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Aláírás Franciaországban is

A Craon-i városházán 2009. augusztus 22-én került sor 
annak a szándéknyilatkozatnak az aláírására, amelynek a 
célja, hogy Iszkaszentgyörgy és Craon a közeljövőben test-
vértelepülések legyenek.

A két település kapcsolata mindössze bő 1 éves múlt-
ra tekint vissza. Amikor a francia Laval városában egy eu-
rópai fesztiválra készültek a szervezők, az egyik Magyaror-
szágról elszármazott hölgynek feltűnt, hogy Európa szinte 
minden nemzete képviselteti magát, csak éppen a magya-
rok nem. A szervezése eredményeként néhány hónap múl-
va már a fehérvári pólósok és az iszkaszentgyörgyi néptán-
cosok Lavalban voltak a fesztiválon, ahol méltó módon kép-
viselték hazánkat. A néptáncosaink elszállásolása azonban 
craon-i családoknál történt, hiszen Ragaru-Darabant Edit ott 
lakik. Ezzel párhuzamosan indult annak az ifjúsági csere-
programnak a szervezése is, minek következtében két hé-
tig francia fiatalok voltak nálunk és a mi fiataljaink 2 hétig 
náluk. És közben egy pályázat eredményeként ifjúsági refe-
rensünk is 3 hét szakmai gyakorlaton vett részt Craon-ban. 
Az áprilisi Szent György Napokon részt vevő craon-i dele-

gáció szép emlékekkel gazdagodva tért haza, majd meghív-
tak minket is, hogy immár látogassuk meg őket hivatalosan. 
Ha pedig tetszik, amit látunk, írjunk alá együttműködésünk-
ről egy szándéknyilatkozatot, amit majd 2010-ben követhet 
a valódi testvértelepülési kapcsolat aláírása. A 8 fős delegá-
ciónk sok szépet és követésre méltót látott és abban a re-
ményben írtuk alá a szándéknyilatkozatot, hogy ez a kapcso-
lat is hozzájárul az iszkaszentgyörgyiek gyarapodásához. A 
francia fél szándéka szerint a testvértelepülési nyilatkozat 
aláírására Craonban, 2010 júniusában kerül sor.

Craon 4600 fős város Loire régió Mayenne megyéjében. 
Körjegyzőségi központ, a kistérség névadója. Nagyon fejlett 
infrastruktúrával rendelkezik a város és az önkormányzat is. 
Bretagne szélén, az óceántól 120 km-re, egy mezőgazdasá-
gi vidéken terül el. A településen van sajtgyár, büszkék a ná-
luk termelt almaborra és híresek a lótenyésztésről, valamint 
a craoni lóversenyről. Természetesen van más iparág is: mű-
anyagipar, építőipar, stb. Az Önkormányzat tulajdonában van 
egy vágóhíd, valamint kemping. 
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Az Alapító okirat kelte Moha, l884.március 8. Moha, Sárkeresztes, 
Iszkaszentgyörgy. A Mohai Ásványvíz és a felsorolt helységek birto-
kosa Kempelen Imre csatlakozva a Dunántúli Kerületi Tűzoltó Szö-
vetség felhívásához, megalakította, létrehozta az önkéntes tűzoltó-
ságokat és rövid időn belül felszereléssel látta el. Az Alapító Okiratot 
Iszkaszentgyörgy részéről aláírta K. Somogyi István bíró és Brandt Já-
nos jegyző, mint a falu elöljárói. Ruházatukat, felszerelésüket az alapí-
tó saját költségére vette és osztotta ki a tűzoltóknak. Rögzíti azt, hogy 
a birtokán történő tűzeseteknél és a lakosság javainak kárelhárításá-
nál miként cselekedjenek. A kevés rendelkezésünkre álló dokumen-
tum csak annyit sejtet, hogy igen komolyan vették a megbízatást és a 
vezetés mindenben támogatta a tűzoltókat.

Elmondás szerint 1930-tól  Radovics tűzoltóparancsnok nagyon ko-
moly munkát végzett a rendelkezésre álló felszereléssel, melyet a föl-
desúr bocsátott a tűzoltóság rendelkezésére.

