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A műkedvelő politikus földesúr
-140 éve halt meg báró Bajzáth György -

Bajzáth György András 1791. november 29-én született 
Bajzáth János fiaként, Tatán. 1803-ban, Győrben kezdte 
középiskoláit, majd 1804-1806-ig Veszprémben tanult. 1808-
ban végezte el a bölcseleti képzést a győri líceumban, majd 
Pesten jogot hallgatott. 1812 szeptemberében Fejér megye 
aljegyzője lett. 1828-ig főszolgabíró, 1832-ig főjegyző, 1836-
ig Fejér megye másodalispánja volt. A megye követeként részt 
vett az 1830. évi országgyűlésen. 1837-ben királyi biztossá 
nevezték ki. Vallásos ügybuzgalmáért és áldozatkézségéért 
1856. február 16-án a Gergely-rend középkeresztjét nyerte el 
IX. Pius pápától, majd 1859. március 2-án a hazai közügy terén 
szerzett érdemeiért bárói méltóságra emelték. Bajzáth György 
a báró Amadé Antal által 1728-ban épített iszkaszentgyörgyi 
katolikus templom kibővítésén is fáradozott. 1845-ben már 
egy tágasabb, akár 800 lelket befogadó templom állt a régi 
épület helyén. A munkálatokat folytatva 1859-1860-ban 
felépült az új szentély is. A báró a templom berendezéséről 
is bőkezűen gondoskodott. Közéleti tevékenysége mellett 
nagy művészetpártoló hírében állt. 1818 – 1822 között a 
fehérvári színházi társulat díszlettervezője és festője volt. 
1819-1820 nyarán mohai birtokán nagyszabású szabadtéri 
játékokat szervezett. Ismert volt éremgyűjtői szenvedélyéről 
és vallási tárgyú irodalmi és zenei munkáiról. A szentgyörgyi 
kastély jelentős átépítése, bővítése, általa valósult meg. 
Az ő megbízásából készült a barokk szárny dísztermének 
falfestménye Pisch Ferenc megvalósításában. A nagyszabású 
építkezéshez saját tégla és cserépgyára biztosította az 
alapanyagot. Monogramos téglái számos helyen fellelhetők 
az épületben. Külföldi útjairól hazatérve a kastély köré 
angolparkot hozott létre, mely területén számos ritka 

növényfajta telepítését végezte. Felesége, Bernreider Mária 
Pakson született 1794. október 11-én. A családja Bajorországi 
eredetű. Kilenc gyermekük született 1814-1831 között. – 
Mária, Franciska, Róza, Ágnes /1818/, Adél, László, Amália, 
Valéria /1827/, Gizella. A gyermekek sorsáról kevés információ 
áll a rendelkezésünkre. Csupán a két lány Ágnes, és Valéria 
sorsáról tudunk biztosat házasságuk révén. Adél halálozási 
adata az iszkaszentgyörgyi római katolikus plébánián 1879. 
február 16-án keltezett alapítványlevélből is ismert, amely a 
bárónő végrendeletére hivatkozva az alapítvány létrehozására 
tesz intézkedéseket. Bajzáth György 78 éves korában halt 
meg, az iszkaszentgyörgyi grófi sírboltkápolnában nyugszik.

Gombosné Kis Edit

Újra vár az ételbár és fagyizó!
Április 3-tól újra várja minden kedves vendégét Iszkaszentgyörgy központjában a fagyizó és 
ételbár!
Kínálatunkból: fagylaltok, sütemények, pogácsák, hamburgerek, frissensültek.
Torták készítését rendelésre vállaljuk!

Cím: Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 4.
Tel.:440-281

Minden kedves vendégünket szeretettel várunk!

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 9.00-17.00
szombat-vasárnap: 10.00-18.00

Bajzáth Mathilde bárónő, Báró Bajzáth László és Báró Bajzáth 
György sírköve az iszkaszentgyörgyi grófi sírboltkápolnában



ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP     2009. április2

Húsvéti üzenet
Amikor írom ezt a cikket, kint hétágra süt a nap, és reggel már 

télikabát nélkül mentek óvodába a gyerekek. Tegnap este is alig 
lehetett őket beterelni a házba, élvezték a jó időt, legszívesebben kint 
maradtak volna sötétedésig. Hatással van rájuk az éledő természet, 
rácsodálkoznak a lila ibolyára, a sárga nárciszra és a többi kora 
tavasszal nyíló színpompás virágra. De felnőttként is örül az ember 
a sarjadó fűnek, a rügyező ágaknak, mert ilyenkor minden azt hirdeti 
körülöttünk: van remény! 

