
2014. április 

Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 
Fogadd könnyektől harmatos dalom: 
Szívemnek már a gyász is röpke álom 

S az élet: győzelem az elmuláson. 
 

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén, 
Öröm: neked ma ablakom kitárom, 
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény! 

Virágot áraszt a vérverte árok, 
Fanyar tavasz, hadd énekellek én. 

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van 
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban! 

Juhász Gyula 
Húsvétra 

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok 

És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot 

S betölt e Húsvét majd minden reményt. 
Addig zöld ágban és piros virágban 

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van! 

Április 24-én az ókeresztény szentre, Sárkányölő Szent Györgyre emlékezünk, aki a hagyomány szerint Diocletianus római 
császár uralkodása idején szenvedett mártírhalált. Élete és legendája, amely szerint legyőzte a sárkányt és kiszabadította 

fogságából a királyleányt, csak töredékesen ismert. 

Miután személyének hitelességét a kuta-
tások nem igazolták, az illetékes pápai 
kongregáció törölte is a szentek névso-
rából. Ennek ellenére rengeteg szobor 
és szentkép idézi fel alakját, amint lo-
von ülve, kezében keresztes zászlóval 
és dárdával küzd a sárkánnyal. 
Névnapja a tavaszkezdet ünnepe a népi 
hiedelemvilágban. Hazánkban és a 
szomszéd népeknél a hosszú tél után 
ilyenkor hajtották ki először az állatokat 
a legelőre. A kihajtáshoz friss, zöld ágat 
használtak, amely a jószág gyarapodását 
hivatott elősegíteni. A marhákat sok-
szor láncon, ekevason, fejszén vagy a 
gazdasszony kötényén hajtották át, 
hogy távol tartsák tőlük a gonosz szelle-
meket. Füstöléssel is próbálták elűzni a 
rontást, a betegséget. 
Nemcsak az állatokat védték, hanem a 
házat, annak lakóit és az istállót is. Kö-
rülfüstölték az épületeket, zöld ágakat 
tűztek az ajtóra, kapura, seprűt, sót, 
gatyamadzagot raktak a bejáratok elé. 
Régi néphit szerint a Szent György 
éjszakáján összegyűjtött harmatban van 
a föld ereje, zsírja. Ebből csöppentettek 

kovászukba Szegeden az asszonyok, hogy 
kenyerük minél szebbre süljön. Zalában a 
lányok a reggeli harmatban mosakodtak, 
hogy szépek, egészségesek legyenek. 
A boszorkányok rontása ellen zöld ágakkal, 
füstöléssel, fokhagymával védekeztek. Az 
idős tiszaburai emberek szerint a banyák 
ilyenkor kint a határban, az útkereszteződé-
sekben gyülekeztek, "gyöszmékeltek", s 
ezért nem volt tanácsos a határban járkálni. 
A balmazújvárosi gazdák köleskását szórtak 
az istállótól a ház ajtajáig, hogy távol tartsák 
őket. Tiszaörsön azt tartották, hogy a tejes-
köcsögöket György-nap előtt nem szabad 
kiakasztani az istálló falára, a köcsögfára, 
mert különben nem adnak tejet a tehenek. 
A Garam menti településeken vált szokássá 
a Szent György-napi kilövés. A legények 
ilyenkor "kilőtték", azaz kikiabálták a lá-
nyok, menyecskék hibáit, akik eközben el-
bújva hallgattak. 
Időjárásjósló hiedelmek is kapcsolódtak 
Szent György napjához. Az Ipoly menti 
falvakban úgy vélték, hogy ha e nap előtt 
megszólalnak a békák, az korai tavaszt, ko-
rai nyarat jelent. 

   Szent György Napok 2014. április 26-27. 
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HÍREINK 
Iszkaszentgyörgyi borok versenye 

 
Az idei évben is megtartottuk a falunk szőlőhegyeinek 
hagyományos borversenyét február 21-én este. 20 sző-
lősgazda összesen 43 bort nevezett be: 14 vörösbor, 5 
rosé és 24 fehérbor került bírálásra. 
 
A borbírák a már jól ismert móri szakemberek voltak Sza-
bó Gyula, Frey Szabolcs és Németh Csaba személyében. 
Döntésük alapján 9 bor oklevél, 15 bor bronz, 12 bor ezüst 
és 7 bor arany minősítést kapott. 
A legjobb 4 bor kapott jutalmat: 
Deres József vegyes fehérbora 
Stamber János vegyes fehérbora 
Rapali István zweigelt vörösbora 
Panyor Tibor kékfrankos vörösbora 
 
Az idei borverseny rendhagyó módon zajlott. A borok bí-
rálása alatt a Hungarikum együttes - Mudris Anett és 
Kremniczky Géza - adott műsort, majd Azurák Mihály 
beszélt a borról "A bor titka" című verseskötetét bemutat-
va, melyből több költeményt is felolvasott Sági Ágnes. Ez a 
verseskönyv volt a legjobb 4 bor jutalma. 
A borbírák helyi kézművesek munkáit kapták ajándékba, 
hogy vigyék falunk jó hírét magukkal. 
 
