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Környezetbarát spórolás
Mint ahogy arról beszámoltunk, Iszkaszentgyörgy 

Község Önkormányzata a KEOP-5.1 pályázati kiíráson 
energiahatékonyságra 8,732 millió Ft pályázati pénzt 
nyert az óvoda és Községháza hőszigetelésére, vala-
mint Iszkaszentgyörgy közvilágításának korszerűsíté-
sére.

2008-ban Fejér megye két legelavultabb közvilágítási 
rendszere Fülén és Iszkaszentgyörgyön volt. A beru-
házást követően az Önkormányzat 201 db. 80 wattos 
lámpatestet cseréltet le modern, környezetbarát 36 
wattosra.

Az E-ON a közvilágítási számlát úgy állítja ki az Ön-
kormányzatnak, hogy a 80 wattos lámpatestek fo-
gyasztását 92 wattal számolja el, amit beszoroz a köz-
világítási naptár szerinti óraszámmal. Az év közbeni 
lámpatestcserék, izzópótlások, kiszállások díja benne 
foglaltatik a +12 wattban.

Az EH-SZER árajánlata a magyar EKA cég jogutód-
jának, a Hofeka Kft-nek a Florida típusú lámpatestjére 
vonatkozott. Ez a lámpatest a lehető legkisebb fény-

szennyezéssel bír (ami kedvező a madaraknak, a 
Földnek), koncentráltan bocsátja ki a megvilágítandó 
felületre a fényt és a lehető legkevésbé kápráztat.

Az E-ON ezeket a lámpatesteket 38 wattal számolja 
el, ami azt jelenti, hogy 58%-ot spórolunk egy lámpa-
test költségén. Éves viszonylatban 201 lámpatest vo-
natkozásában ez az 58% az Önkormányzat számára 
mintegy 1,5 millió Ft-os megtakarítását jelent.

Januártól kulturált, barátságos környezetben várja Isz ka szent  -
györgyön is pácienseit Dr. Kiss Attila, fogorvos. A fogorvosi rendelőt és 
annak fel sze relését az Önkormányzat biztosítja az Egészségházban.

Dr. Kiss Attila heti két alkalommal, kedden 8–14 óráig, illetve csütör-
tökön 13–19 óráig rendel Iszkaszentgyörgyön. Iskolafogászatot hétfőn 
a kincsesbányai rendelési időben, 8–11 óráig látja el.

A körzetbe tartozó páciensek mind az isz ka szent györgyi, mind a kin-
csesbányai rendelőt igénybe vehetik!

Az ellátás kizárólag időpont egyeztetés alapján történik!  
(Kivéve sürgős esetben.)

Utolsó páciens fogadása a rendelési idő előtt 1 órával!
BejelentKezés:

Személyesen: rendelési időben
Telefonon:

Kincsesbánya: 22/584-008,         Iszkaszentgyörgy: 22/786-96

Fogorvosi rendelés Iszkaszentgyörgyön
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Az antik építészet, mint példakép
Pappenheim Szigfrid megrendelésére, 1909-re 

elkészült a kastély új, neobarokk épületszárnya, 
melynek tervezője Gabriel Seidl építész volt, akit 
a müncheni eklektika legjelentősebb alakjaként 
tartanak számon.  Köztudott volt az építtető gróf 
egyedálló Róma imádata. A kastély új szárnyához 
fedett folyosóval kapcsolódó hengeres pavilon is az 
antikvitás iránti fogékonyságát jelzi: az építmény ih-
letője, a római Via Appia Antica mellett álló Caecilia 
Matella-síremlék volt, a párkánya alatt húzódó fü-
zérdísszel és hengeres formájával.

