Falumegújítási díjat kapott Iszkaszentgyörgy
A Belügyminiszter és a Vidékfejlesztési Miniszter által
közösen meghirdetett Magyarországi Falumegújítási
Díj 2013. pályázaton a falumegújítás több területén
elért kiemelkedő teljesítménye alapján díjat kapott a
Fejér megyei Iszkaszentgyörgy.
A "Jobban élni" mottóval meghirdetett pályázatnál a pályázatot meghirdetők célja az volt, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe állítsák“ azokat a települési
közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon
végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat.
A kiírók a példák bemutatásával, az információk cseréjével
javítani kívánták a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánták érni, hogy a falumegújítás
mozgalommá szerveződjön.
A tavaly ötödik alkalommal meghirdetésre került
"Magyarországi Falumegújítási Díj" pályázat ezúttal is az
"Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapult, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.
A magyarországi pályázatnak - a hazai falufejlesztési tevékenységek elismerése mellett - az is célja volt, hogy kiválaszsza azt a települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti hazánkat az európai megmérettetésen. Ez az idei
esztendőben Komlóska település lesz.
Komlóskán kívül az országos versenyben összesen 10 település kapott díjat.
A pályázat mottója arra vonatkozó jelzés, hogy a
"gyorsabbra, magasabbra, nagyobbra" jellegű mennyiségi

2014. június

célok csak ritkán lehetnek a falusi települések sikerének receptjei. Sokkal inkább az életminőség javulása kell, hogy a
vidéki települések mindennapjainak célja legyen.
A mottónak megfelelően a pályázatok értékelése a megtett
fejlődési útra, a kiinduló helyzettel összevethető javulásra
irányult, abban az értelemben, hogy "jónak lenni jó, jobbá
válni még jobb".
A díjat a korábbi versenyen győztes Újszilváson, 2014. április 25-én adták át.
Gáll Attila
polgármester
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A több évszázados üzenet

Május 15-én ünnepeltük Claudio Monteverdi olasz barokk zeneszerző, pedagógus és
karnagy 447. születésnapját. Ő volt az az ember, aki a beszéddel kísért zenéből új műfajt
hozott létre, 1607-ben az Accademia degl’Invaghiti megbízásából komponálta az első
operáját Orfeo címmel. Az Orpheusz mítosz az egyik leggyakrabban megzenésített történet.
Orpheusz Kalliopé múzsának és Oiagrosz folyamistennek, mások szerint magának Apollónnak volt a fia. Csodálatosan szép éneke még az Alvilág urait is meglágyította.
Felesége, Eurüdiké, a folyó partján játszadozott társnőivel, futott, és nem látta a mérges
kígyót, ami megmarta, és ez a kígyómarás okozta halálát. Maga Orpheusz lantja zengő hangjában keresett vigasztalást, és egyedül bolyongva a
parton, csak Eurüdikét énekelte. Leszállt az Alvilág legsötétebb mélységeibe, és ott a félelmetes király elé járult, hogy kérlelje emberi könyörgésekre meglágyulni nem tudó szívét.
Csodálattal hallgatta az énekét Hádész palotája, még Perszephoné, az Alvilág királynéja is megenyhült. A meglágyított szívek végül megkönyörültek és némi kikötéssel ugyan, de elengedték Eurüdikét. Megpróbáltatások sora ezzel még nem ért véget, de a mi szempontunkból most
ragadnám meg a lehetőséget, hogy Monteverdi kódolt üzenetét a magam szemszögéből érthetővé tegyem.
Az ének a művészet megtestesítője, amely a legnagyobb fájdalmunk kifejezésekor az egyetlen fegyver a küzdelmünkben. Megragadja az emberi könyörgésekre meglágyulni nem tudó szívét, ha kell az alvilágban.
Még egy kód:
Művészet: zene, mozgás, képzőművészet…
Érzelmek: szellemi táplálék, amely nélkül a lélek elsorvad.
Alvilág: a míves kultúrától távolabb eső hely és esemény (nem távolság).
Hádész: aki, még az érzelmi táplálék híján van.
A több évszázados üzenet summája: a Föld forog, az emberi civilizáció fejlődik, de a szellemi táplálék minőségének igénye nem változik.
Gula Miklós