A lajtkocsi és a kocsifecskendő ma is látható, a Székesfehérvári 
Tűzoltó Parancsnokságnál van elhelyezve.

Felszabadulás után változtak az idők, a parancsnok személye és a 
megváltozott körülmények sok új helyzet elé állították a vezetést. Ezt 
bizonyítja, az elbeszélő Kováts Gyula az Önkéntes Tűzoltóság testü-
letében szinte minden vezető tisztséget betöltött parancsnoktól az el-
nökségig, 1939-től 1980-ig aktívan részt vett a munkában.

A kocsifecskendőt felváltotta a 800-as kismotorfecskendő. Komoly 
kiképzés és utánpótlás nevelés mellett mindig készültek a tűzoltóver-
senyekre. A felsőbb szintű vezetéstől nagyon sok elismerő oklevelet 
és kitüntetést vettek át, feladataik végrehajtása mindig az élvonalhoz 
tartozott.

1945-től az 1980-as évekig megváltozott a környék, míg korábban 
kéménytüzek, nádtetős épületek jelentettek tűzveszélyt, valamint a 
gazdálkodók házánál felhalmozott kazlak. Ezért a megelőző tűzvéde-
lem vált fontos szemponttá. Végig járták a házakat az önkéntesek és 
javasolták, milyen intézkedést tegyenek a tűz megelőzésére. Mozgal-
mas idők következtek, mert a kicsi és apró tüzek után következett nagy 
tüzek, nagy kazlak, Tsz-nél a sertéstelep, nagy avartüzek komoly fel-
adatot követelt. Pár év elteltével pedig a telefon és a riasztó alkalma-
zása vált elterjedté.

A rendszerváltást követő 1990-es évek hozták meg a fordulatot, fel-
lendülést a község életében. A megváltozott viszonyok egy új feladat 
elé állították az önkormányzatot. Horváthné Duschanek Zsuzsanna 

akkori polgármester megtette a megfelelő intézkedést. Vásároltak egy 
TÜ-1 gépjárműfecskendőt, de ennek fogadására a szertárat kellett át-
alakítani, gépkocsivezetőket kellett betanítani, komoly munkát kellett 
végezni. Iszkaszentgyörgy községben is nagy változások mentek vég-
be. Új házak, építmények, telefon, palackos és vezetékes gáz haszná-
lata. A tűzoltóságnak előrelátásra, főleg megelőző tűzvédelemre kellett 
figyelni. Nyáron aratás előtt, vagy a téli fűtés megkezdése idején szó-
rólapokkal, újságcikkben az Iszkaszentgyörgyi Hírlapban felhívták a fi-
gyelmet a tűz és robbanásveszélyre.

Évente részt veszünk a tűzoltóversenyeken, három esetben közsé-
günkben került megrendezésre (1976, 1996, 1998 évben).

Hagyománnyá vált minden évben a májusfa állítás, a búcsúi bál 
megrendezése és a karácsonyfa állítás, sportrendezvényeket szerve-
zünk, családias összejöveteleket tartunk.

Az iskolásoknak elméleti és gyakorlati foglalkozást, tűzriadó próbát 
tartunk, bemutatjuk a tűzoltó felszereléseket.

Az idei évben ünnepeljük az egyesület megalakulásának 
125. évfordulóját. Az ünnepséget 2009. szeptember 5-én szom-
baton a Kastély udvarán tartjuk.

10.00 órakor Ünnepélyes megnyitó
10.30 órától a meghívott csapatok részvételével hagyomány-

őrző tűzoltó verseny
Tűzoltó bemutatók: roncsvágási bemutató, különböző tűzol-

tási technikák bemutatása
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Köszönet a helyi tűzoltóknak!

A nyár közepén egy óriási szélvihar letört egy száraz ágat hatalmas-
ra nőtt nyírfánkról. Az ág ráesett a villanyvezetékre és féltünk, hogy ha-
marosan le is szakítja azt.

