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- Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágógumi, pólók, játék 
ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyvek.

- Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlő 
sorral, jókívánsággal. 

4. A dobozba ne tegyen:
Használt, megunt játékot, ruhát, könyvet. 

Agresszivitásra késztető képeket, játékokat, 
játékpisztolyt, kést, PC-játékokat, konzervet, romlandó 
ételt, csipszet, gyümölcsöt. Folyékony dolgokat: 
sampont, testápolót. Gyógyszereket, törékeny 
tárgyakat, semmilyen alkohol tartalmú italt.

5. Az elkészült ajándékcsomagokat csomagolja 
be, /lehetőleg külön a tetejét, és az alját/, majd kösse 
át erős zsineggel. Végül a doboz tetejére jól látható 
módon írja rá., hogy milyen korú, és nemű gyermek 
számára készült, pl.:  „3 hónapos csecsemő” , ”Fiú 
12”, vagy Lány 5.”

6. Az elkészült ajándékcsomagokat december 5. 
és december 17. között juttassa el a következő 
gyűjtőhelyre: 

e-Magyarország Pont 

Nyitvatartási időben:  Hétfő: 8.00-12.00 
 Kedd: 15.00-20.00
 Szerda: 15.00-20.00
 Csütörtök: -------
 Péntek: 15.00-20.00
 Szombat: 15.00-20.00

Köszönjük a segítségét!

Szeretet 
cipősdobozban

A Baptista Szeretetszolgálat és az 
Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat a helyi civil 
szervezetekke, ebben az évben is összefog, és 
együtt dolgozik egy nagy célért, hogy a nehéz sor-
sú gyerekeknek örömteli karácsonya legyen.
Ebben a meg-

ajándékozásban 
várja az Ön se-
gítségét! Csat-
lakozzon Ön is 
kezdeményezé-
sünkhöz, hogy 
a karácsony va-
lóban ünnep le-
hessen minden 
gyerek számá-
ra!

Hogyan teheti 
ezt?

Keressen Ön 
is egy üres 
cipősdobozt, és 
töltse meg jó és 
hasznos dolgok-
kal! Bármivel, 
aminek gyermek-
ként Ön is örülne. Nem az számít, hogy mit tesz a do-
bozba, hanem hogy milyen szívvel.

1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres 
cipősdobozt. Amennyiben a doboz típusa megengedi, 
akkor a tetejét és az alját is külön-külön vonja be színes 
csomagolópapírral. 

2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy 
lánynak szánja ajándékát.

3. A cipősdobozt töltse meg ajándékokkal az 
alábbi szempontok szerint:

- Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, 
világító, vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)

- Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, 
zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök

- Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, 
fésű
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Egyesületünk az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Ökosuli 
programjába segített be 11db madárodú készítésével, és az 
iskolának való ajándékozásával. Az odúkat az iskolát képviselendő, 
a jelenlegi hatodik osztály kapta meg. Ők végezték a kihelyezést az 
iskola körüli fákon, és ők lesznek azok, akik az odúk helyéről térképet 
készítenek, és a későbbiekben gondját viselik azoknak. Későbbi 
órákon megfigyelik, hogy mely odúnál látható madár, és azokat 
megpróbálják azonosítani. Évente az odúk karbantartását is ők fogják 
végezni. Mindezekről naplót vezetnek.
Reményeink szerint nem csak ők, de az iskola többi tanulója is 
örömmel figyeli majd az odúk körüli madármozgásokat, ill. sajátjuknak 
fogják érezni azokat.
És még nagyobb reményünk, hogy mindezen fáradozást a madarak 
is értékelni fogják, és azzal hálálják meg, hogy sok gyerek és felnőtt 
örömére birtokba veszik az odúkat.

