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Elmúlás

Jön az ősz, bús, komor vándor
elhervadtak már a réten a virágok,
szomorú nótát dalol a szél
s én nem tudom,
hová tűnt ifjúságom.
Tán a nyárral állt odébb,
vagy a pergő idő ragadta magával?
Megöregedtem.
Ősz szálak gyülekeznek
koravén fejemen,
mind egy – egy égi jel,
hogy hamarosan menni kell
az útra, melyről nincs visszatérés
szívemet szorongatja egy kísértés,
hogy végórám előtt
mindazt elragadjam
mit éveim alatt magamtól
megtagadtam.
De hiába minden,
tornácomon, hintaszékben ülve
csak bámulom a szürkére
festett eget,
s a fákról aláhulló
tarka leveleket.

Mond sors! most
hangos szóval fölszólítalak,
mond, mi végre éltem én
e szürke ég alatt?
Hasztalan peregtek le perceim,
s miért hullattam oly sokszor
hiába könnyeim?
Mond miért lett mindaz
mi megtörténhetett,
miért lettem vén ily hirtelen?
Magyarázd meg az elmúlt éveket!
Ha tehetném kifutnék ebből a világ-
ból
nem lelek kiutat ez őrült
magányosságból.
Mert magam vagyok
millió emberek között,
a boldogság s a remény
tőlem végleg elköltözött.
Fiatalság!Te csalfa szerető
túl jársz már hetedhét határon
s én remegve azt várom,
hogy a vég ura küszöbömre álljon.
Kinyújtsa felém a kezét
és rám kiáltson;
Elég volt neked ezen a világon

most jer velem!
Én pedig megyek, mert menni kell
az őszi szél a fák közt
egy búcsúdalt énekel.
Csontjaim rágja már
a tél hideg foga,
asztalomról is elfogyott
az utolsó vacsora
s kínlódva vívom végzetemmel
az utolsó csatámat
de a zord idővel szemben
nincs ki ellenállhat.
Itt van már, tudom,
hallom kintről lépteit
amint a hó ropog,
s kaszájával kopogtatja
a jégvirágos ablakot.
Eljött hát a perc
mit félve vártam,
a sötét árnyék éltemre borul,
lelkem pedig mint kő
a tó vizébe,
a végtelenbe hull.

(Szentgyörgyi András)

A szociálisan rászorulók részére az állam illetve 
az önkormányzatok különböző ellátási formák 
megszervezésével biztosítják a személyes se-
gítségnyújtást. Az ember életében adódhatnak 
hosszabb, rövidebb időszakok, amikor szük-
sége lehet segítségre. A szeptemberi tanévkez-
det, fűtési szezon, váratlan családi esemény 
kapcsán bárkit érinthet a kérdés, milyen jellegű 
támogatásért, hova lehet fordulni? Parajdi 
Cecília aljegyző asszony segítségével próbáltuk 
röviden összefoglalni a lehetséges támogatási 
formákat.

Iszkaszentgyörgy önkormányzata szociális ellátásokra 
összesen mintegy 6,5 millió Forintot tervezett a 2008-
as évre. Ez némi emelkedést mutat az előző éviekhez 
képest, különösen a lakásfenntartási támogatás és az 
ápolási díjak tekintetében.

A rendszeres szociális segély a hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetben lévő, aktív korú szemé-
lyek és családjuk részére adható támogatás. Ennek 
egyik előfeltétele az önkormányzattal és a munkaü-
gyi központtal való együttműködés. A rendszeres 
szociális segély, állami támogatás, de a jogosultságot 

a helyi jegyző állapítja meg a törvényi előírásnak 
megfelelően.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyi 
szabályozás szerint évente legfeljebb 4 alkalommal 
kérhető, melynek összege alkalmanként legfeljebb 
5.000 Forint.

Igényelhető még a rászorulóknak lakásfenntartási 
támogatás. Az erre vonatkozó kérelmeket évente 
kétszer március 31-ig, illetve szeptember 31-ig lehet 
az önkormányzathoz benyújtani.

Ápolási díjat a tartósan gondozásra szoruló személy 
otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
állapíthat meg az önkormányzat.

Tankönyvtámogatás illetve beiskolázási segély címén 
az önkormányzatnak nincsenek külön segélyezési 
formái, ilyen irányú igény esetén rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatást lehet kérni.
A felsorolt lehetőségek csupán informális jellegűek. 
Részletes tájékoztatást természetesen a Polgármesteri 
Hivatalban kaphatnak az érintettek.

