
 

Nyár végi gondolatok 
Szeptemberben újra nyitja kapuit a kastélyiskola

Augusztus van. Lassan a végéhez közeledik a vakáció, a családok 
az utolsó nyaralási lehetőségüket töltik ezekben a hetekben, vagy 
már az iskolakezdésre készülnek. A kastélyiskola falai a két és fél 

hónapos csend után szeptembertől 
ismét élettel telnek meg. 
 
Júniusban 18 diák ballagott el az 
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolából. Az 
elballagott diákok mindegyike olyan 
középfokú oktatási intézményben folytat-
hatja tovább a tanulmányait, amit maga 
választott, és a jelentkezésnél az első helyen 
jelölt meg. 
 

Az évzáró ünnepség után ezen a nyáron is várta az iskola falain kívül 
program a szentgyörgyi diákokat, ahol a helyi pedagógusok vezetésével 
számos élményben lehetett része annak, aki jelentkezett azokra. A 
hagyományos iskolai tábor idén Vinyén volt, a részletes beszámolót 
következő számunkban olvashatják majd. Ezen kívül az itthon maradt 
gyerekeket az egy hetes napközis tábor várta. 
Szeptember 1-jén 8 órakor az évnyitó ünnepséggel újra elkezdődik a 
tanév, becsengetéskor elkezdődnek a tanórák a tantermekben, a 18 
elballagott diák helyébe 18 1. osztályos tanuló lép és kezdi majd 
koptatni az iskolapadot Így az iskolai létszám változatlan 143 fő marad. 
Nem minden gyereknek adatik meg, hogy ilyen szép környezetben 
töltheti a diákéveit, mint az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola diákjai. 
A Kastély épülete maga is különleges légkör teremt a tanuláshoz, ehhez 
járulnak még hozzá a természet szépségei, a fák, a növények, és alkot-
nak egy igazán meghitt és biztonságos környezetet a diákok számára. 
Nem véletlen, hogy iskolánk 3 évig viselhette az Ökoiskola címet. 
2011-ben lejárt ugyan a pályázati időszak a cím birtoklására, de 
iskolánk újra pályázik, és pályázattól függetlenül a szellemiségében 
fenntartja az ökoiskola tulajdonságokat. A tavalyi tanévben Karsai 
Andrea jóvoltából fecsketelepet hoztak létre az iskola udvarán, tervben 
van egy iskolai konyhakert kialakítása, valamint nagy hangsúlyt 
fektetnek az intézményben a szelektív hulladékgyűjtésre is (PET 
palack, használt elemek, rossz elektronikai berendezések gyűjtése, 
papírgyűjtés, vasgyűjtés a polgárőrség segítségével). 
 
 
 

A diákok a kötelező feleléseken és dolgozatírásokon kívül számos házi, 
megyei és országos versenyen is megmérettethetik tudásukat. Ezek 
eredményeit folyamatosan közöltük és közöljük is az újságban, és 
bizony büszkék lehetünk az iskolásaink teljesítményeire. 

Az iskolában nem csak a tanórák keretein belül folyik az oktató-nevelő 
munka, az órákon kívül, tanítás után is vannak foglalkozások, melyek a 
diákok fejlődését szolgálják. Művészeti oktatás keretein belül 
tanulhatnak a diákok néptáncot Gula Miklós vezetésével. A táncosok 
fejlődését figyelemmel kísérhetjük a fellépések során, illetve több 
táncosunk külföldre is kijuthatott, és ott is bemutathatta tudását. Ezen 
kívül zeneoktatás is zajlik iskolánkban, Kisné Szonn Ibolya és Nemes 
Katalin munkájának köszönhetően szolfézst, szintetizátort, zongorát 
tanulhatnak a diákok. 
Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában minden diák fontos, fontos a 
tehetséggondozás, de éppúgy fontos a felzárkóztatás, fejlesztés is. 
Ennek érdekében az iskolában fejlesztőpedagógusok is dolgoznak nap 
mint nap – logopédus, mozgásfejlesztő, látásfejlesztő, gyógypedagógus. 
Mindezeken kívül az osztályközösségek bekapcsolódnak a községi 
programokba is, részt vesznek a tájsebészet programjában, egyesületi 
eseményeken, nemzeti ünnepeken és családi ünnepségeken (Mikulás, 
Advent, betlehemezés, húsvét). 

2011. augusztus 

Gimnázium: 2 fő 

Szakközépiskola: 2 fő 

Szakképző iskola: 5 fő 

Középiskola: 8 fő 

Szakiskola: 1 fő 

Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója köszöni a fenntartó 
önkormányzatok és együttműködő partnerek munkáját, és a 
jövőben is törekedni fognak arra, hogy a jó kapcsolatok 
fennmaradjanak. 