Köszönöm a rendezvény támogatását Ásmány Gabriellá-
nak (kézműves szappanok), Csepi Attila bőrművesnek, 
Deli Jánosnak, Frang Józsefnek, Hungarikum együttesnek, 
Millerné Marika foltvarrónak, Németh Jánosnak, az 
Iszkom Kft. vezetőjének. 
Külön köszönöm a rendezvény támogatását Gáll Attila 
polgármester úrnak, Ampli Ferenc alpolgármester úrnak, 
valamint községünk önkormányzatának. Köszönöm a se-
gítségét és munkáját mindenkinek, aki a borverseny szerve-
zésében és lebonyolításában segített nekem. 

Szigetvári Tünde 
 

 
 
 

SZENT GYÖRGY NAPOK 
2014. ÁPRILIS 26-27. 

 
Az idei évben április 26-27-én rendezi településünk a 
Szent György Napokat. A minden évben sok helyi és más 
településekről ide látogató vendégeket vonzó rendezvény 
idén is színes, tartalmas programokkal várja a látogatókat. 
A két napos rendezvény kínálatából a következő esemé-
nyeket ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe: 
(A Szent György Napok végleges programját szórólap-
okon, a település honlapján és a faliújságokon olvashatják 
majd.) 
 
Április 26. szombat 
 

10:00 - Hivatalos megnyitó 
 Szoboravatás a Kossuth téren 
 Emlékérmek átadása a Községházán 
 Térzene 
11:00 - Sárkányölő Szent György kiállítás az IKSZT-ben 
 (óvodások, iskolások munkáiból) 
 

14:00 - Népi játékpark és népi körhinta a Kastélyban 
 Motoros bemutató 
15:00 - Mesejáték 
 Szentgyörgyi Sólymok Hagyományőrző 
 Íjászegyesület bemutatója 
16:00 - Iskolai Ki-Mit-Tud győzteseinek műsora 
17:00 - Szabad Színház előadása 
18:30 - Humor előadás 
20:00 - J.A.M Showband 
 sztárvendég: Gájer Bálint a Voice döntőse 
23:00 - Falunapi bál 
 
Április 27. vasárnap 
 

10:00 - Ünnepi istentisztelet a református templomban 
 

15:00 - Primavera Kórus fellépése a Kőszínházban 
16:00 - Helyi csoportok műsora 
16:30 - Szentgyörgy Tánccsoport és vendégeik bemutatója 
17:00 - Hungarikum együttes 
19:00 - Kudumba törzsi dobshow 
20:00 - Tábortűz, programzárás 
 

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják! 

Húsvéti istentiszteletek 
a református templomban 

 
Április 18. Nagypénteki istentisztelet 18:00 
Április 20. Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 10:30 
Április 21. Húsvéthétfői ünnepi istentisztelet 10:30 
 

Húsvéti ünnepi misék a katolikus templomban 
 
Április 17. Utolsó vacsora emlékmise, oltárfosztás 17:00 
Április 18. Kereszthódolat, Passió 17:00 
Április 19. Tűzszentelés, vízszentelés, ünnepi liturgia 20:00 
Április 20. Húsvétvasárnapi mise 9:30 
Április 21. Húsvéthétfői mise 9:30 

FELHÍVÁS! 
Régi Iszkaszentgyörgyi Hírlapokat keresünk! 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben rendelkeznek az alábbi 
lapok valamelyikével, fénymásolás erejéig juttassák el azt az 

IKSZT-be! 
A keresett lapszámok: 
1999. 1. szám, 3. szám 
2000. évi lapszámok 
2001. évi lapszámok 

Köszönjük! 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
A kastély revitalizációja 