A közelében lévő kis kerti medence a szélére he-
lyezetett Tiberis folyamisten szoborral olyasfajta 
antikizáló világú festményeket idéz, mint példá-
ul Bartholomeus Breenbergh Tájkép Eliézerrel és 
Rebekkával című, - a Thyssen-Bornemissza Gyűj-
teményben őrzött - 17. századi festménye, előtér-
ben hasonló szoborral, háttérben a Caecilia Matella 
síremlékkel. Ennek az építészeti megoldásnak nem 
volt más funkciója. Főként a család gyermekei 
használták. Itt babáztak, színielőadást tartottak, já-
tékokat tároltak.

A kastélyegyüttesben és parkjában a már emlí-
tetten kívül több más antikizáló szobor is volt: a 
franciás „formal-garten”-ben Galba és Vitellius ró-
mai császárok mellszobrai, Antinonnak, Hadrianus 
császár kegyeltjének mellszobra, Apolló és Diana 
fehér márványból faragott fejei. Az angolkert-
ben egy fehér márványból faragott álló férfialak, 

az új kastélyszárny külső falának fülkéjében egy 
Canova utánzat – Auróra-szobor – az istálló közép 
rizalitjának fülkéjében Agrippina császárné mell-
szobra, a kastély dísztermében Dionysius szicíliai 
görög tyrannus nagy bronz feje, a lépcsőház eme-
leti terében egy szarvast agancsainál fogva emelő, 
bronz Hercules-szobor. Említésre méltó még, hogy 
a díszterem egyik sarkában állt egy hatalmas antik 
hárfa, melyet Pappenheim Szigfrid egy külföldi út-
járól hozott haza, mindenki nagy meglepetésére, 

mert a családból senki sem hárfázott. Az egykori 
Duzzogó –fürdő kerítésfalába beépített római kő-
faragványok, építészeti megoldások szintén a gróf 
antikvitás-kedvelésének jelei.

(G.Kis edit)
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Testvértelepülési kapcsolatok kiépítése  
a 2009. évi Szent György Napokon

A 2009. évi Szent György Napokra 4 településről 
hívtunk vendégeket, előreláthatólag 45 gyalui, 15-
15 finn, német és francia vendégünk lesz.

A hivatalos testvér,  
a romániai Gyalu (Gilau)

A 474 km-re fekvő 7857 fős település Kolozsvár 
egyik elővárosának számít. A település mintegy ti-
zede magyar nemzetiségű. Több csereüdülés tör-
tént az elmúlt években, néptáncosok, labdarúgók 
és többen a község lakói közül élvezhették az erdé-
lyi vendégszeretet, illetve fogadták őket a viszont-
látogatáskor. Gyalunak fejlett idegenforgalma van, 
jelentős még a mezőgazdaság, fakitermelés, de el-
sősorban Kolozsvár kínál a gyaluiaknak munkahely-
lehetőséget.

 A finn Savukoski
Finnország nagykövete Jari Vilén őexcellenciája 

egy uniós pályázati értékelő során, a magyar 

Parlamentben jelentette be, hogy testvértelepü-
lést talált Iszkaszentgyörgynek.

Savukoski a finn Lappföldön arról híres, hogy ott 
él Joulupukki, a Mikulás. A település az északi sark-
körön túl, 2861 km-re található Iszkaszentgyörgytől. 
1223 lakója van, főként a turizmus, a rénszarvas-
tartás és a Nemzeti Park ad munkát az ott élőknek. 
Egy hivatalos delegáció tavaly nyáron járt nálunk 
a polgármester vezetésével, akik nagyon élvezték 
az itt töltött napokat, a Nyárvégi mulatságokat és 
élénk érdeklődést mutattak minden iránt.

A német Pappenheim
Az iszkaszentgyörgyi Pappenheim-kastély adta az 

ötletet, hogy érdeklődjünk a bajorországi, tőlünk 
760 km-re fekvő, 4208 lakosú település iránt.