A búzamagban, a rügyben rejlő életigenlés ránk is hatással van, 
és amellett, hogy szőlőt metszünk, kapálunk és palántát ültetünk, 
bennünk is megszületik a vágy a megújulásra. Ma, amikor 
sokunk életét a szétszórtság, a reménytelenség, a depresszió és a 
jövőtlenség érzése jellemzi, nehezen jutunk derűs életszemlélethez, 
reménységhez. Pedig erre lenne a leginkább szükségünk. Minden 
másnál fontosabb lenne, hogy érezzük: van remény! „Könnyű ezt 
mondani!” – legyintenek azok, akik valamikor, tán maguk sem tudják 
mikor és hogyan, de elveszítették a hitüket, a reménységüket… 
„Nem tudok én már megbízni senkiben, reménykedni sem érdemes, 
úgysem fog itt megváltozni semmi!” – hallom innen-onnan. Bizony, 
könnyen elhatalmasodhat ez a pesszimizmus, közömbösség az 
emberen, hiszen annyi fájdalmat, rosszat, igazságtalanságot és 
halált látunk a világban, melyek próbára teszik hitünket. Köztük a 
természeti csapásokat, az éhezést, a gyógyíthatatlan betegségeket, a 
terrorizmust és az erőszak ezer arcát… És félünk. Igazából a félelem 
az, ami megakadályozza, hogy bízzunk a másikban, hogy reméljünk 
egy jobb és szebb világot. Mert félünk (csak még ezt is félünk 
bevallani) nemcsak a haláltól, de sokkal inkább az élettől, a holnaptól. 
Hányan vannak, akik úgy érzik, sötét alagútban botorkálnak, és hiába 
keresik a fényt, ami a kiutat jelentené… 

Ezt a félelmet senki és semmi nem tudja legyűrni vagy legyőzni 
bennünk csak Az, Aki maga is három napig a halál sötétségében 
volt, de végül fényre jutott és feltámadása után így köszönt 
minket: Ne féljetek! Nem véletlen, hogy a feltámadott Jézus első 
szava a sírkertben ott és akkor a holttestét bebalzsamozni készülő 
asszonyokhoz ez volt: Ne féljetek! Mert ismer bennünket, Ő ismer a 
legjobban. Tudja, mi lakozik az emberi szív rejtekén…

A magok a földben vannak egész télen, s ilyenkor a meleg és 
nedvesség hatására megindul bennük az élet. De előbb a magnak a 
földbe kell esnie, ott meg kell halnia, hogy aztán sokszoros termést 
hozzon. “Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga 
marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (János 12, 24.) Miért 
e sok szenvedés és félelem? Én hiszem, hogy Isten jónak teremtette 
az embert, téged és engem, mindenkit, csak útközben elengedtük 
Teremtőnk kezét, és meghalt bennünk a jóság. Ezért jutott oda az 
emberiség, ahol tart… Ám az értünk - Istentől elszakadt emberekért 
- meghalt és feltámadt, ma is élő Úr Jézus segít feltámasztani 
a jóságot, a megbocsátást, a szeretetet, amik el vannak temetve 
szívünk mélyén. Mindannyian boldogságra, teljességre vágyunk. De 
a teljes életet mi nem tudjuk megszerezni, mert az nem azonos az 
életszínvonal emelkedésével, nem a mi erőfeszítésünk eredménye, 
nem mi teremtjük meg magunk körül, és nem szüleinktől örököljük. 
Ezt csak ajándékba lehet kapni Attól, Aki meghalt és feltámadott, 

hogy életet szerezzen nekünk. Új életet. Olyan életet, aminek a halál 
sem tud véget vetni: Örök Életet. Miért utasítják vissza mégis oly 
sokan ezt a csodálatos ajándékot? Rejtély számomra…