 
Két területen is új életre kel az iszkaszentgyörgyi kastély a közeljövőben. 
A jelenlegi kastély és környezete állami tulajdonban van, az állami va-
gyont két kezelő kezeli. A kastély épületéért és az azt körülölelő 20 hek-
tárnyi francia kertért és angolparkért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt., míg a Piramitát, Kőasztalt, Kilátót is magába foglaló –hajdan az 
angol parkhoz tartozó- erdőért pedig a HM Verga Zrt. a felelős. 
Mindkét céggel jó együttműködést sikerült kialakítania önkormányza-
tunknak. Ennek eredménye az a nagy beruházás, aminek köszönhetően 
Szent György Napokra átadásra kerül a régi piramis mintájára egy új 
piramis. Az építmény környékén lesz pad, kuka, tájékoztató tábla, esőbe-
álló, tűzrakó hely a turisták számára. Ez az építkezés a HM Verga Zrt. 
2014. évi közjóléti beruházásai között szerepel. Bízunk abban, hogy a 
beruházásnak lesz még folytatása a jövőben, további rekreációs övezet 
kialakításával. Az elmúlt hónapokban a kőasztal és a kilátó környéke is 
megújult. Tengerdy Győző vezérigazgató urat és csapatát illeti a dicséret 
ezekért a fejlesztésekért. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kastély másik fenntartója, a MNV Zrt. is teljes vállszélességgel odaállt 
a Kastély hasznosításával kapcsolatos elképzelések mögé. Ari Kupsus, 
településünk díszpolgárának közvetítésével felvettük a kapcsolatot a 
finnországi Ouluban működő szakképző intézettel, aminek köszönhető-
en az iskola 16-19 éves kertészeti szakos diákjainak gyakorlati helyszíne 
a kastélypark lesz. A tanulók kertészeti munkákat fognak végezni egy 
héten keresztül szakfelügyelet és tanárok segítsége mellett. 
Célunk, hogy a Kastély barokk szárnyát alkalmassá tegyük arra, hogy ott 
fogadjuk a május 4-én érkező 24 finn diákot és a 4 kísérő tanárt, és szál-
lást biztosítsunk nekik arra az egy hétre, amíg a gyakorlatukat végzik a 
településünkön. Az MNV Zrt. részéről ez egy 15 millió Ft-os beruházást 
jelent, melynél a kivitelező az Iszkom Kft. A munkálatok már megkez-
dődtek az épületben, a tervek az MNV Zrt. megbízásából készültek 
hozzá. 

Örömteli az a tény, hogy az MNV Zrt. igazgatósága és Marjay Gyula 
igazgató úr kitüntetett figyelemmel kíséri a kastélyunk revitalizációját. A 
vagyonkezelő felmérést készíttetett a kastély jelenlegi állapotáról a jövő-
beni hasznosításhoz is. A felmérés alapján az önkormányzat megbízást 
adott a tervezőnek a cselédszárny egy része, a barokk szárny alatt lévő 
pince, valamint a kisudvar hasznosítására. A tervek alapján önkormány-
zatunk májusban indulni kíván a Norvég Alapnál kiírt pályázaton a kas-
tély hasznosítása céljából. Amennyiben nyer a pályázatunk, olyan fejlesz-
tést tudnánk elérni, ami nagy lendületet adna a Kastélyunk megmentésé-
hez, a település turisztikai vonzerejének fellendítéséhez. A tervek között 
szerepel például az, hogy a pincéből egy boráriumot alakítsunk ki, ami 
alkalmas lehet komolyabb, akár 150 fős esküvők, rendezvények megtar-
tásához is. 
Ari Kupsus jelenleg is segít abban, hogy a Kastély színes, változatos 
kulturális programok színhelye legyen. A jövőben is szívesen választja 
koncertek és alkotótáborok helyszínéül az épületet, így május 15-én 
ismét egy koncert várja a vendégeket a színházteremben. A finnországi 
Forsa település Kuhankeittäjä kórusa – alapítója id. Bogányi Tibor világ-
hírű karmester – lép színpadra településünkön. 
 

Közterek, közösségi terek megújítása 
 

2013 decemberében, a körforgalmi csomópont átadását követően fel-
újítva, restaurálva visszahelyeztük a kőkeresztet a csomópontba. Ez egy 
önkormányzati ciklusokon átívelő közterület és köztér fejlesztési folya-
mat része, amit még az elődeink kezdtek el. 
Most egy újabb állomásához érkeztünk azáltal, hogy a Szent György 

Napokra szeretnénk kialakítani a település központjában egy kegyeleti, 
körbesétálható útvonalat, ahol a Kossuth tér park részében a már koráb-
ban elkészült, most csak „felfrissített” alkotások – a Rákóczi emléktábla, 
a 48-as emlékmű, a világháborús emlékmű, az 56-os kopjafa – méltó 
emléket állítanak a magyar történelem fontos fordulópontjainak.  
De nemcsak apróbb renoválások történtek, hanem újat is alkotunk: a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lehetőségünk van elkészíteni 
településünk névadó szentjének, sárkányölő Szent György lovagnak 

lovas bronz szobrát, 
amit pedig a falu köz-
ponti helyén, a Köz-
ségháza előtti téren 
tudunk felállítani. 
Ennek a szobornak a 
leleplezésére és felava-
tására április 26-án 
délelőtt kerül sor a 
Szent György Napok 
megnyitóján. 