      //ke//

Bemutatkozik az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti Körjegyzőség

Parajdi Cecília, aljegyző
Az iskolapadból kikerülve – kezdettől – a közigazgatásban dolgoztam, összesen két munkahelyen.
Egészen fiatalon kerültem a nagyvelegi hivatal élére. Azt hiszem, az ott eltöltött évek legalább annyit jelentet-
tek a szakmai ismeretek megszerzésében, mint az Államigazgatási Főiskolán tanultak. A szakmát, az emberek 

ügyeinek intézését valójában ott tanultam meg.

1987-től – ez év tavaszáig – dolgoztam a móri Polgármesteri Hivatalban. Kezdetben 
a Hatósági Irodán szociális és gyámügyekkel foglalkoztam, azután az Önkormányzati 
Irodán a bizottsági, testületi ügyek, a választásokkal kapcsolatos feladatok kerültek 
munkakörömbe.
Emellett több mint 10 évig láttam el az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szóvivői 
feladatait is.

Két felnőtt fiam van, így munkám mellett, szabadidőmben jut időm - lakóhelyemen
Móron – bekapcsolódni és tevékenyen részt venni a civil életbe. Több helyi egyesület-
nek vagyok tagja, a testvértelepülési kapcsolatokért alakult egyesületnek pedig 6 éve 
az elnöke.

Igényelhető támogatási formák

Szeptember – október havi programok, rendezvények

Fogyi konyha: Szeptember 13., október 4., október 11.
A  programokon minden korosztály finom, fogyókúrás receptjét, és azok alapján elkészített ételt szeretettel foga-
dunk, az elkészített ételeket megkóstoljuk, és indulhat a receptek cseréje is. Szó esik arról is, hogy a mozgás 
minden életkorban nagyon fontos!
Részletek az ITKE hírekben, az 5. oldalon.

Szív Világnapja: Szeptember 27.
A Szív Világszövetség 1998-ban alakult. A 2001-ben kiadott missziós nyilatkozat szerint egy hosszabb és jobb 
minőségű élet eléréséhez segítik az embereket a szívbetegségek és a stroke megelőzése és gondozása által. Legis-
mertebb kezdeményezésük a Szív Világnapja, amelyet 2000 óta tartanak meg szeptember hónap utolsó vasárnap-
ján. Ez akalomból Kis Orsolya, szegedi orvostan hallgató tart előadást a szív működéséről és a szívbetegségekről.

Idősek Napja: Október 5.
Az ENSZ először 1991-ben rendezte meg az idősek világnapját, azóta minden év októberében megemlékezünk a 
Földön élő idős emberekről. Iszkaszentgyörgyön is hagyomány, hogy októberben, az Idősek Napján Önkormányza-
tunk megvendégeli és megajándékozza a község 65 év feletti lakosait.

Szüreti felvonulás és bál: október 18.
A szeptember végétől novemberig tartó időszak legfontosabb gazdasági, és egyben társadalmi eseménye a szüret. 
A parasztgazdaságokban, a szőlőkben végzett más társadalmi munkákkal szemben ez társas cselekmény volt, ezért 
is kapcsolódott hozzá a nap végén ünneplés, táncos mulatság. Szüreti felvonulás és bál sok helyen még ma is van, 
így Iszkaszentgyörgyön sem maradhat el az idei táncos mulatság, amelyet idén a helyi néptánccsoport szervez.

1956-os megemlékezés: október 23.
Megemlékezés az 56-os kopjafánál a Kossuth téren.
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Tour de Region

A Tour de Region egy kerékpáros túrával egybekötött tanulmányút, mely során a közép-
dunántúli régió ifjúsági civil szervezetei látogatják meg egymást, hogy a résztvevők a szakmai 
fejlesztésüket biztosító és újító célú programot valósítsanak meg, valamint hozzájáruljanak 
az ifjúsági munkával foglalkozók között a tapasztalat, szakértelem és a bevált gyakorlatok 
cseréjéhez, a fiatalok aktív részvételével.
A kerékpáros csoport útvonalába Iszkaszentgyörgyöt is belevették, így augusztus 25-én a szentgyörgyi 
fiatalok is együtt játszhattak a 9 fős csapattal. A holland foci nevű játékban mindenki nyert, a Tour de
Region tagjai ajándék csokival és baseball sapkával jutalmazta a játékot. Az est további részében közös 
bográcsozás mellett beszélgethettek a fiatalok.

