszentgyörgyi lakosnak, akik az adó 1 %-ával hozzájárultak az egyesület
munkájához.

Sportegyesület vezetősége
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