A sok panasz és jajszó helyett bíznunk kellene a mi mennyei 
Atyánkban, és abban, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden 
a javukra van”. A feltámadás hite tesz képessé arra, hogy 
felülemelkedjünk minden indulaton és félelmeinken, amiket 
magunkban hordozunk, amit átöröklünk és átörökítünk. Mert minden 
félelemnek és indulatnak fölében ott van az a bizonyosság, hogy Ő 
visszajött értünk. Amikor azt mondta: „Nem hagylak titeket árvákul, 
eljövök hozzátok!”, - akkor nem csapott be, megígérte és itt van: Ne 
féljetek! Akik ma, 2009 tavaszán meghallják a Feltámadott első 
szép szavát, azoknak az élete valóban megváltozik, mert a húsvéti 
hit, a Feltámadottba vetett hit formálni tud engem és téged, elűzi 
félelmeinket, feltámasztja a lelkünk mélyén szunnyadó jókat, és 
egymáshoz vezet minket. A feltámadás ünnepe mindnyájunkat 
bizakodással, a jövőbe vetett hittel kell, hogy eltöltsön; 
reménykedéssel, hogy az újjászületés képes megtisztítani az 
emberiséget minden bűnétől. Krisztus egy igazabb, egy félelmektől 
mentes, boldogabb világba hív, előttünk jár, és a csüggedésben 
bátorít, szomorúságunkban vígasztal bennünket. Vezethet a múltból 
új út a jövőbe, ha hitünk erős, ha szándékunk tiszta, s ha megtaláljuk 
végre az Istent, aki az egész életünkre igazodási ponttá válik a 
számunkra.
Legyen mindenkinek áldott húsvétja, 
Krisztus feltámadásának ünneplése!

Gállné Medveczky Borbála

Húsvéti istentiszteletek rendje:
Nagypéntek 18:00
Húsvét vasárnap (úrvacsorával) 10:30
Húsvét hétfő 10:30

Húsvéti misék rendje:
Nagycsütörtök 17:30
Nagypéntek 17:30
Nagyszombat 17:00
Húsvét vasárnap 9:30
Húsvét hétfő 9:30

Húzd fel a Nyúlcipőd és fuss velünk!

Április 11-én, szombaton húsvéti játékos programokra várunk minden 
iszkaszentgyörgyi lakost!
10 órakor induló nyuszifutás regisztrációja 9.30-tól kezdődik a 
Kastélyban, részvétel feltétele: legyen rajtad, nálad, veled olyan dolog, 
ami a húsvéthoz kapcsolódik.
A táv: Kastély – Ady E. utca – Sportpálya.
Egyéni, páros, csoportos, családos nevezéseket várunk!
Futás után a Sportpályán húsvéti tojáskeresés, kézműves foglalkozások 
(húsvéti gipszfigurák festése, tojás berzselés, amihez otthonról hozott 
festett tojás szükséges, üvegmatrica készítés, arcfestés), ügyességi 
játékok (tojásgurítás, zsákban futás, kötélhúzás), bolhapiac, DÖ büfé 
várja az érkezőket.

Szeretettel várunk programunkon!

ITKE, Diákönkormányzat, Ifjúsági klub, Sportegyesület

MEGHÍVÓ
Iszkaszentgyörgy Községi Sportegyesület 2009. április 
12-én, vasárnap 20 órai kezdettel húsvéti LOCSOLÓ 
BÁLT rendez, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Italfogyasztásra a BÜFÉ széles választéka áll rendelkezésre!

Belépő: 500 Ft
Éjfélkor tombola!

Községi Sportegyesület



ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP     2009. április 3

Tisztelt Olvasók!

Az idén már hatodik éve került megrendezésre a falu szőlőhegyeinek 
gazdái részére a borverseny. Évek óta várják a szőlősgazdák és 
készülnek rá. Február 28-án este 18 órakor volt az idei borverseny, 
amelyre 13 szőlősgazda nevezett 30 borral. A zsűri - a borbírák - a 
tavaly már megismert móri szakemberek voltak: Szabó Gyula volt a 
zsűri elnöke / ő eddig minden évben itt volt /, a tagok pedig Varga 
Máté a móri Varga BT-től és Frey Szabolcs Mór - Pusztavám Közös 
Hegyközség hegybírája. A 30 nevezett borból 17 fehérbor, 4 rosé és 
9 vörösbor volt.

A végeredmény a következően alakult: oklevél minősítést 6 bor 
kapott, bronz minősítést 8 bornak és ezüst minősítést 6 bornak adtak, 
ezekhez szép oklevelet kaptak a gazdák. A legjobb 10 bor - melyek 
az oklevél mellé a sárkeresztesi LARIX faiskola vásárlási utalványát 
kapták ajándékba - az alábbiak:

 
Arany minősítést kapott:
Deli Ferenc olaszrizlingje
Ölveczky Csaba fehér cuvéje
Bóza Jenő szürkebarátja
Keresztes László kékfrankosa
Bóza Jenő 2007-es cabernet savignonja.
Ezüst minősítést kapott:
Ölveczky Csaba fehér cuvéje
Szabó József szürkebarátja
Keresztes László roséja
Bóza Jenő cabernet savignonja 
Radó István vegyes vörösbora.
 