A májusi önkormányzati választásokat követően 
a település újonnan megválasztott polgármeste-
re ígéretet tett, hogy támogatni fogja a települé-
seink közötti kapcsolat elmélyítését. Nyáron né-
hány iszkaszentgyörgyi fiatal kerékpárral ment ki a 
pappenheimi falunapokra, ahol tipikus német (ba-
jor) kép fogadta őket: virágos porták, tiszta utcák, 
udvarias emberek. A település viszonylag jó hely-
zetben van a munkaerőpiacot illetően, hiszen több 
kisebb és közepes méretű cég telepedett itt meg, 
de elmondásuk szerint még jobb lenne, ha autópá-
lya lenne a közelükben. Viszont így egy gyönyörű 

környezetben, egy csodálatos vár körül terül el a 
település az Altmühl folyó völgyében.

A francia Craon
Párizson túl, de még az Óceánon innen, 1748 

km-re található 4659 fős kisvárosban él egy szé-
kesfehérvári hölgy, aki 2008 májusára, a lavali Eu-
rópa Fesztiválra keresett egy csoportot, akik Ma-
gyarországot képviselnék. A fehérvári Civil Irodán 
Iszkaszentgyörgyre irányították, aminek az lett a 
következménye, hogy májusban zajos sikert arat-
hattak néptáncosaink, valamint júliusban már az 
iszkaszentgyörgyi fiatalok fogadták a craon-i fiata-
lok 15 fős csoportját. Maga a város jó természeti és 
gazdasági adottságokkal rendelkezik: műanyagipar, 
mezőgazdaság (vágóhíd, sajtüzem) kínál munkahe-
lyeket és megélhetést. Craon a Loire völgyének a 
pereme, így hát természetesen itt is található régi 
kastély, ami jelenleg is egy főúri leszármazott lak-
helye.

 Akik szeretnének a testvértelepülési kapcsolatok-
ban részt venni, mert úgy gondolják, hogy szívesen 
megmutatják a magyar vendégszeretetet, akik sze-
retnek ismerkedni és új barátságokra szert tenni, 
akik szeretnék gyakorolni idegennyelvtudásukat 
vagy motiválni gyermeküket a nyelvtanulásra, akik 
gondolkodnak azon, hogy majd egyszer elutaz-
zanak a magyar delegáció tagjaként a testvérte-
lepüléseinkre, azoktól azt kérem, hogy jelezzék a 
program iránti érdeklődésüket az 596-026-os tele-
fonszámon. 

Gáll Attila

Craon-Iszkaszentgyörgy  
Testvértelepülési Bizottság
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Iskolai hírek
Összeállították: Cseh Ildikó, Horváthné Bíró Zsu-

zsanna, Kisné Szonn Ibolya, Nagy Ágnes

Január 5-től új napközis tanító nénit kapott az I. 
napközis csoport. Szendrey Annamáriát, aki hama-
rosan édesanya lesz, Plózer Alexandra tanító néni 
helyettesíti, aki Isztimérről jár hozzánk. Tanítói dip-
lomája mellett földrajz szakos tanári végzettséggel is 
rendelkezik. Munkájához sok sikert kívánunk.

Iskolánk második éve nyújtott be sikeres pályázatot 
az továbbtanulni szándékozó diákok részére az Útra-
való Ösztöndíj pályázati programban. A 2007/2008-as 
tanévben 4, az idei tanévben 3 diákunk nyert ösztön-
díjat. Mentor tanáraik, Bittmann Lászlóné és Deák Éva 
Mária.

Elkezdődött a verseny szezon
A november 19-én megtartott alsó tagozatos szép-

kiejtési verseny eredményei: 

2. osztály:
1. Kovács Martin
2. Gárdonyi Levente
3. Nagy Virág

3. osztály
1. Pallai Miklós
2. Végh Bernadett
3. Sipos Adrián

4. osztály
1. Gárdonyi Patrícia
2. Sebestyén Tamás
3. Varga Petra 

A matematikát kedvelő diákok mérhették össze tu-
dásukat a Zrínyi Ilona Matematika Verseny házi fordu-
lóján. A résztvevők közül 3-7. osztályig 11-en folytat-
hatják a versenyt. Ők bekerültek a megyei fordulóba. 