Megpróbáltam telefonon segítséget kérni több helyről. Sajnos nem 
sikerült. A vonalak foglaltak voltak.

Végül a helyi tűzoltók oldották meg gondunkat. Éppen egy vezeté-
ket próbáltak megszabadítani a rádőlt nyárfától a Privát úton, amikor 
megkérdeztem, tudnának-e segíteni? Hamarosan jöttek is és tisztes-
séggel, szakszerűen orvosolták a problémánkat.

Köszönöm a helyi önkéntes tűzoltók kis csapatának az önzetlen se-
gítségnyújtást!

 Tisztelettel: Pojányiné Marika
  Szabadság utca

125 éves az iszkaszentgyörgyi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület

Az egyesület története

Óvodai hírek
Átalakul az óvodakonyha

Remélem sokan hallottak már róla, hogy az óvodában újabb fej-
lesztés kezdődött idén nyáron. A konyhában tavasszal még csak 90-
100 főre tudtunk főzni. Gépeink nem voltak, a két konyhai alkalma-
zott kézzel dagasztott, pucolta a krumplit, vágta, gyalulta a káposz-
tát, stb. Őszre az új eszközök és gépek beszerzésével és egy, az 
önkormányzattól kapott dolgozó segítségével lehetőségünk lesz az 
iskolába járó gyerekeknek is főzni. A testület pályázott tavasszal a 
konyha bővítésére. Augusztus elején pedig arról döntött, hogy pályá-
zati pénz nélkül is belevág a beruházásba. Az iskolai étkeztetés évek 
óta nem rendeződött megnyugtatóan. A beszállítókkal, a minőséggel 
gondok adódtak. Aki az óvoda tiszta, pedáns konyháját, és házias 
főztjét ismeri, bizonyára örül a hírnek. Mi pedig mindent megteszünk, 
hogy a jó hírünket megtartsuk. Nagyobb mennyiségnél is fontos lesz 
a minőség. Sajnos az iskolakezdéstől még nem tudjuk vállalni a fő-
zést, a kezdésre még 1-2 hetet várni kell. Amint a lehetőség adott a 
biztonságos kezdésre, azonnal kezdünk! Mi már nagyon várjuk!

Indul az óvodai év
2009. szeptember 1-től várhatólag 68 kisgyermekkel kezdhetjük 

az évet. 2008-ban év elején még csak 58 gyermek volt. Év végé-
re pedig bőven elérjük a maximálisan felvehető gyermek létszámot, 
a 75 főt. Augusztus 28-án a kiscsoportos óvó nénik megtartották az 
első szülői értekezletet. Néhányan már augusztus utolsó hetében 
körülnéztek az óvodában, ismerkedtek az óvó nénikkel, a gyerekek-
kel. A beszoktatás hétfőtől vette kezdetét, amelyet mindannyian na-
gyon vártunk. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy könnyebbé 
tegyük a kiscsoportosaink számára az óvodai élettel való ismerke-
dést, a minél könnyebb beszoktatást. 

Szeptemberben majd a másik két csoport is megtartja a szülői ér-
tekezletet. 

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden programot, in-
formációt, fontos tájékoztatást a főbejárattal szemben levő nagy fali-
újságon, illetve a csoportok ajtaja mellett levő faliújságokon jelzünk. 
Kérjük, kísérjék figyelemmel híreinket. Kérdéseikkel pedig fordulja-
nak bizalommal az óvoda dolgozóihoz.

Fontos az óvodás gyermekek
biztonsága!

Az óvoda udvarát a gyerekek érdekében igyekszünk egyre bizton-
ságosabbá tenni. Ezért a kiskapura zárakat szereltünk. A kiskapun 
kettő kis elhúzó zár található, melyet kérünk a gyermekek biztonsá-
ga érdekében ki és bejövetelkor is bezárni. Ez most, az új kis óvo-
dások beszoktatásakor különösen fontos! Köszönjük a segítségüket.
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KASTÉLYBIRTOK TANÖSVÉNY 
ISZKASZENTGYÖRGYÖN

Az Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesületet 
2003 őszén alapította egy helyi felhívásra összejött, elsősorban a 
környezetvédelem iránt elkötelezett pár lelkes személy. 2008.május 
16-án az egyesület közhasznú szervezetként is bejegyezésre került.

