
Bizonyára már sokan észrevették, hogy a katolikus 
templom tetőzetének felújítása elkezdődött. Régi 
vágya valósul meg a falu katolikus közösségének. 
Nemcsak a tető szerkezete, hanem az egész temp-
lom felújításra szorul, de amíg az évtizedes beázá-
sokat nem szüntetjük meg, addig a belső munkála-
toknak nincs értelme. 

A tető felújításának tervét Schilling Zsolt tervez-
te Milcsinszky Alajos plébánossága idején. Ennek 
költségeit a székesfehérvári Egyházmegyei Hiva-
tal fedezte, kiegészítve Lendvai Imre néhai temp-
lomgondnok templomra hagyott 1 millió forintját. 
A kupola is az ő anyagi segítségével lett felújítva 
2000-ben. A tervek mintegy két és fél millió forintba 

kerültek. Mivel az épület műemlék, ezért az Örök-
ségvédelmi Hivatal engedélye és hozzájárulása kell 
minden egyes templomot érintő munkálatokhoz. Ez 
év elején már minden engedély rendelkezésünkre 
állt, amikor is a püspökség költségvetéséből meg-
kaptuk a tető felújítására szánt összeget. A felújítá-
si munkákkal pályáztatás útján Csöngedi Csaba 
ácsmestert bíztuk meg, aki már letette névjegyét 
jó néhány templom felújításán. A tető tervezett 
átadási időpontja szeptember vége. 

A felújítás során azonban régi épületről lévén 
szó számos olyan rejtett hibákra derült fény, me-
lyekre előre nem lehetett felkészülni, és amelyek 
pótmunkákat igényelnek. Ez persze a tervezett 
költségvetést felborítja, és további előre nem látott 
kiadásokat jelent.

Köszönjük mindazoknak, akik felhívásunkra már 
adományokat adtak erre a célra és várjuk minden 
jó szándékú ember segítségét is, hiszen ez a temp-
lom a falu egyik legrégebbi épülete, és meghatá-
rozza a falu arculatát is.
Jelenleg több mint háromszázezer forint adomány 
folyt be erre a célra.

További adományokat a következő szálaszámra 
lehet befizetni: 111010027501150736000001
A plébánián lehet csekket kérni és postai úton is 
befizetni.

Tisztelettel: Sárközi Béla állandó diakónus

Megújul a katolikus templom tetőszerkezete
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Nyári táborok, programok

Biciklitúra Pappenheimbe: július 19 – augusztus 1.
Vállalkozó kedvű iszkaszentgyörgyi fiatalok kerékpárral meglátogatják a németországi Pappenheim városát. 
Túrájukat 2 hetesre tervezték, útközben kempingekben szállnak meg, Pappenheimben pedig a helyiek vendég-
szeretetét élvezhetik.

Magyar-francia csereprogram: augusztus 4-16.
Augusztusban 15 iszkaszentgyörgyi, 15 craon-i francia fiatal tölt el együtt 2 hetet Magyarországon. A tábor célja
a különböző kultúrák közelebb kerülése egymáshoz, az előítéletek lebontása és egy szoros ifjúsági kapcsolat 
kiépítése a két csoport között. Augusztus 11-16. között Iszkaszentgyörgyön lesznek a fiatalok a fogadó családoknál. 
Augusztus 13-án és 15-én a kastélypark szebbé tételén fognak dolgozni a fiatalok, amihez minden lelkes szent-
györgyi lakos csatlakozhat. A projekt az Európai Közösség támogatásával valósult meg. 9141 Euró támogatást 
kaptunk.

Tour de Régió: augusztus utolsó előtti hétvégéje
25 lelkes középiskolás és egyetemista fiatal kerékpáros csapata érkezik Iszkaszentgyörgyre, hogy megismer-
jék a helyi fiatalokat, és önfeledt játékra buzdítsák őket. A játékok között szerepel a közkedvelt Métázás is. 
A pontos időpont még egyeztetés alatt van.

Sporttábor: augusztus 24-30.
A tavalyi táborhoz hasonlóan idén is lesz sporttábor a focipályán. Idén is foci edzések, közösségépítő előadások, 
foglalkozások várnak a részt vevőkre. A táborra jelentkezni lehet Horváth Zsuzsánál az iszkaszentgyorgy@gmail.com 
címen vagy a 06-20-522-7779-es számon augusztus 20-ig. A tábor megvalósítására 240.000 Ft támogatást kap-
tunk a Mobilitáshoz benyújtott pályázat alapján.