Évek óta szerettük volna, hogy iskolánk sportolói a 
körzeti és megyei sportversenyeken egységes sulipólót 
viseljenek. Karácsony előtt, a Jézuska ajándékaként 
50 db feliratozott, számozott, Iszkaszentgyörgy címe-
rét és az IKSZE logóját tartalmazó világoskék színű 
pólót tudtunk vásárolni. A szükséges 85 000 Ft-ból 

45 000 Ft a Philips cég pályázatán elnyert összegből, 
a fennmaradó 40 000 Ft az IKSZÉ-hez érkező 1%-ból 
került kifizetésre.

December 10-én Seregélyesen részt vettünk az alsó 
tagozatosok körzeti játékos sportversenyén. 4. helye-
zést értünk el. 

Csapattagok:
1.o. Pallai Lola, Sebestyén Dominika
2.o. Mester Petra, Gárdonyi Levente, Szabó Patrik, 

Rehák Dániel
3.o. Cseh Angéla, Száller Lívia, Kalocsa Martin, Pallai 

Miklós, Titli Imre
4.o. Czikai Dóra, Tóth Adrienn, Varga Petra, Kovács 

András, Sebestyén Tamás, Kerpel Attila
5.o. Bernáth Lilla

Eddig is nagy sikert arattak a gyerekek körében a 
veszprémi Kabóca Bábszínház előadásai. Ebben a tan-
évben is sok kisdiák vette meg a bérletet. Két előadást 
láthatnak majd. Az első, a Ládafia című bábjáték ja-
nuár 7-én volt. A következő előadás áprilisban lesz.

Mikulás-napi verseny
írta: Pallai Miklós 3.o.

A hetedikesek vetélkedőre hívtak bennünket, har-
madik osztályosokat. Kérték, hogy csináljunk 3 csa-
patot, és készítsünk mikuláscsizmákat. Az első feladat 
az volt, hogy mutassuk be az elkészült műveket. A 
második feladatban énekelni kellett vagy eljátszani, 
hogy hogyan hordja a mikulás az ajándékokat. Ezután 
következett egy izgalmas totó. Az utolsó feladat volt 
a legjobb. Az eldugott ajándékokat kellett megkeres-
nünk. Miközben az egyik csapat keresgélt, a többiek 
találós kérédsekre válaszoltak. Remekül éreztük ma-
gunkat.

Ökonap az iskolában
Öko-munkatervünk megvalósításának keretein belül 

2008. december 20-án az általános iskolában projekt-
napot tartottunk, melynek témája az egészséges élet-
mód és táplálkozás volt.

Tanulóink 1-től 8. osztályig részt vettek a különbö-
ző, számukra szervezett programokon.

A felső tagozaton minden osztály valamilyen egész-
séges hideg étket készített az osztályfőnöke segítsé-
gével, amelyet aztán a diákok közösen fogyasztottak 
el. Az iskola aulájában teaházat rendeztünk be, ahol 
teakortyolgatás közben Kavecz László vezetésével ér-
dekes beszélgetés folyt a teákról és szűkebb hazánk 
értékes gyógynövényeiről, azok áldásos hatásairól. A 
beszélgetés aktív szereplői Laci bácsitól ajándékot is 
kaptak.

Az egészséges táplálkozás előnyeiről Gál Diána be-
szélgetett a diákokkal. Kisné Szonn Ibolya igazgató 
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néni vezetésével az ökoiskola emblémájának megvar-
rásán munkálkodtak a tanulóink.

Az alsó tagozatosok gyümölcsök ábrázolásával sok 
szép rajzot készítettek, a tízórai mellé tejet ittak, és 
gyümölcsöket ettek. Gál Diána védőnő jóvoltából – 
egy mesefeldolgozás útján – sok mindent megtudhat-
tak a gyerekek a dohányzás káros hatásairól.

Projektnapunk célja az volt, hogy idejében felhívjuk 
a felnövekvő nemzedék figyelmét az egészség meg-
őrzésére, betegségek megelőzésére, pozitív mintát 
bemutatva gyermekeink belső igényének kialakulását 
segítsük elő az egészséges életmód megteremtésére.