Sajnos rossz hír, hogy a Kastálybirtok Tanösvény információs 
táblái közül egyet teljesen összetörtek, egyet csak megpróbáltak 
összetörni, de az viszonylag épségben maradt, ill. a hegyen lévő 
több táblát is lég- v. kispuskalövészet céltáblájának használja 
valaki vagy valakik. Az összetört és megrongált táblákat sikerült 
megjavítani, de olyan már soha nem lesz, mint eredeti állapotában 
volt. Ez az értelmetlen vandalizmus minden iszkaszentgyörgyi 
lakosnak kárt okozott, ugyanis a tanösvény nem egy egyesületé vagy 
személyé, hanem a tanösvény egész Iszkaszentgyörgyé, végül is 
mindenkié. Így a kár is mindannyiunké. Mert azok, akik végigjárják 
a tanösvényt, és véleményt formálnak magukban, azok is végső 
soron Iszkaszentgyörgyről formálnak véleményt. Ha tetszik nekik, 
akkor pozitív, ha viszont pl. ilyen értelmetlen rongálással találkoznak, 
akkor negatív véleményt alkotnak falunkról. Nem kérjük senkitől 
sem, hogy figyelje a rongálókat és jelentse, csak annyit, hogy amikor 
valaki ilyet észlel jusson eszébe, hogy a kár őt is érinti, és ne legyen 
közömbös az ilyen rongáló személyekkel szemben. És ez nem csak 
a tanösvény vonatkozásában, de általában minden közvagyonunk 
vonatkozásában értendő, legyen az akár egy fa, akár egy pad, akár 
bármi, amit megpróbálnak megrongálni és ezzel kárt okozni nekünk.

ITKE hírekMegelőző tűzvédelem
Kéréssel fordul az ÖTE vezetősége Iszkaszentgyörgy 

lakosságához a fűtési idény kezdetén a megelőző tűzvédelem 
betartására.

Évről évre megismételjük ezt a felhívást. Tudjuk azt, hogy mindenki 
ismeri a megelőzés szabályait, de nem árt az sem, ha a figyelmüket 
ismételten felhívjuk.

A községünkben megváltozott körülmények és a közmű hálózat 
bővülése magával hordozza a tűz és robbanás veszélyét. A fűtési 
idény kezdetén mindenki köteles a saját és környezete érdekében 
felülvizsgálni, ellenőrizni a fűtőberendezéseit.

A hagyományos tüzeléssel kapcsolatban fontos tudni a 
fűtéselvezető csövek rögzítését, kémények tisztán tartását és a 
szükség szerinti szellőztetést. Mindig csak a napi szükséges tüzelőt 
tartsuk a tüzelőberendezés mellett.

Olajtüzelés esetén fontos az adagolók és a füst elvezetők 
ellenőrzése. Szennyezettségtől megtisztított kályha és a csepegést 
gyűjtő tálca elhelyezése fontos feladat.

PB gáz használata egyszerű és célszerű, de nem veszélytelen. 
A nyomáscsökkentők kiiktatása veszélyes! De nem veszélytelen az 
sem, ha rossz, szivárgó készülékeket üzemeltetünk. Nagyon fontos 
szakemberrel való javíttatása. Palack csere esetén mindenképp 

December 6.
Szeretettel várunk idén is mindenkit 15 órakor egy kis Mikulás napi 
futásra
A táv: 
 ¥ iskolásoknak a kastélytól a Kossuth térig
 ¥ óvodásoknak az óvodától a Kossuth térig
 ¥ felnőtteknek a kastélytól a Kossuth térig
 ¥  családoknak szabadon választott, a gyermekhez igazított
A futás feltétele: valamilyen mikuláskellék viselése (ruha, sapka, 
zsák, virgács stb.)
A célban mindenkit meleg tea, (felnőtteknek forralt bor) szaloncukor, 
egy apró ajándék és egy kis meglepetés vár.
A helyezetteknek oklevél is jár.
 Gyertek, fussunk együtt és ünnepeljük a Mikulást!