Nyár Végi Mulatságok: augusztus 29-30.
A 2008-as Nyár Végi Mulatságok 29-én, pénteken este a helyi néptánccsoport és egy németországi fúvószenekar 
műsorával veszi kezdetét a Kastélyban. A szombati napon a programok között szerepel főzőverseny, 
játékos vetélkedők, bűnmegelőző csoport bemutatója, házi sütemények vására, kézműves kirakodó vásár.  
A szombati rendezvény helyszíne az iszkaszentgyörgyi sportpálya.

A táborok, programok  részleteiről, programjairól érdeklődni lehet az e-Magyarország Pontban.

Kedves Lányok, Asszonyok!

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó hölgyet, nagymamát és fiatalasszonyt egyaránt az „asszony” tornán!
A jó hangulat, a jó zene biztosított, az edzőnő képzett, a csapat lelkes, a helyet az önkormányzat biztosítja az iskola 
tornatermében!
Minden hétfőn és csütörtökön este 19.00 -20.00-ig tartanak a tornaórák!
Egy alkalom ára 300 Ft. Az első tornaóra ingyenesen kipróbálható!
A nyáron sem adjuk fel!!!
Minden korosztályt és érdeklődőt szeretettel várunk!
További információ: a szervezőnél 06-20-26-36-756
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villámposta címre.



Keresztyén körökben sokszor beszélünk 
hitünk terjesztéséről, az evangélium tovább-
adásáról. Míg sok ragyogó gondolat elhangzik a 
különböző lehetőségekről, úgy gondolom, egy 
nagyon fontos dolog gyakran elmarad, s ez a 
keresztyén életöröm meghirdetése.

Mai világunk szenved. Persze sokunknak 
nincs erre igazán oka. Az emberiség – legalább-
is a világnak ezen a részén – nem él rosszul. 
Megvan mindenünk, ami szükséges. Talán meg 
kellene már tanulni, hogy ne mindig a sokkal 
jobbal hasonlítsuk össze magunkat. Ha orszá-
gunk gazdasági szintjét mindig Németország 
gazdasági erejével méregetjük, ha saját bérün-
ket a multimilliomos vállalkozó rétegéhez ha-
sonlítjuk, szociális védőhálónkat a skandináv 
országokban lévőkhöz, akkor valóban van ok 
az elkeseredésre. Azonban ha az egész világot 
nézzük, még mindig az élmezőnyhöz tartozunk. 
De különben is „mit használ, ha az egész világot 
megnyerem is, lelkemben pedig kárt vallok”?! 
Csupán ez határozná meg az emberi élet szép-
ségét, csupán ezen múlik az öröm és a boldog-
ság? Szomorú lenne.

S itt jön a keresztyén ember életöröme, s 
annak megmutatásának felelőssége! Sajnos a 
fentebb leírt közhangulat jellemző lett ránk is. A 
hívő emberek is szeretnek és tudnak keseregni, 
panaszkodni. Aki ma megelégedett, aki boldog 
és örülni tud, az gyanús. Pedig Isten örömre 
hívott el bennünket! Evangélium – azt jelenti:  
örömhír. Ha valakinek, nekünk igazán tudni  
kellene, hogy velünk az Isten, s „ha Ő velünk, 
kicsoda ellenünk”! Tudnunk kellene, hogy Ő 
gondot visel ránk, s megad mindent, amire 
igazán szükségünk van – sőt, többet is!  
Tudnunk kellene, hiszen ezt olvassuk a  
Bibliában, s tudnunk kellene, mert ezt mutatja 
az egész életünk.
Keresztyénnek lenni a legnagyobb boldogság 
a világon! Isten szeret minket, és ezzel a sze-
retettel megváltott bennünket. Kell-e ennél  

nagyobb boldogág és öröm?!

Az evangéliumot sokféleképpen lehet hirdetni. 
Lehet az emberek fejéhez vágni bűnöket, érzék-
letesen írni le a kárhozat minden szenvedését, s 
ezzel a „félelem hitébe” kergetni embertársain-
kat. Úgy gondolom azonban, hogy a leghatá-
sosabb módja, ha a hiányban ragadjuk meg az 
embereket. Mi az, ami hiányzik? Ma a legna- 
gyobb hiány boldogságban, örömben,  
megelégedettségben van. Ha a világ a „gyá-
szos gyülekezetek” helyett boldog, örvendező  
egyházat látna, könnyebben rádöbbenne,  
milyen fontos a hit, s fogadná el Krisztus  
szeretetét.