Szeptembertől újra nyitva az e-Magyarország Pont.
Nyitva tartás:
Hétfő: 8-12
Kedd: 15-20
Szerda: 15-20
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 15-20
Szombat: 15-20  

Összeállítást készítette: Horváth Zsuzsa

A fiatalok a mai világban ritkán kerülnek
olyan helyzetbe, hogy testi, lelki, értelmi 
képességeiket egyaránt próbára tegyék Egy 
kerékpártúra remek alkalom arra, hogy a csa-
patépítésen túl „önmagukkal” is ismerked-
jenek. Kitűnő lehetőség, hogy megtapasztalják 
milyen ennek a sportnak a lényegét átélni. Az 
erőfeszítés szépségét, a végeláthatatlan út 
gyötrelmeit, amelyből aztán megszületik a 
teljesítmény, a siker, a célbaérés nagyszerű 
érzése. Három iszkaszentgyörgyi fiatal, Ko-
vács András, Tóth Gábor és Kavecz Attila 1720 
km-t tett meg kétkeréken. Attilát kértem, hogy 
meséljen a vállalásukról, ami nem csupán egy 
sportteljesítmény volt.

A Pappenheim nevet a szentgyörgyiek nyilván 
a faluban élt utolsó nemesi családhoz  kötik. 
Bár a németországi Pappenheim városában ma 
is élő grófi családnak a szentgyörgyi birtokhoz
és kastélyhoz konkrétan semmi köze nem 
volt, természetesen az ősi szálak azért valahol 
összeérnek. Van-e összefüggés a helytörténeti 
vonatkozás és a Ti utatok között?
Igazán annyi, hogy az iszkaszentgyörgyi önkor-
mányzat, nyilván ezt a történelmi összefüggést 
alapul véve, kapcsolatfelvételt kezdeményezett az 
ottani önkormányzattal és már egy delegáció ez 
év tavaszán baráti látogatást is tett náluk. A mi el-
határozásunk eredetileg az volt, hogy Erdélybe in-
dulunk. Ott azonban nem sikerült az önkormányzat-
nak a tervezett testvérvárosi kapcsolatfelvétel, így 
irányt váltottunk. Kézenfekvő volt, hogy Pappenheim 
városát tűzzük ki célul. 
Miként szerveztétek a túrát?
Több héten keresztül lehetett jelentkezni az E-Ma-
gyarország Pontban a meghirdetett bicikli útra. 10 
fő körül határoztuk meg az induló csapat létszámát. 
Gyakorlatilag erre alapoztuk az útvonaltervezés 
minden részletét. 
A végén hárman indultatok el…
Igen. Érdeklődés még csak-csak volt, de miután is-
mertettük a részleteket, kiderült, hogy nem igazán 
erre gondoltak! Mi hárman 2006-ban egy nápolyi 
túrán vettünk részt, ismerjük egymást, hasonló 
értékrend mentén gondolkodunk, így nem lehetett 
kérdés, hogy András, Gábor és én július 19-én elin-
dulunk! 

Nem volt csalódás, hogy nem volt több 
jelentkező?
Utólag értékelve a dolgot, jobb hogy így alakult. 
Nagy felelősség egy ilyen út. Sok minden nem úgy 
alakult, ahogy azt elgondoltuk. Nem toleráljuk egy-
formán a dolgokat, különböző a tűrőképességünk. 
Ezeket több ember esetében nehezebb összehangol-
ni. Nehezítette a haladásunkat a folyamatos erős 
szél, az eső. De természetesen kárpótolt bennünket 
a környezet, a gyönyörű vidék és a célba jutás.
Ha jól sejtem, egyfajta diplomáciai történet is 
ez egyben?
Valahol igen. Éppen egy falunap kellős közepére 
értünk oda. „Küldöttséghez” méltó hivatalos fogad-
tatásban és ellátásban részesültünk. Volt alkal-
munk találkozni a polgármesterrel, a helyi kulturális 
egyesület vezetőjével, a városban élő grófnővel, a 
helyi és a megyei sajtó képviselőivel is, akik mind-
két lapban képes beszámolóval tudósítottak az 
ottlétünkről. Pappenheim egyébként kb. 2000 fős, 
városi ranggal rendelkező település, amihez több 
környező kistelepülés tartozik. Jelenlétünkkel tehát 
próbáltuk erősíteni a két település között elinduló  
kapcsolatfelvétel folyamatát. Információink szerint a 
hivatalos együttműködés szándékáról a közeljövőben 
az ottani testület is dönthet.