Adventi vasárnapok Iszkaszentgyörgyön

ellenőrizzük a tömítést szappanos habbal.
Vezetékes gáz több fajta létezik, és több változata van 

használatban. Gázkazánok, parapetes konvektorok, füstelvezetős 
fűtőberendezések, vízmelegítő készülékek csatlakozóinak 
ellenőrzése, szakemberrel való átvizsgáltatása sokkal olcsóbb, mint 
egy tű vagy egy gázrobbanás. Nagy figyelmet kell arra fordítani, 
hogy a szellőző és szellőztető berendezések, nyílások szabadon 
működjenek.

Az elektromos fűtés látszólag veszélytelen. Meg kell vizsgálni 
azonban az elektromos vezetékeket, nem 
repedezett-e, nincs-e szakadás, kopás, olvadó 
betétek, mérőórák tiszták-e. Az elektromos tűz 
minden veszélyt magával hord.

Karácsonyi ünnepek alatt gyertyagyújtások, 
csillagszórók veszélye a fenyőfákon jó példa a 
gondatlanságból eredő tüzeknek.

Tűz esetén a riasztást az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülethez helyben a 440-856 vagy 30-
911-7098-as telefonszámon (Palkovics István 
parancsnok), vagy a városi tűzoltósághoz a 
105-ös telefonon kell jelenteni.

Emperger János
vezetőségi tag

December 13.
Luca napján 14 órától karácsonyi készülődés lesz a Művelődési 
Házban. Kézműves foglalkozásokkal, saját készítésű 
ajándékötletekkel, mézeskalács díszítéssel és karácsonyi vásárral 
várjuk Iszkaszentgyörgy apraját és nagyját.
Az ünnepi hangulatról a Havasi Gyopár Nyugdíjasklub gondoskodik 
karácsonyi énekekkel, valamint a református egyház hittanosai 
készülnek kis műsorral.

December 20.
Az iszkaszentgyörgyi néptáncosok egész estét betöltő karácsonyi 
műsorára várunk minden kedves érdeklődőt a Művelődési Házba 17 
órától, ahol tánccal köszöntik kicsik és nagyok karácsony ünnepét.

Itt a tél, és a nálunk maradt, ill. nálunk vendégeskedő madarak téli 
etetéséről gondoskodni kell.
Ez adta az ötletet, hogy egyesületünk segítségével az iskolások 
készíthetnének házilag madáreleséget, „cinkegömböket”.
Az alapanyagokat egyesületünk biztosította, vagyis a 
marhafaggyút, napraforgómagot, zabszemeket, dióbelet, és vegyes 
madáreleségmagokat is.
A napközisek örömmel és érdeklődéssel vágtak bele a diópucolásba 
és a napraforgófejekből a szemek kiverésébe. Ezután az olvasztott 
marhafaggyúba elkezdtük belekeverni az összes magot és dióbelet, 
majd mielőtt teljesen megdermedt volna, kis műanyagpoharakba 
töltöttük. A pohárba bele lett lógatva, az előre levágott és megcsomózott 
rafia, ez lett a pohár alakú „cinkegömb” akasztója. Minden gyerek 
készített magának egy-egy (de volt aki több) pohárka eleséget. A 
magokkal teli marhafaggyú megszilárdulás után már könnyedén le 
lehetett fejteni a poharat a kész madáreleség golyóról, ami esetünkben 
pohár alakú lett, de ezt sem a gyerekek -és feltételezhetőleg- sem 
a madarak nem fognak bánni. Amikor már nem lehetett merni az 
alapanyagot, mert annyira megdermedt, akkor hálóba csomagoltunk 
kis pogácsákat, a hálót pedig összekötöztük, így ezekből is 
kiakasztható madáreleség gömbök formálódtak.
Eredetileg azt terveztük, hogy a kész eleséget az iskola körül helyezik 
majd ki a gyerekek, de ők ezt másképp gondolták, és mindenki 
hazavitte az általa készített etetőanyagot. Azért az iskolának is maradt 
jó pár gömb, ill. napraforgó magból is maradt egy nagy szatyornyi, így 
az iskolakörnyéki madarak sem maradnak eleség nélkül a télen.
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Iskolai hírek

