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Kinek és miért jó a babamasszázs? Mit jelent a babák-
nak és szülőknek? Az alábbi néhány gondolattal szeret-
ném bemutatni a babamasszázst:

Az első babamasszázson résztvevő baba-mama csoport (Adri-
enn és Boglárka, Melinda és Noémi, Katalin és Péter, Andrea és 
Adelina, Renáta és Bence)

- A gyermek összes érzékszervét serkenti
- Lehetőséget nyújt arra, hogy elmélyítsük kapcsolatun-
kat gyermekünkkel
- Az összetartozás, kommunikáció, boldogság és benső-
ségesség érzését nyújtja.
- A bőrnek, testünk legkiterjedtebb érzékszervének sze-
retetteljes érintése 
- Egy nyelv, mely többet mond minden szónál. 
A masszázsnak része a szemkontaktus, az illat, a közel-
ség, esetleg az ének vagy beszélgetés a babával. A me-
leg, puha kezek lágy, jól ismert simításai a bőrérzéke-
lést serkentik. A gyermek érzi, hogy biztonságban van 
és szeretik őt.
A szülő számára a masszázs lehetőséget ad arra, hogy 
közel kerüljön gyermekéhez, megismerje, megértse és 
megválaszolja a gyermek jelzéseit és testbeszédét. Ez a 
tudás biztonságot és önbizalmat nyújt a felnőttnek szü-
lői szerepében, amitől tovább mélyül és erősödik a szü-
lő-gyermek kapcsolat.
A babamasszázs nem orvosi kezelés, csupán az ellazu-
lás és a szeretet közös élménye a szülő és a gyermek 
számára. A tapasztalat ugyanakkor azt mutatja, hogy a 
masszázs bizonyos részeinek gyógyító hatása is lehet. 
Különösen igaz ez a hasmasszázsra, mely rendszeres, 

megelőző végzése esetén csillapítja a hasfájást, a cse-
csemők ún. hascsikarását.
A babamasszázs az apa számára is lehetőséget ad arra, 
hogy részese legyen annak a szoros testközeli kapcsolat-
nak a babával, amely a szülés és a szoptatás révén több-
ször csak az édesanya kiváltsága. 
A babamasszázsnak nincsenek életkori korlátai. Már a kis 
újszülöttön elkezdhető finom, óvatos simításokkal, és a 
felnövekvő gyermeken is tovább végezhető. Felnőtteken 
és időseken is alkalmazható. 

Babamasszázs tanfolyam először Iszkaszentgyörgyön

Babamasszázs- egy életen áttartó érzés
Szülők számára kínálom a tanfolyamunkat, ahol megta-
nulhatnak egy olyan módszert a baba masszírozására, 
amelynek kiindulópontja a baba iránti feltétlen figyelem 
és a baba jelzéseinek tiszteletben tartása. 
A babamasszázson résztvett babáknak és mamáknak a 
következő találkozó időpontja 2009. március 27.  pén-
tek, 10 óra, az óvoda tornatermében.
Szeretettel várom a babamasszázs tanfolyamra minden 
csecsemő és szülő jelentkezését, melynek időpontját a 
jelentkezőkkel együtt határozunk meg. Érdeklődi, je-
lentkezni Gál Diána védőnőnél a 06-20-241-0385-ös te-
lefonszámon vagy személyesen lehet.
( Következő számunkaban a babamassázs történetérő 
és hatásairó lesz szó.)

„Táplálni a gyermeket?
Igen.
De nem csak tejjel.
Dajlálni kell.
Simogatni, ringatni,
És masszírozni.
Beszélni kell a kicsi bőréhez,
Beszélni kell a hátához,
Mert éhesek és szomjasak,
éppúgy mint a hasa.„
(Frdederick Leboyer)

Gál Diána védőnő
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Nem emelkednek az iszkaszentgyörgyi adók
Polgármester úr, a februári testületi ülésén 
tárgyalta az Önkormányzat a 2009. évi költ-
ségvetést. A gazdasági válság évében milyen 
költségvetést állított össze a Testület, mire 
számíthatunk?

Iszkaszentgyörgy 2009. évi költségvetését nagyon 
sok település irigyelheti. Hogy a holnap mit hoz, azt 
sajnos nem tudom megmondani, mert hazánk ki-
számíthatatlan helyzetben van, bármi megtörtén-
het, a legrosszabb is. Önkormányzatunk azonban 
nem a legrosszabb forgatókönyvvel számolt. 2006. 
október 1. óta hosszú utat tettünk meg. Elmond-
ható, hogy a spórolás, takarékosság és bölcs elő-
relátás következtében a válság nem ér kiszolgálta-
tott helyzetben, nem kell kapkodó döntéseket hoz-
nunk, hiszen az elmúlt 2 évben minden területen 
felkészültünk a megszorításokra. Persze, az állam-
csőd vagy egy azzal egyenértékű pénzügyi helyzet-
ben mi sem tudunk csodát tenni, hiszen 47 fő állan-
dó foglalkoztatotti létszámmal (iskola, óvoda, kör-
jegyzőség, önkormányzat) nagyban függünk a Ma-
gyar Államkincstártól.