Nem akarom én azt mondani, hogy a ha-
gyományos evangélizáció idejétmúlt, s nem 
kell ma rámutatni a bűnre és az Isten nélkül 
élő ember nyomorúságára. De talán időnként 
helye lenne annak, hogy a világra ne mint földi 
„siralomvölgyre” tekintsünk, hanem mint Isten  
„virágos-kertjére”, mely tele van az öröm és 
boldogság igaz forrásával. S ha így tudunk gon-
dolkozni, akkor a Krisztusra mutatáshoz talán 
elegendő lesz ostorozó igék sokasága helyett 
egy igaz, tiszta mosoly is!

írta: Gállné Medveczky Borbála

Gállné Medveczky Borbála
református lelkész
Iszkaszentgyörgyi Református Egyházközség
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. 31.
Tel: 06/22/441-132
Mobil: 06/30/335-87-27

Szentháromság Plébánia
8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi u. l.
Plébános: Gerendai Sándor 06/22/296-841
Gondnok: Sárközi Béla diakónus 
06/22/441-025, 06/30/620-4266
Hivatali órák: Hétfő 08.00-12.00

Keresztyén életöröm
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A franciaországi Európa-fesztiválon Magyarországot 
Iszkaszentgyörgy is képviselte

2007-ben megkereste Önkormányzatunkat Darabant 
Edit asszony, a franciaországi Craon város önkormányza-
tának képviselő tagja, hogy 2008-ban képviselnénk-e  
Magyarországot az Európa-fesztiválon?

Önkormányzatunk januári ülésén támogatta azt az elkép-
zelést, hogy a fehérvári vízipólósok mellett az iszkaszent-
györgyi néptáncosok és néhány iszkaszentgyörgyi BMX-es 
fiatal képviselje hazánkat ezen a nemzetközi, európai uniós
seregszemlén. A küldöttségünk május 7-én hajnalban indult 
Franciaországba. A kinn töltött idő alatt a craon-i családok 
vendégszeretetét élvezhettük, egyikünk sem maradhatott ki a 
francia sajtok kóstolásából.

Az Európa-fesztivál ideje alatt néptáncosaink 3 műsort ad-
tak. Már a nyitó rendezvényen belopták magukat az európai 
közönség szívébe, tapsvihar kísérte a táncukat. A szombat 

délelőtti táncbemutató után együtt szurkoltuk végig a fehérvári 
vízilabdások meccsét. A fergeteges játéknak, no meg a lelkes 
szurkolótábornak köszönhetően a magyar csapat fölényesen 
győzött a francia kihívója ellen. Szombat este vendéglátóink 
„magyar esttel” készültek számunkra, ahol a néptánc- 
csoportunk profi műsorát a pörkölt követte. Az este folyamán
lehetőség nyílott a helyi vezetőséggel való beszélgetésre, a 
kapcsolatok építésére. Találkoztunk a helyi ifjúsági csoporttal 
is, akik augusztusban jönnek hozzánk ifjúsági csereprogram 
keretein belül.

A sport- és kulturális rendezvényeken való részvételen túl 
lehetőségünk volt megnézni Cran és Laval városát, valamint 
egy napot tölthettünk az Atlanti-óceán partján, piknikeztünk 
és megnézhettük a híres kalózvárost, St-Malot.

Alapítvány a jövőért, az iskoláért 
Legutóbb több mint 120 ezer forint felajánlás érkezett

Márciusban  Székesfehérváron, a Szent György Napok al-
kalmával pedig Iszkaszentgyörgyön rendezték meg B. Kiss 
László Márton apa lesz című könyvének bemutatóját. A kötet 
kereskedelmi forgalomba nem került, ám a bemutatók al-
kalmával megvásárolható volt. Az így összegyűlt összeget - 
összesen 84 ezer forintot - a szerző „Az Iszkaszentgyörgyi 
Általános Iskoláért Alapítvány” javára ajánlotta föl, és a pénzt 
az alapítvány számlájára befizette.

Ugyancsak nagyobb összeg - 20 ezer forint –felajánlásával 
támogatta az iskolai alapítványt Végh Zsolt. Köszönet érte!