Foci
2009. 10. 21. Nádasdladány

Az 1999-2000 születettek között iskolai csapatként mérkőzést 
játszott füves kispályán 5+1 fős csapattal. Az első mérkőzésen 2:0 
arányban alulmaradtunk a helyi gyerekekkel szemben. A második 
meccsen a Tác-Csősz iskola csapatával 0:0 –ra végeztünk.
2009. 10. 22. Kincsesbánya (Kazinczy-kupa)

Kispályás focitornán vett részt az iskolai válogatott. A hét csapatos 
tornán a negyedik helyet sikerült megszereznünk. A jó szervezésű, 
verőfényes napon megtartott rendezvény emlékezetes marad a 
résztvevők számára. 
Csapatunk névsora:
Bakó Patrik, Kiliti Tamás, Kovács András, Nagy Zoltán, Sebestyén 
Tamás, Szilágyi Dániel, Vásári Dávid
Eredményeink:
Iszka - Pusztavám 1:0
Mór – Iszka 2:2
Kincsesbánya – Iszka 4:0
Mór – Iszka 3:2
2009. 10. 22. Polgárdi

Az 1997-1998-as korosztályban is megmérkőztek iskolánk tanulói. 
Az ellenfelek Polgárdi, Nádasdladány, Kisláng voltak. A fiatalabb 
gyerekekkel kiálló csapatunk sajnos három vereséggel zárta a 
délutánt. Sebaj fiúk! A tavasszal majd javíthattok!

Nem állunk meg!

!!!Pályázatok fiataloknak!!!

Az IszKaland nevű iszkaszentgyörgyi ifjúsági csoport 
működése nem állt meg! Rengeteg minden történt velünk az 
elmúlt hónapokban.

Szeptember 19-én megválasztottuk az Iszkaszentgyörgyi Ifjúsági 
Tanács tagjait, titkárát és elnökét. Kiss Jázmin, Szántó Zsófia, Berkó 
Attila, Berkó József és Czikai Renáta szívesen fogadják ötleteiteket, 
kívánságaitokat és panaszaitokat is. Ebben segít az e-pontban 
kihelyezett ötletdoboz. Sok sikert kívánunk működésükhöz!

Kicsit később, október 8. és 10. között Horváth Zsuzsi, az ifjúsági 
referens három tanácstagunk kíséretében egy seregélyesi képzésen 
vethette bele magát az Európai Unió pályázati rendszerébe remek 
hangulat és játékok mellett.

Október 15-16-án Szántó Zsófi és Titli Anett Eplényben 
kortárssegítő képzésen vettek részt. A két nap alatt beleláthattak 

a programszervezés rejtelmeibe, valamit a korosztályukat érintő 
problémák és konfliktusok is terítékre kerültek. Mindezt sok játékkal 
tarkítva sajátíthatták el.

Majd október 17-én került megrendezésre a már hagyományos 
szüreti bál. A bálterem díszítését ezúttal azonban az IszKaland 
lelkes csapata vállalta nem kis sikerrel. A bál estéjén pedig sajtos 
rudat és zsíros kenyeret árultak az éhes vendégeknek. Hozzá kell 
azért tennem, a másnapi takarítás már nem volt ilyen lelkes… 

Ezután október 25-én a Szabad Tér Egyesület egy tagja, Nagy 
András látogatott meg minket és hozott nekünk sok jó hangulatú 
játékot. Köszönjük neki a felejthetetlen métát! 

Később, 31-én tartottuk az első bolhapiacot. Máris terveink közé 
vehetjük a következőt, olyan jó hangulat uralkodott a teremben.