Hol van Iszkaszentgyörgy?
Egy törékeny 15 éves iszkaszentgyörgyi kislány Szajkó Liliána, aki mesterien tud bánni póni lovaival. Lovak iránti szeretete természetes, hiszen születése óta közöttük él. Édesanyja, Jámbor Irén lovagol, kinek testvére Jámbor Vilmos fogathajtó. Kisbéren a Lovas Egyesület alapító tagjai. Lili édesapja, Szajkó Ferenc díjugratóból lett fogathajtó. Mindhárman többször országos (1-es fogathajtó magyar bajnok) és nemzetközi versenyen is dobogóra állhattak. Liliána sportja szinte családi vállalkozás, kis támogatást kap az UNIQA Biztosítótól, akinek 2014-ben sportnagykövete lett. Minden
fillér, amit a szülők gyermekük tanítására és a versenyekre áldoznak, jó befektetés.
Lili 6 évesen a fogathajtást választotta. 8 évesen már komoly versenyen vett részt.
A fogathajtás 3 részből áll. Az első a Díjhajtás, a második a Maraton, harmadik az Akadályhajtás. A versenyeken segítői a szülei, Irén és Ferenc.
Liliána edzője Udvari Zoltán, aki Bozsik József (fogathajtó világbajnok) segédhajtója volt 15 évig. Mondhatnánk, hogy így aztán könnyű! De dolgozni Lilinek kell! Megfogadni a tanácsokat, az utasításokat végrehajtani és azt csinálni, amit edzője és segítői mondanak.
És még ott van a póni! Nem könnyű egy állatot úgy irányítani, hogy szót is fogadjon gazdájának. Lilinek 4 pónija van. Rubennel a szabadtéri, Koppánnyal a fedeles versenypályákon dolgoznak együtt. Erosz és Angelo fiatal pónik, most folyik versenyekre való felkészítésük.
Lili mind amellett hogy kitűnő tanuló, az összes szabadidejét a lovai mellett tölti, velük gyakorol. A kocsikkal úgy kell manőverezni a pályákon, hogy
az akadályok a helyükön maradjanak. Ez már csak azért sem könnyű, mert más a kocsi a Díjhajtáson és más a Maraton hajtásnál. Verseny előtt nem
lehet a pályát kipróbálni, mint a FORMA-1-en. Végig lehet sétálni, aztán fejben memorizálni, hogy melyik kanyar hány fokos ívben hajlik, stb. Ebben
segítenek szülei, akik segédhajtóként mindig jó tanácsokkal látják el.
Aztán jön a rajt. A spíker bemondja: Díjhajtás következő versenyzője Ruben nevű pónival Szajkó Liliána Iszkaszentgyörgy. S az emberek megkérdezik: hol van Iszkaszentgyörgy?
Lili büszkém mutatja a sok-sok serleget, a lovak díjszalagjait, mind a versenyeken elért eredményeinek jutalma. Nincs a lakásban üres polc, vitrin, ami
ne lenne tele velük, hiszen ott vannak Anyáé és Apáé is.
Arra a kérdésre, hogy melyik eredményére a legbüszkébb, Lili többet is említ:
2010. Zánka, Országos Bajnokságon ezüstérem
2010. Vecsés, Világkupa 5. helyezés
2011. Izsák, Országos Bajnokságon bronzérem
2012. Wienerneustadt Európa Bajnokság
Maraton 2.hely Összetett 5.hely
2013. Kisbér Magyar Bajnokság Döntő 1.hely
2013. Szilvásvárad Európa Bajnokság
Maraton 2.hely Összetett 8.hely
2014. Tolna-Mözs OB 1. forduló Díjhajtás 1.hely
Maraton 1.hely Akadály 2.hely Összetett 2.hely
Ebben az évben a legnagyobb nemzetközi versenyt
rendezik meg a hajtók részére, ez a Fogathajtó Európa
Bajnokság. Helyszín Lengyelország. Lili célja, hogy az
Európa Bajnokságra utazó magyar csapat tagja legyen,

és eredményesen szerepeljen.
Szeretnénk drukkolni! Hajrá Lili! Hajrá Iszkaszentgyörgy!
Kövecsesné Zóka Erzsébet

ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Településbiztonság

A két decemberi és egy januári betörést követően az Önkormányzat képviselőtestülete a Székesfehérvári Rendőrkapitánysággal közösen áttekintette a település közbiztonsági
helyzetét. Bár a Kapitányság még ezen betörések mellett is
a legbiztonságosabb Fejér megyei települések közé sorolja
Iszkaszentgyörgyöt, a Testület úgy döntött, hogy a településekre bevezető utak mentén kamerákat szereltet önerőből. Összesen 6 kamera került felszerelésre, a bejövő, aszfaltos utak mentén és a Kossuth térre. A kamerák beüzemelése folyamatban van.