2010/2011. tanév dicséretei: 
Nevelőtestületi dicséret: 
2. osztály: Fekete Dávid, Galántha Szabolcs, Kiss Fanni, Kocsis 
Gergő, Merényi Dominik, Nedvig Balambér, Szabó Katinka, Tarnai 
Viktória 
3. osztály: Bokor Veronika, Braun Kitti, Horváth Fanni, Pallai Lola 
4. osztály: Franek Bálint 
5. osztály: Pallai Miklós, Rechner Rebeka, Rechner Veronika 
7. osztály: Kiss Violetta 
Szaktanári dicséret: 109 tanuló 
Osztályfőnöki dicséret: 33 tanuló 

Felbontotta az iskolai társulást Moha Önkormányzata 
Az iskolai oktatást az állam részben finanszírozza, a másik részt a fenntartó önkormányzat kell, hogy fizesse. Ez Iszkaszentgyörgy esetében a 
mintegy 80 millió Ft-os összköltségből 40 millió Ft állami támogatást és 40 millió Ft önkormányzati fenntartást jelent. Tavaly azt kérte a 
település a mohai önkormányzattól, tárgyalják meg, mennyiben tudnák támogatni a közös iskolánk fenntartását, hiszen az elmúlt években 
semmilyen támogatást nem adtak. Az 1 diákra jutó költség 280 ezer Ft, Mohától 120 ezer Ft-ot kért az önkormányzat a mohai diákok után. Ezt 
az elképzelést azonban nem fogadta el a mohai testület és úgy döntöttek, hogy Székesfehérvárhoz csatlakoznak, merthogy Fehérvár nem kért 
hozzájárulást a diákok után.  
A mohai diákok továbbra is járhatnak Iszkaszentgyörgyre és jönnek is, akárcsak Csórról, Csókakőről, Kincsesbányáról, Isztimér-Gúttamásiból, 
Magyaralmásról, Sárkeresztesről és Székesfehérvárról. Az igazgatónőnek nincs kötelezettsége, hogy bárkit beiskolázzon az érintett településről, 
ezt követően lehet mérlegelni, hogy javára válik-e az iszkaszentgyörgyi iskolai közösségnek vagy sem, érdemes felvenni őt az iskolába vagy sem. 
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Híreink
Lengyel delegáció Iszkaszentgyörgyön 

Június 17-20. között 8 fős delegációt fogadtunk a lengyelországi 
Labunie-ből településünkön. A látogatás a májusi kapcsolatfelvétel 
folytatása volt. 
A hétvége alatt a lengyel vendégek is megismerkedhettek 
Iszkaszentgyörggyel, és tovább mélyülhetett az ismeretség a két 
település között egy leendő testvértelepülési együttműködés 
reményében. Az itt töltött idő alatt a delegáció a településen kívül 
kirándulást tett Tihanyban, majd egy kellemes búcsúvacsorával 
zárult a látogatás Stamber János borospincéjében. 
Bár a látogatás csak pár nap volt, az élmény és a közös találkozási 
pont a két település között annál több. A beszélgetések során már 
elkezdődtek olyan jövőbeli tervek születni, amik alapjai lehetnek a 
későbbiekben akár az iskoláink, fiataljaink, akár a táncosaink, vagy a 
sportolóink, tűzoltóink együttműködésének. 

 

Szentgyörgy nevű települések találkozója 
Június 18-án 11 Szentgyörgy nevű település 326 képviselője 
találkozott Iszkaszentgyörgyön. A szentgyörgyieken kívül 
vendégeink voltak még a lengyelországi Labunie-ből érkezett 8 fős 
delegáció, valamint az Ari Kupsus Gallery művésztelep résztvevői 
is, és természetesen a létszámot gyarapították azok az 
iszkaszentgyörgyiek is, akik kiláto-gattak a programokra. 
A délelőtt folyamán elindult a kispályás labdarúgó bajnokság, amit 
végül az Iszkaszentgyörgy I. csapata nyert, és ezzel megőrizte a 
vándorkupa birtokosi címet is. A gólkirály is az iszkaszentgyörgyi 
csapatból került ki. A focimeccsek alatt a települések képviselői Gáll 
Attila polgármester vezetésével megismerkedhettek a falunk 
intézményeivel, látnivalóival (kastélyiskola, óvoda, kőszínház, 
községháza…). 
A sétáról visszaérve délben mindenkit ebéd várt, amit a hivatal 
dolgozói, a sportegyesület, a tűzoltó egyesület és az óvoda készített, 
valamint a nyugdíjasklub asszonyai lángost sütöttek. Ebéd után a 
nagysátorban kezdetét vette a települések kulturális bemutatkozó 
műsora. dalkörök és tánccsoportok váltották egymást a színpadon. 
A legnagyobb tapsot az iszkaszentgyörgyi Szentgyörgy Tánccsoport 
fergeteges műsora kapta. A rendezvényt este utcabál zárta. 

 

Iszkaszentgyörgy és az IszKaland 
a Művészetek Völgyén 

A 2011-es Művészetek Völgye programsorozatába 

Iszkaszentgyörgy is bekapcsolódott. Július 31-én Taliándörögdön 
mutatkozott be az iszkaszentgyörgyi IszKaland ifjúsági csoport a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Mobilitás sátrában. A nap 
témája a fiatalok és az önkormányzat jó kapcsolata volt: Strukturált 
párbeszéd – döntéshozók és fiatalok, mi hogyan csináljuk? A 
pozitív példa kapcsán keresték meg az iszkaszentgyörgyi fiatalok 
csoportját, hogy meséljenek arról, hogyan tudnak együttműködni az 
önkormányzattal, miként tudnak aktív szerepet vállalni a település 
életében. 
 