Egy kis magyarázat: bár talán úgy tűnik, hogy ugyanaz a bor kapott 

arany és ezüst minősítést is, de ez nem így van, ugyanis a boroknak 
csak a fajtája volt azonos és a  nevező borosgazda, de a szőlőfajták 
összetétele és mennyisége változó volt a borokban. Ezüst minősítést 
összesen 11 bor kapott, de mivel az adható jutalmak száma adott 
volt - 10 db ajándékutalvány a faiskolához -, így az öt legmagasabb 
pontszámot kapott ezüst minősítésű bor került jutalmazásra.

Eredmény hirdetés után kötetlen beszélgetéssel, egymás borainak 
megkóstolásával és a szakemberekkel való tanácskozással, vélemény 
cserével folytatódott az este. Szóba kerültek a szőlővel, borral 
kapcsolatos gondok és problémák, azok lehetséges megoldásai. A 
borbírák és a gazdák egyetértettek abban, hogy az adott tanácsok 
megfogadásával egyre finomabb és jobb borokkal neveznek a helyi 
borversenyre.

Köszönettel tartozom a borverseny évek óta tartó támogatásáért és 
a kapott segítségért az alábbi személyeknek: Deli János, Rónaszéki 
László és Szabó Zsolt helyi lakosoknak, valamint a sárkeresztesi Gigi 
Kft-nek és Larix faiskolának. Köszönöm a helyi Önkormányzatnak 
és Gáll Attila polgármester úrnak, hogy kérésemre - a megszokott 
színvonal megtartása miatt - anyagilag is támogatták a rendezvényt 
10.000 Ft-tal.

A jó hangulatot és a hasznos tanácskozást mutatja, hogy majdnem 
este 9 óráig beszélgettek a borosgazdák, s azzal köszöntek el, hogy 
egy év múlva újra jövünk.

Muzs Tiborné

Pitypang családi napközi hírek

Örömünkre szolgál,hogy megnyitásunk óta több iszkaszentgyörgyi 
család igénybe vette szolgáltatásunkat, de több csóri, mohai, 
kincsesbányai, székesfehérvári kisgyerek is megfordult már nálunk.

A családi napköziben a gyermekek családias, biztonságos 
környezetben, tartalmasan tölthetik el a napot,miközben Ön 
dolgozik, tanul és egyéb teendőit végzi. A gyermeke életkorához, 
fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakítunk ki, 
mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres 
teendőiből és egyéni készségfejlesztésből áll. A gyermeke számára 
harmónikus, családi légkört, biztonságos, esztétikus környezetet 
biztosítunk. Játékkészletünkkel, mozgásos eszközeinkkel és rengeteg 
ötlettel ösztönözzük a gyerekek kreatív, önálló tevékenységét.

Most az iszkaszentgyörgyi lakosok jóval kedvezőbb áron vehetik 
igénybe a családi napközit, mivel az Iszkaszentgyörgy Községi 
Önkormányzat 10.000 Ft-tal hozzájárul a havi költségekhez, így 
20.000 Ft/ hó + étkezési költség megfizetése mellett egész napos 
ellátást nyújtunk gyermekének. Ezenkívül természetesen továbbra is 
lehetőséget nyújtunk az időszakos gyermekfelügyeletre.

Bővebb információ: Pallainé Knapcsik Natália (20/38-39-799)

Jó cél érdekében összefogni, nemes feladat
 

Szép példája a közös összefogásnak a február 14-én megtartott 
farsangi bál, főleg ha jótékony cél vezérli. A Református 
Nőszövetség és a Katolikus Karitász szervezésében vidám, kellemes 
estét töltöttek el nemcsak falunk, de a szomszédos településekről 
érkezett vendégek is. Sok éven át Vadász Józsefné Ilonka néni és 
Törsök Tiborné Borika szervezték a már hagyományosnak mondható 
bált. Köszönjük munkájukat, és megígérjük, hogy követjük jó 
példájukat. Köszönet mindazon társainknak is, akik segítettek az 
előkészületekben és a bál ideje alatt azon serénykedtek, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat. Zalaegerszegi színház kitűnő énekesei 
és zenésze szórakoztatták és adták a talp alá valót egész éjszaka a 
táncolni vágyóknak. S ha megszomjaztak, Szabó Zsolt büféjében 
bőséges italra és kedves kiszolgálásra találtak. Legnagyobb sikere a 
több mint 100 tombolatárgynak volt, amit szervezetek, vállalkozók 
és magánszemélyek ajánlottak fel, összesen 56-an. Köszönet érte, és 
mindenkinek, aki bármilyen módon segítette rendezvényünket.