 
Gáll Attila 

polgármester 



2014. március 1-én tartottuk a helyi Művelődési házban a 
már hagyománnyá vált mesedélutánnal egybekötött farsan-
gi jelmezes felvonulásunkat. Nem csak a gyerekek, hanem 
mi felnőttek is nagyon vártuk ezt a napot.  A termet vidám 
bohóc figurákkal, színes füzérrel díszítettük fel, hogy ezzel 
is fokozzuk a farsangi hangulatot. A felnőttek meseelőadá-
sa után következett a jelmezes felvonulás. Az ovisok ötle-
tes, szép, egyénileg készített jelmezekben vonultak fel a 
színpadra, és bátran bemutatkoztak a közönségnek. A far-
sangra tanult vidám énekeket és verseket együtt mondták el 
a gyerekek. 

Ezután következett a táncház. A helyi fiatal néptáncosok, 
Tóth András és Nedvig Bendegúz segítségével táncolhattak 
és játszhattak a gyerekek és felnőttek egyaránt. A  rendez-
vényen sok szép tombola ajándék gyűlt össze, finom süte-
ményeket ajánlottak fel a szülők és az óvoda által készített 
vásárfia is kapós volt. 

A farsangon befolyt összeget, mely az idén kiemelkedő 
volt, a gyerekek óvodai kirándulására és különböző rendez-
vények/ Vackor hét/ lebonyolítására szeretnénk fordítani. 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvodai Szülői 
munkaközösség tagjainak és mindazoknak, akik segítettek 
bennünket, hogy ilyen jól sikerülhetett ez a nap. 

 

Az idei Március 15-i megemlékezésre a nagycsoportos gye-
rekek nagyon készültek. A huszárokról szóló dalokat és 
verseket bátran előadták. Egész héten pártákat és csákókat 
készítettek, melyeket az ünnepélyen, büszkén viseltek. 

Az óvodai beíratás tervezett időpontja 2014. évben 

2014. április 28-29. 

Április 28-án, hétfőn délelőtt, 9-12-ig 

Április 29-én, kedden délután,14-17-ig 

 

Az óvoda egyik legfontosabb programja a 2014. május 12-
16 között rendezett Vackor hét. 

Ezen a héten különböző 
délelőtti és délutáni 
program várja majd a 
gyerekeket. A délutáni 
programon, udvari népi 
játszótéri játékokkal 
játszhatnak, ezen kívül 
lesz vásárfia és finom 
lángos is. 

A Vackor hét pontos 
programját természete-
sen az óvoda faliújságán 
tekinthetik meg az ér-
deklődők. 

 

 

Tajti Bálintné 

ÓVODAI HÍREK 
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7. osztály 
1. Nedvig Boldizsár 
2. Töttő Ádám 
3. Franek Bálint 

 

8. osztály 
1. Titli Imre 
2. Magyar Lídia 
3. Petres Zsolt 

2. osztály 
1. Somogyi Sára 
2. Kiss Benigna 
3. Dénes Zoé Panna 
    Kukucska Kristóf 

3. osztály 
1. Szász Katalin 
2. Horváth Eszter 
3. Kotsis Enikő 
 

4. osztály 
1. Szahajda Réka 
2. Nagy Tamara 
3. Tóth Gergő 

ISKOLAI HÍREK 

Február 14-én tartottuk farsangi 
jelmezbálunkat. A nyolcadik osz-
tályosok ezúttal rockyval nyitották 
meg a bált. A jelmezverseny során 
több tucat ötletes maskarát látha-
tott a közönség. Néhány osztály 
közös produkcióval rukkolt ki. A 
negyedik osztályosok ősemberek-
nek öltöztek. Az ötödikesek a 
Twist Oliverrel, a hetedikesek vi-
dám Hófehérke jelenettel léptek 
színre. Nagy sikere volt a pedagó-
gusok pomponos táncának is.  A 
büfében a szülőknek köszönhetően 
finomabbnál finomabb sütiket 
vásárolhattunk.  
 

Március 4-én az iskola több osztálya ellátogatott Mohára a tikve-
rőzésre. Most szerencsére sokkal jobb idő volt, mint tavaly. Jó 
volt újra látni a szalmatörököt, a kormozó bohócokat, a kémény-
seprőt és a tojásszedő „lányokat”. Ezen a napon fehér ember 
nem távozhatott Moháról. Mi is koromfeketén értünk haza. Ezt 
persze nagyon élveztük. Remélem jövőre is elmegyünk! 

Szahajda Réka 4. o.  

Ebben a tanévben a  március 15-ei ünnepségen  az  5. osztály 
tanulói szerepeltek.  Méltóképpen, színvonalas műsorral emlé-
keztünk a márciusi ifjakra. 

Március 17-én és 24-én játékos foglalkozásra hívtuk a nagycso-
portos óvodásokat. Megismerkedhettek az iskolával, a leendő 
osztálytermükkel és a tanító nénikkel. 
 