Gratulálok és további sikereket kívánok Nektek!

 //Kise//

„Minden út vezet valahova”- a cél Pappenheim
Sporttábor

A tavalyi évhez hasonlóan idén augusztus-
ban is volt sporttábor az iszkaszentgyör-
gyi focipályán. A tábor megrendezésére a 
székesfehérvári kistérség nyert pályázatot, 
a megvalósítás helyszíne Iszkaszentgyörgy 
volt. A résztvevők 6 és 14 év közötti gye-
rekek voltak.

A hét nap során a résztvevők megismerkedhettek 
a röplabdázás technikájával, Vajda László, székes-
fehérvári testnevelő tanár segítette a játékot, vala-
mint focitudásukat fejleszthették, az edzéseket az 
Iszkaszentgyörgyi Sportegyesület tagjai vezették. A 
sportfoglalkozások mellett internetes tudásfejlesz-
tésen és közösségépítő játékokban is részt vehet-
tek a gyerekek. A sporttáborból nem hiányozhatott 
az egészséges táplálkozás sem, a délután során 
közösen készített uzsonnát ehettek a táborozók. 
A tábor utolsó napján a székesfehérvári gyerek- 
otthon lakói is csatlakoztak hozzánk, ők a métázás 
rejtelmeibe avatták be a fiatalokat.

Öröm volt látni, hogy az első napi 9 főből a hét 
végére 25 fős gyereksereg kerekedett, akik ön-
feledten élvezték a sportolás, közös játék örömét a 
nyári szünet utolsó napjaiban.
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Önkormányzati hírek

Lendületben Iszkaszentgyörgy

Az újság előző számában ezzel a címmel 
olvashattunk tájékoztatót konkrét pályázati 
sikereinkről. Köztudott a rendelkezésre álló 
önkormányzati források elégtelensége, ami 
napi szinten kényszeríti a fenntartókat arra, 
hogy minden lehetőséget megragadva próbál-
janak többletforrásokhoz jutni, biztosítva ez-
zel a település további fejlődését. Önmagában 
már az sem egyszerű kérdés, hogy mire kell, 
mire érdemes pályáznia egy önkormányzat-
nak. Gáll Atilla polgármesterrel ezt a témát 
jártuk körbe.

Van-e az önkormányzatnak koncepciója arra, 
hogy mire pályázik, van-e konkrét cél és ahhoz 
keres pályázatot, vagy talál egy kiírást, és ah-
hoz rendel célokat? Miként működik ez?
Természetesen vannak világos céljaink! Kiemelt fel-
adatnak tekintjük az óvoda és az iskola alapvető fenn- 
tartásán túl a további bővítését, korszerűsítését, 
valamint a községünk infrastrukturális fejlesztését. 
Mindhárom terület nem csupán önmagában, hanem 
az egész falura nézve is pozitív hatást jelent. Minden 
jel arra mutat, hogy ezekre a területekre befektetni 
mindenképpen érdemes, hosszútávon megtérül. Ha 
csak annyit mondok, hogy az óvoda és az iskola lét-
száma növekedést mutat, ez mindenki számára egyet 
kell, hogy jelentsen. 

Milyen pályázatokon sikerült e három cél meg-
valósításához anyagi forrást nyerni?
Az óvodabővítésre három helyről nyertünk támogatást. 
Ez érinti az intézmény konyhájának korszerűsítését, 
az épület akadálymentesítését és a tornaterem ki-
alakítását. A megnyert támogatások a bekerülés 
felét biztosítják. Visszakanyarodva az előző kérdésre, 
itt például teljesen fedik egymást az önkormányzat 
elképzelései és a meghirdetett pályázati célok. A 
másik pályázattal egy szintén nagyon fontos és régi 
törekvésünket tudtuk teljesíteni, nevezetesen a köz-
világítás-korszerűsítést. A megye egyik legelavultabb 
világítási rendszere a miénk, ez a korszerűsítés 58%-
os megtakarítást hoz a jövőben. 