A három falu -Iszkaszentgyörgy, Moha és Bakonykúti -tár-
sulásában működő kastélyiskola támogatására létrehozott 
alapítványt a közelmúltban jegyezte be a bíróság. Ezért az 
„egyszázalék”-ot egyelőre még ne fogadhatja. Mivel azonban 
közhasznú, az alapítvány részére adományozott összeg után 
a magánszemélyek és a vállalkozások is adókedvezményt ve-
hetnek igénybe. 
Az iskolai alapítvány számláját a Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet Iszkaszentgyörgyi Kirendeltsége vezeti.

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány szám-
laszáma:  57800301-10005020.

Az alapítványról bővebb információ a község honlapján 
(www.iszkaszentgyorgy.hu), az intézmények menüpont alatt, 
az iskoláról szóló rész végén található.

B. Kiss László: Márton apa lesz című könyvének bemutatója a 
Szent György Napokon
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Iszkaszentgyörgyért Emlékérmet kapott 
a Havasi Gyopár Nyugdíjasklub

Iszkaszentgyörgyön működő Havasi Gyopár Nyugdíjasklub 
a 2008. évi Szent György Napokon Iszkaszentgyörgyért Em-
lékérem elismerésben részesült, ami meglepetésként érte a 
klubtagokat, és nagy örömmel töltötte el őket Ez alakalomból 
kértem meg Rakk Ambrusné, Évát, a klub vezetőjét, meséljen 
magáról, illetve a klubról.

Éva 1997 decemberében költözött családjával Székesfe-
hérvárról Iszkaszentgyörgyre, a Liliom utcába. Az első évek-
ben még aktívan dolgozott, majd nyugdíjazása után merült 
fel benne az ötlet, hogy nyugdíjasklubot alakítson falunkban. 
A kiköltözés után igyekezett beilleszkedni a falu közösségébe, 
életébe. Mindent megtett azért, hogy megismerje az itt élő 
embereket, bejárta a falu utcáit, hogy megtudja, mi merre 
is van a településen. Aktivitásának köszönhetően, lelkes és 
segítőkész társakat maga mellé gyűjtve indította el az isz-
kaszentgyörgyi nyugdíjasklubot. Nagy segítségére voltak az 
alapító tagok, akik biztatásukkal erőt adtak neki, hogy ne adja 
fel a terveit. Éva azóta is a klub vezetője, emellett az Életet 
az éveknek, valamint a Nyugdíjasok Országos Szövetségének 
is a tagja, képviselve az iszkaszentgyörgyi klubot. Senior 
kortárssegítő képzést is végzett, aminek köszönhetően még 
jobban és hatékonyabban tudja végezni a munkáját a helyi és 
kistérségi klubok életének irányításában, segítésében.

Az iszkaszentgyörgyi nyugdíjasklub 2002. december 9-én 
kezdte meg működését 14 fővel. Ez a szám a következő év 
márciusára megduplázódott, jelenleg 25 tagot számlálnak. 
Az első év a barátkozással, összeszokással telt, ám a meg-
alakulást követően szinte azonnal megkapta a klub az első 
felkérést nyilvános szereplésre, meghívást kaptak a megyei 
KOR-TÁRS Nyugdíjas KI-MIT-TUD?-ra. Kisné Szonn Ibolyát 
kérték fel, hogy tanítson a tagoknak énekeket, amikkel részt 
vehetnek a megmérettetésen. Az első bemutatkozásra 2003-
ban, az Idősek Napján került sor, majd a klub fennállásának 
1. évfordulóján felvették a Havasi Gyopár Nyugdíjasklub ne-
vet. Így a 2004-ben megrendezésre került Nyugdíjas KI-MIT-
TUD?-on már az iszkaszentgyörgyi Havasi Gyopár Nyugdíjas-
klub hozta el a dicsérő oklevelet. Azóta is éves szinten részt 
vesznek a rendezvényen, sosem térnek haza kategóriadíj 
nélkül, valamint mindig meghívást kapnak a Gálaműsorra is. 
A 2007. évi eredménynek köszönhetően Bakonycsernye mel-
lett a Havasi Gyopár Nyugdíjasklub képviselte Fejér megyét 
a Budapesten megrendezésre került Nyugdíjas Művészeti 