Papírgyűjtés
2009. október 8-9-én került megrendezésre a 

papírgyűjtés az iskolában. Az eredményességet 
mutatja, hogy az összegyűjtött papír 7 tonna 
fölött volt. A gyűjtésben és a mérésben minden 
tanuló részt vett. Köszönjük a segítséget a 
szülőknek és a nagyszülőknek. Az iskolán belüli 
versenyt a 4. osztály nyerte meg. 

Az Iszkaszentgyörgyi Ifjúsági Tanács pályázatot hirdet két témában:
I. Ifjúsági nap
Pályázat témája:  Hogyan képzeltek el egy olyan napot, ahol a 

fiataloké a főszerep?
Kik pályázhatnak:
 • 5 fős csapatok
 • minden általános és középiskolás iszkaszentgyörgyi fiatal
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Csoport neve
 • csoporttagok neve és életkora
 • Ifjúsági nap részletes programterve
 • időpont
 • helyszín
 •  programok részletes leírása (hány órakor, hol, mi, milyen 

eszközök kellenek hozzá)
Formai követelmény:  gépelt szöveg Word-ben, vagy PowerPointos 

bemutató
Beadási határidő: 2010. január 30.
Beküldési cím:  iszkaland@gmail.com (tárgyhoz írjátok be: Ifjúsági 

nap pályázat)

Tökfaragás
A töklámpás készítése Amerikából ered. Talán kevesebben tudják, 

hogy létezik magyar hagyománya is a tökfaragásnak. Tökvicsorit 
faragni október közepén, a kukorica és a tök betakarításának 
idején szoktak. A két növényt gyakran egy területen termesztették-
termesztik, innen a mondás: tökön-tengerin menekülni; aki a hosszú 
szárú, éles levelű kukoricán és a felszínen terpeszkedő, sűrű indákat 
eresztő tökön át rohant, annak jó oka volt rá biztosan (más tájakon 
ugyanez: tökön-paszulyon).

Többek között a vajdasági Magyarkanizsán minden évben 
megrendezett Kukoricafesztivál rendes vidám programja a tökvicsori-
faragás, de minden tökös helyen előfordul. Ezt a hagyományt 
felélesztvén az iskola is megrendezte 2009. október 21-én a 
töklámpás készítését.

Minden résztvevő „tökös” ajándékkal távozott és a lámpásával, 
amit otthon is beüzemelhetett. 

A kész lámpásokat az iskolában kiállítottuk. Mindenki maga 
döntötte el, hogy számára melyik a legszimpatikusabb. Az egyéni 
szavazatok összeszámlálása után kialakult a végső sorrend.

Első helyezett lett Rehák Szabina 6. osztály, második Nagy Virág 
3. osztály, harmadik Czikai Fanni 7. osztály.

A helyezetteket külön jutalomban részesültek.
Tökfaragók: Beke Gabriella, Galánth Endre, Czikai Dóra, Czikai 

Fanni, Kovács Martin, Nagy Virág, Mester Petra, Mills Edward, 
Rechner Rebeka, Rechner Veronika, Sebestyén Tamás, Szabó 
Gabriella, Szabó Katinka, Rehák Szabina

A kiállított töklámpásokat másnap az óvodások is megnézték.

SzM bál
Hagyományainkhoz híven, idén is 

megrendezésre került az iskolai szülői 
munkaközösség által szervezett bál.

Sajnos nagyon kevesen jöttek el, pedig a 
befolyó összegből a gyerekeket lepjük meg 
karácsonykor és gyereknapkor. Aki ott volt, az jól 
érezte magát, a zenét a már tavaly is jól bevált 
testvérpáros a Tóth Brothers Duó szolgáltatta, 
a büfében pedig finom házi sütemények, és 
szendvicsek várták a kedves vendégeket.

Ezúton szeretném megköszönni minden 
kedves szülőnek a munkáját, aki egész éjjel ott 
volt, és segített, és a támogatóinknak is, akik 
nélkül nem jött volna létre a bál.