886 Ft-os pálya árának 30%-át kellett önrészként megfizetni, a többi TAO támogatás volt.
Az MLSZ által közbeszerzéssel kiválasztott DEVEX Kft. a

LED-es világítással, kerítéssel, palánkkal, térköves járdával,
30 fős lelátóval ellátott pályát 30 nap alatt készítette el és
átadására a hétvégén került sor.

Épül az iszkaszentgyörgyi tájház
Az Önkormányzat Képviselő Testülete attól a szándéktól
vezérelve, hogy bemutathatóvá tegye az iszkaszentgyörgyi
paraszti kultúrát az elkövetkező nemzedékeknek, évekkel
ezelőtt megvásárolta a Rákóczi utca elején lévő ún. Rakkféle házat. Az Önkormányzat az Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesülettel szerződést kötött a tájház kialakítására és működtetésére. Az IKSZE
pályázott és egy sikertelen próbálkozást követően a legutóbbi pályázati kiíráson már sikerrel vette az akadályt: 15
millió Ft-ot nyert a tájház kivitelezésére. Reményeink szerint ez év végére a tájház elkészül és új értékkel gyarapodik
településünk!

A kamerák sajnos nem védenek meg a rossz szándékú emberektől. Az elmúlt napokban is előfordult egy idős aszszony sérelmére elkövetett trükkös lopás. Tisztelettel kérek
mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, egymás értékeire, ha
gyanús, ismeretlen gépjárműveket látunk, jegyezzük fel a
rendszámot. Az Iszkaszentgyörgyi Polgárőrség is kéri, hogy
aki teheti, támogassa az egyesület munkáját.

Műfüves labdarúgó kispálya
A település Képviselő Testülete évekkel ezelőtt beadott és
nyert TAO pályázaton egy műfüves kispályát, de akkor a
30%-os önerő hiányában visszaléptünk. Tavaly tavasszal
már ismét próbálkoztunk, de nem nyertünk, míg végül az
ősszel beadott pályázatunk ismét sikeres volt! A Magyar
Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázaton a bruttó 30 635

Gáll Attila, polgármester
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ÓVODAI HÍREK

Május 8-án, a Piramis átadásán, a hegyen a mi ügyes nagycsoportosaink is énekeltek, verseltek a jelen lévő vendégeknek.

A Vackor hét délutáni nyílt programja a csütörtöki vásár és
a népi játszótéri játékok voltak.
A vásárban helyi kézművesek szép ajándéktárgyait
(pachwork, kézműves szappan, ékszerek) vásárolhattuk, a
konyhában pedig sült a ropogós lángos.

Vackor hét
Az idén is megrendeztük óvodánkban a Vackor hetet, ahol
minden nap más és más tevékenységek várták a gyerekeket.
Az első nap a „Tavasztündér” az óvodában, interaktív
gyermek műsor várta a gyerekeket. Második napra az udvarra tervezett délelőtti játékos versenyt a rossz időjárás
miatt hamarabb kellett befejezni, de még így is jót játszhattak a gyerekek.

Pénteken az IszKaland fiatalajai jöttek az óvodásokhoz
játszani, és bizony el sem akartak menni, úgy élvezték az
óvodát. Sajnos az idén az időjárás nem volt hozzánk kegyes, minden program az óvoda épületébe szorult, de a
gyerekek és a felnőttek egyaránt nagyon jól érezhették magukat ezekben a napokban.

Anyák napja, évzáró
A kis- és középső csoportban az anyák napi és évzáró ünnepséget egyben tartottuk. Minden kisgyerek nagyon ügyes
volt. A nagycsoportosok évzáró – ballagási ünnepélye
2014.05.31-én, szombaton 9 órakor színvonalas műsorral,
majd vidám süti evéssel zárta az idei óvodai szorgalmi évet.
Az óvodai kirándulást a veszprémi állatkertbe tervezzük,
melynek időpontja jó idő esetén 2014.06.25. esőnap
2014.06.27. A pontos tudnivalókról a szülők tájékoztatást
kapnak.
A szerda délelőtti nyílt napon nagy örömünkre sok szülő
részt tudott venni gyermekével együtt a közös barkácsoláson, ahol szép tavaszi díszeket készíthettek. Délután pedig
a nagycsoportosok mutatták meg Miklós bácsival, milyen
sokat tanultak az idén, milyen ügyesen néptáncolnak.