Egyesületek és Szólisták II. Országos Találkozóján. A tava-
lyi évben első ízben vettek részt minősítő fellépésen, ahol az 
ezüstérmet nyerték el. A KI-MIT-TUD? mellett éves szinten 
részt vesznek a csákvári Floriana Napokon, valamint a székes-
fehérvári Bornapokon is. Idén júniusában meghívást kaptak 
Egerbe a „Ködellik a Mátra...” Regionális Népzenei Találkozó 
és Citera-zenekar Fesztiválra, ahol mind a dalkör, mind az 
egyéni szereplők sikeresen szerepeltek. A hónapban még egy 
szereplés is vár rájuk Tiszafüreden, szintén nyugdíjas fesz-
tiválon. A fesztiválokon való részvétel mellett Iszkaszentgyör-
gy kulturális életében is folyamatosan jelen vannak, mind a 
falunapi rendezvényeket, mind a nemzeti ünnepek műsorát 
színesítik szereplésükkel, valamint megyei és megyén kívüli 
rendezvényeken is öregbítik Iszkaszentgyörgy hírnevét. A  
fesztiválokon kívül is ápolják a kapcsolatokat a kistérségi és a 
kistérségen kívüli klubokkal is.

A folyamatos sikerek hátterében a rendszeres és lelkiis-
meretes próbák állnak. Minden szereplésükre új műsorszámmal 
készülnek. A felkészülésben nagy segítséget jelent a cso-
portnak Vizler Katalin és Horváthné Bíró Ágnes munkája, akik 
énektudásukkal és citerakísérettel segítik a felkészülést, il-
letve a szerepléseket. A próbák mellett kéthetente klubnapot 
is tartanak, ahol megbeszélik az aktuális feladatokat, megvi-
tatják az előző fellépések tapasztalatait. A klubfoglalkozások 
mellett kirándulásokat szerveznek, ellátogattak már Ópusz-
taszerre, Pápára, Sárvárra, terveik között szerepel a megye 
nevezetességeinek felkeresése is. A klub fontos célja, hogy 
idős emberként is jókedvűen, jó hangulatban, tartalmasan 
töltsék el a szabadidejüket. Példamutató módon figyelnek
egymásra a klubtagok, rendszeres időközönként megünnep-
lik a születésnapokat, névnapokat, eléneklik az ünnepeltek 
nótáit. Ilyenkor az asszonyok által készített sütemények és 
a férfiak által termelt borok kerülnek az asztalra és járulnak
hozzá a jó hangulathoz. Nem csak a vigasságban, de a ne-
héz időkben is összetart a csoport, rendszeresen felkeresik 
beteg társaikat, az arra rászorulókat. A klub jó működésében 
nagy segítséget jelentenek a tagok, akik lelkiismeretesen 
vesznek rész a klubéletben, emellett sokat köszönhetnek a tá-
mogatótagoknak, akik betegségük miatt nem tudnak aktívan 
részt venni a klub eseményein, de a tagdíj befizetésével segítik
a működést. Emellett a nyugdíjasklubnak sikerült az egykori 
és a jelenlegi önkormányzattal olyan kapcsolatot kialakítani, 
amely megfelelő alapot biztosít a klub működéséhez.

A közösség minden kedves érdeklődő számára nyitott, sze-
retettel várják az új tagokat, még akkor is, ha valaki csak egy-
két alkalommal szeretne részt venni a klub életében, hiszen a 
klub célja, hogy szeretettel, megértéssel forduljanak egymás 
felé, hogy a klubban eltöltött idő mindenki számára kellemes 
elfoglaltság, kikapcsolódás legyen.
Munkájukkal és működésükkel továbbra is szeretnének Isz-
kaszentgyörgy számára értékes közösség lenni, és ezzel meg-
hálálva a megtisztelő bizalmat, hogy 2008-ban megkaphatták 
az Iszkaszentgyörgyért Emlékérmet.

Horváth Zsuzsa

Önkormányzati hírek

Finn delegáció Iszkaszentgyörgyön
Augusztus 28. és 31. között egy 6 tagú finn delegáció lesz

Iszkaszentgyörgyön, akik a távoli Lappföld Savukoski nevű 
településéről érkeznek. Mauri Aarrevaara polgármester vezeti 
a képviselőkből és hivatali dolgozókból álló küldöttséget, akik 
az áprilisi látogatást viszonozzák. A látogatás során ismer-
kednek a magyar önkormányzatisággal, kicserélik az uniós 
tapasztalatokat és a kétoldalú testvértelepülési kapcsolat 
jövőbeni formáiról születik megállapodás.