Az egyesület célja elsősorban Iszkaszentgyörgy természeti érté-
keinek megőrzése, környezetének és az egészséges életfeltételek-
nek a védelme. Ezzel összhangban a lakosság figyelmének felhívá-
sa a tudatos és felelősségteljes életvitelre, különös tekintettel a szű-
kebb környezet, a lakóhely természetes értékeinek megóvására. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi fiatalok környezettudatos gon-
dolkodásának kialakulását, ezért a helyi iskolával és óvodával szoro-
san együttműködünk minden tanévben és nyári szünetben.

Szintén kiemelt feladatunknak tartjuk a falu egyik legfőbb értéké-
nek számító Kastély és környezetének szebbé tételét, ezért folya-
matosan szervezünk ilyen jellegű munkákat, ill. más által kezdemé-
nyezett kastélymegóvó programokban is aktívan részt veszünk. Leg-
újabb büszkeségünk a Kastélybirtok Tanösvény, melyhez mindenki-
nek jó utat kívánunk!

Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód propagálására.
Mint minden iszkaszentgyörgyi civil szervezet, mi is kivesszük ré-

szünket a különböző helyi rendezvények színvonalának emelésé-
ben. Pályázati lehetőségek útján is próbáljuk szebbé, lakhatóbbá 
tenni a falut, az önkormányzati pályázatokhoz is több esetben nyúj-
tottunk partnerséget.

Együttműködő partnereink:
Polgármesteri Hivatal Iszkaszentgyörgy
Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
Általános Iskola Iszkaszentgyörgy
Civil Szervezetek Regionális Szövetsége
Gaja Környezetvédő Egyesület
Green Trend Zöld Irány Kereskedelmi és Szolg. Kft.
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület
Iszkaszentgyörgyi Ifjúsági Klub
Iszkaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda 

KASTÉLYBIRTOK TANÖSVÉNY
Iszkaszentgyörgy község Székesfehérvártól ÉNy- irányban 10 

Km-nyire fekszik. Határát északról a Bakony, nyugatról a belőle délre 
nyúló Iszka-hegy, délről a Sárrét, keletről pedig a Móri-árok alkotja.

A község középpontjában helyezkedik a 18. sz. közepén épült 
Amadé-, Bajzáth-, Pappenheim Kastély. Természetesen a Kastély-
hoz park is és kiterjedt gazdasági birtok is tartozott. A park az 1820-
as évektől botanikus kertként is szolgált, hiszen Bajzáth György kül-
földi útjairól számos különleges növényt hozott és telepített ezen a 
helyen. 

A község turisták által nagyon közkedvelt, látogatott hely. Fő von-
zereje természetesen a Kastély és a hozzá tartozó park, valamint 
erdő. Erre alapozva, ennek egy tanösvény formájában történő fej-
lesztését vállalta az Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvé-
dő Egyesület (ITKE), melynek külön apropója, hogy a 2009-es év a 
Kulturális Turizmus éve.

Célunk a Tanösvény megismertetése, a környezetvédelem és az 
épített örökségvédelem egységben történő kezelése, és bemutatá-
sa, a nagyközönségnek. 

A Tanösvény megismertetését a társadalom széles rétegei szá-
mára szeretnénk lehetővé tenni. Kiemelt célcsoportunk a községben 
élő óvódás, iskolás és felnőtt korosztály. Fontos szempontnak tart-
juk, hogy az adott helyen élők ismerjék meg a helyi értékeiket, ezál-
tal ismerjék fel, hogy felelősséggel tartoznak azért a helyért, ahol él-
nek. A Tanösvény egy része közkedvelt turista útvonal, mely a belföl-
di turisták számára sem ismeretlen.

A Kastélybirtok Tanösvény létrejöttét a ZÖLD IRÁNYTŰ ALAPÍT-
VÁNY támogatta.