Azt mondja 2006. október 1.?
Igen, a jelenlegi képviselőtestület és én ekkor 

kaptam a mandátumomat erre a 4 éves ciklusra. 
Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen mindannyi-
an egy új feladattal kellett megbirkózzunk. A közhi-
edelemmel ellentétben a pénzügyi helyzetünk sem 
volt rózsás, hiszen a polgármesteri hivatal átvéte-
lekor mindössze 22 millió Ft állt rendelkezésünkre 
(134 millió aktívum mellett 21,4 millió fizetési rész-
let az Egészségházra, 80 millió szennyvíz-hitel, 10 
millió lekötve sport célra, illetve 1 millió a Rákóczi 
úti járda miatt). Ráadásul aki járatos a pénzügyek-
ben tudja, hogy szeptember 15. a határidő az adó-
zás szempontjából, azaz az adóbevételeinknek be 
kellett érkezni eddig az időpontig, miközben 45 fő 
részére október, november, decemberben fizetést 
kellet biztosítani, és ezen hónapok rezsijét, dologi 
kiadásait, tervbe vett beruházások költségeit is ki 
kellett gazdálkodni.

Ezt a helyzetet nehezítette, hogy a faluban lelas-
sult a korábbi népességnövekedés, ráadásul nehéz 
helyzetben kellett átvennünk az óvodát és iskolát 
is. 2007-re az iskolánk, amelyik még néhány év-
vel azelőtt 200 diákot számolt, 127 fővel kezdte a 
tanévet. Az óvodában a nehézséget az óvodave-
zetői pályázat hosszú évekre való elhúzódása je-
lentette, valamint az, hogy az Oktatási Minisztéri-
umnak 2008-ra vállaltuk a tornaszoba megépíté-
sét. Szeretném emlékeztetni az olvasókat, hogy a 
2005. májusi újságszámban az elődöm még arról 

beszélt, hogy a 2006. évi költségvetésnél 22 mil-
lió Ft hiányt mutatnak a működési költségek. Hát 
ehhez kellett nagyon kemény munka, hogy ezeken 
a területeken látványos előrelépést tudjunk felmu-
tatni: a faluba, a falu jövőjébe vetett hit azt ered-
ményezte, hogy a falu lakossága idén eléri a 2000 
főt. Ezzel párhuzamosan az intézményeinkben fo-
lyamatosan növekedik a létszám, és ez azt jelenti, 
hogy az állami támogatást egyre több gyerek után 
tudjuk igényelni, ami nagyon jó hír. A mostani tan-
évben az iskolába 143 diák jár, az óvodásaink lét-
száma pedig 64 fő és hál’Istennek van utánpótlás. 
A költségvetés egyik oldala tehát az, hogy ha mi-
nél több személy után kapunk SZJA-visszatérítést, 
minél több diák és óvodás után kapunk állami nor-
matív támogatást, annál könnyebben tudjuk fenn-
tartani ezeket az intézményeket. A másik oldala vi-
szont a spórolás: értelemszerűen, ha kevesebb fi-
zetést kap a polgármester, és nem vesznek fel tisz-
teletdíjat a képviselők, akkor több jut másra. Kiszá-
moltuk, hogy az előző ciklus adatai alapján ez az 
összeg, amit magunkon spórolunk meg a falunak a 
4 évre 21 millió Ft! Tudom, hogy hihetetlenül hang-
zik, de ez ennyi! Spórolást jelent az is, hogy juta-
lom helyett az elmúlt években adó- és járulékmen-
tes üdülési csekkeket, vásárlási utalványokat ad-
tunk a dolgozóknak. Szintén az előző ciklus ada-
tait véve alapul, mintegy 5,6 millió Ft adót és já-
rulékot nem kell kifizetnünk, vagyis megspóroltuk 
a szentgyörgyiek javára. És ugyanígy a társulások 
révén is sok többlet-normatívához jutottunk hozzá: 
például a körjegyzőségért az Államkincstár tavaly 
7 968 000 Ft-ot fizetett Iszkaszentgyörgynek. A tá-
mogatás minden évre jár a körjegyzőségért vagyis 
ez egy állandó plusz forrás önkormányzatunknak. 

Ha ezeket nem lépjük meg, akkor nem hogy fej-
leszteni nem tudnánk, de még a már megszokott 
színvonalat sem lennénk képesek biztosítani a la-
kosságnak. A móri kistérségben kiszámolták, hogy 
az önkormányzatok reál támogatása 1990 óta a fe-
lére csökkent, azaz egyre kevesebb pénzt adnak 
sokasodó feladatok mellett.

Ön azt mondja, hogy a gazdasági válság nem 
érezhető Iszkaszentgyörgy 2009-es költség-
vetésében?