Napköziotthonos óvoda: Két nyertes pá-
lyázattal 19,8 millió Ft támogatás

A Regionális Operatív Programok keretében 2007. május 
29-étől lehetett pályázni a KDOP-2007-5.3.2 Utólagos aka-
dálymentesítés támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) című pályázatra. A program keretében 
kizárólag komplex módon kivitelezett, teljes körűen elvégzett 
akadálymentesítési átalakításokat támogattak. Mivel 
hazánknak az Európai Uniótól kapott akadálymentesítési 
kötelezettségek teljesítése alóli mentessége 2010-ben lejár, 
nagy volt az érdeklődés, a támogatási keretösszeg több-
szörösére pályáztak az önkormányzatok. 

A kétfordulós értékelés után Fejér megyében 15 település 
pályázata kapott támogatást 145 millió forint értékben. Isz-
kaszentgyörgy Község Önkormányzata a pályázaton 10 millió 
Ft-ot nyert a napköziotthonos óvoda komplex akadálymen-
tesítésére. A projekt összköltsége 19 424 000 Ft, amiből az 
óvodaépület akadálymentes megközelítése, új főbejárat, 
a csoportszobák megfelelő megközelítése, a konyha szab-
ványos átalakítása, belső akadálymentesítés, akadálymentes 
WC kialakítása és infokommunikációs akadálymentesítés 
kerül megvalósításra. 

A közbeszerzési eljárást követően a három ajánlattevő 
közül az iszkaszentgyörgyi székhelyű Lizandra Kft. nyerte 
el a munkát. A közbeszerzésben ezzel párhuzamosan a tor-
naszoba kivitelezését is meghirdettük, hiszen annak a meg-
építésére kapott minisztériumi haladék az idei évben jár le.

A tornaszoba – és egyúttal logopédus foglalkoztató, szertár, 
mosdó- megépítésére Önkormányzatunk CÉDE pályázatot 
nyújtott be. A múlt héten hirdettek eredményt és örömmel 
számolhatunk be arról, hogy 9,8 millió Ft-ot nyertünk a 16, 9 
millió Ft-os beruházáshoz. 

Az építkezés falazat anyagához a Xella Magyarország Kft. 
Ytong és Silka termékekre 60% kedvezményt biztosít.
A munkálatok az ősszel fejeződnek be, reményeink szerint 
az óvodásaink nagy örömmel fogják majd birtokba venni a 
felújított, kibővített óvodaépületet.

Új Magyarország Fejlesztési Terv: 
Lendületben Iszkaszentgyörgy

A Fejér Megyei Hírlapban örömmel olvastuk, hogy az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv elbírált önkormányzati projekt-
jei között -a 2008. július 7-i állapot szerint- az egy lakosra 
jutó uniós pályázati pénzek tekintetében- a 108 Fejér megyei 
település közül Iszkaszentgyörgy vezet, miközben 80 tele-
pülés még nem nyert egyetlen pályázaton sem.

Július 7-én ez két nyertes projektet jelentett az iszkaszent-
györgyieknek: az óvoda akadálymentesítésére nyert 10 millió 
Ft-ot és a kerékpárútra nyert 93,8 millió Ft-ot.

Azóta újabb nyertes projektről érkezett tájékoztatás: 
az Önkormányzat által a KEOP-ra beadott energetikai 
korszerűsítés projektünk kapott 8,7 millió Ft-os támogatást.

Ez a projekt az óvoda és a körjegyzőség épületének 
hőszigetelését, valamint a községi közvilágítás korszerűsítését 
foglalja magában, mindösszesen 25,1 millió Ft értékben.

A pályázati támogatással végre megvalósulhat a régóta 
tervezett, de mindig elodázott közvilágítás-korszerűsítés, 
aminek eredményeként a jelenlegi 3,5 millió Ft-os éves 
közvilágítási számlánkon másfél millió Ft-ot fogunk tudni 
spórolni.

Az óvodában minden nyílászáró megbontásra került
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4. 5.

Iskolai hírek
Országos Médiavetélkedőn az Iszkaszentgyörgyi 

Általános Iskola NEBULÓK csapata Negyedik he-
lyezést ért el!