Nyári napközis tábor 
Június 20-24. között napközis tábor volt az általános iskolásoknak. 
A jelentkezési határidőtől függetlenül még az első nap reggelén is 
jöttek olyanok, akik csatlakozni akartak a programokhoz, így a 
létszám a 40 főt súrolta minden nap. 
A programok változatosak voltak az 5 nap alatt. Az első nap Gál 
Diána védőnő az élménypedagógia módszereivel ismertette meg a 
gyerekeket, akik nagyon élvezték a csapatjátékokat, azokat a 
feladatokat, ahol összefogásra volt szükség. Kedden a kézügyességé 
volt a főszerep, valamint délután az ügyes rajzosok a művésztelep 
rajzóráján vehettek részt. Szerdán a családsegítő szolgálat látogatott 
el hozzánk délelőtt, délután pedig a sport kapott teret. Csütörtökön 
túráztunk a székesfehérvári Sóstói Tanösvényen. A 7,5 km-es táv és 
a nagy meleg jól kifárasztott mindenkit, de a fáradtságot enyhítette a 
túra utáni fagyi. Pénteken délután az Alba Plazaban megrendezett 
vakációnyitó gyerekprogramon vettünk részt, ahol különféle 
kézművességet és ügyességi játékot próbálhattak ki a gyerekek, 
valamint arcfestés is volt. 
A táborért köszönet a pedagógusoknak és szülőknek, akik ott 
voltak, valamint az iskolának és a polgárőröknek, hogy a 
vasgyűjtésből befolyt összeget erre a célra használhattuk fel, illetve 
köszönet az iskolai alapítványnak, hogy támogatták az utazásunkat, 
és köszönjük a sportegyesületnek, hogy rendelkezésünkre 
bocsátották a sportöltözőt és a pályát. 

 

Megrongált buszmegálló 
Eddig ismeretlen tettesek érthetetlen okból vandál módon 
megrongálták a Petőfi utcában a buszvárót 2011. július 22-én, 
pénteken. Az okozott kár 20.000 Ft feletti, így a tettes 
bűncselekményt követett el. Amennyiben többen is részt vettek a 
rongálásban, garázdaságnak számít a tettük, és rendőri intézkedésre 
számíthatnak. Kérjük a lakosokat, hogy amennyiben tudnak 
bármilyen információt a rongálásról, jelentsék azt a polgármesteri 
hivatalban. Eddigi információink szerint Beni névre hallgató 14 év 
körüli fiú volt az egyik elkövető, aki akkor piros pulóvert viselt. 
 

Dicséretes dolog 
A Kossuth utca Kincsesbányai úton túli oldalán Kovács Lászlóné 
Kati néni vezetésével pár lelkes lakó önkéntes alapon gondozásába 
vette az önkormányzat által parkosított területet. Kigyomlálták az 
ültetett növényeket és ízléses módon elrendezték azok környezetét. 
Köszönet a munkájukért, és azért, hogy tettek egy lépést a „Virágos 
Iszkaszentgyörgy” címért. 
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Önkormányzati körkép 
Beszélgetés Gáll Attila polgármesterrel

Fél év telt el az előző beszélgetésünk óta. Beszéltünk a múlt évről és a jövő 
terveiről, kilátásairól. Év elején még csak a költségvetési tervezés és annak 
jóváhagyása folyt, nem tudott konkrétumokat mondani. Mi a helyzet most az 
önkormányzat költségvetésével? 

Februárban az Önkormányzat egy feszes költségvetést fogadott el, 
mindösszesen 554 703 e Ft bevétellel és kiadással. Ez az összeg 
tartalmazza a futó pályázatok bruttó költségét, ami 262 100 e Ft. Az 
évről évre csökkenő átengedett központi adók és állami normatívák 
miközben nagyon sok település működését lehetetlenítik el, vagy éppen 
viszik csődbe, nálunk is nehézséget okoznak, hiszen kisebb 
normatívából kell működtetni azokat az intézményeket, amelyek dologi 
(rezsi) és személyi költsége az infláció miatt növekszik.  
Év elején már láttuk, és sajnos beigazolódott, hogy a pályázatok 
elbírálása miatt torlódni fognak a beruházások, ami azért rossz, mert az 
utófinanszírozás miatt az elnyert pénzösszeget hosszú hónapokkal a 
beruházás lezárása után fizetik. Most ez a helyzet állt elő: még nem 
zártuk le a belterületi gyűjtőút, a kőszínház, a régi sportöltöző felújítása 
pályázatok elszámolását, azaz még nem kaptuk meg a már kifizetett, 
ezért nekünk visszajáró 19 millió Ft-ot, miközben finanszíroznunk kell 
az IKSZT kialakítása, valamint az ISZKOM Kft. gépbeszerzési 
pályázatát. 

Rendkívüli testületi ülésen döntött a testület hitel felvételéről. Mit szolgál a felvett 
összeg, mire fordítja azt az önkormányzat? 

A testület arról döntött, hogy az önkormányzati cég pályázatához 8 és 
fél millió Ft önrészt biztosít és a Duzzogó melletti gyep, legelőre 
jelzálogjogot ad 10 millió Ft hitel és kamataira. Ez az ISZKOM Kft. 
traktor és nehéz pótkocsi, rézsűkasza beszerzéséhez vált szükségessé, 
míg az IKSZT esetében a második részszámla 20 millió Ft-os tételét 
kellett az OTP-től felvett támogatási hitelből biztosítani. Az első 
kifizetési kérelmet már mindkét pályázat esetében beadtuk és amint a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal utalja a visszakért 34 229 e 
Ft-ot, az APEH az ISZKOM-nak visszajáró 3 683 e Ft ÁFA-t, úgy 
ebből a közel 38 millió Ft-ból visszafizetjük a felvett 30 millió Ft-ot. A 
maradék pénzeket visszafordítjuk a pályázatok lezárásához. 