Az  5. osztályos tanulók részt vesznek egy 11 európai orszá-
got átölelő projectben melynek címe: Hands on Europe; 
Kezek  Európán. 
Postai  úton és interneten keresztül tartjuk a kapcsolatot a külföl-
di diákokkal. Készítettünk kézzel festve tenyérlenyomatokat a 
magyar zászló színeiből. Hazánkról egy angol és magyar nyelvű 
ismertetőt  valamint a „SZIA” köszönés minden nyelven szere-
pel majd egy közös poszteren.  
Május első hetére minden ország iskolájába megérkezik a külön-
böző tenyérlenyomatokat, az országokat bemutató flashcard-
okat  és a posztert tartalmazó boríték.  
Izgatottan várjuk! 

A Fejér Megyei Hírlap Ladik médiavetélkedő II. fordulójába 
jutott a MédiaFalók csapat. Tagjai: Cseh Angéla és Veréb Dori-
na 8.osztályos, Mester Petra, Plesér Zsófia, Rehák Dániel 7. osz-
tályos tanulók 
 

A Szent György Napok alkalmából versmondó versenyt rende-
zünk Nemes Nagy Ágnes verseiből 2014.április 16-án 14 órakor 
 

A MADARAK és FÁK NAPJA május 10-e. Rajzversennyel és 
környezetismereti totóval emlékezünk. 
 

VERSENYEREDMÉNYEK 
Alsós szövegértési verseny 

 
 
 
 
 
 
 

Az alsósok kidobó versenyén nagyon sportszerű, izgalmas 
mérkőzések után, a papírformának megfelelő eredmények 
születtek: 

I. 4. osztály, II. 3. osztály, III. 2. osztály, IV. 1. osztály 
 

A 2014. évi kémia házi verseny eredménye 
 

 

 

 

 

Összeállították: Cseh Ildikó, Fülöpné Nagy Anikó, Geleszné 
Czimmer Brigitta, Kissné Szalai Ágnes 

 ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP               5 



CIVIL HÍREK 
ITKE hírek 

 
Nyuszifutás 
2014.04.21-én, húsvét hétfőn 15:30-kor ismét megrendezzük 
hagyományos Nyuszifutásunkat. Idén is lesz futás, tojás keresés 
szalmakazalban, meglepetés műsor illetve a fiúk is meglocsolják 
majd a lányokat.  
A részletekről falunk és egyesületünk honlapján, illetve a kihelye-
zett plakátokról értesülhetnek. 
 

          
 

Fotópályázat 
Az ITKE hagyományteremtő szándékkal tavaszi fotópályázatot 
hirdet „Minden, ami Iszkaszentgyörgy, avagy kapjuk len-
csevégre lakóhelyünket!” címmel.  Pályázni lehet falunkról 
szóló, itt található vagy ide köthető, bármilyen szabadon válasz-
tott témájú (táj, növény, állat, épület stb.), egy vagy több fotóval, 
illetve akár fotómontázzsal is. Kérjük, hogy minden képhez írja-
nak egy rövid leírást: pl. miért fotózta le, mit látunk a képen, hol 
található, vagy esetleg van-e valamilyen személyes kötődése a 
képen látható témához. A fotókat 2014. május 25-ig papír ala-
pon kérjük leadni az IKSZT épületében, nyitvatartási idő alatt 
bármikor. A leadott pályaművek méretére vonatkozóan nincs 
előírás, a normál fotóméretektől (9*13-as, 10*15 stb.) egészen az 
A4-es esetleg A3-as méretig bármi lehet, a lényeg hogy a leadott 
fotó megfelelő minőségű, jól látható legyen. A fotókat rendhagyó 
módon nem feltétlenül szakmai alapon bírálnánk el, hanem a 
falunkhoz legjobban köthető, azt leginkább kifejező képeket 
szeretnénk előnyben részesíteni.  A nyerteseket díjazzuk, a győz-
tes pályaművek kiállításra kerülnek az IKSZT épületében, vala-
mint egy Iszkaszentgyörgyről szóló képeslapsorozat anyagául is 
szolgálnának majd. 
A fotópá lyáza tta l  kapcso la tban érdeklődni  az 
itkemail@gmail.com email címen lehet, ill. az www.itke.hu web-
oldalon olvashatják a részletes kiírást. 
Kirándulások 
Itt a tavasz, itt a kirándulások ideje! Már két túrán túl vagyunk, 
de nem állunk le! Szeretnénk havonta, kéthavonta egy-egy gyalog
- vagy kerékpártúra keretében bejárni Iszkaszentgyörgy környé-
két. A következő túra időpontjáról, részleteiről falunk vagy egye-
sületünk honlapján értesülhetnek. Kérjük kísérjék figyelemmel 
ezen híreinket is!  
Legutóbbi kirándulásunkról egy kis élménybeszámoló, amolyan 
kedvcsinálónak az elkövetkezőkhöz.  
A 7,5 km-es körtúra során Felső-Somosmán át elsétáltunk a 
Felsőkincsesi úttal szemben nyíló, volt külszíni bauxitbányához, 

majd az Alsó-Somosmai úton értünk vissza a Kastélyhoz. 
Az odavezető úton kellemes meglepetésként ért minket, hogy 
Deli János és párja beinvitált bennünket a présházukba és ott 
megkínáltak egy-egy pohárka borral, pálinkával.  Nagyon jól esett 
a vendégszeretetük! Ezúton is köszönjük nekik kedvességüket!  
Utunk elején ugyan elkapott minket egy-egy zápor, de készültünk 
esőkabátokkal, az égi áldásért cserébe viszont szivárványban és 
esőáztatta természetben gyönyörködhettünk. 