 Tizenhét másik csapattal mérkőzött meg május 23-
án és 24-én az iszkaszentgyörgyi NEBULÓK csapata, a 
8.osztályos Vidermann Gréta, Stamber Viktória, Rehák 
Anita, Emperger Nóra és Fülöp Soma. Ők képviselték 
Fejér megyét, Szolnokon az országos döntőn. Válto-
zatos feladatokkal kellett megküzdeniük: mesehős 
interjúval, híres emberek felismerésével, memória-
játékkal, helyesírási hibák kijavításával, meseírással. 
Erősen küzdöttek, kreatívan oldották meg, ötletesen 
adták elő alkotásaikat. Méltón képviselték megyénket. 
Az összetartó csapat negyedik lett, különdíjjal térhet-
tek haza. Óriási élményben volt részük, s ha eljön az 
ideje örömmel veszik kezükbe, szívesen lapozgatják  
a nyomtatott sajtót.

Fejér megye kastélyai és várai c. rajzpályázatra 
küldött munkákból Rehák Anita 8. o. diákunk III. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Geleszné Czimmer 
Brigitta.

2008. május 23-án a nagycsoportos óvodások lá-
togattak el az általános iskola 1. osztályosaihoz. Is-
merkedtek az ovisok a tankönyvekkel, bemutatták a 
kisiskolások, hogy első osztály végére milyen ügyesen 
tudnak olvasni, számolni. Közösen énekeltek, játszot-

tak, így ízelítőt kaptak a nagycsoportosok az iskolai 
élet mindennapjaiból. Szeptembertől pedig rájuk is 
vár az iskolapad, a tanulás. P.S. Krisztina

2008. május 30-án Gyereknapon, Pákozdra kirán-
dult az egész iskola az Anikó-forrás környékére. 
A nap egyik meglepetése Listár Nikolett az ARAK 
atlétája, iskolánk egykori diákja volt, aki ma már szá-
mos Európa Bajnokságon és VB-n is részt vett, és 
futószámokban tucatnyi arany, ezüst és bronzérem 
birtokosa. A reggeli bemelegítő tornát ő vezette 
iskolánk tanulóinak, később pedig az erdei akadály-
versenyek lebonyolításában is segített. Néhány a 
nap eseményeiből: lovaglás a pákozdi farmon, pa-
takparti labdamentés Listár Nikolettel, és  záró meg-
lepetésként diákoknak és tanároknak a fagyizó étel-
bár ajándékaként egy kis hűsítő fagylalt.

Júniusban két alkalommal vehettek részt tanulóink 
rendkívüli találkozások keretében szervezett irodalom 
órákon. Június 2-án vendégünk volt Sohonyai Edit 
írónő. Június 9-én Fejér Megyei Vörösmarty Társaság 
elnöke Bakonyi István szerevezésében rendkívüli iro-
dalom órán mutatkoztak be diákjainknak: Balajti Fe-
renc, és Bokros Judit, Cserta Gábor, a bemutatkozást 

vezette: Temesvári Márta.

2008. június 5-én du. 14 órakor iskolánk immár 

4. alkalommal adott otthont a Megyei Ének-zenei 

Műveltségi Vetélkedő döntőjére érkező zenebarát 

diákoknak. A  megmérettetés színhelye a  Pappen- 

heim kastély freskós terme volt. A verseny meg-

álmodója és fő szervezője Kisné Szonn Ibolya, a 

Óvodai hírek
Óvodai tornaszoba

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy lezárult a köz-
beszerzési eljárás. Megtörtént a szerződés aláírása, és 
a munkaterület átadása. A kivitelező a Lizandra Kft. Már 
nyertünk 10 milliót a beruházásra, most pedig újabb 
10 millióra pályázik az önkormányzat. Nyár közepéig a 
már beadott pályázat elbírálásra kerül. A munkálatok 
befejezésének határideje szeptember 30. A jelenlegi 
óvoda területén folyó munkálatokat pedig augusztus 
31-ig végzik el.
Az akadálymentes feljáró építésére az előírások szerint 
másik közbeszerzést kell kiírni, így ez a feljáró majd 
ősszel készül el.

Nyári szünet
Az előző lapban már megjelent nyári nyitva tartás 

nem változott: az óvoda június 30-tól augusztus 8-ig 
tart zárva. Augusztus utolsó három hetében az óvo-
da nyitva tart, de az építkezés miatt ügyeleti renddel 
működik. Kérjük a szülőket, hogy lehetőségeik szerint 
ezen időszakban a dolgozni járó szülők hozzák majd 
a gyermekeiket az óvodába. Köszönjük a szülők meg-
értését és segítségét!