Amit fontos tehát hangsúlyozni, hogy ezt a hitelt nem működésre 
kellett felvennünk, még csak nem is az önrész biztosítására, hanem egy 
megnyert pályázati fejlesztés lebonyolításához. 
 
Ha már az IKSZT is szóba került, mit is takar ez a rövidítés? Mit kapnak a 
lakók ezzel a beruházással? 

A mozaikszó azt jelenti, hogy Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér. 
De talán közérthetőbb azt mondani, hogy Kultúrház. Ugyanazt a 
funkciót fogja betölteni az épület, amit a régi falusi kultúrházak: helyet 
biztosít a találkozásoknak, előadásoknak, egyesületi alkalmaknak. 
Minden korosztály számára lesznek rendezvények, hiszen a pályázatból 
bérköltségekre is tudunk fordítani, így lesz felelőse az épületnek és az 
ott zajló közösségi életnek. Ide lesz átköltöztetve a kastélyban működő 
községi könyvtár is. 
 
A kastélyban lévő Művelődési Házunk a továbbiakban is helyszíne lesz 
a báloknak, lakodalmaknak, nagyobb rendezvényeknek, de a közösségi 
életünk hétköznapjai az IKSZT-ből lesznek koordinálva, itt lesznek 
szervezve, rendezve. 

 
Zámbóné Horváth Zsuzsa

Szentgyörgyi események képekben 
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Iskolai hírek
Országos rajzverseny 3. helyezettje lett 

Rechner Rebeka 5. osztályos tanuló 
A budapesti Magyar Víziközmű Szövetség a Víz világnapja rajz-és 
irodalmi pályázatán Rechner Rebeka „Egy csepp élet, mely a világot 
jelenti” című munkájával 3. helyezést ért el. 
 

Országos versenyen vettek részt 
iszkaszentgyörgyi diákok 

Három nappal hosszabb lett az idén a tanév a 8. osztályos tanulók 
Tutajosok csapatának. Miután megnyerték a Lapot a Diákoknak! 
(Ladik) médiavetélkedő megyei döntőjét, Bakonyi Dóra, Markovics 
Dominika, Molnár Eszter, Rácz Dorottya és Tari Milán képviselték 
Fejér megyét Bonyhádon, az országos versenyen. 
Társaik már a vakációra gondolhattak, ám nekik kemény munka 
kezdődött: készülni az országos versenyre. Nem könnyű az újságírás, 
de - mint tapasztalták - az újság olvasása sem. A három nap június 16., 
17., 18. nagy élményt és izgalmat jelentett számukra. A szellemi 
megmérettetés, interjúkérdések, válaszok, fogalmazások, memóriajáték, 
sajtóműfajok, villámkérdések, helyesírási és földrajzi feladatok színes 
sokaságából állt. A dobogós helyekig ugyan nem jutottak el, de a 
csapatok pontszámai nagyon szorosan alakultak. A fantasztikus 
környezet, a programok, az élmények, amit kaptak, örökre szólnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotó: fmh.hu) 

Geleszné Czimmer Brigitta felkészítő tanár 
 

Ismét állták a sarat az iszkaszentgyörgyiek 
az angol versenyen 

Évről évre megrendezi a Hétvezér Általános Iskola a megyei 
többfordulós angol és német nyelvi versenyt. Ősszel az iskolánk 
Lightening (Villámok) csapata a 6. osztályból - Kovács András, 
Németh Petra, Sebestyén Tamás-, a 7. osztályból a The Famous Trio 
(A híres hármas) - Franek Noémi, Kiss Violetta, Rehák Szabina -, a 
Sunshine Girls (Napfény lányok) - Bernáth Lilla, Bors Renáta, Szántó 
Kamilla -, és az Egyptian Gods (Egyiptomi istenek) - Dobai Lívia, 
Fehér Anett, Nagy Petra - Deák Éva Mária tanárnő, valamint a 8. 

osztályból Fülöpné Nagy 
Anikó tanárnő vezetésével a 
Fantoms (Fantomok) - 
Molnár Eszter, Nedvig 
Bendegúz, Titli Anett - 
nevű csapatai kezdtek el 
felkészülni a versenyre. 