Nem, én nem ezt mondom. Azt mondom, hogy 
a válság itt van a nyakunkon, érzik a szentgyörgyi 
családok, sokan elvesztették munkahelyüket, nőt-
tek a hiteleik, ráadásul a kemény tél is magasabb 
rezsiköltségeket eredményez. De azt mondom, 
hogy az Önkormányzatot a válság már úgy érte, 
hogy egy takarékos, spórolós üzemmódban találta. 
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Ezért sem kell a válság terheit adók formájában a 
lakosságra áthárítani. (Az 5 ezer Ft-os kommunális 
adó az egyik legalacsonyabb Fejér megyében.) Ez 
részben rossz is lehet, hiszen már nincs honnan le-
faragni, miközben a megszorítások miatt kevesebb 
normatívát adnak. Ahogy azt a Kossuth Rádióban, 
novemberben is nyilatkoztam, a mi esetünkben a 
megszorítások miatt 10 millió Ft-tal kevesebb be-
vétellel számolhatunk, ez van a költségvetésünk-
ben. Viszont igaz az, hogy a struktúránk közelíti a 
leghatékonyabb szintet: növekvő létszámú lakos-
sággal, diáksággal számolva ugyanakkora létszám-
mal látjuk el a feladatokat; kihasználjuk a törvény 
adta lehetőségeket, hogy amiből pénzt tudunk csi-
nálni, pénzt csináljunk. Egy példát hadd mondjak: 
létrehoztuk a falu- és tanyagondnoki szolgálatot, 
Pinke Lászlót neveztük ki gondnoknak. Laci koráb-
ban karbantartóként dolgozott, az ő fizetése a töb-
bi dolgozóval együtt benne volt a nagy közösben. 
A falugondnoki szolgálatért viszont többlet-támo-
gatás jár a kincstártól, évente 2,2 millió Ft. Ha ezt 
már évekkel ezelőtt megléptük volna, akkor annyi-
szor 2,2 millióval lehetnénk gazdagabbak.

Tehát akkor konkrétan mi található Iszka-
szentgyörgy költségvetésében?

A 329 millió Ft-os költségvetésben vannak a köte-
lező feladataink: iskola, óvoda, önkormányzat, kör-
jegyzőség működése. A 329 millió Ft-ból beruhá-
zásra terveztünk 45 milliót (kerékpárút 1. szakasz 
16 millió, 2. szakasz 4 millió, belterületi utak 10 
millió, községfejlesztés 4 millió, Leader 1,5 millió, 
IKSZT pályázat 10 millió), és tartalékunk 56 millió. 
A civil szervezetek között 3 millió Ft-ot osztunk szét, 
túl azon, hogy klubhelyiségeiket is az Önkormány-
zat tartja fenn. De nem sorolom a puszta számokat, 
hiszen ezek az adatok megismerhetők ügyfélfoga-
dási időben a hivatalban. 

Amit a testület kért, hogy hangsúlyozzam ki, mert 
sokan nem tudják: az Önkormányzat a saját pén-
zéből finanszírozza a reumatológiai-fizikoterápiás 
szakrendelést, a gyermek szakrendelést és a vér-
vételt. Vagyis az iszkaszentgyörgyieknek nem kell 
fizetniük a fizikoterápiánál vagy a reumatológiai ke-
zelések során, nem kell hálapénzt adni a gyermek-
orvosnak vagy a vérvételt végzőnek, mert az Ön-
kormányzat fizeti helyettük a rendelést. Ez éves 
szinten több, mint 3 millió Ft. 

Ha ehhez még hozzáveszem a családi napközibe 
járó, iszkaszentgyörgyi gyerekeknek megszavazott 
havi 10 ezer Ft-os támogatást, a részben általunk 
finanszírozott ifjúsági referensi állást az e-Magyar-
ország ponton, a falugondnoki buszt, akkor bát-
ran kijelenthetem, hogy ez egyedülálló Fejér me-
gyében. Ilyen szolgáltatást egyetlen vidéki önkor-
mányzat sem nyújt lakóinak!

(A Szent György Napok végleges programját az áprili-
si különszám tartalmazza.)

Április 24. péntek
18.00 –  Szent György Napok ünnepi megnyitója a 

Kastélyban
18.15 –  Iszkaszentgyörgyi néptánccsoport és nyug-

díjasklub műsora
20.00 – Táncház

Április 25. szombat
9.00   –  Szent György Napi kispályás focitorna a 

községi sportpályán
10.00 –  Kiállítások megnyitója: Foltvarrók kiállítása, 

helyi alkotók munkáiból készült kiállítás 
Kézműves kirakodóvásár

10.15 –  Kézműves foglalkozások (agyagozás, csuhé, 
szalmafonás, csipeszállatka, zsugorka készí-
tés, kötélverés)

11.00 –  Nemzetek játéka ügyességi akadálypálya 
(tekegurítás, lasszódobás, dióvadász, stb.)  
4 fős csapatok jelentkezését várják a szer-
vezők a helyszínen 10 és 11 óra között.