A szintén nyertes kerékpárút építéséről szóló 
projekttel kapcsolatban a rendelkezésre álló 
információk szerint az elnyert támogatás /az 
önrésszel együtt/ eleve nem elegendő a teljes 
befejezéshez. Tegyük fel, hogy a  következő 
önkormányzati testület úgy dönt, hogy nem 
kíván a befejezésre költeni mert mások a prio-
ritásai, akkor ez nem lesz egy pozitív történet. 
Ez természetesen nem alakulhat így! A megítélt tá-
mogatásból 3,8 km útszakaszt tudunk megépíteni. 
A fennmaradó 1,8 km-es szakasz befejezésére ga-
ranciát jelent a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával a közös megvalósításra kötött 
megállapodás. Ez a pályázat nem turisztikai jellegű 
pályázat volt, hanem a „település összekötésére a 
külső területeivel, ipari parkokkal” alcímet viselte. A 
Városkapu Üzletközpontban számos munkahely van, 
ahová szívesen várnák az iszkaszentgyörgyieket is. A 
bicikliút megépítése sokak számára lehetőséget kínál 
majd arra, hogy könnyebben eljusson adott esetben 
egy munkahelyre. Azt gondolom, hogy számos más 
érv mellett ilyen jellegű problémák megoldására is 
kell gondolnunk. Egy-egy pályázati cél megvalósítása 
mindig többet jelent annál, mint ami megvalósul. 
Remélem ez előbb-utóbb mindenki számára érthető 
lesz. A pályázatok nagyon jók arra, hogy az ember 
rendszerben gondolkodjon, tovább lásson a jelennél. 

Egy pályázat benyújtásának egyik alapvető 
kívánalma, hogy a pályázó önrésszel ren-
delkezzen. A mi esetünkben ezek sokmilliós 
beruházásokat takarnak. Hogyan alakultak 
az önrész-arányok egy-egy pályázatnál és ezt 
honnan teremti elő az önkormányzat?
A közvilágítás-korszerűsítésnél 65%-os, a kerékpárút-
építésnél 20%-os, az óvodai beruházásnál 50%-os 
és a „Körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítása”c. pá-
lyázatnál szintén 20%-os önerőt kellett biztosítani. A 
költségvetésben rendelkezésre álló Beruházási céltar-
talékból fedezzük az önrészt, amit ebben az évben 20 
millió Forintos összeggel terveztünk. Ez jelen esetben 
már nem elég, így költségvetést kell módosítanunk.

Sikerekről beszélünk, de feltételezem, hogy van  
olyan cél amire még nem sikerült forrást sze-
rezni.
Az iskola jelenlegi „tornaterme” műemlék épületben, 
egyébként színházteremként is szolgáló közösségi 
térben biztosít a gyerekeknek lehetőséget a test-
nevelési órák megtartására. Kell egy kimondottan 
sport célokra használható épület, ami nyilván nem 
csak a tanulók, de az egész község ilyen irányú 
igényeit kiszolgálja. E cél megvalósítására volt már 
egy pályázatunk, amit nem fogadtak be. Tovább 
dolgozunk ezen, természetesen mindaddig, míg az 
elképzeléseink megvalósulnak. 

/Kis Edit/

Augusztus 4 és 16 között 15 iszkaszentgyörgyi 
fiatal vehetett részt egy nemzetközi ifjúsági
csereprogramban 15 francia társukkal együtt.
A csereprogram megvalósítására Önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be a Mobilitás – Fiatalok Lendület-
ben Programirodához és 9141 € támogatást kapott.
A pozitív elbírálás után megkezdődtek az 
előkészületek, a fiatalokkal hetente találkoztunk,
névre szóló pólókat, Magyarországot bemutató 
kétnyelvű füzeteket készítettünk. Augusztus 4-én a 
Ferihegyi Repülőtéren tapssal és ujjongással fogadtuk 
a craon-i Associacion Project Jeunes tagjait, majd 
közösen folytattuk tovább utunkat Tiszafüredre, ami 
a program első helyszíne volt. A Tiszafüreden töltött 
egy hét alatt csoportos foglalkozásokon dolgoztuk fel 
a pályázatban megjelölt témákat (természetvédelem, 
környezetvédelem, épített örökségeink, magyar 
városok). Ezekhez kapcsolódóan kirándulásokat tet-
tünk Egerbe, Hortobágyra, Debrecenbe, kenutúrán 
megismerkedhettünk a Tisza-tó élővilágával. Már 
az első héten szoros barátságok alakultak ki a két 
csoport tagjai között, mind a foglalkozások, mind 
a szabadidős programok alatt vegyes csapatokban 
voltak a fiatalok. A jó hangulat Iszkaszentgyörgyön
is folytatódott, a hol a francia fiatalokat a magyar
résztvevők családjai látták vendégül. a második héten 
bejártuk Székesfehérvárt, Budapestet és a Balatont is. 
A programból nem maradhatott ki Iszkaszentgyörgy 
felfedezése sem, az intézmények megismerése mel-
lett a 30 fiatal két napot is a Kastély parkjának szeb-