Köszönet az előadóknak és a szülőknek az önzetlen 
támogatásért!

nagy Ágnes

2008.november 29-én megrendezésre került az is-
kola Szülői Munkaközösségi bálja, melynek bevételé-
ből a gyerekek egész éves iskolai programjait finan-
szírozzuk.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támoga-
tónknak, hogy tombolatárgy felajánlásával és munká-
jával segítette a bál színvonalas lebonyolítását.

Támogatóink: Kőka Kft., Fa Faló Bt, Jáki Bt, Pol-
gárőrség, Kertész Csárda, Takarékszövetkezet, Kis 
Károly és Kisné Szonn Ibolya, Simonfi Kiss József és 
családja, Nagy Ágnes, Horváth Attila, Franek Móni-
ka, Szántó Tibor, Molnár Gyula, Kovács Árpád, Folt-
varrók, Salyné Polgár Melinda, dr. Dobainé Vaszkó 
Lívia, Titli Imréné, Kazó Zsolt, Mersics László és 
családja, Bernáth Zsolt és családja, Birkás András, 
Kaposi Karolina és Klaudia, Dani Erika, Rácskai Ve-
gyeskereskedés, Szatócs bolt, Mini Market-Kovácsné 
Fodor Mária, Iszka Vegyeskereskedés, Deli János, 
Végh Zsolt, Kukucska Istvánné, Kadlecsikné J. Gab-
riella, Csépné Lőrinc Anikó, Szabó Zsolt és családja, 
Vranszki Attila, Iszkaszentgyörgy Önkormányzat, 
Halmos Dániel, Dr.Geleszné, Ölveczky Csabáné, 
Református Nőszövetség,1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
osztály.

szabó zsoltné
SZM vezetője

További képek és híranyag 
a www.iszkaiskola.cjb.hu oldalon olvasható

„A világ minden gyermekkel újrakezdődik...”

2008-ban születtek névsora
Január
Kenyér Fanni Petőfi utca
Kovács Ferenc Kristóf Szabadság utca
Február
Poór Noel Iszkai út
Március
Kalamár Katalin Rákóczi utca
Április
Murai Noémi Petőfi utca
Nagy Botond Petőfi utca
Május
Bokor Eszter Kölcsey utca
Réti Virág Móricz Zs. utca
Június
Lukács Szonja Olívia Dózsa Gy. utca

Július
Dávid Zalán József A. utca
Németh Zsolt Kossuth L. utca
Stokinger Lilien Kisiszka
Augusztus
Salamon Szilvia Kincsesi utca
Szeptember
Galovics Péter József A. utca
Ligeti Bence Dózsa Gy. utca
Mester Nóra Ady E. utca
Németh Adelina Andrea  
Kossuth L. utca
November
Málits Boglárka Petőfi utca
December
Tóth Liza Márványkert
Szampiás-Fábri Lili Kossuth L. utca
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Mesedélután
Óvodánk első rendezvénye ebben a nevelési évben 

az immár már hagyománnyá vált őszi mesedélután volt. 
Ezen a délutánon az óvoda dolgozói mesejátékkal ked-
veskedtek a gyerekeknek. Az idei év meséje a Szélike ki-
rálykisasszony volt. Nagy örömünkre sokan érdeklődtek 
a rendezvény iránt, még a régi óvodásaink közül is sokan 
eljöttek megnézni a műsorunkat. A sok finom sütemény, 
az apró ajándékok hamar elfogytak a vásárban.

Sok köszönettel tartozunk a munkánkat segítő szülők-
nek, akik sokat segítettek a rendezvény lebonyolításában.

Mikulás
Az idei év különleges Mikulás ünnepet hozott az óvo-

dánknak, hiszen az óvodások a „Mikulástól” kapták aján-
dékba, vehették végre birtokukba az új épületrészt. Rá-
adásul két napon át ünnepelhettünk.

