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Bemutatkozik az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti 
Körjegyzőség

Dr. Nagy Nóra, Igazgatási ügyintéző

Nagy Nóra vagyok, az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat igazgatási ügyintézője. A Pécsi Tu-
dományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogász szakon diplomáztam, ezután szinte az 
iskolapadból kerültem az Önkormányzathoz, ez az első munkahelyem.

Most már több mint egy éve, hogy itt dolgozom Iszkaszentgyörgyön. Munkám során vezetem 
a lakcímnyilvántartást, gyámügyi és hagyatéki ügyekkel foglalkozom, valamint hozzám kell 
fordulni működési -és telepengedélyezési kérelmekkel kapcsolatosan is.

Felhívás

Németh Gyula falutörténeti előadása

Az iszkaszentgyörgyi ÖTE az alábbiakban szeretné 
felhívni a lakosság figyelmét a fűtési idény megkez-
dődése kapcsán a megelőző tűzvédelmi előírások 
betartására:

Községünkben a megváltozott körülmények, a köz-
műhálózat bővítése magában hordozza a tűz és rob-
banás veszélyeit.

A fűtési idény kezdetén mindenki köteles a saját 
és környezete érdekében felülvizsgálni, ellenőrizni 
a fűtőberendezéseit. Hagyományos tüzelésnél 
fontos a füstelvezető csövek megfelelő rögzítése, 
a kémények tisztán tartása, és szükség szerint a 
szellőztetés. Mindig csak a napi tüzelő mennyiséget 
lehet a tüzelőberendezés mellett tartani. Olajtüze-
lés esetén az adagolók és füstelvezetők ellenőrzése 
szükséges, szennyezettségtől megtisztított kályha 
használható, csepegést gyűjtő tálcával. A PB gáz 
használata egyszerű és célszerű, de nem veszélyte-
len. A nyomáscsökkentő kiiktatása nem jó, szivárgó 
készülék nem használható. Javítását szakember-
re bízzuk! Palackcsere esetén a tömítés cseréje és 
ellenőrzése szappanhabbal fontos. A vezetékes 
gázzal működő berendezések több fajtája haszná-
latos. Gázkazánok, parapettes konvektorok, füstel-
vezetős fűtőberendezések, vízmelegítő készülékek. 
Ezek csatlakozóinak ellenőrzése, szakemberrel való 
átvizsgáltatása mindenkinek érdeke. Nagy figyel-
met kell fordítani arra, hogy a szellőző és szellőz-

Az embereket mindig 
is érdekelte a törté-
nelmük megismerése, 
akár saját személyes, 
akár az őket körülvevő 
környezet vagy szű-
kebb lakóhely törté-
nelme.
Ezért is volt különö-
sen érdekes az az 
elő adás, amely Iszka-
szentgyörgy történel-
méről szólt, és amelyet 
Németh Gyula, falunk 
volt lakója, Reformá-
tus lelkész, helytörté-
nész és nem mellesleg 
községünk díszpolgára tartott az ITKE meghívására. 
Bár díszpolgárságnál maradva, Gyula bácsi szerényen 
csak sima polgárnak és nem dísz jelzősnek tartja ma-
gát, hisz ő itt élt így ő itt csak simán polgár volt.
Az előadás témáját, annak menetét jól felépítette. Mi-
vel a kastélyban voltunk, ezért első körben azzal és 
annak lakóival foglalkozott, és ebből bontakozott ki 
falunk történelmének kronológiája, majd erre szerve-
sen épült rá falunk környékének, határainak történelmi 
útjáról szóló elbeszélése, ill. folyamatosan ebből ala-
kult  ki a különböző korokban itt élt lakosok mindenna-

tető berendezések nyílásai szabadon maradjanak. 
Az elektromos fűtés látszólag veszélytelen. Át 
kell vizsgálni az elektromos vezetékeket, hogy nem 
repedezettek-e, nincs-e szakadás, kopás rajta, az 
olvadó betétek, a mérőórák tiszták-e.