Az első fordulóra egy, az 
ókori Egyiptomról, 
egyiptomi királyokról, 
királynőkről és 

felfedezésekről szóló szöveget kaptunk, amit le kellett fordítanunk. 
Később elküldték a 4 oldalból álló feladatlapot, amelyet minden csapat 
készséggel töltött ki. Ha néha el is akadtunk, a felkészítő tanárunk, 
Deák Éva Mária örömmel segített nekünk. A megyei fordulóra végül a 
három hetedikes csapatunk a The Famous Trio, a Sunshine Girls és az 
Egyptian Gods jutott tovább. A megyei versenyre együtt készültünk 
ugyanabból a szövegből, amit az első fordulón kaptunk, Egyiptomból. 
A verseny helyszínén a Hétvezér Általános Iskolában a 7.-8.-as 

kategóriában versenyeztünk. Három csapatunkon kívül még három 8. 
osztályos csapattal vetélkedtünk. Beinvitáltak minket egy terembe, ahol 
az első feladatunk egy prezentáció elkészítése volt a megadott képekkel 
a diák laptopokon. Fél óra múlva a táblánál diavetítés alapján kellett 
angolul elmondanunk, amiből készültünk. Szóbotlások és kisebb 
összetévesztések árán is, de megoldottuk ezeket a feladatokat. A 
második megmérettetésen igaz-hamis állításokat, kérdéseket tettek fel, 
melyekre egy kis távirányító segítségével kellett a helyes válaszokat 
bepötyögni. Annak ellenére, hogy a másik 3 csapat már nyolcadikos 
volt és 1 év előnyük volt angoltanulásban, álltuk a sarat. Míg az 
eredményekre vártunk, előre elkészített süteménnyel, pogácsával és 
üdítőkkel vendégeltek meg minket. Az aulában végre sor került az 
eredményhirdetésre. A The Famous Trio 6., a Sunshine Girls pedig 5. 
helyezett lett. Dobogós 3. helyezést ért el az Egyptian Gods csapatunk! 
Mind nagyon élveztük magát a versenyt és az összes feladatot is. 
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk! 

Nagy Petra 7. osztályos tanuló 

Csodaszép nap a Balaton felvidéken 
Június 4-én, szombaton reggel indultunk útnak a Balaton északi 
partjára. 28 diák és 22 felnőtt várta a napsütéssel beköszöntött nap 
eseményeit. 
Először Szigligetre mentünk, ahol a várat megmászva csodálatos 
látvány tárult elénk a magasban. A várban egy hagyományőrző csoport 
érdekes bemutatót tartott, azt is megnéztük. 
Ezután az edericsi Afrika Múzeumba tértünk be, ahol számtalan ritkán 
látható állatot néztünk meg közelről életben, vagy kitömve. 
Utunk Tapolcán folytatódott. Sokan bemerészkedtek, s megcsodálták a 
Tavas-barlangot közelről, mások az Öreg-tó partján sétáltak, játszottak. 
Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza este. 

Dani Erika 

 
 

Számítástechnikai eszközök 
fejlesztése az iskolában 

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola számára számítás-technikai 
eszközök vásárlására pályázott sikerrel Önkormány-zatunk. A TIOP 
1.1.1-es fejlesztés eredményeként 8 db asztali számítógépes 
munkaállomás, 7 db gyengén látók részére kiala-kított számítógépes 
csomag és 1 db szerver szoftverrel ellátott központi (szerver) 
számítógép került beszerzésre. 
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Országra szóló sikert arattak az 
Iszkaszentgyörgyi Szén-dioxid Nyomozók! 

 
Egész éves, tervszerű munka jelentette a zálogát annak az 
országos sikernek, melyet az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 
hetedik osztályosai értek el Kissné Szalai Ágnes tanárnő 
irányítása mellett. Az osztály tagjai szén-dioxid nyomozóknak 
csaptak fel… 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felhívására 
csatlakozott az iszkaszentgyörgyi iskola hetedik osztálya is egy 
Európai Uniós programhoz, amely a klímaváltozásért felelős 
széndioxid kibocsátás elleni küzdelmet propagálta a 8-14 éves 
diákok körében. Az osztály tanulói igen eredményes szén-dioxid 
nyomozónak bizonyultak, az országos versenyben a felsősök 
közül az ország első öt csapata között végeztek. Az 
eredményhirdetést a tanév végén, a Jövő Nemzedékek 
Országgyűlési Biztosa Hivatalában tartották, ahol a nyertes 
csapatok beszámoltak az egész éves nyomozásukról. Itt az 
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola hetedikeseit Rehák Szabina, 
Kiss Violetta, Fehér Anett, Bernáth Lilla és Franek Noémi 
képviselte, s meghívták a csapatot irányító tanárt is, Kissné 
Szalai Ágnest.  

Élőszóban előadott beszámolójukból kiderült, hogy mint 
általában, a falujukban is szerepet játszik a természet 
veszélyeztetésében némelyek hanyagsága, érdektelensége. Az 
engedély nélküli fakivágással, az illegális hulladéklerakókkal itt is 
találkozni. Utóbbi veszélyességét növeli, hogy a község 
vízbázison fekszik.  

Az iszkaszentgyörgyi szén-dioxid nyomozók tervszerűen 
kezdték meg működésüket. Az általuk készített, a 
környezetkímélő közlekedésre felhívó plakátból a szomszéd 
faluba is jutott. A szén-dioxid kibocsátás csökkentését célzó 
javaslataikat a helyi újságban is közzé tették. Kortársaik 
felvilágosítását, tájékoztatását szolgálta az a műsor, melyet az 
iskolai Ki mit tud?-on adtak elő. Fát ültettek az egyik újonnan 
parkosított közterületre. 

Az iszkaszentgyörgyi széndioxid nyomozók felmérést 
készítettek diáktársaik körében, s a tíz legtöbbet internetező, 
tévéző gyereket meghívták egy túrára. A túra során aztán 
megmászták a környék legmagasabb hegycsúcsát, a Baglyast, 
egy másik kirándulásuk pedig a híres Burok völgybe vezetett. A 

túrák edzésnek sem voltak utolsók, s addig sem használtak 
villanyáramot, amely ugyan tiszta energia, az előállítása azonban 
mégis gyakran jár széndioxid kibocsátással. 