         – Véradás, mentőautó bemutató
14.30 – Kistücsök Meseszínpad: Cifratornyú mesevár
16.00 – Huszárbemutató
16.30 –  Ünnepi testületi ülés
         –  Emlékérmek átadása, testvértelepülési de-

legációk köszöntése
18.30 –  Operett, musical műsor (előadók: 

Závodszky Noémi, Kovács Zoltán)
21.30 – J.A.M. buli

Április 26. vasárnap
10.00  – Ünnepi mise a katolikus templomban 

–  Növénybörze az iszkaszentgyörgyi óvodá-
ban

14.00 – Szent György Napi sárkányröptetés
14.30 – Tűzoltóbemutató
15.00 – Beszélgetés Jókai Annával
15.30 – Királyi kardforgatók bemutatója
16.00 – Külföldi delegációk bemutatkozása
16.30 – Kutyabemutató
17.00 –  Iszkaszentgyörgy-Iváncsa bajnoki labdarúgó 

mérkőzés (Ifjúsági mérkőzés 15.00-tól)
18.00 – Faluvacsora
19.00 – Gyalui tánccsoport bemutatója
20.00 – Tábortűz, tűzzsonglőrök, táncház

(A program változásának jogát a szervezők fenntartják.)

Szent György napi 
előzetes

2009. április 24-26.
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Falugondnoki busszal orvoshoz, iskolába

Szegfű vagy tulipán? – kérdezte az egyik ismerősöm a 
fehér Volkswagen Transporter oldalára festett virágra cé-
lozva. Nem mindegy, hogy milyen virág?! A busz a miénk, 
az iszkaszentgyörgyiek életét teszi könnyebbé, bennünket 
gyarapít, segít. Ha szükséges, ez a fellépővel ellátott, moz-
gáskorlátozottak által is igénybe vehető kisbusz elszállít-
ja a beteg embereket az orvoshoz. A kisiszkai óvodásokat 
és iskolásokat beszállítja reggelente az óvodába, iskolába, 
de ha esik az eső, az óvodásokat délután haza is viszi. Le-
hetőség lesz arra, hogy tanulmányi- és sportversenyekre, 
vetélkedőkre elvigye tanulóinkat a busz, és természete-
sen a civilek, az egyesületek és egyházak képviselői is igé-
nyelhetik közösségi programjaikhoz. Mivel az Önkormány-
zatnak nincsen szolgálati gépjárműve, a körjegyzőségi fel-
adatok ellátására is alkalmas. 

Jelenleg két járatot üzemeltetünk iskolai tanítási napo-
kon: 7 óra 20 perckor a kisbusz az iskolásokat veszi fel 
a kisiszkai út mentén, majd 7 óra 35 perckor szintén a 
kisiszkai út mentén az óvodásokat. Mivel 5 óvodás van az 
érintett szakaszon, amennyiben idős emberek szeretné-
nek bejönni a faluközpontba, van rá mód, hogy a járat be-
hozza őket. Természetesen a kisbusz optimális kihasználá-
sa érdekében várjuk a polgárok jelzését, kérését, vélemé-
nyét és tanácsát a 441-010-es telefonszámon.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pá-
lyázatán Fejér megyében 6 kisbuszt nyertek, az, amit 
Iszkaszentgyörgy Önkormányzata nyert, egy 8 558 000 
Ft-os Transporter, amit a közbeszerzési eljárást követően 
a Berta-Vadász Kft. szállított le. A busznak természetesen 
lesz fenntartási költsége, amit az Önkormányzatnak kellett 
vállalnia. Mivel az Önkormányzatunk falugondnoki szolgá-
latot indított el 2009. évtől - aminek a működési engedé-
lyét már megkaptuk -, ez azt jelenti, hogy a Kincstártól a 
kisbusz bekerülési költségén túl évi 2,2 millió Ft-os mű-
ködési támogatást kapunk. Pinke László kinevezett falu-
gondnoknak balesetmentes közlekedést kívánunk!

Gáll Attila

Képes összeállítás az iskolába érkezés perceiről
Szihalmi Bettikéék gyalog jönnek, Anikó néni biciklivel 

érkezik, Kisiszkáról Pinke Laci bácsi szállítja a gyerekeket 
a reggeli sulibusz járattal, melyet önkormányzatunk pá-
lyázaton elnyert pénzből vásárolt. Nagyon nagy segítség 
minden tanulónk számára, hogy a több kilóméteres gya-
logutat kényelmesen tehetik meg reggelente, különösen a 
téli fagyos reggeleken.  