A felhagyott bauxitbánya területén a Felsőkincses Tanösvény 
táblái mutatták be a bánya történetét és azt, hogy a növényvilág 
hogyan hódítja vissza a bányaművelés megszűnte után az elha-
gyott területeket. A teraszos rézsűvel körbevett, bauxittól vörös 
bányarész igazán szokatlan, de egyben szép, érdekes és tanulsá-
gos látványt nyújtott.  
A kirándulásról készült képeket egyesületünk honlapján, a 
www.itke.hu oldalon találják. 
 
Madaras előadások 
2014. május 10-én 18 órától az IKSZT épületében 
„Terepmadarászat a réten” címmel Kováts Péter mutatja be a 
körülöttünk lévő mezők madarait az Amatőr Természetbúvár 
Tanoda előadássorozat második részének keretében. 
Márciusban Péter a lakásunkból, udvarunkból látható, azaz Isz-
kaszentgyörgy lakott területein előforduló madarakról beszélt 
„Nézzünk ki az ablakon! Terepmadarászat a nappaliból” címmel. 
Ki hinné, hogy ötvennél több madárfajt figyelhetünk meg anél-
kül, hogy kimozdulnánk otthonról.  Péter előadásában nem csak 
képeken láthattuk ezeket, hanem a hangjukat is hallhattuk, illetve 
jól elkülönülő külső jegyek alapján támpontokat is kaphattunk a 
madarak felismeréséhez, megkülönböztetéséhez.  
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Túrázz velünk a Baglyasra! 
 

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola az 5-8. osztályos diákoknak 2014. április 12. szombatra kirándulást szervez. 
Az 1-4. osztályos diákok csak szülői felügyelettel jöhetnek túrázni. Találkozó a kastélylépcsőnél lévő Isztimér felé elága-
zó út buszmegállójában 8.50-kor, innen indul a busz 9.00 órakor Bakonykútiba. Esős idő esetén a buszmegállóban dön-
tünk, hogy induljunk-e. Bakonykútiból indul a túra a Baglyas hegy tetejére. Vissza ugyanígy. Érkezés12.46-kor a kastély-
lépcsőhöz.  
Öltözz rétegesen, túrázásra alkalmas cipőben gyere, hozz magaddal szendvicset, gyümölcsöt, vizet, a diákigazolványodat 
és összesen 310 forintot a buszra. 

Kissné Szalai Ágnes, túravezető (tel.: 20-531-1428) 
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Kertészeti előadások az IKSZT-ben 
2014. január 30-án Szabó Gyula móri borbíró tartott elő-
adást a szőlőben végzendő munkákról és a szőlő helyes vé-
delméről, permetezéséről. Beszélt a must és a bor megfelelő 
kezeléséről, elmondva különböző hasznos tanácsokat. 

2014. február 27-én este Becse Ildikó kertészmérnök tartott 
előadást az IKSZT-ben "Dédanyáink kerti praktikái" cím-
mel arról, hogyan lehet vegyszermentesen kertészkedni. 
Elmondta, mely növényeket érdemes egymás mellé vetni, 
mert jó hatással vannak egymásra, és mivel lehet permetezni 
vegyszer nélkül. A résztvevők véleménye szerint hasznos 
információkat kaptak a vetőmagokról és a kerti praktikák-
ról. 
 

Szigetvári Tünde 
 

 

Újabb járási mentőcsoportokra számíthatunk 
veszélyhelyzetekben 

A korábbiakhoz hason-
lóan Székesfehérvár és 
Sárbogárd Járás Önkén-
tes Mentőcsoportjai is 
közös gyakorlaton vet-
tek részt március 29-én, 
S e r e g é l y e s ,  E l z a -
majorban, ahol a rend-
szerbeállításukra és a 
nemzeti minősítésükre 
került sor. Ezen aa alkal-
mon az Iszkaszentgyör-
gyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 6 tagja (Kern 
Károly, Kövecses Lász-
ló, Palkovics István, 
Bajkai István, Bajkai 
László, Hollósi Gergely) 
is képviselte településünket. 
A megmérettetése két külön helyszínen is bizonyítania kel-
lett a mentőcsoportoknak. A záró rendezvényen a megyei 
katasztrófavédelem igazgatója megköszönte a magas szak-
mai színvonalon végrehajtott munkát, továbbá kiemelte a 
gyorsaságot, hiszen valós élethelyzetekben az időtényező 
rendkívül jelentős. A járásokhoz igazodó mentőcsoportok 
létszáma tovább növekedett, amely egyet jelent az állampol-
gárok biztonságának szavatolásával. 