Az önkormányzat képviselő testülete az idén tavasszal pályázott az óvoda bővítésére, a negyedik csoport létrehozására. Sajnos ez a pályázat nem nyert, így jelenleg három
csoportban kell elférnünk. Az április végi óvodai beíratás
után látható, hogy az óvodában mindhárom csoport létszáma 28-30 fő lesz. Bízunk az újabb pályázati kiírásban és
nyertes pályázatban, hogy a zsúfoltság megszűntethető
legyen.
Vackor Óvoda dolgozói
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ISKOLAI HÍREK
Alsó tagozatos matematika verseny eredményei:
2. osztály
1. Somogyi Sára
2. Kálmán Luca,
Kiss Benigna
3. Kukucska Kristóf

3. osztály
1. Pallai Dániel
2. Szász Katalin
3. Gáll Tóbiás

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

2014. április 3-án egy angol-magyar színház járt nálunk. Nekik köszönhetően megismerkedhettek a gyerekek Kisvakonddal és barátaival,
Rumcájsszal és Csibészkével, Mohával és Páfránnyal. Az interaktív mesében mindenki részt vehetett, páran még kisebb-nagyobb szerepeket is
kaptak.
Nemes Nagy Ágnes Szavalóverseny
Hagyományos Szent György Napi szavalóversenyünket tartottuk meg
április 16-án Nemes Nagy Ágnes verseiből. A szép számban résztvevő
ügyes kisdiákok közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott :
1.osztályból: Farkas Gerda, Galovics Luca, Gál Orsolya,
Kálmán Kristóf,
2.osztályból: Gáll Rebeka, Kálmán Luca, Kiss Benigna,
3.osztályból: Besenyei Dorina, Horváth Eszter, Szász Katalin,
Vörös Szintia,
4.osztályból: Jártó Benjamin, Jelinek Veronika, Nagy Tamara

A verseny
indulói
Játékdélután a 2. osztályban
2014. május 5-én a tanórák után a második osztály Játékdélutánt tartott.
A gyerekek az otthoni kedvenc játékaikat hozták be, mutatták meg egymásnak és vidáman játszottak a számukra új társasokkal. Közben gyümölcsöket és házi készítésű szörpöket, üdítőket fogyasztottak. Pillanatok alatt vidám hangulat kerekedett, mindenki nagyon élvezte a szokásostól eltérő délutánt.
Madarak és Fák napi kirándulás
Május
10-én,
szombaton az
iskola
összes
tanulója kirándulni volt. A
Kőasztalnál kis
pihenőt tartottunk,
játszottunk, beszélgettünk, majd tovább sétáltunk
az előtte pár
nappal felavatott
Piramishoz.
Anyák napi ünnepség
Május második hetében tartották az alsó tagozatosok az anyák napi
ünnepségeket. Mind a négy osztály versekkel, énekekkel és saját készítésű ajándékkal köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat.
Legkisebbek a legnagyobbakkal
Az első osztályosok a nyolcadikasokkal együtt közös társasjátékos klubdélutánt tartottak. Ezen a délutánon arra törekedtünk, hogy összehoz-

