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Örömmel adjuk hírül, hogy az 
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 
a HEFOP 3.1.3./B jelű Oktatási 
Minisztérium által kiírt informatikai 
eszközök és digitális tananyagtartalmak 
megjelenítését szolgáló pályázatán, 
7 millió 800 000 Ft támogatást 
nyert. Ez már a második nyertes 
pályázat, amelynek segítségével 
Iszkaszentgyörgyön már a jövő iskolája 
épül.

Az Oktatási Minisztérium 2005-
ben írta ki azt a pályázatot, amely 
a kompetenciaalapú oktatás 
bevezetéséhez egy-egy iskola számára, 
maximum 18 millió Ft-os támogatás 
elnyerését tette lehetővé. Akkor úgy 
éreztem nem szabad ezt a lehetőséget 
kihagyni, meg kell pályáznom ezt az 
összeget iskolánk versenyképességének érdekében. 
A 2006 áprilisában született döntés a mi iskolánk 
pályázatát támogatásra méltónak ítélte, és elnyertük 
a közel 18 millió Ft-ot. Ennek köszönhetően összesen 
öt osztályban szerelhettünk fel interaktív táblát, ahol 
a „digitális zsúrkocsik” laptopjaival és projektoraival 
interaktív tananyagok és új módszerek segítségével 
változatosabbá váltak tanóráink. Az akkori 5 millió 
forintos eszközbeszerzés mellett, pedagógusok 
továbbképzésére és tanulói programcsomagokra 
költhettük a fennmaradó 12-13 millió forintot.

2009. április közepén jelent meg az a pályázat, 
amely igen rövid határidőt, szűk két hetet szabott a 
pályázóknak, újabb fejlesztési célok megvalósításához. 
A lehetőséget nem szalaszthattam el most sem, ezért 
gyors felmérést végezve az informatikus kolléganővel 
egy kívánságlistát állítottunk össze. A nyertes pályázat 

A digitális táblák után több tucat laptopot 
nyert az iskola

alapján a listára felkerült 2 osztályra való, összesen 44 
db Classmate tanulói laptop, 10 db tanári hordozható 
PC, 2 asztali számítógép, a számítástechnika terem 
gépeihez 20 db új monitor, nyelvoktatáshoz 3 audió 
hangrendszer és a szükséges fejhallgatók, Wireless 
routerek. Interaktív tananyagokat vásárolunk 
matematika, magyar, kémia, történelem, média, 
informatika tantárgyakból és jelentős történelmi 
filmtári adatbázist alakítunk ki közel 100 filmmel. A 
tantermi tanulói gépek amellett, hogy mobil, tehát 
mozgathatók lesznek, olyan rendszerbe köthetők 
majd, amelyeken a tanulók munkájának újfajta 
értékelése és ellenőrzése is interaktív módon 
történhet. A szoftverek ára 1 millió 200 000 Ft, a 
gépek és a tananyagok 6 millió 440 000 Ft-ba fognak 
kerülni

Kisné Szonn Ibolya, a kastélyiskola igazgatója
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Falunapi testvértelepülési találkozó 
uniós támogatással

A 2009. évi Szent György Napok különlegessége 
az volt, hogy 4 nemzetből összesen 85 vendéget 
fogadtak az iszkaszentgyörgyi családok. Románok, 
finnek, németek és franciák jelenléte színesítette és 
tette különlegessé falunapunkat és a csoda az volt, 
hogy nem volt bábeli zűrzavar. Nyelvtudás híján 
sokszor szótárral, mutogatással vagy egyszerűen egy 
mosollyal sikerült boldogulni. Vendégeink megérezték 
az iszkaszentgyörgyiek szeretetét, nagyra értékelték 
azt is, hogy nem tettünk különbséget a különböző 
nemzetek között, mindenkit egyforma szeretettel 
fogadtunk.

Egy irodalmár naplója
Az Iszkaszentgyörgy élő Bakonyi István Nap-lom 2. című kötetét április 30-án 
mutatták be községünk könyvtárában. Ebből az alkalomból készült az alábbi 

beszélgetés.

A Nap-lom címmel jelent meg naplójának második 
kötete. Honnan a cím, amely nekem legalábbis az 
iroda-lom (egyenlő irodalom) kifejezést juttatja az 
eszembe...