A tanösvény hivatalos átadója: 2009. szeptember 5. 15 óra 
Községháza előtt lévő kezdő táblánál.
Mindenkit szeretettel várunk!

ITKE

Új időszámítás kezdődik
Jelentősen átalakult az iszkaszentgyörgyi labdarúgócsapat

A nyáron alaposan átalakult az Iszkaszentgyörgy KSE labdarúgó-
csapata, hiszen a megyei I. osztályban bajnok, ám az NB III-at nem 
vállaló Alba Regia FC-ből a jelenleg a vezetőedzői posztot betöltő 
Pavlik Józseffel együtt kilencen érkeztek a településre.

Nos, a bajnokcsapat tagjaival nemcsak egy nagyobb játéktudás, 
de profibb szellem is költözött az impozáns öltözőépületbe. Pavlik és 
segítője, Validuda Ferenc, az első foglalkozáson házirendben tette le 
a jövendőbeli közös munka alapjait és heti három foglalkozást vezet-
ve július első hetében - az önkormányzat és a sportkör teljes támo-
gatottságával - meg is kezdte a munkát.

A változások megrostálták a társaságot, de a régiek közül Balla 
Károly, Balla Tamás, Farkas Zsolt, Mayer Csaba, Szonda István, 
Csontos István, Fábián Tibor, Kovács Dénes, Kéri Norbert, Somogyi 
Barnabás fennakadt és vállalta az új kihívást.

A régieket nyilván nem kell bemutatni a kedves olvasónak, de az 
újakról - Puhnyák János (kapus), Salacz János, Fésű Gábor, Galaczi 
János, Knausz Tamás, Zab Zoltán, Szölősi Tibor, Parall Bálint, va-
lamint az utolsó pillanatban Lajoskomáromból igazolt, korábban az 
Alba Regiában is megfordult, de az utóbbi másfél évben egyáltalán 
nem futballozó Komáromi Zsolt - essen néhány szó. Puhnyák János 
mindössze 22 éves, de nagyon tehetséges - NB II-es futballos múlt-
tal is rendelkező - kapus. Néhány éve került Fejér megyébe, koráb-
ban Olaszliszkán és Erdőhorvátiban (Borsod megye) védett. Salacz 
Jánost kevésbé kell bemutatni az értő közönségnek. A 38 éves, de 
még mindig hihetetlen fizikai paraméterekkel rendelkező játékos-
ra a védelem tengelyében számít Pavlik József. Fésű Gábor lesz a 
partnere ebben, aki szintén kiváló labdarúgó NB I-es múlttal, fejjáté-

ka és rúgótechnikája egészen kivételes. Galaczi János - FC Fehér-
vár, Felcsút, Bodajk FC - szintén NB-s múlttal rendelkezik, hihetetlen 
munkabírás és odaadás jellemzi, a középpályán nagy hasznára van 
a csapatnak. Knausz Tamás - Videoton nevelés, szintén NB-s múlt-
tal - a gyilkos passzok mestere. Rá éppen ezért irányítóként számít 
a vezetőedző. Hasonló a helyzet Zab Zoltánnal is - ő is Videoton ne-
velés -, bár rá nagyobb szerep hárul a védekezés terén. Szölősi Ti-
bor NB-s és futballos múlttal rendelkező pengés játékos, aki a kapu 
előtt is feltalálja magát, előszeretettel vállalja fel az egy az egy elleni 
párharcokat, rendszerint pozitív végkimenetellel. Parall Bálint - szin-
tén Videoton nevelés, NB-s múlttal - a védelem bal oldalán kap majd 
helyet, de az univerzális játékost Pavlik több poszton is bevetheti. 
Komáromi Zsolt szintén pengés játékos - Gázszer nevelés -, de mi-
vel sokat kihagyott, amíg nem éri utol magát, rá kiegészítő szerep 
vár a csapatnál.