Önkormányzati hírek

Fotózta: Kisné Szonn Ibolya

Nemcsak kívül, belül is szépül
A körjegyzőség épületén még be sem fejezték a hőszi-

getelési munkákat, már elkezdődött a körjegyzőség bel-
ső felújítása is. A hivatalba lépve friss festék szagát érez-
ni, Pinke László éppen a szociális ügyintéző irodájának fa-
lát festi. A folyosón dobozok nehezítik a közlekedést, iro-
dai székek kerültek beszerzésre. Parajdi Cecília aljegyző 
asszony megmutatja a már felújított igazgatásügyi elő-
adó irodáját: a festés, laminált padló, új karnis olyan ha-
tást kelt, mintha egy teljesen új irodaépületben lennénk. A 
felújítást minden irodában, a tárgyalóban és az emeleten 
is elvégezik. Korszerűsítették a világítást, új számítógépe-
ket, fénymásolót, számítástechnikai eszközöket vásárol-
tak, hátra van még az irodai bútorok cseréje. A 2001-ben 
felújított épületre ráfér az újabb felújítás, mintha 20 év 
telt volna el, olyanok az épület hibái - kapcsolódik be a 
beszélgetésbe Gáll Attila polgármester. Örömteli hír, hogy 
mindezt sikerül pályázati pénzből megvalósítani, ugyan-
is a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítására kiírt pá-
lyázaton 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 
az Önkormányzat. Ehhez 20 % önrészt kell biztosítani, de 
a végeredmény egy szép, kulturált, ügyfélbarát körjegy-
zőségi épület. Nem elhanyagolható az sem, hogy a fel-
újítás révén energiatakarékosabb lámpatestekkel világíta-
nak, kevesebb áramot fogyasztó gépekkel dolgoznak. Te-
hát még az a 20 % is teljes mértékben megtérül, amit ön-
erőként kell a felújításhoz odatenni.

Horváth Zsuzsa

Dr. Nagy Nóra igazgatási ügyintéző irodája
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Sakkozóink a megyei döntőben
A Fejér Megyei Sakkszövetség által rendezett diákolimpia 

megyei döntőjébe jutott iskolánk sakk III-IV. korosztályos 
leánycsapata a körzeti döntőből. A megyei megmérette-
tésére február 28-án, szombaton került sor Székesfehér-
váron a Németh László Általános Iskolában. A megye leg-
jobb sakkcsapatainak versenyében az Iszkaszentgyörgyi 
Általános Iskola három sakkozója, Kaposi Klaudia, Kiss 
Jázmin és Sipos Ágnes, megyei II. helyezett, ezüstérmes 
lett. A lányok, hosszú és nehéz meccseken tették próbá-
ra saját maguk és ellenfeleik tudását. Gratulálunk az elért 
kitűnő eredményhez nekik és sakkedzőjüknek, Kis Károly 
tanár úrnak.

A megye legjobbjai között az iszkaszent-
györgyi iskola diákja

Kiss Jázmin sikerrel újrázott az országos mate-
matikaversenyen

Összesen 70 ezer általános és középiskolás diák vett 
részt az idén - az országhatáron innen és túlról - a Zrínyi 
Ilona és Gordiusz Matematikaverseny a selejtezőket, az 
iskolai házi versenyeket követő első fordulójában. 

Fejérből több mint 2200 tanuló nevezett. Valamennyi 
versenyző egy időben töltötte ki a feladatlapokat: a me-
gyében öt város kilenc iskolája adott ehhez helyet.

A megyei forduló március 7-ei ünnepélyes ered-
ményhirdetésére meghívást kapott Kiss Jázmin, az 
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 7. osztályos diákja is. 
Jázmin, akit Kissné Szalai Ágnes tanárnő készített föl a 
versenyre, az évfolyamon versenyző 321 Fejér megyei ta-
nuló közül a 6. helyezést érte el. Jázmin önmagában is ki-
váló teljesítményét fölértékeli, hogy sikerrel újrázott: már 
tavaly is hatodik lett a Zrínyi megyei fordulójában. 

Ugyancsak kiemelkedő teljesítményt nyújtott a talán 
legrangosabb matekversenyen az iszkaszentgyörgyi kas-
télyiskola egy másik tanulója is. Cseh Ildikó tanítónő ta-
nítványa, a harmadikos Pallai Miklós – a megye az év-
folyamról benevezett 400 kisdiákja közül – 44. helyezést 
ért el.

Új bútorok
Iskolánk az elmúlt hónapban új bútorokkal gazdago-

dott. 2008 őszén nyújtottunk be pályázatot az Oktatá-
si Minisztériumhoz eszköz és bútor beszerzésre, melyen 
1.650 000 Ft támogatást nyerünk. Az elnyert támogatás-

Iskolai hírek
ból kicseréltük a 8. osztály tanulópadjait, székeit. Az új 
székek már ergonomikus tervezésűek, formájuk újszerű 
és kényelmesebbek is. Egy-egy ilyen szék ára manapság 
14. 000 Ft, a tanulópadoké egyenként 16.800 Ft. Új aszta-
lok kerültek az étkezőbe, és néhány hét múlva a hozzáillő 
40 db szék is megérkezik. Az egyes tantermek régi tanári 
asztali és székei helyett is modernebbeket vásároltunk, to-
vábbá a számítástechnika terem is gazdagodott egy szá-
mítógép asztallal. Lehetőséget biztosított ez az összeg a 
tanári szoba székeinek cseréjére, valamint az iskolaudva-
ron 3 kerékpártartó vásárlására, melyek masszívabbak és 
jobban illeszkednek az épület stílusához. 