Jogos az összevetés! Annak idején, amikor az előző 
naplókötetem készült, már számítógéppel dolgoztam, 
s a „naplóm” szóból hiányzott az ékezet.. Akkor már 
csak hozzáadtam a kötőjelet, s így keletkezett ez a 
kissé játékos szó.

Miért érzi szükségét az irodalomtörténész, a 
szerkesztő, hogy naplót írjon?

Sok irodalmár foglalkozik naplóírással. Jó másfél 
évtizeddel ezelőtt Bobory Zoltán ötlete volt, hogy 
írjak naplót, hiszen annyifelé mozgok, olyan sok 
rendezvényen veszek részt. Jónak találtam az ötletet, 
és egy kis füzetbe elkezdtem a feljegyzéseket írni. 
Semmi új nincs ebben, hiszen van elég példa ebben a 
műfajban, Márai Sándortól Fodor Andráson át Sobor 
Antalig. Én persze nem szépíró vagyok, s ennek 
megfelelően szerintem az én írásaim hajlanak a krónika 
felé. Azt is fontosnak tartom, hogy a valóban színes 
fehérvári kulturális élet pillanatait megörökítsem.

A Nap-lom 2.  Székesfehérvár irodalmi, kulturális 
életének meglepően széles szeletét mutatja be, a 
személyes(kedő) megjegyzéseknek azonban híján 
van...

Úgy érzem, hogy ebben a kötetben több a személyes 
vonás, mint az elsőben volt. A személyeskedésnek 
viszont nem vagyok a híve… Az objektivitásra törekvés 
mellett azért gyakran írok életemről, anélkül, hogy ez 
az oldal lenne túlsúlyban. Itt-ott nem hagyom szó 
nélkül az általam visszásnak tartott jelenségeket, 
amelyekből volt bőven 2001 és 2005 között is, ha 
akkor még nem is sejtettük, mekkora bajba kerül 
később a világ, s benne Magyarország.

Milyen visszajelzéseket kapott az első kötet után? 
Azok reklamáltak inkább, akiket beleírt, vagy azok, 
akik kimaradtak belőle?

Kis túlzással azt mondanám, hogy senki sem maradt 
ki belőle, aki számít. Nem, ilyen reklamációkra 
nem emlékszem. Emlékszem viszont jóleső 
kritikákra, például jeles, hajdani tanáromtól, Bécsy 
Tamástól, aki egyébként saját bevallása szerint 
nem kedvelte ezt a műfajt, de nagyon dicsérőleg 

A kötet bemutatója a könyvtárban. Balról jobbra: 
Bobory Zoltán előadóművész, Bakonyi István és 
B. Kiss László

szólt a munkámról. Jó visszagondolnom Péntek 
Imre szavaira is. A nyomtatásban megjelent kritikák 
közül a legszívesebben a Praznovszky Mihályéra 
emlékszem. Sokan mondták, hogy fontos az ilyesfajta 
tevékenység, hiszen jobban megismerhető belőle egy 
város vagy egy régió élete.

Nem csupán a fehérvári irodalmi élet motorja a 
Vörösmarty Társaság elnökeként, de igen termékeny 
szerző is. A Nap-lom hányadik kötete, és mi lesz a 
következő, ami megjelenik?

Ez a 20. kötetem. Most egy interjúköteten dolgozom, a 
Kodolányi János Főiskola adja ki, és ez lesz a folytatása 
a tavalyi Mesterek és tanítványok c. könyvnek. S 
persze előbb-utóbb majd egy tanulmánykötettel is 
szeretnék újra megmutatkozni.

B. Kiss László

Jókai Annával Iszkaszentgyörgyön
A Szent György Napok kiemelkedő kulturális 

eseményén Jókai Anna Kossuth-díjas írót láttuk 
vendégül a kastély és iskola Vörös Termében.

A közügyeket is egyre inkább fölvállaló vendég 
szenvedélyesen és logikusan fölépített előadásban 
szólt nemzeti sorskérdéseinkről. Többek között arról, 
hogy a mostani erkölcsi (és gazdasági) válságból 
csak akkor juthatunk ki, ha szellemi és spirituális 
szinten is meg tudunk újulni. Mindehhez hiteles 
bizonyíték Jókai Anna eddigi, rendkívül gazdag és 

A falunapokat követő hétfőn vendégeink Budapesten 
kirándultak: délelőtt ismerkedtek Budapest 
nevezetességeivel, majd a Finn nagykövetségen egy 
fogadás volt tiszteletükre, ahol a román és német 
nagykövetek is jelen voltak.