Ez tehát az új csapat, ami már öt tétmérkőzésen túl van. A Ma-
gyar Kupa megyei selejtezőinek első fordulójában Csókakőn nyertek 
Pavlikék 5-0-ra, majd a bajnoki nyitányon hazai pályán 9-0-ra múl-
ták felül a Pátkát, majd idegenben verték 7-1-re a Jenőt, Bodajkon vi-
szont 1-1-el kiestek a Magyar Kupa 2009/2010-es sorozatából. A csa-
pat szombaton Etyeken vizitált a bajnokság harmadik fordulójában, 
ahonnan Szölősinek köszönhetően – ő vette be fejjel az etyeki ka-
put – 1-0-s győzelmet aratva, elhozta a három pontot a csapat. Leg-
közelebb szeptember 6-án láthatjuk itthon az Iszkaszentgyörgyöt, a 
Csór elleni rangadón. Érdemes lesz megnézni és szurkolni a fiúknak, 
akik már most történelmet írtak az iszkaszentgyörgyi labdarúgásban.

Álló sor balról: Káldi Tibor gyúró, Pavlik József játékos-edző, Fésű Gábor, Balla Tamás, Fábián Tibor, Csontos István, Kéri Norbert, Parall Bá-
lint, Kéri József elnök. Guggolnak, balról: Komáromi Zsolt, Knausz Tamás, Szonda István, Farkas Zsolt, Mayer Csaba, Galaczi János, Balla 
Károly, Zab Zoltán. A két kapus: Puhnyák János és Somogyi Barna. A képről Salacz János, Kovács Dénes és Szölősi Tibor hiányzik.



2009. szeptember  ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP6 ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP  2009. szeptember 7

Ifjúsági hírek

Salut! 
A 2008 nyarán megvalósult ifjúsági cserének idén augusztusban 

lett folytatása. Iszkaszentgyörgy idén is nyert pályázati támogatást 
nemzetközi ifjúsági csere lebonyolítására a Fiatalok Lendületben 
Programirodától. A pályázat elbírálása nem volt zökkenőmentes, mi-
vel az idei cserét három ország (Franciaország, Lettország és Ma-
gyarország) bevonásával terveztük. A pályázati döntés során kide-
rült, hogy a lett pályázatot formai okok miatt elutasították. A szabá-

lyok értelmében így sem a magyar, sem a francia pályázat nem tá-
mogatható. Ám a nemzeti iroda mégis úgy döntött, hogy támogatja a 
programunkat kétoldalú csereként is.

Így megkezdődtek az előkészületek a franciaországi Craonnal. A 
cserére augusztus 3. és 15. között került sor Franciaországban. 16 
magyar és 16 francia fiatal vágott neki a két hetes kalandnak.

Továbbra is van ifjúsági referens Iszkaszentgyörgyön
Horváth Zsuzsa 2009 januárjától dolgozik az Önkormányzatnál if-

júsági referensi státuszban. Ezt a kinevezést ismét nyertes pályázat-
tal az Önkormányzat 2010. április 30-ig meghosszabbította, így to-
vább folytatódik az ifjúsági élet fejlesztése községünkben.

Az ifjúsági referens a következő évben is folytatja az aktív közös-
ségfejlesztő munkáját, koordinálja az ifjúsági szabadidős programo-
kat, segítséget nyújt a fiataloknak információval különböző területe-
ken (pályaválasztás, továbbtanulás, egészséges életmód, stb.), tart-
ja a kapcsolatot különböző ifjúsági munka területén dolgozó szerve-
zettel, és bevonja őket a helyi ifjúsági munkába. Tevékenységi kö-

rébe tartozik többek között szabadidős programok szervezése a te-
lepülési és környékbeli fiatalok számára, folyamatos kapcsolattar-
tás az önkormányzat képviselő-testületének bizottságaival, az ön-
kormányzat ifjúságot érintő szakigazgatási egységeivel, munkatár-
saival, intézményeivel és szervezeteivel, más szervezetek, csopor-
tok által megrendezésre kerülő programokba való bekapcsolódás.

Az ifjúsági referens elérhetősége: h.zsuzs83@gmail.com, keres-
sék őt bátran minden a helyi ifjúságot érintő és érdeklő kérdéssel, 
problémával!