A program hivatalosan lezárult, de nem ért véget nyomozóink 
működése, akik többek közt elhatározták: ezentúl előnyben 
részesítik a gyaloglást és a kerékpározást, illetve a helyben 
készült termékeket. Szelektíven gyűjtik a hulladékot, és másokat 
is arra biztatnak: tüzelés helyett komposztálják inkább a kerti 
hulladékot.  

 

Sikeres munkát végeztek a hetedik osztály tagjai 
Kissné Szalai Ágnes irányításával. 
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Ötven év után – Arany Diploma 
Interjú Kis Károly Arany Diplomás pedagógussal 

 
Elgondolkodtató, hogy milyen mélyen érző, mennyi alázattal 
bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül magára vállalja azt 
a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedék oktatása-nevelése 
jár. Aki megtiszteltetésnek és nem napi nyűgnek, nem 
megélhetést biztosító munkának fogja fel a gyermeknevelést. 
Mindannyian ilyen pedagógusok szeretnénk lenni, amikor 
kikerülünk a főiskoláról, egyetemről. Aztán vagy sikerül, vagy 
nem. Mert a hétköznapok gondja-baja gyakran elfeledteti velünk 
eredeti álmainkat. 
 
Mi volt az, ami a pedagóguspálya felé terelte a sorsod? 
A csodálatos tanáraim, akik kiválóan képzett szakemberek voltak, és 
akik életre szóló erkölcsi mintát adtak nekem. Nem csak a szakmai 
tudásukat adták át az általuk tanított tantárgyból, hanem mindazokat az 
emberi értékeket, melyek erkölcsi mintául szolgáltak. Nem titkolták 
érzelmeiket, és bátran kifejezésre juttatták hazaszeretetüket is, ami az 
életpályám során minta volt számomra. Természetesen hasonló módon 
voltak példaként előttem a szüleim, akik egyszerű emberekként nagy 
szeretettel, de szigorú elvárásokkal neveltek kötelességtudatra és 
becsületre. Mondhatom, hogy az anyatejjel szívtam magamba a magyar 
öntudatot. Szüleim az a generáció, akik átélték a két világháború 
borzalmait és Magyarország feldarabolását. Ők ezt sosem tudták 
elfelejteni, kisgyermek korom óta erről beszéltek. A magyar nép 
szeretetéről, tisztességéről, arról, hogy magyarok vagyunk. 
 

Miként alakult a pályafutásod, milyen főbb állomások voltak az 
öt évtized alatt? 
Gyakorlatilag három jelentős időszaka volt a pályámnak. A pázmándi, a 
velencei, és az iszkaszentgyörgyi évek. Pázmándon voltam pályakezdő, 
gyakorló tanítóként 1960. augusztus 1-től. Akkor még nagy létszámú 
tanulócsoportok voltak és a kevés tanterem miatt délelőtti és délutáni 
hetenkénti váltással járt az alsó és felső tagozat iskolába. Felfigyeltem 
arra, hogy minden osztályban vannak kiemelkedően tehetségesek, 
akikkel törődni kell. A gyerekek, szülők és tanárok a legnagyobb 
bizalommal, tisztelettel voltak egymás iránt. Akkor még, kevés pénzért 
dolgoztunk, és sokszor helyettesítettünk szívességből is, ha a helyzet 
úgy adódott. Nagyon ritka volt az egyéni törtetés, főleg anyagi 
értelemben. Persze a társadalom sem volt anyagias, más értékrendszer 
uralkodott. A Velencén eltöltött esztendők voltak a legmeg-
határozóbbak szakmai fejlődésemre. Az általános iskola és a 
szakközépiskola közös igazgatással, negyvenfős tantestülettel, pár-
huzamos osztályokkal dolgozott. A nevelőtestületben a volt tanáraim 
nagy szeretettel fogadtak A kollégák közötti kapcsolatot hihetetlen 
szeretet és egymás iránti bizalom, segítőkészség jellemezte. Mindig 
mindenki számíthatott a másikra. Természetes volt, hogy egymást 
segítettük! A tanítás után gyakran töltöttük együtt a szabadidőnket. 
Abban az időben nagyon jól kiépített szakmai továbbképzési és 
felügyeleti rendszer volt, ami biztonságot, támpontot jelentett a 
munkánk során. Testnevelő tanárként öröm volt, hogy a nagy gyermek 
létszámból, szinte minden sportágban voltak kiemelkedő egyéni 
teljesítmények és csapatok. Az ő fejlesztésük érdekében nagyon sok 
időt fordítottam a délutáni edzésekre, sportfoglalkozásokra. 
Tornatermünk is volt. Ritkán fordult elő, hogy délután 6 óra előtt 
értem haza. Az akkori diákolimpiákon sok sikert értek el tanítványaim. 
Iskolánk bázis-iskola volt, ami azt jelentette, hogy a pedagógusok 
szakmai továbbképzését Velencén tartották. Én a testnevelők 
munkaközösségének tartottam bemutató órákat és előadásokat. 1973 
őszén a Székesfehérvári Járási Hivatal Művelődési Osztályára neveztek 
ki általános tanulmányi felügyelőnek, de tekintettel arra, hogy a 8. 
osztály osztályfőnöke voltam, a tanév végéig kijártam tanítani is. A 
járáshoz akkor 51 iskola tartozott. Feladatköröm az igazgatók mun-
kájának ellenőrzése, és a szakfelügyelők munkájának koordinálása volt, 
összegező vizsgálatok esetén. Iszkaszentgyörgyre 1981 júliusában 
neveztek ki igazgatónak. A község vezetői és tanácstagjai olyan meleg 