Községünk területén egyéni gazdálkodók, állattar-
tók is laknak. Fontos, hogy a felhalmozott takar-
mány, szalma megfelelő távolságba legyen elhe-
lyezve a kéményektől és a tüzelőberendezésektől. 
Saját magunkat és környezetünket se veszélyez-
tessük felelőtlen, meggondolatlan tűzgyújtással. 
Üzemanyagot bekerített területen tároljanak, kívül 
20 cm mély és 35 cm széles árokkal vegyék körül. 
Gépeiket használat után téliesíteni, áramtalanítani 
szükséges, a zárlatos, elhasználódott vezeték tüzet 
okozhat.

E rövid felhívást a tűzesetek megelőzése érdekében 
tesszük közzé és kérjük szíves közreműködésüket a 
veszélyhelyzetek elhárításában. Ha ennek ellenére 
bárki tüzet vagy tűzveszélyt észlel, kérjük a helyi 
ÖTE tagjait és a 105 telefonszámon a tűzoltóságot 
értesítse.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell: 1. Hol, mi ég? 2. 
Mi van veszélyben? 3. Emberélet van-e veszélyben? 
4. a bejelentő neve, címe, telefonszáma.

ÖTE  Iszkaszentgyörgy

pi életéről szóló rész. 
Természetesen Gyula 
bácsi különleges ese-
mény, történelmi kor 
vagy személy kapcsán 
az egyetemes törté-
nelemből is tudott ide 
vonatkozó története-
ket felsorolni, akár 
vi lági, akár vallási vo-
natkozásban. Az elő-
adást színesítette az 
általa összegyűjtött 
régi fényképekből, 
ké  pes lapokból álló 
diavetítés, amelyekről 
az előadás utolsó ré-

szében beszélt, ill. az ezekhez kapcsolódó kérdésekre 
válaszolt. Valamint az előadáson elhangzott tájegysé-
gek, nevek jobb elhelyezését segítették a kihelyezett 
térképek azoknak, akik nem itt születtek, ill. akik ko-
ruknál fogva, már nem ismerhetik azokat. 

Az ITKE köszöni a részvételét mindazoknak, akik az 
előadást megtisztelték jelenlétükkel. Tavasszal tervez-
zük ismét Németh Gyula meghívását, akkor egy táj-
bejárós séta keretében szeretnénk, ha mesélne az ott 
látottakról, ill. a hozzájuk kapcsolódó történetekről.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várjuk az idén is a falu apraja-nagyját

2008. november 15-én, szombaton délután 15 órától 17 óráig tartandó

MESEDÉLUTÁNUNKRA
a helyi MŰVELŐDÉSI HÁZBA

A rendezvény első felében az óvoda dolgozói egy vidám mesét adnak elő a gyerekeknek.

Belépőjegyek: gyerekeknek 100 forint, felnőtteknek 200 forint
A büfében finom sütemények, üdítő, az előtérben sok szép vásárfia kapható.

A bevétel teljes összegét az óvoda alapítványának gyarapítására kívánjuk fordítani.
Az óvoda dolgozói

HIRDETÉSI ÁRAK:
A/4-es oldal:  10 000 Ft
Fél oldal:  2 500 Ft
Negyed oldal:  1 200 Ft
Nyolcad oldal:  600 Ft
Hatod oldal:  300 Ft
Tizenhatod oldal:  150 Ft
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Családi találkozó a szentgyörgyi kastélyban

1945-től gyökeres fordulat követke-
zett be a magyar arisztokrácia éle-
tében. A földosztással elvesztette 
addigi uralkodó pozíciójának legfőbb 
gazdasági bázisát, s megszűnt szere-
pe a községi és vármegyei igazga tás-
ban is. Az 1947. évi IV. törvény kihir-
de té sé vel megfosztják őket főnemesi 
rangjaiktól, címeiktől, előneveiktől. 
Az „úri” birtokosoknak nagyrészt 
el kellett hagyniuk házaikat, kasté-
lyaikat. Valójában két út közül vá-
laszthattak. Az új rendszert megta-
gadva elhagyták az országot, vagy 
bele nyugodtak a változtathatatlanba, 
életszínvonalukat leszállították, pol-
gári foglalkozás után néztek, és példa 
nélküli önfegyelemmel illeszkedtek be 
a magyar társadalom új formáiba.  Az 
arisztokraták többsége 1945 után itt-
hon maradt /illetve 1946-ban vissza-
tért/. Az egykori főnemesek nem azt 
fájlalták, hogy elvették a birtokaikat, államosították 
egyéb tulajdonukat, hanem, hogy nem hagyták 
őket emberi körülményekhez méltóan élni, nem vé-
gezhettek képzettségüknek, tudásuknak megfelelő 
munkát, s gyerekeik sem tanulhattak tovább. Ezzel 
hatalmas szellemi tőke hevert parlagon illetve ment 
pusztulásba.