Támogatóink:
Véfém Kft., Polgárőrség, Gál Attila, Deli János, Plózer Alexandra, 

Óvoda, Fodor Mária, Fekete Istvánné, Rehák Dániel, Kőka kft., 
Rehák Szabina, Diák Önkormányzat, Németh Róbert és családja, 
Csépné Lőrincz Anikó, Rácskai Marika, Kavecz László, Foltvarrók, 
Református Nőszövettség, Katolikus Plébánia, Bernáth Zsolt, Szabó 
Zsolt, Szatócs Bolt, Mersics László, Családi Napközi dolgozói, 

Ölveczky család, Rétegi Attila, Takarékszövetkezet, Általános Iskola 
tantestülete, Rózsavölgyi Ádám, Dobainé Lívia, Karsai István és 
Andrea, Ádám Zsuzsa, 1,2,3,4,5,6,7,8. osztály tanulói, Tűzoltó 
Egyesület.

Még egyszer mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szabóné Gabi

November 14-én a Szabad Tér Egyesület 
és az Életművész Ifjúsági Egyesület 
rendezésében egy Ifjúsági Fesztiválon 
vettünk részt Agárdon. Ide csapatunk 
egy vicces emberi társasjátékkal készült. 
Megismerkedhettünk még több csoporttal és 
tagjaikkal.

21-én pedig a Veszprémi Ifjúsági Iroda 
fiataljai látogattak el klubhelységünkbe 
egy ifjúsági interaktív nap rendezésére. 
Itt a fiatalok kedvükre játszhattak, 
viccelődhettek és beszélgethettek.

November 28-án megindítottuk a Tea-est 
sorozatunkat. Az első alkalommal az angol 
teázási szokásokkal ismerkedtünk Fülöpné 
Nagy Anikó segítségével, aki játékos 
feladatokkal mutatta be nekünk, hogyan 
teáznak az angolok. A további alkalmakon 
terítékre kerül majd az orosz, japán, kínai és 
más vidékeke teája is.Decemberben sem állunk meg, további programokkal jelentkezünk.  

Figyeljétek honlapunkat (www.iszkaland.lapunk.hu) és a hirdetőtáblát, postaládát!    Czikai Renáta

II. Szépítsük meg Iszkaszentgyörgyöt
Pályázat témája:  Mit tennétek azért, hogy szebb legyen 

Iszkaszentgyörgy?
Kik pályázhatnak:
 • 5 fős csapatok
 • minden általános és középiskolás iszkaszentgyörgyi fiatal
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Csoport neve
 • Csoporttagok neve és életkora
 • Faluszépítő terv részletes leírása
 • tevékenységek és annak helyszínei
 • időbeosztás
 • tevékenységek célcsoportjai, azaz kik végzik el a feladatokat
 •  eszközigények (mire van szükség a programok 

megvalósításához)
Formai követelmény:  gépelt szöveg Word-ben, vagy PowerPointos 

bemutató
Beadási határidő: 2010. január 30.
Beküldési cím:  iszkaland@gmail.com (tárgyhoz írjátok be: 

Iszkaszentgyörgyért pályázat)
Mindkét pályázatra érkezett munkákat 5 tagú zsűri értékeli,  
és a kategóriák első helyezett csapatai értékes nyereményben részesülnek.
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Túlteljesített elvárások
November 22-én Száron ért véget a 2009/2010-es szezon első 

fele, s bizony öröm a tabellára pillantani, hiszen a megyei II. osztályú 
labdarúgó-bajnokság Agárdi Termál csoportját négy pont előnnyel 
vezeti az Iszkaszentgyörgy KSE. (Az ifjúsági csapat négy ponttal 
lemaradva az elsőtől harmadik pontvadászatában.)