Elsősök beíratásának ideje: 2009. április 7.  kedd.
Reggel 7.30- 17.00 óráig várjuk szeretettel a szülőket és 
a leendő elsősöket.

Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta az 
elsős tanító néni

Kukucska Istvánné Tárnai Henriettának hívnak. Ajkai 
származású vagyok, gimnáziumi tanulmányaimat is Ajkán 
folytattam. 1996-ban végeztem Győrben, az Apáczai Cse-
re János Tanítóképző Főiskolán, német idegen nyelvi ta-
nítói szakon. Ezt követően Győr mellett, majd Sárkeresz-
tesen és Isztiméren szereztem tanítói tapasztalatot. Vég-
zettségeim közt szerepel viselkedészavaros gyermekek in-
tegrált nevelése, kompetenciaközpontú, kooperatív tanu-
lásszervezés és interaktív táblaoktatás. 
7 éve lakom Iszkaszentgyörgyön  férjemmel és két kisfi-
ammal. A nagyobbik 7 éves, az iszkaszentgyörgyi iskola 1. 
osztályos tanulója, 4 éves gyermekem pedig a helyi óvo-
da kiscsoportosa. 

Jelenleg az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 4. osztá-
lyának osztályfőnökeként és tanítójaként tevékenykedem. 

Célom az, hogy hivatásommal szolgáljam a falu és az itt 
tanuló diákok javát. 

Ezúton szeretném megköszönni, hogy az itt élő barátsá-
gos és nyitott emberek megkönnyítették családunk beil-
leszkedését a falu életébe. 

 „Csak tudj naponta újra kezdeni, 
Visszatükrözni hitet, sugarat. 
Az éj virrasztó csillaggal teli… 
És tudd, holnap felkél megint a Nap.”
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Óvodai hírek
Óvodai farsang

Óvodásaink farsangi mulatságát február 6-án ren-
deztük meg, amelyen a gyerekeken kívül a család-
tagok is részt vettek. Miután minden óvodásunk 
magára öltötte kedves jelmezét, azt a színpadon 
meg is mutathatta – ki büszkén, bátran, ki szégyen-
lősebben – a vendégek előtt...
A bemutatkozás után játékos, mozgásos feladatok-
kal igyekeztünk érdekesebbé tenni az együtt töl-
tött időt. Az akadályokon sikeresen átjutóknak apró 
nyereménnyel kedveskedtünk. A tombolasorsolást 
a kicsik és a nagyok is izgatottan várták. A nyere-
ménytárgyakat a szülők felajánlásaiból gyűjtöttük 
össze, sok nyertes gyermek örömére. Köszönet a 
sok ajándékért a lelkes szülőknek!
A mulatság közben gyorsan fogytak a szülők által 
hozott finomabbnál finomabb sütemények, és az 
óvoda dolgozói által készített ajándéktárgyak. Az 
árusítást a Szülői munkaközösség szervezte meg, 
ezúton is szeretnénk nekik a segítséget megkö-
szönni.
A farsangi bevétel 75,000 forint lett, amely az óvo-
da alapítványát gazdagítja.

A Ringató foglalkozásokról

- A Ringató foglalkozások célja, hogy az anyukák 
megtanuljanak egy könnyen énekelhető, zene-
ileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg 
magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játé-
kokkal.
Cél, hogy a foglalkozásokon a felnőttek és a gyere-
kek egyaránt jól érezzék magukat, élményt kap-
janak.
- Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy 
részét a magyar néphagyományból merítjük.
- A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, 
egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre min-
dig visszatérünk a régebbiekre, így az édesanyák 
könnyen megtanulják azokat. Így nem okoz problé-
mát az sem, ha egy-egy alkalom a kicsi betegsége 
miatt kimarad, s csatlakozni is bármikor lehet a 
Ringató csoporthoz.
- Semmiféle zenei előképzettség, tiszta hang 
nem szükséges a Ringatón való részvételhez. Kö-
zösen játszunk, a mamáknak nem kell egyedül éne-
kelni.
- A gyerekek semmiféle feladatot nem kap-
nak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező csi-
nálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit telje-
sítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, 

ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafi-
gyelnek.
Ebben a fél órában a zenei inger a legfonto-
sabb, ez kell, hogy körülvegye a kisgyermeket. Élő 
énekszóval és hangszerjátékkal keltjük fel az érdek-
lődését.