zuk a két osztályt érzelmileg, és hogy gyakorolják a szabályok elsajátítását.
Összeállították az alsós tanítónénik
Elsők lettünk a városi „János vitéz” versenyen!
A Tóvárosi Általános Iskola idén, április 25-én újból megrendezte városi
vetélkedőjét János vitézről, ötödik osztályosok számára.
Iskolánkból három tanuló is összemérhette tudását a többi versenyzővel. A csapat tagjai: Szabó Katinka, Nedvig Balambér és Kotsis
Gergő. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola magyar szakos tanára,
Deák Éva Mária készítette fel a diákokat.
Sajnos az esős idő miatt nem a János vitéz parkban, hanem a székesfehérvári Tóvárosi Általános Iskolában rendezték meg az agytornát. A
feladatok olykor játékosak, máskor nehezebbek, de felettébb izgalmasak
voltak. Miután mind a 13 csapat végzett a válaszok leadásával, kezdődött az eredményhirdetés. Mindenki nagyon izgult, de tisztában voltunk
azzal is, hogy csak egy valaki győzhet. És végül ez a csapat nem volt
más,
mint
az
iszkaszentgyörgyi
„Huszárok” csapata.
Fölényes pontkülönbséggel nyertünk!
Falunknak nagy dicsőség, hogy ezen a
városi versenyen
elvittük a pálmát!
Nagy élmény volt a
csapat tagjainak a
részvétel és az 1. hely!
Csak annyit tudok
ehhez hozzáfűzni,
hogy ezért már érdemes volt elmenni!
Szabó Katinka (5. osztályos tanuló)
A felsősöknek tanulmányi vetélkedőt hirdettünk
32 diák részvételével megtartottuk az 5-8. osztályosok idei tanulmányi
vetélkedőjét május közepén. A nyolc csapat mindegyike lelkesen oldotta
az érdekes feladatokat matematikából, történelemből, magyar nyelv és
irodalomból, természetismeretből, angolból, informatikából és rajzból.
A vetélkedőt Kissné Szalai Ágnes tanárnő szervezte, a feladatok összeállításában, lebonyolításában és a feladatok javításában még részt vevő
tanárok: Balogh Beatrix, Fülöpné Nagy Anikó, dr. Geleszné Czimmer
Brigitta, Martonné Miavecz Márta, Szabó Gábor, Szalainé Egri Hella.
Dobogós helyezések:
1. Polihisztorok (tagjai: Mester Réka, Nedvig Boldizsár, Plesér Zsófia,
Szmirnov Mihály)
2. ITT (Ifjú Tudós Társaság tagjai: Kiss Fanni, Kotsis Gergő, Mester
Réka, Nedvig Balambér)
3. Iszka KSE (tagjai: Kovács Rajmund, Kukucska Máté, Lehota Gergő,
Póta Dániel)

Az 1. helyezett csapat
tagjai:
Boldizsár, Misi, Zsófi,
Réka
Kissné Szalai Ágnes
Hagyományőrző Tűzoltó Versenyen nyert megyei 2.helyezést Székesfehérváron május 11-én az iszkaszentgyörgyi csapat,melyben csapattag
Nagy Virág 7.osztályos tanuló.
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Médiavetélkedő
Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola MédiaFalók csapata Székesfehérváron május 8-án a Pannon Lapok Társasága Fejér megyei Ladik médiavetélkedőjén 1.helyezést ért el. Így ők képviselték Fejér megyét a régiós
döntőn, június 4-5-én Kislődön, ahol 3. helyezést értek el. A csapat tagjai:Mester Petra, Plesér Zsófia, Rehák Dániel 7.osztályos és Cseh Angéla,
Veréb Dorina 8.osztályos tanulók.
Dr. Geleszné Czimmer Brigitta
7. és 8. osztályosok vetélkedtek kémiából
A hetedikes és nyolcadikos diákok számára Kissné Szalai Ágnes kémia
szakos tanárnő kémiavetélkedőt rendezett áprilisban. Kísérletek, rejtvények, fejtörők, játékok tették színessé, izgalmassá a vetélkedőt. A zsűritagok Sági Ágnes, Fülöpné Nagy Anikó és dr. Geleszné Czimmer Brigitta
tanárnők voltak.
Dobogós helyezések:
1. H2O-i pókok csapata (tagjai: Cseh Angéla, Nedvig Boldizsár, Kerpel
Attila, Petres Zsolt, Rehák Dániel, Száller Lívia)
2. Nemesgázok csapata (tagjai: Magyar Veronika, Magyar Lídia, Szmirnov
Mihály, Veréb Dorina)
3. Szamáriumok csapata (tagjai: Bényi Márk, Mester Petra, Plesér Zsófia,
Rót Viktória, Sugár Sándor, Titli Imre)