Az átadási ünnepségre a nagycsoportosok az óvó né-
nik és Gula Miklós irányításával lelkesen készültek. Re-
méljük, hogy a meghívott vendégek, a finn nagykövet 
és a miniszter asszony, örömmel fogadták hangulatos 
kis műsorunkat. A népi köszöntő vers és Móra Ferenc: 
Cinege cipője című verses történet után a gyerekek vi-
dám néptánc műsora következett. Ellátogatott hozzánk a 
Mikulás bácsi is /Tóth Károly személyében/, minden kis-
gyerek kapott szaloncukrot és lufit /Kazó Zsolt vállalkozó 
hozta a gyerekeknek ajándékba/.

A gyerekek nagy örömére másnap meglátogatták őket 
a nyolcadikos iskolás gyerekek, és kis műsorral kedves-
kedtek nekik. Az óvó nénik készítette ajándékokat és 

Óvodai hírek
édességet is haza vihették. Úgy gondolom, az óvodások 
szerint minden ünnepnek több naposnak kellene lennie.

Óvodai karácsony
Az idén az új tornaszobában ültük körbe a karácsonyfát, 

alatta a három csoport ajándékaival. A gyerekek csillogó 
szemekkel figyelték a karácsonyfát. Minden csoport készült 
erre az alkalomra ünnepi versekkel, majd közös énekléssel 
köszöntöttük az ünnepet. A nagycsoportosok szép ünnep-
lőbe öltözött óvodásai és színvonalas kis műsora még job-
ban emelte az ünnep fényét. Az ajándékok között minden 
csoport gyermekeinek jutott autó, kirakó, fejlesztő játé-
kok, sok-sok új élmény, tartalmas játék kelléke.

Arcfestés és bohóc
Az új évet is vidám programmal kezdtük. Január 14-

én a Kölyökidő alapítvány arcfestői és egy vidám bohóc 
látogatta meg az óvodánkat. A nagyobb gyerekek -és 

néhány kicsi is- bátran megengedték, hogy az arcukra 
fessenek. Az ügyes festők egyéni kívánságokat is telje-
sítettek. A bohóc vidám műsora is nagy siker volt, tréfát 
és vidámságot hozott a gyerekeknek.

Óvodai farsang
Mindenkit szeretettel várunk 2009. február 6-án, 

pénteken délután 16-tól 18 óráig tartandó farsangi 
mulatságunkra!

Helyszín: Művelődési Ház

Belépő /csak felnőtteknek/: 200 forint,  
gyerekek belépése ingyenes.

Tombola ára 100 forint.

Felvonulás, játékok, tombola,  
sütemény, vásár és tánc!

„Ehetsz-ihatsz kedvedre, s felvonulhatsz jelmezben.
Ügyeskedhetsz, élményt gyűjthetsz, 

Tombolán sok szépet nyerhetsz!
Ez a nap csak rólad szól, légy vidám, és mulass jól!”

Mindenkit szeretettel várunk.
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Hírek
ITKE mikulásfutás 2008.12.06.

2008. december 6-án kb. 70-80, lelkes isz ka szent-
györgyi öltözött mikulásnak, és futotta végig a nem 
túl hosszú távot az ITKE által megrendezett mikulás-
futáson. A fiatalok mellett sok felnőtt -és örömünkre- 
egész családok is úgy érezték, hogy egy kis mozgás, 
közösségi együttlét jót tesz a borongós téli napon.  

A táv a nagyobbaknak az iskolától, a kisebbeknek az 
ovitól volt a Kossuth térig. Ezt sokan olyan gyorsan le-
futották, hogy a célba előbb beértek, mint a hozzátar-
tozók, akik autóval vagy kerékpárral voltak. Volt szülő, 
aki gyermekét kézen fogva tette meg a távot, de sok 
esetben a gyerekek otthagyták „lassabb” szüleiket, ill. 
volt két anyuka, aki babakocsival tolta be gyermekét 
a célba. Ezen két utóbbi gyermek volt a legfiatalabb 
résztvevője a futásnak, a legszebb korú pedig, egy 
nagymama, aki unokájával tette meg a távot. A fu-
tásnak volt egy állati résztvevője is, egy kutya, aki 
mikulássapkában tette meg a gazdijával a távot.