Miért jó rendszeresen Ringatóra járni?
mert a stabil anya-gyermek kapcsolat kialakulá-
sában szerepet játszanak az ölbeli játékok; 
mert a gyermekek saját zenei anyanyelvükkel 
találkoznak;
mert szép, értékes dalanyaggal, élő énekszó-
val és hangszerjátékkal vesszük őket körül;
mert az első közösségi élményeket az édesany-
jukkal élhetik át;
mert a zenei képességek fejlődnek;
mert a zenei képességek fejlődése hat az érzelmi 
intelligenciára az értelmi képességek (emlé-
kezet, figyelem, képzelet, kreativítás...) fejlődésére 
de a beszéd- és a mozgásfejlődésre is.
mert a szülők is átélik a közös éneklés örömét;
és mert olyan útravalót kapnak, amely egész éle-
tükben elkíséri őket: a zene szeretetét!

További információk a honlapon találhatók:
www.irmaringato.atw.hu

Óvodai beíratás ideje
2009. március 30. hétfő, délelőtt 9-12-ig
2009. március 31. kedd, délután 14-17-ig 
Szeretettel várjuk a szülőket és a leendő 

óvodásokat.
Czikai Lajosné, óvodavezető
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Hírek
Tanulmányúton Franciaországban
2009. február 15. és március 4. között 18 napot töl-
thettem kinn a franciaországi Craon városában, melyhez 
a Fiatalok Lendületben program pályázatán nyertünk 
támogatást a francia programirodától. Az út elsődleges 
célja az volt, hogy a 18 nap alatt megismerkedjek a kinn 
folyó ifjúsági munkával, saját munkámhoz ötleteket, 
tapasztalatot gyűjtsek.
A fogadó szervezet a craoni Projets Jeunes volt. 2008 
augusztusában ennek a szervezetnek az ifjúsági cso-
portjával valósítottunk meg Magyarországon egy 
nemzetközi ifjúsági cserét. A tanulmányút lehetősége 
ezalatt a csere alatt merült fel bennünk, hiszen a francia 
csoport már egy régóta működő, tapasztalt szervezet, 
így munkájuk tanulmányozásával sok hasznos ismeretre 
tehettem szert.

A 18 nap alatt Yves-Eric (a Projets Jeunes munkatár-
sa) segítségével, és tolmácsolásával megismerked-
hettem a Projets Jeunes felépítésével, tevékenysé-
gével, az egyesülethez tartozó fiatalok csoportjaival, 
valamint találkozhattam másik egyesületek, szervezetek 
vezetőivel, tagjaival is, akik nagy örömmel meséltek 
nekem munkájukról, mutatták be azt a gyakorlatban 
is. Az elméleti ismeretek gyarapítása mellett a gyakor-
latban is szerezhettem tapasztalatot, hiszen majdnem 
minden nap különböző ifjúsági csoportoknak tartottam 
foglalkozásokat, főztünk gulyáslevest, csináltunk szilvás 
gombócot, kókuszgolyót, magyar táncokat tanultunk, 
közösségi játékokat játszottunk. A közös munka során 
egymást tanítottuk, egymástól tanulhattunk.
Minden kedves iszkaszentgyörgyi lakost szeretettel 
meghívok március 29-én, vasárnap 15 órakor a Vörös 
teremben egy részletes, fényképes élménybeszámolóra! 
Majd azt követően kötetlenül beszélgethetünk az ittho-
ni lehetőségekről, felmerülő programötletekről és azok 
megvalósításáról.

Horváth Zsuzsa

„Tarolt” a nyugdíjas klub
Idén is megrendezték a Szabadművelődés Házában a 
KOR – TÁRS Ki mit tud? – ot a Fejér megyei nyugdíjas 
klubok részvételével.

Az Iszkaszentgyörgyi Havasi Gyopár Nyugdíjas Klub már-
cius elsején szerepelt. 
Néptánc kategóriában győztek az „Apám könyve” című 
tánccal, melyet koreografált és betanított Gula Miklós.

A népdal kategóriában is kategória győztes lett a klub. 
Fejér megyei népdalokat énekeltek, a dalokat betanította 
és a csapatot citerán kísérte Bíróné Horváth Ágnes.
Kovács László és felesége, Kati külön is felléptek, és nép-
dalcsokrukkal elsők lettek, valamint óriási közönségsikert 
is arattak.
Egyed Lajosné, Ani táncdalokat énekelt. Előadását a zsűri 
dicséretben részesítette, elismerő oklevéllel jutalmazta. 
A megye legjobb előadói, közöttük a szentgyörgyi klub 
tagjai fellépnek a Vörösmarty Színházban, az ünnepélyes 
Gálán, március 21-én, délelőtt 10 órakor.
Gratulálunk a klub tagjainak sikeres szereplésükhöz. 
Köszönjük aktív részvételüket a falu rendezvényein. 
Éneklésükkel és szereplésükkel mindig emelik az ünnep-
ségek színvonalát.