Iszkaszentgyörgy utolsó földesúri családja 1945 no-
vemberében, mérlegelve a lehetőségeket úgy dön-
tött, hogy maguk mögött hagyva mindent inkább 
elmennek. A család tagjai szétszóródva, főként 
Európa országaiban telepedtek le. Egymást szem 
előtt tartva, egymást erősítve és segítve, a kezdeti 

Az Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület  
2008. szeptember 13-án, szombaton tartotta hagyományos  

őszi rendezvényét, a 6. Para Aktív Programot.
Iskolánk hetedikesei idén második alkalommal vettek részt ezen az eseményen. 
A részt vevő felnőttek, diákok, mozgássérültek játékos formában, akadályverseny keretében ismerkedhettek a 
kerekesszék használatának fortélyaival. 
Az akadálypálya elemei:

• kosárra dobás, darts, szlalom és billenő rámpán áthaladás kerekesszékkel
• kutyás feladat mozgássérült-segítő kutyával
• ügyességi feladatok bekötött szemmel
• íjászat

Kipróbálhattuk a tandem kerékpárt és a Camera Obscurát. 
Az akadályversenyre nevezettek számára bográcsban főtt ebéd készült. Jó érzés volt tapasztalnunk, hogy idén már 
ismerősökként fogadtak bennünket és jövőre is szeretettel várják az osztályt, mint őket segítő és velük együtt játszó 
csapatot.
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola hetedik osztályosai és osztályfőnökük, Fülöpné Nagy Anikó

megpróbáltatások után a családból 
szinte mindenki talpra tudott áll-
ni. Képzettségüket, nyelvtudásukat 
hasz no sít va új egzisztenciát teremtve 
tovább élhették az életüket. A 80-as, 
90-es években a család több tagja is 
járt Iszkaszentgyörgyön, akkor még 
csak „suttyomban”. Károlyi György-
nek köszönhetően ez év januárjá-
ban személyesen is megismerhettük 
Pappen heim Szigfrid és Károlyi Er-
zsébet unokáját, Sybill Molát. A 82 
éves hölgy közvetlen, varázslatos 
egyéniség. Fotókkal, személyes em-
lékeivel sokat segített abban, hogy 
számos kérdésünkre választ kaphas-
sunk. Az Ő kívánsága volt, hogy a 
Pappenheim család itt, a szentgyör-
gyi kastélyban tartsa a jövőben talál-
kozóit. Szeptember 7 én, huszonhár-
man tettek eleget a meghívásnak. A 
katolikus templomban részt vettek a 

Spányi Antal Püspök úr által celebrált szentmisén, 
majd megkoszorúzták a 100 éve született nagypa-
pa, Pappenheim Szigfrid sírját. Ígérték, két év múlva 
többen jönnek. Hálásan köszönték a szíves fogadta-
tást. Nagyon nagy élményt jelentett számukra a Gula 
Miklós vezette néptáncosaink fergeteges műsora, 
Szántó Kamilla fuvolajátéka, Berki Lilla szívhez szóló 
éneke és a helyi általános iskola kórusának műsora. 
Köszönet mindenkinek, aki segítő kezet nyújtott ezen 
a napon. A Pappenheim-család leszármazottai meg-
bizonyosodhattak arról, hogy Iszkaszentgyörgyön 
mindig szívesen látott vendégek lesznek.

Gombosné Kis Edit

Gróf Pappenheim Szigfrid (Graz, 
1868. 01. 12.  
– Iszkaszetngyörgy, 1936. 05. 26.)

Gróf Pappenheim Szigfrid és gróf Károlyi Erzsébet unokái, dédunokái és leszármazottai

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola szülői munkaközössége 

nyilvános táncos mulatságot, bált
szervez jótékony céllal, az iskola diákjainak javára

november 29-én, szombaton 20 órai kezdettel
Iszkaszentgyörgyön, a kastélyban található művelődési házban.

Nyitótánc 21 órakor.
Előadja az Iszkaszentgyörgyi Néptáncegyüttes.
Utána hastáncos meglepetésvendégek!