Délután szabadprogram volt (fürdés a Gellértben 
vagy vásárlás a Nagycsarnokban vagy kirándulás 
a várban), majd este a vendégfogadó családokkal 
közösen egy búcsúvacsora. Reggel nehéz volt a 
felkelés és még nehezebb a búcsúzás és bizony sokan 
megkönnyezték az elválást.

Néhány napja a fogadó családokkal tartott 
programkiértékelésen megfogalmazódott az igény 
az intenzív kapcsolattartásra. Egy bizottságot 
szeretnénk létrehozni, amelynek az lenne a feladata, 
hogy koordinálja a kapcsolattartást. Felmerült, hogy 
a kapcsolattartást nehezítik a nyelvi akadályok és 
az anyagiak. A nyelvi akadályokat sikerült most is 
legyőzni, míg a programra 11 618 eurót nyertünk 
Brüsszeltől, amiből a programokat teljesen, míg az 
utazás költségeit részben finanszírozni lehetett. 

Amennyiben szeretne részt venni a későbbiekben 
a testvértelepülési programban, szándékát kérem 
jelezze a Polgármesteri Hivatalnál. (22-441010).

Gáll Attila polgármester

színvonalas életműve. Az elmúlt évtizedekben számos 
remekművel tette teljesebbé a magyar irodalom 
összképét. Megemlíthetjük, hogy Napok c. regényével 
közel egy tucat irodalmár részvételével egy egész 
napos konferencia foglalkozott néhány esztendővel 
ezelőtt, s ebből tanulmánykötet is napvilágot látott.

S legújabb korunk legnagyobb szépirodalmi és 
regényírói sikere is az ő nevéhez fűződik. Számtalan 
kiadást megért műve, a Ne féljetek Iszkaszentgyörgyön 
is szépen fogyott ezen a vasárnap délutánon. Nem 
véletlenül, hiszen az írónő ebben a könyvben a végső 
nagy kérdéseket boncolja.

Mint ahogy az is említést érdemel, hogy Godot 
megjött c. kötete is az elmúlt időszak jeles alkotása.

Szeretetközpontúságról és erőszakmentességről, a 
hit és az erkölcs örökérvényű dolgairól vallott szépen 
ezen az alkalmon Jókai Anna. Öröm számunkra, hogy 
sokan voltak rá kíváncsiak.

Bakonyi István
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A TÁBLA URA

Korosztályában a megye legjobb sakkozójának 
bizonyult Kaposi Klaudia, az Iszkaszentgyörgyi 

Általános Iskola hetedikes 
diákja, aki így a sakk 
diákolimpa országos 
döntőjében képviselheti a 
kastélyiskolát. A versenyre 
Kis Károly készítette fel. 
Lapzártakor érkezett a 
hír: Kaposi Klaudia a 
Balatonlellén megtartott 
országos sakk diákolimpia 
döntőjében 21. helyezést 
ért el.

HÁROMBÓL IS EREDMÉNYES

Újabb sikereket 
könyvelhetett el a 
márciusban és áprilisban 
megtartott szaktárgyi 
versenyeken Kiss Jázmin 
7. osztályos tanuló, aki a 
2009. február végén, a 
Kárpát-medencei Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulójában az 
évfolyamból induló 321 
Fejér megyei versenyző 
közül a hatodik helyet 
szerezte meg. 

Jázmin a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny 
megyei fordulójában 4. helyezést, 

az Országos Kalmár László Matematikaverseny 
megyei fordulójában  5. helyezést,  

az Országos Hevesy György Kémiaverseny megyei 
fordulójában 4. helyezést, 

a Mozaik Országos Tanulmányi verseny országos 
döntőjében fizikából 9. helyezést,

a Mozaik Országos Tanulmányi verseny országos 
döntőjében kémiából pedig  6. helyezést ért el. 