A csere témája a víz és a környezetvédelem volt, amit a franciák 
egy ötletes szójátékkal foglaltak össze: L’eau-rizon est á nous. A két 
hét izgalmas és érdekes programokat tartogatott a fiatalok számára. 
Első állomásunk a La Manche csatorna volt, 4 napot töltöttünk el a 
tengernél felfedezve Saint Malot, az egykori kalózvárost, Mont Saint 
Michel-t, az apátságot, ahol igen jól megfigyelhető volt az ár-apály 
jelenség. Az apátság érdekessége, hogy apálykor félsziget jellegű, 
dagálykor viszont szigetként áll a tengerben. A 4 nap alatt lehető-
ségünk volt megnézni egy osztrigatenyészetet Cancalle-ban. És ha 
már ott voltunk, nem csak néztük az osztrigákat, hanem meg is kós-
toltuk azokat.

A tengerparti programok után Craonba utaztunk, ahol pár napot 
a fiatalok családoknál laktak, megismerkedhettek a francia csalá-
dok hétköznapjaival, majd közös szálláson tölthettük az utolsó na-
pokat. Emlékezetes nap volt a Családi Olimpiai Nap, amikor min-
den vendégfogadó család - apa, anya, gyerekek - együtt játszott egy 
parkban, együtt piknikezett. A program során igazi élményekkel gaz-
dagodtak a fiatalok. Kipróbálhatták a vitorlázást, a búvárkodást, de 
ezeken kívül olyan programok is vártak rájuk, amiket a francia fiata-
lok találtak ki (pl. óriás társasjáték csapatokban, városismereti vetél-
kedő, biciklitúra játékos feladatokkal). A programokról részletesen le-

het olvasni a www.iszkaland.lapunk.hu oldalon a blogban.
A csere során a programok által nyújtott élmények mellett igazi ba-

rátságokkal is gazdagodtak az iszkaszentgyörgyi fiatalok. A tavalyi-
hoz hasonlóan idén is könnyes szemek búcsúztak egymástól a rep-
téren, és sok szájból elhangzott a „Találkozunk még!” mondat.

Ifjúsági tábor az iskolakezdés előtt

Augusztus utolsó hetében ifjúsági táborban élvezhették a gyere-
kek a nyári szünet utolsó napjait. A már hagyományosnak számító 
tábor idén is sok izgalmas programmal várta az érdeklődőket.

A sportnapon focimeccset, röplabdameccset játszhattak, megta-
nulhatták a métázás szabályait. A méta az amerikai baseball-hoz ha-
sonló csapatjáték, annak egyszerűsített formája. Nedvig Robinak és 
Anikónak köszönhetően táborozók megismerkedhettek az íjászattal, 
illetve uzsonnára kelényt süthettek. A tábor során volt kézműves nap 

nemezeléssel, szalvétaképek készítésével, só-liszt gyurmából kis-
plasztikákat készíthettek a gyerekek. Igazi erőpróbának számított a 
túra nap, amikor a táborozók csoportja a Fehérvárcsurgói Víztározó-
hoz kirándult el gyalog. A szép távot mindenki hősiesen teljesítette, 
és a jutalom sem maradt el, a víztározó vízében hűsíthették a túrá-
zók lábaikat, majd a csurgói Zámbó Cukrászdában hűsíthették ha-
sukat fagylalttal.

A táborban a gyerekek hasznos tudással is gyarapodhattak az 
egészséges étkezés és környezetvédelem témájában. Az ITKE jó-
voltából a komposztálással kapcsolatos játékos feladatok mutatták 
meg a gyerekeknek, hogyan lehet kis lépésekkel tenni a környeze-
tünkért. Ugyanezen a napon azt is kipróbálhatták a résztvevők, hogy 
milyen egyszerű természetes anyagokból, fából játékokat készíteni, 
amikkel utána csapatban játszhatnak. A tábor zárónapján a média 
kapta a főszerepet. Délelőtt pixillációkat készítettek a gyerekek. A 
pixilláció sok, egymás utáni apró mozdulatot ábrázoló fényképekből 
összerakott kisfilm. Született lövöldözős kalandfilm, lányokat követő 
bicikli története, lépcsőn bukfencező csapat és még sok érdekes fil-
mecske. Délután Bácskai Gergő avatta be az érdeklődőket az újság-
írás és a honlap szerkesztés rejtelmeibe, majd a napot a krikett csa-
pattal való közös játék zárta.