A célban meleg teával, szaloncukorral és egy kis jó-
kívánsággal kedveskedtünk mindenkinek. Voltak kitű-

zők is, a terv az volt, hogy mindenki, aki célba ér kap 
belőle, de olyan sok résztvevő volt, hogy sajnos ez 
nem jutott mindenkinek, azért reméljük, hogy minden 
gyermeknek jutott, ha a felnőttek nem is.  

Különböző kategóriában osztottunk ki még okleve-
leket, így kapott a legfiatalabb és legidősebb résztve-
vő, a legnagyobb létszámú csapat, a legmesszebbről 
érkezett család, a legjobb segítők (a polgárőrök) és a 
leghűségesebb társ, azaz a kutyus. 

De mindenki, aki részt vett megérdemelt volna egy 
oklevelet!

Köszönet azoknak, akik segítettetek a lebonyolítás-
ban, és külön köszönet a polgárőröknek, akik a futás 
alatt biztosították az úttesten való biztonságos átke-
lést.

Nagyon reméljük, hogy a rendezvény jó híre elter-
jed a faluban, és a következő évi mikulásfutáson még 
többen veszünk részt!

ITKE

Cipősdoboz  
akció

Az idei évben, hagyo-
mányteremtő szándék-
kal az Isz ka szentgyörgyi 
Önkor mány zat a helyi 
civil szervezetekkel kö-
zö sen csatlakozott a 
Baptista Szeretetszol-
gálat „Cipősdoboz” 
akciójához.  Számos 
szentgyörgyi családtól 
érkezett ajándékozás-
ra szánt cipősdoboz. 
Nagyon köszönjük a 
segítségüket! Az összegyűlt ajándékokat névre szóló-
an, december 21-én, Gáll Attila polgármester adta át a 
Kastély dísztermében. A karácsonyi ajándékozáson 15 
család 33 gyermeke vett részt.

Megújul a Sportegyesület
A 2008 decemberi elnökségi ülésen új elnökséget 

választottak az Iszkaszentgyörgy Községi Sportegye-
sületben. Az új elnökség mellé új edzőt is kapott a 
felnőtt focicsapat. Jó munkát és kitartást kívánunk az 
egyesületnek!

Ifjúsági programok 
az e-Magyarország Ponton

Januártól ismét vár minden fiatalt az e-Magyaror-
szág Pont különböző kulturális és szabadidős progra-
mokkal. Minden hónapban filmvetítés várja a fiatalo-
kat, ezen kívül lehetőség van többek között színházba, 
élményfürdőbe, bowlingozni menni, valamint eltölteni 
egy napot a Csodák Palotájában és a Jövő Házában. 
A programokról olvashatnak a hirdetőtáblákon, vala-
mint érdeklődhetnek az e-Magyarország Ponton.

Februártól megkezdődik a nyári francia táborra való 
felkészülés. Idén nyáron 17 fiatal utazhat a franciaor-
szági Craonba a 2008-as ifjúsági csere folytatásaként.

Közüzemi díjak
Minden év decemberében az Önkormányzat törvé-

nyi kötelezettsége megállapítani a következő évre vo-
natkozó víz-, szennyvíz- és hulladékszállítási díjakat.

A környék 8 településén, így Iszkaszentgyörgyön is 
2009. január 1-től az ivóvíz díja lakosság részére 229 
Ft/m3 + ÁFA, közületi fogyasztók részére 294 Ft/m3 
+ ÁFA.

A csatornaszolgáltatás díja a 4 településen, köztük 
Iszkaszentgyörgyön 267 Ft/m3 + ÁFA.