Éjfélkor tombolahúzás.
A fődíj egy 10 000 forintos vásárlási utalvány.
További értékes nyeremények.

Étel, ital, garantált jó hangulat!
Zenél  a Tóth Brother’s Duó.
Műsoron régi és újabb tánczenék, a könnyű rock örökzöldjei, mulatós nóták.

A belépő 400 forint. A tombola darabonként 100 forint.

Asztalfoglalás Szabóné Gabinál, a szülői munkaközösség elnökénél a 20/393-67-83-as telefonon

Virtuális séta a kastélyiskolában
Az intézménynek is van már saját honlapja

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolának is van már honlapja. Címe: http://iszkaiskola.cjb.hu A honlap 
az intézmény bemutatásán túl tartalmazza az iskolával kapcsolatos legfrissebb híreket, a versenyered-
ményeket, a diákönkormányzat felhívásait és egyéb dokumentumokat. Az internetes portált képgaléria 
színesíti. A honlap elérhető Iszkaszentgyörgy önkormányzatának portáljáról, a www.iszkaszentgyorgy.hu 
címről is. Tartalmának feltöltése, frissítése folyamatos, így érdemes időnként ismét ráklikkelni!
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Félidőben az önkormányzat  
- Mérlegen az elmúlt két év

Két év telt el a 2006. októberi önkormányzati vá-
lasztások óta. Ha visszatekintünk erre az időszakra, 
elmondható, hogy egy nehéz, de dolgos és eredmé-
nyekben gazdag periódus van mögöttünk.

A polgárok bizalmából teljesen új képviselőtestülete 
lett falunknak.

Ez részben nehézségeket okozott, hiszen önkor-
mányzati tapasztalat, rutin és az ügyek ismerete nél-
kül kellett belevágni a munkába. Véleményem szerint 
a mérleg másik serpenyőjében viszont az van, hogy 
hatalmas lelkesedéssel, önzetlenül és rossz beideg-
ződések nélkül lehetett dolgozni.

Körjegyzőség 
Bakonykútival
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb változása Isz ka-
szent györgyön, hogy sikerült stratégiai partnerséget ki-
alakítani Bakonykúti Község Önkormányzatával. 

Ennek következménye, hogy megszűnt az isz ka szent-
györgyi polgármesteri hivatal és helyette megalakult a 
körjegyzőség. Iszkaszentgyörgy – Bakonykúti körjegy-
zősége azt jelenti, hogy a kör  jegyzőség -aminek épüle-
te, dolgozói a korábbi polgármesteri hivatal épülete és 
dolgozói- Iszkaszentgyörgyön szolgálja ki a kútiakat is.

Az állami költségvetés ezt plusz pénzzel támogatja: 
mintegy 8 millió Ft-ot ad az ilyen 
típusú együttműködésekért. Ha ezt 
egy 4 éves ciklusra vetítjük, akkor 
ez 32 millió Ft “talált” pénz. 

Érdemes a nevelésbe,  
oktatásba fektetni
A jelenlegi testület bizalmat ka-
pott arra, hogy megőrizze a há-
romcsoportos óvodát és megtart-
sa az iszkaszentgyörgyi általános 
iskolát. 

Az oktatás nagyon költséges, az in-
tézmények nagyon sokba kerülnek, 
hiszen kevés az állami normatíva, az 
állami hozzájárulás. Számításaink 
alapján azonban egy olyan nagyságú 
településen, mint Iszkaszentgyörgy, 
érdemes erőfeszítéseket tenni az 
intézményeinkért, hiszen azok fenn-
tartását az iszkaszentgyörgyi gye-
reklétszám és a helyi bevételek le-
hetővé teszik.

Az Önkormányzat és az oktatási intézményeink 
dolgozóinak közös erőfeszítéseként mindkét in-
tézményben nőtt az oktatás-nevelés színvonala és 
ennek eredményeként gyarapodott a gyerek- és 
diáklétszám. 

Ez azért jó, mert visszajelzés számunkra: a szülők 
szívesen adják Iszkaszentgyörgy óvodájába, iskolájá-
ba a gyereküket, tehát van értelme az iskolánk, óvo-
dánk megtartásáért való munkának. 