Iskolai tanulmányi kirándulás a Piramitára
Az iskola diákjai, tanárai a tavaszi egészségnap alkalmából tanulmányi kiránduláson
vettek részt május 10én. Minden osztály
megtekintette a Kastélybirtok tanösvény
egyik állomásán a
Piramitán álló kőpiramist, majd közös pihenőt tartottak a kőasztal
környékén. A 7-8.
osztályos tanulók a Csillag kilátóhoz és a Kopasz hegyre is elsétáltak.
Iskolánk néptáncosai emelték az ünnep fényét
Az iszkaszentgyörgyi kastélyiskola számos tanulója néptáncol a Gula
Miklós vezette helyi néptánccsoportban. Ők adtak műsort májusban a
Piramitán emelt piramis avatásán, illetve a Pappenheim-kastélyban rendezett országos ének-zenei műveltségi vetélkedő döntőjén is.
Kissné Szalai Ágnes

Az 1. helyezett csapat tagjai sorrendben: Lívia, Attila, Dani, Boldizsár, Angéla,
Zsolt

CIVIL HÍREK
Védőnői méhnyakszűrés Iszkaszentgyörgyön
Iszkaszentgyörgyön is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel
rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a
védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül
sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást.
Erre kínál lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/
A), amit az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a
védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa
a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett
nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak
rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint
három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen

fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények
ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi
vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük előre egyeztetett napon és időben. Jelentkezni lehet Gál Diána védőnőnél
személyesen a tanácsadóban (keddi napon), vagy a 06-20-2410385 telefonszámon, illetve az iszkavedono@gmail.com e-mail
címen.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha
kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért.
Gál Diána
védőnő

Szent Iván éji Tűzugrás
Június 21-én, szombaton 16 órától a Kőszínházban Szent Iván éji programok várják az érdeklődőket. Az idei évben grillsütéses versenyre hívják a szervezők a baráti társaságokat, családokat. A Kőszínházban elkészített ételeket szakmai zsűri bírálja majd, a legjobb,
legfinomabb ételt készítő csapatok nyereményben részesülnek. A színpadon 18 órától veszik kezdetét a programok: fellép az Ikarusz
Senior tánccsoport, valamint az iszkaszentgyörgyi néptáncosok előadásában Az aranyszőrű bárány népmese feldolgozását láthatják a
programra látogatók. Ezen kívül lesz ingyenes borkóstoló is, Sáfrán András ajánl borokat a sültekhez. A rendezvényt a hagyományos
tűzugrás, valamint a Kákics zenekar moldvai táncháza zárja. A programok alatt a kicsiket játszósarok várja. A helyszínen büfé, Gabi
fagyi (fagylaltkehely különlegességekkel) is lesz a vendégek örömére. A rendezvény mindenki számára ingyenes!
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Iszkaszentgyörgyön lépett fel a finn
Kuhankeittäjät gyerek- és ifjúsági kórus

Sárkányölő Szent György rajzverseny
eredménye

A gyerek- és ifjúsági kórust 1977-ben a finn Forssa városában
alapították. Eleinte iskolai kórusként indult, Tuija Koskelo tanár
vezetésével. 1987-ben Bogányi Tibor lett a kórus vezetője.
A kórus művészeti igazgatója 1995 óta az észtországi Natalia
Maltizova.
A kórus repertoárja nagyon bő, Vivaldi Ave Maria-jától a Beatles
zenéjéig terjed. Nemzetközi és finn művek egyaránt repertoárjukon vannak.
Oroszországban, Észtországban, Japánban, Ausztriában és Magyarországon voltak már koncert körúton.
A kórus május 15-én a kastély Vörös Teraszán adott koncertet
településünkön. A koncertet Ari Kupsus, községünk díszpolgára
szervezte, a hangverseny bevételét pedig a kastélyiskola javára
ajánlották fel. Nagyon kedves meglepetés volt a koncerten, amikor felcsendült a „Csipkefa bimbója” kezdetű magyar népdal is a
repertoárjukban.
Iszkaszentgyörgyi fellépésük után a kórus Jászberényben és Budapesten a Finn Nagykövetségen is vendégszerepelt.

A 2014. évi Szent György Napok alkalmából meghirdetett Sárkányölő Szent György rajzversenyre a helyi általános iskolából 97
db rajz érkezett. A szebbnél szebb rajzok május végéig díszítették
az IKSZT falait. Az alkotások értékelése után az eredményt a
májusi gyereknapi játszóházban hirdették ki a szervezők.