ÖTE 

A képekkel, hangokkal illusztrált előadás nagyon élvezetes, jól 
érthető volt. Ezért aki kedvet érez a körülöttünk lévő madárvilág 
megismeréséhez, vagy az eddig megszerzett tudásának, tapasztala-
tainkat elmélyítéséhez, azt szertettel várjuk május 10-én 18 órától 
a következő előadásra az IKSZT-be! 
 

Föld Órája 
A Föld Órája a legtöbb emberhez eljutó környezetvédő mozga-
lom, amely az erőforrásaink ésszerű felhasználására hívja fel a 
figyelmet, azon szimbolikus tettel, hogy ilyenkor egy órára a világ 
sok országában sokan lekapcsolják villanyaikat, csökkentik elekt-
romos áramfogyasztásukat, ezáltal széndioxid kibocsátásukat is.  
Az ITKE már sokadik alkalommal kapcsolódott be ezen rendez-
vénybe, idén például azáltal, hogy a Föld Órája időpontjára zseb-
lámpás éjszakai sétát szervezett a kastélyudvartól a hegyre és visz-
sza.  
A túrán több mint negyvenen vettünk részt, zömmel családok 
kisgyerekekkel, akik persze nagyon élvezték a sötétben való lám-
pás erdőjárást. Indulás előtt azért velük megbeszéltük, hogy a 
sötétben sem kell félniük semmitől, illetve mivel a Föld Órája egy 
környezetvédő figyelemfelhívás, ezért beszélgettünk velük arról is, 
hogy ők hogyan vigyáznak, hogyan vigyázhatnak a környezetükre. 
A kőasztalnál leoltottuk a lámpákat és figyeltük a gyönyörű csilla-
gos eget, a szerencsésebbek közben két hullócsillagot is láthattak.  
A kilátónál a kisebbeknek már jól esett egy kis enni- és innivaló. 
Lefele a Piramita felé jöttünk, majd a túra legmeredekebb, a picik-
nek legkalandosabb, végső útszakasza következett, de mindenki 
ügyesen leért, a kicsik közül senki nem félt, bár jó néhányan na-
gyon elfáradtak a végére. 

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtisztelték az eseményt 
jelenlétükkel, reméljük jövőre ismét együtt leszünk a Föld Órája 
idején a hegyen. Végül is a lényeg a mozgás, az együttlét, a beszél-
getés, és persze nem mellékesen addig sincs felkapcsolva a villany, 
azaz addig sem fogyasztunk elektromos áramot, és ezáltal sem 
terheljük környezetünket. 

ITKE 
www.itke.hu 



 

Kiadja: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Gáll Attila polgármester 
Szerkesztőség: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. Tel: 22/441-010, Felelős szerkesztő: Zámbóné Horváth Zsuzsa 

Nyomdai munkálatok: TQE Mérnöki Szolgáltató Kft., 8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 6. 
Nyomdavezető: Nagy Ferenc 

Megjelenik kéthavonta 650 példányban. 

Iszkaszentgyörgy Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadás 
(Tel: 22/441-010, 22/596-026, fax: 22/596-
027) 
Hétfő: 13:00 - 15:00 
Kedd: 8:00 - 12:00 
Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 17:00 
Csütörtök: - 
Péntek: 8:00 - 12:00 
 

Háziorvosi rendelés – Dr. Kisari Eszter 
(Tel: 22/440-105) 
Hétfő: 9:00 - 12:00 
Kedd: 11:00 - 13:00 
Szerda: 9:00 - 12:00 
Csütörtök: 15:00 - 17:00 
Péntek: 9:00 - 11:00 
Rendelkezésre állási idő: hétköznap 8-16 óráig. 
16 óra után és hétvégén egész nap az ügyeletre 
kell menni a betegeknek. 
 