Ugyanakkor azért is örömteli a gyereklétszám növe-
kedése, mert ezáltal több állami normatívát kapunk.

Családi napközi  
Iszkaszentgyörgyön
A fiatal szülők számára, akiknek gyermekük még 
nem nyerhet felvételt az óvodába, nagy segítség le-
het, hogy Önkormányzatunk 2007-ben, a megyében 
az elsők között kötött szerződést családi napközi mű-
ködtetésére. A székesfehérvári Csemete Alapítvány 
égisze alatt, az Ibolya utcában, a Pallai családnál el-
indult az iszkaszentgyörgyi családi napközi. A napközi 
lehetővé teszi, hogy a szülő visszamenjen a munka-
helyére, az Önkormányzat szempontjából pedig fon-
tos, hogy ezek a gyerekek itt helyben maradjanak, s 
a későbbiekben az oktatási intézményeink létszámát 
gyarapítsák. 

nagy segítséget az orvoshoz -, valamint az iskolába, 
óvodába való eljutásban.

Természetesen a közösségek, civil szervezetek is 
igénybe tudják majd venni a kisbuszt

Út- és járdafelújítás, fásítások,  
bővült a játszótér 
Önkormányzatunk sikeresen pályázott 2007-ben a 
Privát út burkolatának felújítására a TEUT prog-
ramban. Parkosítottunk a játszótér mellett (és mint 
fentebb említettem a kastélynál), tujákat és fákat 
ültettünk a Petőfi utcában, a Márványkertbe vezető 
járda mellé és a temetőbe is. 

Felújítottuk a Móricz Zs. utca járdáját és járólapoztuk 
a Szabadság utca és a Rákóczi utca közötti ösvényt. 

Pályázati pénzből bővítettünk a játszótérnél, kialakí-
tottuk a BMX-pályát a fiatalokkal közösen, és - ha 
igazak az információim - januárban korcsolyázhatunk 
majd a focipálya mögött.

Isztiméri bányforgalom  
megszűntetése
A 2006-ban falunkra zúduló isztiméri bánya forgal-
mát a hatóságoknál sikerült megakadályozni, így je-
lenleg a bánya nem üzemel. Ez nyugalmat jelent a 
Rákóczi és Petőfi utcai ingatlanok tulajdonosai szá-
mára, ugyanakkor jelentős környezetszennyezéstől 
és balesetveszélytől óv meg mindannyiunkat.

E-Magyarország Pont,  
ifjúsági klub létesült
E-Mop pályázaton és Mobilitás pályázaton is sikerült 
pénzt nyerni az e-Magyarország Pont kialakítására. 
Ezáltal ifjúsági klub nyílhatott Iszkaszentgyörgyön. 
E-tanácsadóként az Önkormányzat 2008-ban al-
kalmazta  a helybeli, felsőfokú végzettségű Hor-
váth Zsuzsát, aki olyan színvonalas tavaszi és nyári 
programsorozatot szervezett kábítószerprevenciós 
és nemzetközi ifjúsági cserés pályázatok támogatá-
sából, hogy Önkormányzatunk minisztériumi dicsé-
retben részesült. Jövőre fiataljaink Franciaországba 
utaznak (idén a néptáncosok voltak Franciaország-
ban, szintén pályázati támogatással).

Naprakész információk:  
internetes honlap 
Az önkormányzati választások után nem sokkal el-
indítottuk az iszkaszentgyörgyi internetes honlapot, 
amely a nyilvánosságot szolgálja, hasznos informá-
ciókat közöl intézményeinkről, programokról, esemé-
nyekről. A fórum által lehetőséget biztosít arra, hogy 
a falu polgárai közzé tehessék javaslataikat, vélemé-
nyüket. Címe: www.iszkaszentgyorgy.hu

(Erről a címről is elérhető egyébként az általános is-
kola és a természetvédő egyesület újonnan készített 
honlapja!)

Törlesztettük a csatornát
Az önkormányzat idén májusban kifizette a szenny-
vízcsatorna árának utolsó jelentősebb, 72 millió Ft-
os részletét is. Így – lényegében – letörlesztettük az 
ebből származó adósságot.

A belém helyezett bizalomnak az elkövetkező időben 
is igyekszem – a képviselőtestület tagjaival egyetem-
ben – megfelelni. A nehéz gazdasági helyzet sem lo-
hasztja le lelkesedésünket, és nem befolyásolja tenni 
akarásunkat. 