Elég hosszú és megfeszített munka vezetett idáig, de ne higgyük, 
hogy csak a játékosok részéről. Persze, ők a főszereplők abban a 
„fejlődéstörténetben”, ami az elmúlt években a község labdarúgásában 
zajlik. (Gondoljunk csak a felújított öltözőépületre, vagy az 
öntözőrendszerrel és villanyvilágítással felszerelt labdarúgópályára.) 
Mondhatjuk, hogy a csapat most már eredményesség szintjén is 
utolérte Iszkaszentgyörgyön a labdarúgást körülvevő infrastruktúrát. 
Persze ez nem volt sétagalopp, hiszen jószerével kicserélődött 

a korábbi társaság. Pavlik József vezetőedző és Validuda Ferenc 
pályaedző személyében új szakmai stáb vette kezébe az irányítást, 
a csapat pedig június eleje óta egy ritmusban készült a bajnokságra, 
melyet 15 forduló elteltével, 14 győzelemmel és 1 vereséggel 
négy pont előnnyel vezet az egyetlen riválisnak tűnő Etyek előtt, 
túlteljesítve ezzel a korábban kitűzött célt, azaz, hogy az első ötben 
teleljen a csapat.

Az év és az idény ugyan véget ért, de a csapat nem alussza át 
a telet, heti rendszerességgel találkoznak az időjárási viszonyoktól 
függően vagy az iszkaszentgyörgyi pályán, vagy a Sóstói, vagy 
a Főnix csarnok-beli műfüves pályán. A tavaszi folytatásra a 
felkészülést pedig február közepén, hat héttel a bajnoki nyitány előtt 
kezdi a csapat.

Nem kell szerénynek lenni!

Remek teljesítményt nyújtott a bajnokság első felében az 
iszkaszentgyörgyi ifi futballcsapat.

A bajnokságot augusztusban kezdték és 15 meccsből mindössze 
három vereséget szenvedtek (Söréd, Ercsi és Szár ellen). Összesen 
63 gólt rúgtak és mindössze csak 23-at kaptak. Így most a 3. helyen 
állnak 4 ponttal lemaradva az 1. helytől.

Edzőjük, Sejben István így vélekedik a csapat munkájáról:
„Roppant hálás feladat, de kihívás is egyben ezekkel a fiatalokkal 

dolgozni. Az edzésen jó hangulat uralkodik, remek a hozzáállásuk, 

de néha sajnos létszámhiány van. Fél éve dolgozom együtt a 
srácokkal, azóta sokat fejlődött a csapatszellemük, egyéni- és 
csapatjátékkészségük egyaránt. Bár még fejlődniük kell fegyelemben, 
kondícióban és küzdeni akarásban is, emellett formálódhatna 
a csapatszellem egységessége. Nem titkolt célom megnyerni 
a bajnokságot, de ahhoz legalább ugyanezt a teljesítményt kell 
nyújtaniuk, de fejlődéssel talán a ranglétra élére is törhetünk!”

A csapat egyik remek játékosa, Zámbó Tamás eddig 
összesen 29 gólt rúgott a bajnokság folyamán, ezzel a góllövő 
ranglista élén áll. Ismerjük meg jobban Tomit: 

- Elégedett vagy az eddigi teljesítményetekkel?
- Tökéletesen elégedett vagyok, csak sajnos egymás után volt 

két meccsünk, Ercsi és Söréd ellen, ami gyengébben sikerült a 
szokottnál, de levontuk a tanulságokat és sikerült a csapatot újra 
összeszedni.

- Szerinted min kéne még változtatni és mi az, amivel elégedett 
vagy?

- Sok a túlkoros játékosunk, és kevés a fiatal. Meccseken csak 
négy 18 év feletti játékos játszhat, így jó lenne, ha még jönnének 
tehetséges fiatalok a csapatba. Nagyon jó, hogy már összeszokott 
a csapat, előnyt jelent a megyében, hogy gyorsak vagyunk, erős a 
középpályánk és a csatársorunk.