Gyermekorvosi rendelés – Dr. Csizmazia 
Péter 
(Tel: 30/946-0330) 
Hétfő: 13:00 - 15:00 
Csütörtök: 11:00 - 13:00 

Védőnői rendelés – Gál Diána 
(Tel: 22/440-105) 
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: Kedd: 
9:00 - 11:00 
Várandós tanácsadás: Kedd: 13:00 - 15:00 
 

Fogászati rendelés – Dr. Kiss Attila 
(Tel: 22/786-960) 
Kedd: 8:00 - 14:00 
Csütörtök: 13:00 - 19:00 
 

Vérvételi lehetőség 
Csütörtök: 8:00 - 8:30 
Bejelentkezés alapján 
Időpontkérés: Ertlné Szeglet Hajnalkánál ren-
delési időben (22/440-105) 
 

Reumatológiai szakrendelés - Dr. Csiák 
Dániel 
Bejelentkezés alapján háziorvosi beutalóval 
Időpontkérés: Ertlné Szeglet Hajnalkánál ren-
delési időben (22/440-105) 
 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
(Tel: 20/293-9120) 
Hétfő: 8:00 - 12:00 Kovács-Rehócsin Gréta 
Kedd: 13:00 - 16:00 Budai Kamilla 

Csütörtök: 13:00 - 16:00 Kovács-Rehócsin Gréta 
Péntek: 8:00 - 12:00 Budai Kamilla 
 

Könyvtár nyitva tartás 
Kedd: 14:00 - 18:00 
Csütörtök: 14:00 - 18:00 
Vasárnap: 14:00 - 19:00 
 

IKSZT nyitva tartás 
(Tel: 20/249-0048) 
Kedd: 10:00 - 18:00 
Szerda: 11:00 - 18:00 
Csütörtök: 11:00 - 18:00 
Péntek: 14:00 - 21:00 
Szombat: 14:00 - 20:00 
Vasárnap: 14:00 - 19:00 
 

Tanyagondnoki busz 
(20/283-8916) 
Lendvai Katalin tanyagondnok 
 

ISZKOM Kft. - a település „mindenes” 
cége 
(20/259-7786) 
Németh János ügyvezető 

Közérdekű információk 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Ingyenes SZJA bevallás 
Április 10. 17:00 - 18:00 

IKSZT 
 

Húsvéti játszóház 
Április 12. 16:00 - 18:00 

Húsvéti képeslap, asztaldísz, dekoráció készíté-
se, játszótér, diavetítés Zámbóné Horváth Zsu-

zsával, Pinka Ildikóval és az IszKalanddal. 
A vendégeket húsvéti jótékonysági büfé várja. 

IKSZT 
 

Nyuszifutás 
Április 21. 15:30 

ITKE hagyományos programja futással, tojáske-
reséssel, locsolkodással, meglepetés program-

mal, büfével 
Részletek a honlapon és a faliújságokon 

 

Jogi tanácsadás 
Április 23. 16:00 - 18:00 

Ingyenes ügyvédi fogadóóra dr. Sziklainé Kiss 
Erzsébettel 

IKSZT 
 

Ingyenes SZJA bevallás 
Április 24. 17:00 - 18:00 

IKSZT 
 

Francia kávéház 
Április 24. 17:00 

Francia fiatal az EVS (Európai Önkéntes Szol-
gálat) keretein belül egy évet tölt Székesfehérvá-

ron és Iszkaszentgyörgyön. Az ő vezetésével 
kulturális kávéházba hívjuk a lakosságot. 

IKSZT 
 

Szent György Napok 
Április 26-27. 

Részletes program a szórólapokon, honlapon, 
faliújságokon 

 

Ingyenes SZJA bevallás 
Május 8. 17:00 - 18:00 

IKSZT 
 

Májusi játszóház 
Május 10. 16:00 - 18:00 

Saját készítésű játékok kintre és bentre, játszótér 
és diavetítés óvodásoknak és 

kisiskolásoknak. 
IKSZT 

 

„Terepmadarászat a réten” 
Madárismereti előadás 

Május 10. 18:00 
Előadó: Kováts Péter 

IKSZT 
 

Csajos klub, nem csak nőknek 
Május 13. 17:30 

Előadó: Séllei Györgyi mediátor 
IKSZT 

 

Ingyenes SZJA bevallás 
Május 15. 17:00 - 18:00 

IKSZT 
 

Baba-mama ruhabörze és bolhapiac 
Május 17. 9:00 - 13:00 

Várunk mindenkit, akinek feleslegessé váltak 
ruhái, cipői, játékai, dolgai és szeretné őket elad-

ni. 
IKSZT 

Jogi tanácsadás 
Május 21. 16:00 - 18:00 

Ingyenes ügyvédi fogadóóra dr. Sziklainé Kiss 
Erzsébettel 

IKSZT 
 

Kihívás Napja 
Május 28. 

Részletes program a faliújságokon! 
Várjuk ötleteiket, javaslataikat mozgásos ren-

dezvényekhez, keressék velük az IKSZT mun-
katársait! 

Állandó programok 

Minden kedden 15 órától 
Kötőkör 

(kötés, horgolás) 
IKSZT 

 

Hétfő, szerda, péntek 19 órától 
Aerobic 

Kastély, tornaterem 
 

Minden hétfőn 17:45-től 
Jóga, gerinctorna 
Óvoda, tornaterem 

 

Minden szerdán 17:30-tól 
Alakformáló torna 
Óvoda, tornaterem 