Szeretném, ha a községért végzett munkánkat mind 
többen tevőlegesen is segítenék. Mindenki támoga-
tására számítunk!

Iszkaszentgyörgyért szakértelemmel, közös akarattal!

 Tisztelettel: Gáll Attila polgármester

Decemberben kerül átadásra az új óvodai tornaszoba, Isz   ka  szent-
györgyön megnyílik egy kimondottan sport célokra használható épület, 
ami nem csak a tanulók, de az egész község ilyen irányú igényeit ki-
szolgálja

Ingyenes számítógép használattal és szabadidős 
programokkal várja az érdeklődőket az e-Magyar-
ország Pont Iszkaszentgyörgy központjában.
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Magasabb szintű egészségügyi  
szolgáltatás
A 2007. évi Szent György Napokon átadott egész-
ségházban az általános orvosi és a védőnői szolgá-
lat mellett kialakítottuk annak a feltételeit is, hogy 
végre fogászati rendelés is legyen a faluban. Remé-

nyeim szerint a fogorvosi rendelés 
januárban már minden kedden és 
csütörtökön itt, helyben lesz. Ezen 
túlmenően az Önkormányzat saját 
bevételeiből áldoz arra, hogy az 
iszkaszentgyörgyiek magasabb szin-
tű egészségügyi szolgáltatást kapja-
nak: reumatológiai-, fizikoterápiás-, 
gyermekszakrendelés, valamint 
hely ben történő vérvétel teszi kom-
fortosabbá az itt lakók életét. Ezért 
a pluszért nem kell fizetni a lakosa-
inknak, az Önkormányzat ezekre  a 
szolgáltatásokra évente több mint 3 
millió forintot költ.

Szilárdabb lett  
a helyi közbiztonság 
A Polgármesteri Hivatal kihaszná-
latlanul álló emeleti vendégszobá-
iból kialakítottunk egy önkormány-
zati szolgálati lakást, várótérben 
pedig egy irodahelyiséget. Ezek az 

átalakítások lehetővé tették, hogy a Sárkeresztes-
Moha-Iszkaszentgyörgy körzetbe körzeti megbízott 
rendőr kerüljön, és itt lakjon Iszkaszentgyörgyön. 
Az ő jelenlétén túl a közbiztonság szempontjából 
szintén fontos, hogy ismét vannak a falunak pol-
gárőrei, hiszen megalakult az Iszkaszentgyörgyi 
Polgárőr Egyesület.

Egyesületeink támogatásáról, 
rendezvényeinkről
Örömmel mondhatjuk el, hogy Iszkaszentgyörgyön a 
környező településekhez képest több egyesület mű-
ködik, hiszen a fentebb említett Polgárőr Egyesületen 
kívül van Sportegyesületünk, Tűzoltó egyesületünk, 
Környezetvédő egyesületünk, Közművelődési egye-
sületünk, Nyugdíjas klubunk, valamint a történelmi 
egyházaink keretein belül működnek nőszövetségek 
és a foltvarró klub. Az egyesületek támogatását sike-
rült névértéken tartani, valamint pályázatoknál segí-
tettük őket abban, hogy bevételhez jussanak. 

A település sok sikeres rendezvényt tudhat maga mö-
gött az elmúlt 2 évben is, amelyeket vagy az önkor-
mányzat, vagy a kulturális bizottság, vagy egyesület, 
vagy baráti társaság szervezett, és településünk jó 
hírét öregbítette, valamint a helyi lakosság örömére 
szolgált. 

Említhetem a Szent György Napokat, a nyárvégi mu-
latságokat, a szüreti felvonulást és bált, az Idősek 
Napját, az irodalmi alkalmakat, a faluismereti esemé-
nyeket vagy a borversenyeket, a Somosmai Napokat, 
a karácsonyi kézműves játszóházat és vásárt és még 
hosszan sorolhatom.

Ringató foglalkozás, 
asszonytorna, hip-hop,  
teremfoci, társastánc…
Önkormányzatunk a lehetőségeihez képest támogat-
ja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a közösség-
teremtést, a falu lakóinak színvonalas szórakozását 
szolgálják.