Köszönet mindazoknak, akik segítettek a tábor szervezésében, le-
bonyolításában!

Ifjúsági tanács alakul Iszkaszentgyörgyön
Szeptemberben megkezdi működését az ifjúsági tanács a község-

ben. A tanács létrehozásának célja, hogy a helyi fiatalok teret kapjanak 
az önmegvalósításra, hogy bekapcsolódhassanak aktívan a község 
életébe. A tanács tagjai döntési és szavazati és javaslati joggal ren-
delkeznek az iszkaszentgyörgyi fiatalokat érintő kérdésekben, progra-
mokban, pályázatokban.

Az alakuló ülés szeptember 19-én, 17 órakor kezdődik az e-Magyar-
ország Ponton.

Ekkor kerül sor a tanácsba jelentkezők bemutatkozására, valamint 
a tagok választására.

A tanácsba jelentkezhet minden 13 és 20 év közötti iszkaszentgyörgyi 
fiatal, aki fontosnak tartja a helyi ifjúsági élet szervezését.

Aki a tanács tagja szeretne lenni (5 főből fog állni a tanács), szep-

tember 19-re készüljön fel egy kis bemutatkozással (ki ő, hol lakik, 
hány éves, kedvenc időtöltései...), valamint állítson össze pár gondo-
latot arról, hogy miért szeretne a tanács tagja lenni és van-e valami el-
képzelése, hogy mit lehetne tenni a helyi fiatalok érdekében, azaz ké-
szítsen egy kampányprogramot.

FONTOS!!! Minden 13 és 20 év közötti iszkaszentgyörgyi fiatal részt 
vehet ebben, függetlenül attól, hogy eddig jelen volt-e a már létező 
csoport életében, vagy sem.

A tanácsba jelentkezőkre minden 13 és 20 év közötti 
iszkaszentgyörgyi szavazhat szeptember 19-én a bemutatkozások 
után.

Adott a lehetőség a helyi fiatalok számára, hogy saját igényük sze-
rint még ifjúságbarátabbá tegyék Iszkaszentgyörgyöt.
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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

NYÁRVÉGI MULATSÁGOK
ISZKASZENTGYÖRGY

2009. SZEPTEMBER 5.
Kastély udvara

10:00-tól	 Pörköltfőző	verseny

10:00-tól 13:30-ig  125 éves az iszkaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(hagyományőrző tűzoltó verseny, tűzoltó bemutató)

10:00-tól	14:00-ig	Kézműves	foglalkozások,	 játszóház	(óvónők	és	az	 iszkaszentgyörgyi	családi	napközi	prog-
ramja)

10:00-tól	14:00-ig	ingyenes	Légvár	várja	a	gyerekeket

10:00-tól	14:00-ig		GAJA	Környezetvédő	Egyesület	ásott	és	fúrt	kutak	ammónium,	nitrit,	nitrát,	szulfát,	pH,	sótar-
talom	vizsgálatát	végzi	a	rendezvény	ideje	alatt.	Hozzon	magával	vízmintát!

14:00	 Pörköltfőző	verseny	zsűrizése

14:00-tól	15:00-ig	Házas-páros	pétanque	az	IKSZE	szervezésében

15:00 Az ITKE Kastélybirtok Tanösvényének átadása a Kossuth téren

16:00  Iszkaszentgyörgyi Kerékpárút hivatalos átadása
Átadó	után	közös	biciklizés	a	kerékpárúton,	minden	biciklis	tombolajegyet	kap,	melyért	értékes	nye-
reményt	sorsolunk	ki.

18:30	 Tombolasorsolás

19:00	 Falutorna	a	Női	torna	csoportjának	vezetésével

21:00-tól	 	Utcabál 
Zenél	a	MeteoR	Együttes