Alsósok:

Felsősök:

1. Szász Katalin
2. Horváth Eszter
3. Jelinek Veronika

1. Nagy Mercédesz
2. Kiss Fanni
3. Sebestyén Dominika

Különdíj:
Horváth Katica
Takács Angéla
Kálmán Luca

Különdíj:
Baumann Kristóf
Rehák Dániel
Száller Dániel

Gyereknap az IKSZT-ben
Május 25-én, szombaton gyereknapi kézműves játszóházzal várták
az IKSZT-ben a gyerekeket. A játszóházban nyári vízi játékot és
szalvétatechnikával készült kirakókat készíthettek a résztvevők
Zámbóné Horváth Zsuzsa vezetésével. Emellett ügyességi játékok, társasjátékok is várták az apróságokat.
Gyereknap alkalmából mindenki színes lufit kapott, és meglepetésként két nagy torta került felszeletelésre.

Ismét Franciaországban jártak néptáncosaink
A Szent György Néptánccsoport meghívást kapott a franciaországi Lavalban megrendezett Európa Fesztiválra. A kirándulás
alkalmával sikerült elmélyíteni a barátságot Iszkaszentgyörgy testvértelepülésének, Craon városának lakóival is, akik a vendéglátásunkról és a programokról gondoskodtak. Köszönjük a lehetőséAz IszKalandos Németh Petra pedig a játszóház alatt szebbnél
get, nagyon jól éreztük magunkat!
szebb arcfestést készített a vállalCseh Ildikó
kozó gyerekeknek.
Nagyon jó hangulatban telt a délután.
A játszóházak tovább folytatódnak havi rendszerességgel. A júniusi alkalom rendhagyó módon az
IKSZT tábor kereteiben lesz
megtartva, ám júliustól újra minden a régi kerékvágásban megy
tovább. Figyeljék, figyeljétek a
plakátokat, honlapunkat és gyertek játszani a játszóházunkba!

Összeállította: Zámbóné Horváth Zsuzsa
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Közérdekű információk

Iszkaszentgyörgy Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadás
(Tel: 22/441-010, 22/596-026, fax: 22/596027)
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 rendelési időben (22/440-105)
Reumatológiai szakrendelés - Dr. Csiák
Dániel
Bejelentkezés alapján háziorvosi beutalóval
Időpontkérés: Ertlné Szeglet Hajnalkánál rendelési 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

PROGRAMAJÁNLÓ
Jogi tanácsadás
Június 18. 16:00 - 18:00
Ingyenes ügyvédi fogadóóra dr. Sziklainé Kiss
Erzsébettel
IKSZT
Szent Iván Éji Tűzugrás
Június 21. 16:00-tól
Részletes program a plakátokon, szórólapokon,
honlapon.
Kőszínház
Ari Kupsus Galéria Művésztelep
záró kiállítása
Június 21. 17:00
Kastély
IKSZT tábor
Június 23-27.
Napközis tábor általános iskolásoknak az
IKSZT-ben 9:00-16:00 óráig.
Részletes program a szórólapokon, honlapon,
faliújságokon
IKSZT
Focitábor
Június 23-27.
Focitábor iskolások részére a községi Sportegyesület szervezésében.
Részletekről érdeklődni lehet Kéri József egyesületi elnöknél.
Sportpálya

Kézműves játszóház
Július 12. 16:00 - 18:00
Nyarat idéző játékok, kézműves tárgyak készítése, játszótér, mesevetítés óvodásoknak és kisiskolásoknak.
IKSZT
Csajos klub, nem csak nőknek
Július 1. 17:30
Előadó: Séllei Györgyi mediátor
IKSZT
Ari Kupsus Galéria kiállítása
Július 2. 18:00
Kusnyár Evelin festőművész kiállításának megnyitója
Kastély
Ari Kupsus Szalon koncert
(Jótékonysági koncert)
Július 10. 19:00
Szelényi Noémi - ének
Zongorán kísér: Miskei László
Belépő: 2500 Ft, mely magában foglalja a koncert utáni borkóstoló árát is.
Kastély
Csajos klub, nem csak nőknek
Július 29. 17:30
Előadó: Séllei Györgyi mediátor
IKSZT

Állandó programok
Minden kedden 15 órától
Kötőkör
(kötés, horgolás)
IKSZT
Június 17-től nyári szünet a klubban!
Minden kedden 18:30-tól
Zumba
Kastély, tornaszoba
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
Római katolikus szentmise
Minden vasárnap 9:30
Református istentisztelet
Minden vasárnap 10:30

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.