A bál bevételét, mint mindig, most is jótékony célokra fogjuk 
fordítani. 

 Kövecsesné Zóka Erzsébet Ölveczky Csabáné
 Karitász vezetője Nőszövetség elnöke
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SZENT GYÖRGY NAPOK, 2009. ÁPRILIS 24-25-26.
Tisztelettel meghívom Önt a 2009. évi falunapok programjaira!

Az idei évi rendezvényünk a nemzetközi kapcsolatok, egy közös Európa építésének jegyében telik. Remélem, hogy 
programjaink elnyerik tetszését, mert az idei évben is arra törekedtünk, hogy színes, tartalmas, kulturális művészeti és 
közéleti program-összeállítással az itt élők és az ide látogatók kedvére tegyünk.

Hívom és várom Önt, hogy együtt vegyünk részt a Szent György Napok 2009. évi rendezvényein.

Találkozzunk
2009. április 24-26-án, Iszkaszentgyörgyön!

Gáll Attila polgármester

2009. április 24. péntek
Kastély

18:00 Szent György Napok hivatalos megnyitója.
 Megnyitja: Gáll Attila polgármester
18:15 Néptánc műsor
 Fellépnek:
 Szentgyörgy Tánccsoport
 Havasi Gyopár Nyugdíjasklub 
20:00-21:30  Táncház
 Zenél a Szedtevette zenekar
22:00 Szent György Napi bál
 Zenél a Korax együttes

2009. április 25. szombat
Sportpálya

9:00-1 8:00  Szent György Napi kispályás labdarúgó 
bajnokság a helyi Sportegyesület szervezésében.

Kastély
10:00  Iszkaszentgyörgyi foltvarró csoport, helyi 

művészek kiállításának megnyitója
 Megnyitja: Varga Domokos György, író
10:00-11:00  Ringató
10:00-14:00  Gaja Környezetvédő Egyesület bemutatója
10:00-15:00  Játszóház gyerekeknek
10:15-1 4:15  Kézműves foglalkozások kicsiknek és 

nagyoknak
11:00 Nemzetek játéka
  Jelentkezés: 4 fős csapatokban a helyszínen 10 

órától 11 óráig
11:00-1 5:00  Véradás a Magyar Vöröskereszt 

szervezésében
 Mentőautó bemutató
 Vércukorszint, testzsír mérés
14:30-15:30  Kistücsök Meseszínpad: Cifratornyú mesevár
15:30 Baranta bemutató
 Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület
16:30 Ünnepi képviselő-testületi ülés
 Kitüntetések átadása
 Testvértelepülési megállapodások aláírása
 Fellép: kisbéri Pro Cantata kórus
18:30 Operett-musical műsor
 Fellépnek:

 Závodszky Noémi és Kovács Zoltán,
 a Vörösmarty Színház művészei
20:00 Árkádia koncert a Vörös teremben
21:30 J.A.M. Buli

A nap folyamán egész napos kézműves kirakodóvásár, 
zsonglőrjátszó, cukrászda, büfé várja a kedves vendégeket!
A vásári hangulatról a Csepi Csepűrágók gondoskodnak!

2009. április 26. vasárnap
Római katolikus templom

10:00 Ünnepi mise
 Kereszt kiállítás a katolikus templomban

Óvoda
10:00-12:00  Növénybörze

Kastély
14:00 „Nagymamáink süteményei” - vásár
14:00-18:00  Szent György Napi sárkányröptetés
 Sárkányok készítése és eregetés
14:30  Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltóegyesület 

bemutatója
15:00 Beszélgetés Jókai Anna, Kossuth-díjas íróval
 Vörösmarty Társaság szervezésében
15:30 Királyi kardforgatók bemutatója
16:00-18:00  Külföldi delegációk bemutatkozása
16:30 Agility – kutyabemutató
17:30 Társastánc bemutató
18:00 Faluvacsora (sült kolbász) 
19:30 Néptánc műsor
 A gyalui tánccsoport műsora
20:00 Tábortűz, tűzzsonglőrök, táncház

Sportpálya
15:00  Iszkaszentgyörgy – Iváncsa ifjúsági bajnoki 

labdarúgó mérkőzés
17:00  Iszkaszentgyörgy – Iváncsa bajnoki labdarúgó 

mérkőzés

(A programváltozás joga fenntartva!)

A rendezvény fővédnöke: 
Herczog Edit Európai Parlamenti képviselő