Évzárók, ballagás
Megint eltelt egy nevelési év... Hihetetlen, hogy sza-

ladnak a hónapok. A gyerekek nagyon sokat nőttek, 
fejlődtek, tanultak, és május végén számot is adtak 
ügyességükről. Akik megtisztelték programjainkat, 
erről személyesen is meggyőződhettek. Elbúcsúztunk a 
nagycsoportosoktól is, akik hihetetlen, de nem is olyan 
régen anyukájuktól még sírva búcsúztak a csoport ajta-
jában, és a délutáni pihenésnél csak simogatás után 
tudtak jól aludni. Megnőttek, és szeptemberben már 
az iskola padjaiban ülve okosodnak tovább. Sok-sok 
élményt, tudást, örömet kívánunk Nektek az iskolában! 
A tanító néninek pedig kívánjuk, hogy sok örömét lelje 
a mi szeretett „óvodásainkban”.

Lőrinc Ferencné, Irénke óvó néni nyugdíjas lett
Lőrincz Ferencné, Irénke néni az idén nyugdíjba vonul. 

Ezentúl nem az óvodásokat, hanem gyönyörű unokáját 
tanítja kedvenc énekeire, verseire. Tudjuk, hogy a 
mi szakmánk igazi elismerése a gyerekek szeretete, 
mosolya, ölelése, mi ennél szebbeket nem tudunk mon-
dani és adni. Az ő szeretetük és emlékeik mindig Veled 
maradnak. Mi pedig kívánunk Neked, Irénke boldog, 
tartalmas, örömben gazdag hosszú nyugdíjas éveket!

Részlet Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok c. 
könyvéből

„Dani elgondolkozott. Anyu is jár dolgozni, apu is jár 
dolgozni, sőt a nagymama és a nagypapa is jár dolgozni. 
De arra még sose gondolt, hogy az óvó nénik is dolgoz-
nak. Hogy Jutka néni is dolgozik az oviban, Hiszen  
ugyanazt csinálja, amit ők! (…) Nekem ez munka 
- mondta Jutka néni -, mégpedig olyan munka, amit 
szeretek csinálni. Tudod, évekig tanultam, hogy jól 
tudjak veletek játszani, és vigyázni is tudjak rátok, és 
megtaníthassalak benneteket énekelni meg rajzolni 
meg számolni meg bábozni meg mesét mondani. (…) 
Daninak be sem kellett hunynia a szemét, és mégis 
sok-sok Jutka nénit látott maga előtt. Egy Jutka nénit, 
aki mosolyogva várja reggel, akármilyen korán jön.  
Egy Jutka nénit, aki segít neki levetkőzni, átöltözni, 
kezet mosni. Egy Jutka nénit, aki reggelit oszt, énekel, 
mesél, sétál. Egy Jutka nénit, aki levest mer, kenyeret 
ad, vizet önt. Egy Jutka nénit, aki begombolja a gom-
bokat, megköti a masnikat, befűzi a cipőket, megke-
resi a kesztyűket, és ide néz és oda néz, és itt marad 
az utolsó gyerekkel, akiért nem tudtak idejében jönni 
a szülei. Egyszer vele is itt maradt. (…) És már azt se 
bánta, hogy a többi gyereket is jónak tartja, nem csak 
őt. És megint úgy érezte, hogy szereti az óvó nénit. De 
sose fogja neki megmondani, mint az Ágika.”
Ne aggódj “Danika”, Irénke néni észre vette, hogy sze-
reted...és ő is szeretett.

verseny védnöke és a zsűri elnöke Miklósa Erika 
operaénekesnő volt.
Az idei évben pártfogóként, támogatóként Ary Kupsus 
finn üzletember is díjat ajánlott fel az első és a má-
sodik helyezett csapat tanulóinak. Szívügyének tekinti 
a tehetséges fiatal művészek támogatását. Ösztöndíj-
jal már 2 Fejér megyei zeneakadémián tanuló hall-

gatónak nyújtott anyagai támogatást. Az iszkaszent-
györgyi kastélyhasznosítás, és az itt létesítendő finn
kulturális központ létrejöttének is elkötelezett tá-
mogatója.
                              

Az összeállítást készítette: Kisné Szonn Ibolya
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