bé tételével töltött. Kavecz László vezetésével szép és 
látványos munkát végeztek. A csereprogram befeje-
zéseként „Európa-fát” ültettünk a Kossuth téren.
A projekt sikerességét jól bizonyítja, hogy a magyar 
és francia fiatalok esténként közös programokat szer-
veztek maguknak, megpróbáltak annyi időt együtt 
tölteni, amennyit csak lehetett ezalatt a két hét alatt. 
A legnagyobb öröm, hogy ezek a barátságok a nehéz 
és könnyes búcsú után sem értek véget, a fiatalok és
a vezetők között is folyamatos a levelezés, és már a 
jövő évi folytatásra készülünk.

Ifjúsági hírek

Két hét az örökségvédelem jegyében
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Iskolai nyári tábor

Idén az iskolai tábor Szandán volt június 27., péntektől, 
július 1., keddig.
Kora reggel indultunk, utaztunk vonaton, metrón és 
buszon. Ebédre már meg is érkeztünk a táborba. 
Délután falukutatási verseny volt, ahol minden szoba 
csapata nagyon jól szerepelt. Másnap délelőtt susnyát 
fontunk, este pedig vadlesen vettünk részt. Láttunk 
őzet és szarvast is. Vasárnap Hollókőn jártunk a vár-
ban és az ófaluban. Utána a táborban János bácsi íjaz-
ni tanított minket. Este „Ki mit tud?” volt, sok érdekes 
produkciót láttunk. Hétfőn a szandavári várhoz kirán-
dultunk, összesen 18 km-t gyalogoltunk. Visszafelé vé-
gig zuhogott az eső, úgyhogy mindenki ronggyá ázott. 
Utolsó este tábortüzet gyújtottunk. Kedden János bá-
csinál kemencében lángost sütöttünk, és megnéztük a 
házi múzeumát. Délután jöttünk haza. 
Nagyon jó volt ez a tábor!

Kiss Jázmin
7.osztály

Szeptember 1-én megnyitotta kapuit az isz-
kaszentgyörgyi óvoda. Nem csak az épület 
újult meg, új óvónő is érkezett Iszkaszent- 
györgyre. Ilyés-Nagy Melindával már talál-
kozhattak a gyerekek és a szülők is a Nyár 
Végi Mulatságokon.

Kedves Iszkaszentgyörgyiek!

Ilyés-Nagy Melinda vagyok, az ,,új” óvó néni. Székes-
fehérváron élek a férjemmel, egy kedves kis albérlet-
ben -egyelőre. 
Balatonfüredről származom, ahonnan az általános 
iskola után Pápára kerültem az - akkor még - 
Óvónőképző Szakközépiskolába, majd ezt követően 
Sopronba, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolára, 
ahol óvodapedagógusi diplomát szereztem.

Iskoláim befejezése után Sopronban kaptam állást 
egy három csoportos, családias légkörű óvodában, 
de sajnos csak kicsivel több mint egy évig dolgozhat-
tam ott, mert megszüntették az intézményt. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy haza költözöm Balatonfüredre 
a szüleimhez, ahol viszont nem volt lehetőségem 
óvónőként elhelyezkedni. 
Az élet úgy hozta, hogy Veszprémben, a Szociális 
Gondozási Központban szociális munkást kerestek, 
és ekkor én is esélyt kaptam arra, hogy kipróbálhas-

sam magam ebben a munkakörben, amelyben az-
tán több, mint négy évig tevékenykedtem. (később 
családgondozóként is a gyermekvédelemben)
2004 októberében költöztünk Veszprémből Székesfe-
hérvárra, ahol - nagy örömömre, majd fél évi vára-
kozás után - 2005 márciusában kaptam óvónői állást, 
és így szerződéses helyettesítőként dolgozhattam a 
Vízivárosi Óvodában, mostanáig... Ahonnan azért jöt-
tem el, mert novemberben lejárt volna a szerződésem, 
és nem tudtak a későbbiekben számomra állást biz-
tosítani. 