Az utóbbi helyezésért járó oklevelet személyesen 
vette át a szentgyörgyi diák Szegeden, a 2009. 
április 25-én tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. 
Matematikából, fizikából és kémiából a versenyekre 
Kissné Szalai Ágnes tanárnő készítette fel.

Sorozatban születnek az iszkaszentgyörgyi sikerek
Élen a kastélyiskola diákjai

Az Iszkaszentgyörgyi Általános iskola tanulói ismét sikerrel szerepeltek 
számos versenyen, tovább öregbítve ezzel a kastélyiskola hírnevét.  

MATEK, MÉG EGYSZER

Ugyancsak április 25-én hirdették ki a Nemzetközi 
Kenguru Matematika Verseny megyei fordulójának 
eredményeit. 

Pallai Miklós a 3. osztályosok között (tanítója: 
Cseh Ildikó) a 11. helyen, 

Kiss Jázmin a 7. osztályosok között szintén a 11. 
helyen végzett. 

HAJSZÁLON MÚLOTT

Az idén is kiemelkedő sikerrel szerepeltek az 
iszkaszentgyörgyi iskolások a Ladik (Lapot a 
diákoknak!) elnevezésű országos médiavetélkedőn. 
Míg tavaly a megyei fordulóban az első helyet szerezték 
meg a kastélyiskola tanulói, most – nagyon szoros 
versenyben – csaknem száz csapat közül a második 
helyen végeztek. A felkészítést az idén is dr. Geleszné 
Czimmer Brigitta tanárnő végezte. A csapatot Bors 
Brigitta, Deszát Bettina (8. osztályosok), Mészely 
Anikó, Szántó Zsófia és Kiss Jázmin alkotta a 7. 
évfolyamról. A Fejér Megyei Hírlap 2009. április 25-
én tudósított a versenyről, s fényképet is közölt a 
csapatunkról.

BABÁZÁS, FELSŐFOKON

Megyei csecsemőgondozási vetélkedőt rendezett 
április 27-én, Székesfehérváron a Magyar Vöröskereszt 
Fejér megyei szervezete. A versenyre tucatnál több 

csapat nevezett, az iszkaszentgyörgyi iskolából kettő 
is. Ács Muriel, Szántó Kamilla és Kiss Violetta 
az ötödikből alkották az egyiket, a hetedikes Kaposi 
Klaudia, Tar Brigitta és Kiss Jázmin a másikat.  
Versenyzőink rendkívül alapos fölkészítését községünk 
védőnője, Gál Diána végezte. A vetélkedőn csupán 
az első helyezettet hirdették ki, de – nem hivatalos 
értesülésünk szerint – a kastélyiskola mindkét csapata 
dobogós helyezést szerzett.

VERSVERSENY

Iskolánkban a Szent György Napok alkalmából az 
idén már hatodszor rendeztünk szavalóversenyt. 
A 24 kisdiák eredményesen szerepelt. Emléklappal 
köszöntük meg munkájukat.

Kimagasló teljesítményéért könyvjutalomban 
részesült az 1. osztályból: Pallai Lola, Braun Kitti, 
Horváth Fanni; a 2. osztályból: Mester Petra, 
Kenyér Gábor, Nagy Virág, Kovács Martin; a 
4. osztályból: Németh Petra és Czikai Dóra. A 
falunapi szavalóversenyt Geleszné Czimmer Brigitta 
tanárnő szervezte. 

ISZKASZENTGYÖRGYRŐL

A Szent György Napok alkalmából rendeztünk 
komplex helytörténeti és természetvédelmi vetélkedőt 
2009. április 22-én az Iszkaszentgyörgyi Általános 
Iskolában.  Az első helyezést a 7. osztályos Szántó 
Zsófia, Kiss Jázmin, az ötödikes Rehák Szabina 
és a hatodikos Tari Milán alkotta csapat nyerte. 

A szervezésben többen is részt vállaltak: 
Vadász Józsefné Ilonka néni, az iskola egykori 
igazgatóhelyettese bár reáltárgyakat - matematikát, 
fizikát, kémiát - tanított, a falu történetének jó 
ismerőjeként a belépőként írt helytörténeti  dolgozatok 
megírásánál forrásfeltáró munkájával, tematikus 
kérdéseivel segítette a tanulók felkészülését.  Bittmann 
Lászlóné és Kissné Szalai Ágnes szaktanárok saját 
tantárgyaikból gyűjtötték össze azokat az ismereteket, 
amelyek a földrajz, a biológia, a honismeret, a kémia 
témaköréből Iszkaszentgyörgyhöz köthetők. A tablók, 
fotók kivitelezéséhez, Kisné Szonn Ibolya nyújtott 
segítséget, mint a verseny fő szervezője.