- Miért pont a focit választottad és hogy kerültél Iszkára?
- Bátyám hatására Sárkeresztesen 13 évesen kezdtem el focizni, 

ahol le is igazoltak. Elsősorban a barátaim miatt igazoltam át Iszkára 
egy éve.

- Milyen érzés a góllövő ranglista élén állni?
- Minden meccs után megnézem a ranglistát, hogy még mindig 

én vezetem e. Jó az osztálytársaktól és a barátoktól is visszahallani, 
hogy olvasták az eredményeket. Persze, ilyenkor nehéz szerénynek 
lenni, de jó érzés, és nagyon örülnék, ha a bajnokság végéig 
vezetném a listát.

- Hogy készülsz a meccsekre?
- Már reggel elkezdek a meccsre készülni: általában kevesebbet 

eszem, de elsősorban fejben készülök rá.

- Mennyire követed nyomon a hazai és a külföldi 
focibajnokságokat? Van kedvenc csapatod, játékosod?

- Magyar meccseket is nézek, de különösen szeretem az Angol 
liga csatáit, ahol a kedvenc csapatom a Manchester United is játszik. 
Példaképem nincs, de szeretem C. Ronaldo játékát.

- Mennyi szabadidőd van a foci mellett?
- Heti két edzésünk van (kedd és csütörtök), így emellett azért 

van bőven szabadidőm. Hétköznap általában tanulok, készülök az 
iskolába, eljárok futni, esetleg kimegyek a pályára egyedül gyakorolni 
vagy otthon számítógépezem.

- Mik a jövőbeli terveid a focival?
- Nem látok rá esélyt, hogy focival keressem a kenyerem. Úgy 

érzem, ehhez nem vagyok olyan magas szintű játékos, de hobbiként 
mindenképp szeretném folytatni.

Tavasszal folytatódik a bajnokság! Szurkoljunk együtt 
a csapatnak!

Csapattagok:
Kapus: Pallag Marcell
Hátvédek:  Vas Attila, Poleszák Roland, Lázár Marcell, Validuda 

András, Kállai Dávid, Győri Richard
Középpálya:  Jaskó Gábor, Machata Dávid, Machata Dénes, Dóczi 

Balázs, Márton Balázs, Nagy Gábor, Nyusa László
Csatárok: Bakó Patrik, Hársádi Imre, Zámbó Tamás

Czikai Tímea
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Következő számunk februárban jelenik meg. Január 30-ig várjuk a cikkeket, írásokat, híreket ehhez a számhoz.  
Írásaikat leadhatják az e-Magyarország Ponton, vagy elküldhetik az iszkaszentgyorgy@gmail.com villámposta címre.

A falubusz mindenkié
Kedves iszkaszentgyörgyi lakosok! Ha szükségük van 

szállításra orvoshoz, akár Fehérvárra is, vagy más okokból, 
vegyék igénybe a település kisbuszát! A szolgáltatás 
mindenkinek ingyenes!

Időpontot egyeztethetnek Pinke Lászlóval a 20/283-8916-os 
telefonszámon.

Gyógytorna indul  
Iszkaszentgyörgyön

December 10-én, csütörtökön 18 órától szeretettel várunk 
mindenkit, aki szeretné átmozgatni az ízületeit, sajgó testrészeit. 
A tornát Pató Zsófia gyógytornász tartja.

A tornához kényelmes ruha és polifoam szükséges.
A torna ára: 500 Ft/fő.

Számítógépes tanfolyam
Kezdő és haladó számítógépes tanfolyamot indítunk 

az e-Magyarország Ponton januártól hétfő délelőttönként 
nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek.

A tanfolyam min. 20 órás.
Kezdő csoport: 8-10 óra, haladó csoport: 10-12 óra
Az első óra: 2010. január 11.
A tanfolyamra előzetes jelentkezés szükséges! Jelentkezni 

lehet az e-Magyarország Ponton.
A tanfolyam ingyenes!