Fülöpné Nagy Anikó

Tisztelt Iszkaszentgyörgyi Polgárok!
Az Iszkaszentgyörgyi Polgárőr Egyesület felkér mind-
enkit, akinek fontos, hogy nyugodt, élhető és bizton-
ságos környezetben éljen, hogy anyagilag támogassa 
ismerősét, rokonát, barátját is tömörítő egyesületet, 
amelyben a tagok önkéntes vállalás alapján, az önök bi-
ztonsága érdekében tevékenykednek.
Anyagi felajánlásaikat az alábbiak szerint tudják meg-
tenni:
- Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet isz-
kaszentgyörgyi fiókjában vezetett 57800301-10005192 
számú számlaszámra történő befizetéssel, átutalással
- Munkanapokon A Polgármesteri Hivatalban, Palkovics 
Istvánné asszonynál.
Természetesen felajánlásaik mellett szeretettel várjuk 
mindazon polgártársunkat az egyesületbe, akik cél-
jainkkal egyetértenek, és azok megvalósítását aktív 
közreműködésükkel kívánják elősegíteni.
Jelentkezni lehet az egyesület elnökénél, Horváth 
Attilánál, a 06-30-416-8885 mobiltelefonszámon.

Felajánlásaikat az egyesület vezetősége és tagjai tisz-
telettel megköszönik.
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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

Programok, rendezvények
Március 28.
A Föld Órája 2009 egy világméretű felhívás, hogy 
minden egyes ember, minden közösség cselekedjen. 
Az emberek a világ minden táján lekapcsolják a vil-
lanyt egy órára, és csatlakoznak ahhoz a mozgalom-
hoz, melynek célja a természet megóvása, bolygónk 
jövőjének biztosítása. Az ITKE arra kér minden isz-
kaszentgyörgyi lakost, hogy csatlakozzon a Föld 
Órájához és kapcsolja le a világítást 2009. már-
cius 28-án, szombaton, 20.30-kor. Amennyiben 
egy órán át nem használunk 3db 60w-os izzót és 
1db 45w-ot fogyasztó televíziót, akkor egy háztartás 
0,09kg széndioxid kibocsátást előz meg, ha ezt 600 
Iszkaszentgyörgyi háztartással számoljuk, akkor 54kg 
széndioxidot nem bocsátunk ki egy óra alatt.

Március 29.
Képes beszámoló a franciaországi tanulmányútról.
Helye: Vörös terem, 15 óra
A beszámolót tartja: Horváth Zsuzsa

Női torna
A torna két részből áll: állóképesség növelő gyakorla-
tokból és aerob-, táncos lépés alapokra épülő gyakor-
latsorokból. A tornaalkalmak minden héten, hétfőn és 
csütörtökön 19.00 - 20.00 óráig tartanak a Művelődési 
Ház tornatermében. Szeretettel várunk mindenkit!
Az első alkalom díjtalan!
Érdeklődni Szántóné Bányai Szilviánál, a 20/2636756-
os mobilszámon lehet.

Ringató
A hosszú téli időszak után, március közepétől folytatód-
nak a Ringató foglalkozások Iszkaszentgyörgyön. A hly-
szín mostantól az óvoda tornaterme, az időpont délután 
16 órára tevődött át. 2009. március 18-tól mindenkit 
szeretettel várok a foglalkozásokon!
Üdvözlettel: Fejesné Horváth Irma

Baba – Mama Klub
Szeretettel várom az édesanyákat gyermekükkel 2009. 
március 20-án 10 órakor tartandó Baba – Mama Klubba! 
Téma: Tények és tévhitek a lázról és a lázcsillapí-
tásról. Helyszín: Óvoda tornaterme (Rákóczi u. 35.)

Gál Diána, védőnő

Cserépkályha, kandalló, kemence, 
téglakályha tervezése, kivitelezése, 

felújítása, átrakása

Kályhacsempe, ajtó, sütő, tűztér beszerzés. 
Osztályos, jó fűtőteljesítményű csempék  20%-os 
kedvezménnyel eladók.
Iszkaszentgyörgyi lakosoknak ingyenes szakmai 
tanácsadás, 10%-os kedvezmény a munkadíjból.
Kurja József cserépkályha és kandallóépítő
Tel: 06-22-596-122
Mobil : 06-30-5934776, 06-30-5416091

Akciós árucikkek a Szatócsboltban
Számos élelmiszer és vegyiárú kapható akciós 
áron. Keresse fel üzletünket, nézze meg kínála-
tunkat, vásároljon olcsóbban. Megnézheti az 
akciós termékek listáját üzletünkben, vagy hon-
lapunkon: www.szatocsbolt-iszka.hupont.hu

Üzletünk Sciennet termékpartner
Sciennet törzsvásárlók további kedvezménnyel  
vásárolhatnak. 
/kereskedelmi árengedményünk 6 %/

Elérhetőségek:
címünk: 
Iszkaszentgyörgy, Nefelejcs utca 13-15.
telefon: 06-22-596-165, 06-20-914-2709
fax: 06-22-596-166
e-mail: szatocsbolt.iszka@gmail.com
honlap: www.szatocsbolt-iszka.hupont.hu
Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 06.00 – 19.00, 
szombat - vasárnap: 07.00 - 12.00