A meghívott vendégek - Kiss Lászlóné Marika néni, 
Süveges Istvánné Irénke néni és Ampli Ferenc - az 
általuk legjobbnak tartott csapatoknak egy plusz 
jutalompontot adhattak.

A zsűri elnöke Németh Gyula, az Iszkaszentgyörgy 
története első kiadásának szerzője, 2001-es második 
kiadásának társszerzője volt, aki a versenyre 
készülő diákoknak helytörténeti sétát is vezetett. 
A bírálóbizottság további tagjai voltak: Herczog 
Györgyné nyugalmazott tanár, Tóth Béla, az 
intézmény nyugalmazott igazgatója és Kovács Gábor, 
Iszkaszentgyörgy jó ismerője. A díjakat április 25-

én, a Szent György Napok kiállításainak ünnepélyes 
megnyitóján, népes közönség előtt adta át Kisné 
Szonn Ibolya, a kastélyiskola igazgatója. 

DÁTUMOK

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában az idén is 
rendeztünk gyermeknapot, melynek időpontja 2009. 
május 29. péntek volt. Az utolsó tanítási nap 2009. 
június 13. szombat. A végzősök ballagását 2009. 
június 13án, 11 órai kezdettel tartjuk. 

A tanévzáró ünnepélyre 2009. június 18-án, 17 
órakor kerül sor

KERTI BÚTOROK

Május első napjaiban került kihelyezésre a 
kastélyiskola udvarára az a 6 db pad és egy asztal, amely 
a községünk területén működő Xella Magyarország 
Kft. által üzemeltetett téglagyár 162.000 Ft-os, és az 
Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport 
Egyesület 70.000 Ft-os támogatásából készülhetett 
el. Ebből a pénzből tovább gyarapodhatott az iskola 
bejáratánál található „zöldsziget” növény állománya 
is. Köszönjük a támogatásokat, és szeretnénk, ha az 
elkövetkező időben újabb támogatók segítségével 
egyre szebbé, barátságosabbá tehetnénk 
környezetünket. 

MADARAK, FÁK

Május 10. minden évben a Madarak Fák napja. Ebből 
az alaklomból hallgathattak meg egy kedves műsoros 
összeállítást az iskola tanulói. A felkészülésben a 
szereplőket segítette és az alkalomhoz illő faliújság 
és „ökoparaván” szakszerű összeállítása, Bittmann 
Lászlóné Magdi néni munkáját dicséri.

Az iskolai összeállítást Geleszné Czimmer Brigitta, 
Kisné Szonn Ibolya és Kissné Szalai Ágnes készítette.
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Óvodai hírek
Nyári nyitva tartás

Az idei nyáron az óvoda 2009. június 29-től augusztus 
2-ig, tehát öt hétig zárva tart. Az utolsó nyitva tartási 
nap június 26-a, a szünet utáni első nap augusztus 
3-a. 

Minden óvodásnak és szüleiknek élményekben gazdag, 
családias nyarat kívánunk.

Anyák napja, évzárók, ballagás

A május hónapot hagyományos ünnepeinkre való 
készülődés töltötte ki. A kiscsoportosok az idei évben 
először az anyák napi és évzáró ünnepséget egy 
napon tartották. Így nem kellett a gyerekeknek kétszer 
izgulniuk. Az aranyos műsor láttán senki nem gondolta 
volna, hogy egy-két hónapja, vagy akár egy-két hete 

ezek a picikék még sírva integettek szüleiknek. A 
nagycsoportosok színvonalas műsorral búcsúztak 
el óvodánktól. A műsor minden perce méltó volt az 
iskolába induló gyerekekhez. Sok sikert kívánunk 
nekik a hamarosan elkövetkezendő első osztályba. 