Nagyon örülök, hogy Iszkaszentgyörgyön lehetőségem 
nyílik olyan óvodai közösségben dolgozni, amihez ha-
sonlóban talán a pályám kezdetén volt részem. Ma-
gamban mindig arra vágytam, hogy szép környezet-
ben, barátságos emberek között dolgozhassak, és 
közösen ,,terelgessük” a gyerekeket azon az úton, 
ami az ő fejlődésüket, és az életben való eligazodásu-
kat hívatott segíteni. Ezért köszönön a bizalmat, amit 
megszavaztak számomra azzal, hogy befogadtak 
maguk közé! Bízom a gyerekekkel és a szülőkkel való 
jó kapcsolat kialakításában, és izgalommal tekintek 
a közös jövő felé, aminek most már én is a részese 
leszek...

Üdvözlettel:
Ilyés-Nagy Melinda

Óvodai hírek

ITKE hírek

Az Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő 
Egyesület kiemelten fontosnak tartja a fiatalok
környezettudatos nevelését, ezért az iskolai napközis 
tábor keretein belül mi is foglalkozásokat tartottunk a 
gyerekeknek. Szántóné Bányai Szilvia környezetvéde-
lemmel kapcsolatos kötetlen beszélgetést, szituációs 
játékot tartott, Dobai Lajos a szénrajztechnikával 
illetve a portré- és tájképrajzolás szépségeivel is-
mertette meg a gyerekeket, Szántó Lászlóval 
madáretetőt készítettek a fiatalok, előre gondolva a
téli madáretetésre. Volt éjszakai túránk Kavecz Attila 

vezetésével, amely során teliholdas ég kíséretében 
tettünk egy jóleső sétát a gyerekekkel. Örömünkre 
szolgált, hogy teljes családok is részt vettek rajta. A 
záró foglalkozáson Nagy Andrea a kastély környékén 
mutatta be szinte a teljes növényzetet a rengeteg 
kérdést feltevő nebulóknak. Az egyesület ezúton is 
szeretné megköszönni a megjelent gyerekeknek - és 
szülőknek is - a lelkes részvételt a foglalkozásokon.

Szántóné Bányai Szilvia a képviselői keretösszegének 
egy részét a játszótér fásítására ajánlotta fel. A 10 
db fát az ITKE tagjai június utolsó vasárnapján ültet-
ték el, hogy árnyékot vessenek játék és pihenés köz-
ben. Szintén a játszótér felújítását tartotta fontosnak 
Kálmán Csaba „gyakorló apuka”, aki az önkormányzat 
és az ITKE támogatásával festésfelújítást ill. néhány 
játék kisebb javítását végezte el harmadmagával.

Örömünkre szolgál bejelenteni, hogy hamarosan 
elkészül az egyesület honlapja, amely révén minden-
ki számára betekintés nyílik az egyesület életébe. A 
honlap elkészültéről és címéről a   www.iszkaszent-
gyorgy.hu honlapon tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot. Minden ITKE taggal lelkesen készülünk a 
szeptemberi óvoda, iskola kezdésére, hogy a pedagó-
gusokkal együtt neveljük gyermekeinket a természet 
szeretetére és az egészséges életmódra.

Az ITKE ESÉLYHÓNAPRA szervezett programjai:

2008. szeptember 1-től 2008. október 15-ig, minden hétfő és csütörtök este 19.00- 20.00 órától minden 45 
év feletti hölgyet ingyen várunk az Asszony tornán!

Helyszín az Iszkaszentgyörgyi Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim Kastély színházterme.

Beszéljük ki, kóstoljuk meg, érezzük jól /magunkat/! FOGYI KONYHA
2008. szeptember 13. szombat 15.00- 16.30.-ig
2008. október 4. szombat 15.00- 16.30.-ig
2008. október 11. szombat 15.00- 16.30.-ig
Helyszín: Iszkaszentgyörgy Rákóczi Ferenc u. 2. e-Magyarország Pont
A  programokon minden korosztály finom, fogyókúrás receptjét, és azok alapján elkészített ételt szeretet-
tel fogadunk, az elkészített ételeket megkóstoljuk, és indulhat a receptek cseréje is. Szó esik arról is, hogy a 
mozgás minden életkorban nagyon fontos!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni a következő számon lehet: 20/669 46 65

ITKE
Szántóné B. Szilvia