A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás 
díja:

110 l-es edényzetre 234 Ft/ürítés + ÁFA
120 l-es edényzetre 252 Ft/ürítés + ÁFA
feliratos zsák díja 150 Ft/db + ÁFA
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ehhez a számhoz. Írásaikat leadhatják az e-Magyarország Ponton, vagy elküldhetik  
az iszkaszentgyorgy@gmail.com villámposta címre.

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

Szeretettel várunk mindenkit, aki vidám, már-már 
családi hangulatban, jó zenére, szakképzett tréner 
vezetésével szeretné fittségét megőrizni a dolgos hét-
köznapokban!

A torna két részből áll: állóképesség növelő gyakor-
latokból és aerob-, táncos lépés alapokra épülő gya-
korlatsorokból.

Az első alkalom díjtalan, bárki kipróbálhatja magát.
A tornaalkalmak minden héten, hétfőn és csütörtö-

kön 19.00 - 20.00 óráig tartanak.
Helyszín: Művelődési Ház torna terme.
Diákok, anyukák, nagymamák, várunk ben-

neteket!
Érdeklődni Szántóné Bányai Szilviánál, a 20/2636756-

os mobilszámon lehet.

Január 31.
Jótékonysági RH+ emlék koncert lesz 2009. janu-

ár 31-én, szombaton, 17.00 órai kezdettel a Kastély 
Vörös teraszán. A befolyt összeget az általános iskola 
alapítványa kapja meg.

Február 6.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek szeretettel várnak 

mindenkit február 6-án délután 16-tól a farsangi mu-
latságukra a Művelődési Házba. Belépő /csak felnőt-
teknek/: 200 forint, tombola ára 100 forint.

Február 7.
Az e-Magyarország Pont klubhelyiségében filmklub 

lesz 17 órától. A februári film: Carter edző.
Február 14.
A Karitász és a Református Nőszövetség közös szer-

vezésében kerül megrendezésre a hagyományos jóté-
konysági bál. 20 órától várja a vendégeket zene, büfé, 
tombola a Művelődési Házban.

Női torna
2009-ben is folytatatódik tovább a női torna! Kor 

nem számít!

Programok, rendezvények

Személyi jövedelemadó 1 %-a
Iszkaszentgyörgyi Közművelődési 
és Szabadidősport Egyesület (IKSZE)

18488113-1-07
Egyúttal szeretnénk megköszönni a tavalyi 1 % támo-
gatásokat. Az iskola elé, konténeres növényeket vá-
sároltunk 80 000 Ft-ért, az iskola tanulóinknak 50 db 
pólót vettünk, melyhez
40 000 Ft-ot IKSZE támogatásból pótoltunk. Kézműves 
foglalkozásokhoz anyagok vásárlására
10 000 Ft-tal járultunk hozzá. 

Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvé-
dő Egyesület (ITKE)

18500017-1-07

Iszkaszentgyörgy Községi Sportegyesület
19826125-1-07

Az egyesületet Pártolótagsági kártyák vételével is tá-
mogathatják, melyek a hazai meccseken megvásárol-
hatók.

Önkéntes Tűzoltóegyesület Iszkaszentgyörgy
18487600-1-07

Iszkaszentgyörgyi Óvodásokért Alapítvány
18499601-1-07

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 

0011 
Magyar Református Egyház technikai száma: 

0066 
Az Iszkaszentgyörgyi Polgárőr Egyesület, valamint az 
„Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” Alapítvány 
nem tudja fogadni az 1 %-okat, de szívesen veszik a 
támogatásokat.

Polgárőrség számlaszáma:
 57800301-10005192 

Iskolai alapítvány számlaszáma:
 57800301-10005020

Csecsemő masszázs tanfolyam!
Január 23-ától, öt hétig, heti egy alkalommal az 

óvodában csecsemő masszázs tanfolyam indul, me-
lyet Gál Diána védőnő szervez és vezet. Érdeklődni 
lehet a 06/20/2410-385-ös telefonszámon!