szeretettel fogadtak, amivel addig még sehol sem találkoztam. Olyan 
tantestületet „örököltem” elődömtől, melyben a pedagógusok szakmai 
munkájukat jól és szervezetten végezték. Többen közülük kiemelkedő 
tanító, tanár egyéniségek voltak. Ezeket az értékeket megtartva kellett a 
tárgyi feltételek javításával még jobb eredményeket elérni. Később már 
az volt a cél, hogy olyan színvonalon kell dolgoznunk, hogy a városi 
iskolákkal azonos szinten legyünk. Megjegyzem, hogy a számítás-
technikai oktatás bevezetésével megelőztük az összes általános iskolát. 
A tehetséggondozásban is kiemelkedő eredményekről tudunk számot 
adni. A rendszerváltást követő években olyan törvényi módosítások 
történtek az oktatásban, ami elindított olyan folyamatokat az egész 
országban, aminek negatívumai napjainkban már jól érzékelhetőek. 
Nagyon remélem, hogy hamarosan kormány szinten olyan intézkedé-
sek történnek, amik az általános morális helyzetet a társadalom minden 
szintjén, így az iskolai oktatásban is helyreállítja. 
 

Volt-e konkrétan megfogalmazható hitvallása a pályádnak, mi az, 
amit esetleg mindenek fölé helyeztél?  
Mindig azt tartottam szem előtt, hogy ahol tudok, ott segítsek. Ha 
pedig nem tudok segíteni akkor legalább ne gátoljam az illetőt. 
Tanítványaimat úgy tanítottam, neveltem, mintha a saját gyermekeim 
lennének. Egyforma szeretettel, tisztelettel, szigorral és követelmény-
támasztással. Teljesen összeférhetetlen gondolatnak tartom, amikor 
pedagógusról valaki úgy vélekedik, hogy rosszat akar valamelyik 
tanítványának. Ilyent soha, senkinél sem tapasztaltam. Részemről el-
képzelhetetlen, hogy pedagógusként bármelyik rám bízott gyereknek 
ne a legjobbat akarjam. Minden tanító, tanár abban érdekelt, hogy 
tanítványai minél sikeresebbek legyenek. A szülő számára is az a 
fontos, hogy gyermeke olyan viselkedést, munkafegyelmet sajátítson el, 
ami erkölcsös és sikeres. 
 

A szakmai tevékenység mellett közéleti szerepvállalásod is 
jelentős időszakot ölel fel.  
A községbe kerülésemet követően egy társadalmi-politikai megbízatást 
is felkínáltak, amit végül el is vállaltam. Olyan nagyszerű emberrel 
dolgozhattam együtt, mint a falu akkori vezetője Ampli László. 
Hihetetlen jóindulattal tudott a közösség minden rétegéhez szólni, és 
tudta becsülni azokat, akik a községért dolgoztak. Mindvégig támogatta 
az én munkámat is, a személyes együttműködésünknek volt köszön-
hető például, hogy az iskola tornaszobáját a régi moziterem át-
építésével a Művelődési házban alakítsuk ki és kezdjük el az 
iskolaépület fűtéskorszerűsítését. A legnagyobb beruházás az 1985-90-
ig tartó kastélyfelújítás, melyhez 50 millió forint támogatást sikerült a 
Megyei Tanácstól igényelni megyei tanácstagunk Szabóné Miklós 
Eszter kolléganőnk ügyes, érzelem-gazdag felszólalásával. Az iskolai 
gyermeklétszám csökkenését szerettem volna mindenképpen meg-
előzni azzal, hogy a mai virág utcák helyén lévő egykori területet a 
javaslatomra a falu vezetése felparcellázta. A cél az volt, hogy tartsuk 
helyben a fiatalokat, és az iskolai és óvodai dolgozók relatíve olcsóbban 
juthassanak építési telekhez. Ez egy nagyon pozitív döntés volt a 
tanácstagok részéről abban az időben. 
 

Aktív, mozgalmas évtizedek után vonultál nyugdíjba. Miként 
telnek a hétköznapok? 
Az aktív tanítást követően, az U6-U11-es korosztályok labdarúgó 
edzései és Bozsik tornái jelentették az átmenetet. Nagyon sok örömben 
volt részem, minden edzés és torna élmény volt. Nagyon sok 
tehetséges gyermek van ezekben a korosztályokban. Fel fog támadni a 
„Magyar Foci”! Napjainkban már elsősorban a ház körüli teendőkkel 
megy el a legtöbb időm és ünnepnapjaim azok, amikor három 
unokámmal együtt lehetek. Valamennyi volt tanítványomnak és 
családjuknak azt kívánom, hogy békében, jó egészséggel gyarapodjanak 
szeretetben, örömökben és sikerekben! 
 