Ilyen az egészen apró gyerekeknek és szüleiknek 
szóló Ringató foglalkozás, a minden korosztályt meg-
mozgató asszonytorna, a fiatalok körében rendkívül 
népszerű hip-hop táncoktatás és a most ismét induló 
társastánc tanfolyam.

Közösen hoztuk rendbe  
az iszkaszentgyörgyi kastély 
környezetét
Sok helyi önkéntessel, iskolásokkal, természetvédők-
kel sikerült a dzsungelt kiirtani és a kastély parkját 
rendbe hozni. 2007-ben 19 padot és az iskolához ve-
zető utat újítottuk fel. 

Egy külügyminisztériumi pályázat, amit Székesfehér-
várral összefogva valósítottunk meg, lehetőséget te-
remtett olyan apróbb munkák elvégzésére, amelyek 
eredményeként a kastély freskós termében konferen-
ciákat, koncerteket lehet tartani. 

Jari Vilén, finn nagykövet a kastély hasznosításában 
felajánlotta segítségét Önkormányzatunknak, de a 
kastély jogi helyzetének tisztázatlansága (az államé 
a kastély, a kezelő állandóan változik, a használó az 
Önkormányzat) szinte ellehetetleníti a jószándékú tö-
rekvéseit.

Nyertes pályázatok
Ahogy arról a Fejér Megyei Hírlap egyik júliusi szá-
mában olvashattunk, Önkormányzatunk Fejér megye 
településeinek egyik legsikeresebbje. 

Az óvodai tornaszoba kialakítására 9,8 millió Ft-ot 
nyertünk, az óvoda épületének akadálymentesítésé-
re 10 milliót, sőt, pályázati pénzt kaptunk a KEOP-
ból az óvoda hőszigetelésére is. Ebből a KEOP-os 
pályázatból nyertünk támogatást a körjegyzőség 
épületének hőszigetelésére és Iszkaszentgyörgy 
közvilágításának korszerűsítésére, összesen 8,7 mil-
lió Ft-ot. Az óvodai munkák hamarosan befejeződ-
nek. A héten kezdődik a körjegyzőség hőszigetelé-
se és a kivitelező, az Eh-Szer tájékoztatása szerint 
novemberben megkezdődik a falu közvilágításának 
korszerűsítése is.

Az iszkaszentgyörgyi kerékpárútra 93,8 millió Ft-ot 
nyertünk, az út átadására jövő nyáron kerül sor.

A körjegyzőség tárgyi feltételeinek korszerűsítésére 4 
millió Ft-ra sikerült pályázat révén szert tenni.

Újabb pályázati pénzek kilátásban
2007-ben sikerült csatlakozni a Sárvíz Leader Akció-
csoporthoz, és az akciócsoporton keresztül lehetőség 
nyílik az iszkaszentgyörgyi természetes személyek-
nek, vállalkozóknak, egyesületeknek, egyházaknak 
és magának az Önkormányzatnak is, hogy pályázzon 
az EMVA harmadik tengelyében. A pályázatok első 
beadási határideje november 30! Ez a Leader-tagság 
Iszkaszentgyörgy számára mintegy 80 millió Ft-os pá-
lyázati pénzhez való jutást jelent 2009-2013 között. 
Ha bárkinek van a témában ötlete, kérése, kérdése 
bátran kereshet, mert ha tudok, segítek. 

Megalakul a falugondnoki szolgálat
Önkormányzatunk sikeresen pályázott egy Wolks-
wagen Transporter kisbuszra. A pályázat eredménye-
ként 2009-ben elindul a falugondnoki szolgálat, amely 
elsősorban a településközponttól távol lakó idős em-
bereknek, valamint a kisgyermekeknek jelent majd 

Csontos Péter, körzeti megbízott munkájával biztosítja a közbiztonsá-
got Iszkaszentgyörgyön, valamint az Iszkaszentgyörgyi Polgárőr Egye-
sület alelnöki posztját is ellátja.

A Privát út burkolatának felújítása is pályázati 
pénzből, a TEUT program keretein belül valósulha-
tott meg Iszkaszentgyörgyön

Iszkaszentgyörgyön az elmúlt két évben közel 
130 millió Ft nyertes pályázat született. A pályá-
zatok közül a legnagyobb összeget, 93,8 millió 
Ft-ot az iszkaszentgyörgyi kerékpárútra nyerte a 
községünk