Gyereknap

Az évzárók végeztével minden évben nagy 
lelkesedéssel várjuk kedvenc ünnepünket. Ez a 
délelőtt mindig más, mint a többi. Minden évben 
újabb játékos ötleteket keresünk. Az idén többek 
között kötélhúzás, buborékfújás, aszfaltrajzverseny 
gazdagította a napot, amiben mi, felnőttek is örömmel 
vettünk részt. Az idén délután meglepetéskoncert is 
várta a gyerekeket.

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A PITYPANG CSALÁDI NAPKÖZIBEN 
ISZKASZENTGYÖRGYÖN
2009. július 6. - július 10.

 
Családias környezetben, élményekben gazdag programmal és napi háromszori étkezéssel várjuk az 5-10 év 
közötti gyerekeket.
A foglalkozások során a gyermekek megismerkedhetnek a különböző kézműves technikákkal ( üvegfestés, só-
liszt gyurma, gyöngyfűzés, mandala készítés, dekopázs...)
Ára: 12 000 ft/fő/hét, vagy 3000 ft/fő/nap
 
Bővebb információ:
Pallainé Knapcsik Natália
20/383-9799
Iszkaszentgyörgy Ibolya u.31.

Másfél év alatt 7 nyertes ifjúsági pályázat 
Iszkaszentgyörgyön.

Közel 6 millió forint az iszkaszentgyörgyi fiatalokért.
Iszkaszentgyörgyön az elmúlt másfél év alatt aktív 
ifjúsági munka indult el, aminek köszönhetően a 
helyi és a környékbeli fiatalok egyre több közösségi 
programon vehetnek részt.

A helyi fiatalok kezdetben egy internetes termet 
kaptak, ahol a szabadidejüket el tudták tölteni. Ez a 
terem mára az e-Magyarország Pont cím elnyerése 
mellett ifjúsági klubhelyiséggé is alakult, ahol különféle 
pályázatoknak köszönhetően a gépek mellé sikerült egy 
nívós infrastruktúrát kiépíteni ahhoz, hogy a fiatalok 
valóban tartalmas elfoglaltságot találjanak maguknak 
a szabadidejükben. Így a teremben lehetőség van 
korlátlanul használni a csocsóasztalt, pingpong 
asztalt, közel 25 féle társasjáték és zsonglőrjátékok 
várják a játszani vágyókat, ezen kívül sportszereink 
is vannak, nyári programokon tudjuk használni a 
röplabda hálóinkat és 
labdáinkat, tollaslabda 
f e l s z e r e l é s ü n k e t , 
focilabdáinkat. A kel- A kel-
lemes időtöltéshez a 
teaklub minden kellé-
ke is hozzájárul (poha-
rak, bögrék, különféle 
teák, szörpök, rágcsál-
nivalók).

A terem adta szabadidős lehetőségeken kívül más 
helyszínekre is szervezünk ifjúsági programokat. 
A nyertes „KAB-os” pályázatoknak köszönhetően 
már két alkalommal is voltunk a székesfehérvári 
színházban a fiatalokkal, kipróbáltuk a komáromi és 
a győri fürdőt, bowlingoztunk Fehérváron, valamint 
eltöltöttünk egy napot a Csodák Palotájában és a 
Jövő Házában. Mindezeket a programokat pályázati 
forrásokból finanszíroztuk, a fiataloknak csupán 
minimális költséggel járt egy-egy alkalom (útiköltség).

Szintén nyertes pályázattal sikerült megvalósítania az 
iszkaszentgyörgyi IszKaland ifjúsági csoportnak az idei 
Szent György Napokon a Nemzetek játékát, aminek 
a célja az volt, hogy izgalmas ügyességi feladatokkal 
játékra hívjuk és játékra ösztönözzük a falu lakóit 
és a rendezvény vendégeit. A játék utáni vágyat, az 
effajta szórakozásra való igényt a résztvevők száma 
is igazolja, 17 csapat, közel 70 játékos kedvű ember 
indult a megmérettetésen. A szervező fiatalok kellően 
figyelmesen és segítőkészen álltak a feladatokhoz, 
köszönet ezért Mindannyiuknak!