(gke)
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Elismerés az erdélyi Gyaluról 

 

Iszkaszentgyörgy számos testvérkapcsolattal büszkélked-
het, melyek közül a legrégebbi a romániai Gyaluval kötött 
együttműködés. A két település közötti baráti kapcsolat 
elindítója, hat éven keresztül motorja és támogatója 
Benedek Imre Iszkaszentgyörgy egykori polgármestere 
volt. Hans Peter Adank svájci üzletember után Ő a 
második olyan külföldi állampolgár, akit a közelmúltban 
Gyalu község Díszpolgára címmel tüntettek ki. Kevesen 
tudják, de Benedek Imre egy korábbi elismerésben is 
részesült már. A gyalui RMDSZ választmánya tiszteletbeli 
elnöknek választotta. Ennek apropóján kértem a volt 
polgármester urat, hogy elevenítse fel számunkra az 
együttműködés kezdeteit.  

 

„Úgy gondolom, hogy a személyemnek címzett Díszpolgári 
elismerés az 1998-2002 közötti testületi tagoknak és a község 
lakóinak egyaránt szól, hiszen ez közös döntés, és megvalósítás 
eredménye volt. A történet röviden ott kezdődött, hogy 2000-
ben Fejér és Kolozs megye együttműködési megállapodást írt 
alá. Ez alkalomból, Fejér megyéből számos település 
polgármestere ment ki azzal a céllal, hogy testvérkapcsolatot 
keressen. Én magam Gyalura kerültem. Megismerhettem, 
megtapasztalhattam azt, hogy egy 10.000 fős településen miként 
él alig ezer fő magyar ember. Nem volt kérdés számomra, hogy 
a testületünknek azt fogom javasolni, hogy Gyaluval vegyük fel 
és mélyítsük el a kapcsolatot. Azt tartottam szem előtt, hogy 
tekintettel az arányokra, itt sokkal nagyobb a segítség értéke, 
mint egy olyan településen, ahol többségben vannak a 
magyarok. 2000-ben elindult a kapcsolat, amit két év múlva 
Szent György Napokon aláírással deklaráltunk. Ez a kapcsolat 
jövőre lesz 10 éves. Az ottani magyarok nagyon hálásak voltak, 
hiszen elmondásuk szerint helyzetük, megítélésük érezhetően 
javult. Az első hat év során nagyon aktív, szoros együttműködés 
jellemezte a két település kapcsolatát. Sokat tanultak tőlünk. 
Tanulmányozták az önkormányzati rendszerünket, a támogatási, 
működési mechanizmusunkat, ismerkedtek a 
közigazgatásunkkal. Számos nálunk szerzett tapasztalatot 
beépítettek a saját működésükbe.  

Személyes célom volt, hogy az iszkaszentgyörgyi iskolások a 

nyolc év tanulmányuk során legalább egyszer jussanak el 
Erdélybe és emellett a kulturális, sport és személyes kapcsolatok 
is megfelelő módon fejlődjenek. A hat év során számos alkalom 
volt a tapasztalatcserére, a jó hangulatú, tartalmas találkozókra, 
úgy Iszkaszentgyörgyön mint Gyaluban. 

Természetesen az évek során számos életre szóló barátságok 
születtek, sokan a mai napig ápolják a kapcsolatokat. A jövő év 
jubileum esztendő lesz a két község együttműködésében. Bízom 
benne, hogy a létrejött és jól működő partneri viszony tovább 
bővül, a régi ismeretségek megerősödnek és mellettük, az ő 
példáikon keresztül újak szövődnek majd.” 

Idézet a méltatásból a díszpolgári cím átadásakor:  
„Benedek Imre mint olyan személyiség kinek különös érdemei vannak 
helységünk külföldi megítélésében és elismerésében, és mint olyan személy, 
akinek komoly érdemei vannak településünk fejlődésében. Benedek Imre 
kezdeményezte a két település partnerszerződésének megkötését, 
szorgalmazta a folyamatos gazdasági, egyházi, kulturális, sport, a román 
és magyar fiatalok valamint a két település családjai közötti baráti 
kapcsolatok kialakulását és ápolását. A gyalui polgármester 
nagymértékben alkalmazott a község fejlődésében olyan ötleteket, melyeket 
iszkaszentgyörgyi tartózkodásai alatt tapasztalt. Ezen elévülhetetlen 
érdemek elismerése képen a gyalui tanács 52/2011 számú határozatában 
ítélte oda Benedek Imrének Iszkaszentgyörgy volt polgármesterének a 
díszpolgári címet.” 
 
Idézet a méltatásból a gyalui RMDSZ tiszteletbeli elnöke cím 
átadásakor: 
„Benedek Imrében a gyalui magyarság azt a nemes lelkű anyaországi 
személyt ismerte meg, aki nem szégyellte felkarolni és segíteni azt a 
közösséget, ahol a legnagyobb szükségét látta ennek. Érezze minden 
jóérzésű iszkaszentgyörgyi lakos egy picit magáénak is ezt az elismerést, 
arra gondolva hogy a szimbolikus híd melyet Benedek Imre úr konok 
hozzáállással épített a két Magyar közösség között sokkal időállóbb mint 
lehet gondolni és ez olyan szellemi táplálékot nyújtott közösségünknek 
amely ismét büszkévé tett magyarságunkra.”  
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