A Fiatalok Lendületben Programnak köszönhetően 
2008 augusztusában Iszkaszentgyörgyön szerveztünk 
meg egy magyar-francia ifjúsági cserét, amiben 15 
iszkaszentgyörgyi fiatal vett részt. Ennek a cserének 
idén, 2009-ben folytatása is lesz, mivel sikeres 
pályázatnak köszönhetően kaptunk Uniós támogatást 
a nemzetközi csere folytatására. Így idén nyáron 16 
iszkaszentgyörgyi fi-
atal utazhat Francia-
országba, az ott töl-
tött 13 nap alatt ga-
rantáltan jó élmények 
és kalandok várnak 
rájuk az óceánparton 
és Craonban (a fran-
cia testvértelepülésün-
kön).

Mindemellett számos más program is várta és várja 
továbbra is az ifjúságot, tervezünk és szervezünk 
gyalog- és kerékpáros túrákat, sportnapokat, 
kézműves foglalkozásokat.

Szeretettel várunk mindenkit az IszKaland ifjúsági 
csoportban! Ehhez nem kell mást tenni, mint eljönni 
a programokra. A csoportról és a programokról 
bővebben lehet olvasni a www.iszkaland.lapunk.hu 
oldalon.

Horváth Zsuzsa
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A közúti közlekedés veszélyes üzem!

2009. május 13-án 11 óra 55 perc környékén a Rákóczi 
úton autóztam felfelé.

A Tűzoltó szertári átjáróhoz érve felfigyeltem egy 4-5 
éves gyermekre, aki a felső soron tartózkodott két 
anyuka és még 2-3 gyermek társaságában. Az illető 
gyermek az útról felvett egy követ és az én 40-45 
Km/h sebességgel haladó autóm felé dobta! A találat 
sikerült, hatalmas koppanás, szerencsémre nem a 
szélvédőn!

Mivel a tükörben mögöttes forgalmat nem láttam, 
azonnal hátramenetet kapcsoltam, és behajtottam 
a Tűzoltó szertár elé. Mire odaértem, a nevezett 
gyermek eltűnt a bukszusok közt, -vajon miért?-, a 
két hölgy, akik valamelyike a nevezett ifjú úr anyukája 
volt, „természetesen” semmit nem látott! Mikor 
közöltem mi történt, hatalmas elnézést kértek, és 
ezzel részükről le volt tudva minden! Én gyermekekkel 
nem foglalkoztam, csupán a felügyeletükkel! 

Ezúton kérek elnézést az emelt hangú 
párbeszédért, de egy megtörtént, közút forgalmát 
veszélyeztető cselekedet átélése után, talán ez nem 
megbocsáthatatlan!

Ha a betört szélvédő darabjai közt vérzek el, talán 
a kedves anyuka is elgondolkodik, hogy tán valahol 
elszúrta a gyermeknevelést! Nagyon remélem, a fiából 
nem egy büntetőintézeti lakót kíván nevelni! Ha ez így 
van, éppen ideje az ifjú úrral foglalkozni! Talán még 
nem késő!

Én 55 éves vagyok, én is voltam gyermek, de sem 
nekem, sem az én három gyermekemnek eszébe sem 
jutott hasonló cselekedet! Vajon hogyan lehet ez?

Egyszerű a válasz: normális életet kell élni!

Tisztelt Hölgyem!, ezt kéne Önnek is tenni! 

Akkor talán pici fia sem a közúti közlekedés 
veszélyeztetésében élné ki „kimagasló” vágyait!

Tisztelettel: Ölveczky Csaba

Iszkaszentgyörgy, 2009. május 13.

NŐI TORNA
Kedves Lányok, Asszonyok!

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó 
hölgyet, nagymamát és fiatalasszonyt 
egyaránt az „asszony” tornán!
A jó hangulat, a jó zene biztosított, az 
edzőnő képzett, a csapat lelkes, a helyet 
az önkormányzat biztosítja az iskola 
tornatermében!

Minden hétfőn és csütörtökön este 19.00 
-20.00-ig tartanak a tornaórák!

Egy alkalom ára 300 Ft.
Az első tornaóra ingyenesen kipróbálható!

A nyáron sem adjuk fel!!!
Minden korosztályt és érdeklődőt szeretettel 

várunk!
További információ a szervezőnél:

Szántóné Bányai Szilvia
20/263-6756

Minőségi műanyag ablakok, 
ajtók, árnyékolók a gyártótól

Ingyenes felmérés, beépítés.
10 év garancia!

Tel.: 06-30-293-3399


