
Mennyi szeretet fér el egy cipős dobozban?

Iszkaszentgyörgyi Önkormányzat helyi és országos civil szervezetekkel, alapítványokkal ebben az évben is
összefog, és együtt dolgozik egy nagy célért, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek örömteli karácsonya legyen.

Ebben  a  megajándékozásban  várja  az  Ön  segítségét!
Csatlakozzon  Ön  is  kezdeményezésünkhöz,  hogy  a
karácsony  valóban  ünnep  lehessen  minden  gyerek
számára!

Hogyan teheti ezt?
Keressen Ön is egy üres cipős dobozt, és töltse meg jó és
hasznos dolgokkal! Bármivel, aminek gyermekként Ön is
örülne. Nem az számít, hogy mit tesz a dobozba, hanem
hogy milyen szívvel.
1. Keressen egy jó állapotban lévő, üres cipős dobozt.
Amennyiben a doboz típusa megengedi, akkor a tetejét és
az alját is külön-külön vonja be színes csomagolópapírral.
2. Döntse  el,  hogy  hány  év  körüli  fiúnak  vagy
lánynak szánja ajándékát.
3. A cipős dobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi
szempontok szerint:
-  Játékok: kisautók,  labdák,  babák,  plüssállatok,  jojók,

világító, vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
-  Iskolai  eszközök:  tollak,  ceruzák,  számológépek,
zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök
- Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
-  Egyéb:  cukorkák,  nyalókák,  rágógumi,  pólók,  játék
ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyvek.
-  Kedves lehet  még:  egy  családi  fotó néhány üdvözlő
sorral, jókívánsággal. 
4. A dobozba ne tegyen:
Használt, megunt játékot, ruhát, könyvet. Agresszivitásra
késztető  képeket,  játékokat,  játék  pisztolyt,  kést,  PC-
játékokat,  konzervet,  romlandó  ételt,  csipszet,
gyümölcsöt.  Folyékony  dolgokat:  sampont,  testápolót.
Gyógyszereket,  törékeny  tárgyakat,  semmilyen  alkohol
tartalmú italt.
5.  Az  elkészült  ajándékcsomagokat  csomagolja  be,
/lehetőleg külön a tetejét és az alját/, majd kösse át erős
zsineggel. Végül a doboz tetejére jól látható módon írja rá,
hogy milyen korú és nemű gyermek számára készült, pl.:
„3 hónapos csecsemő”, ”Fiú 12”, vagy Lány 5.”
6. Az  elkészült  ajándékcsomagokat  december  9.  és
december  17. között  juttassa  el  a  következő
gyűjtőhelyekre: 
e-Magyarország Pont
Hétfő – szerda – péntek: 10-18 óra
Községi Önkormányzat (Vidu Marianna)
Ügyfélfogadási időben

Köszönjük a segítségét!



Híreink
Adventi időszak

November  28-án  megkezdődött  az  advent  időszaka,
fellobbant az első, majd december 5-én a második adventi
gyertya lángja is.
Az  első  adventi  vasárnapon  a  katolikus  egyház  kórusa  a
szakadó eső ellenére adott szép és meghitt műsort a Kossuth
téren, a tűzoltók által feldíszített karácsonyfa tövénél.
December  5-én  a  második  adventi  vasárnapon  a  már
hagyományosnak  számító  Mikulásfutással  köszöntöttük  az
ünnepet. A sok apró és nagy Mikulás a táv teljesítése után a
Községháza előtt forró teát és forralt bort iszogatva várta a
meglepetést. Nem kellett sokat várni rá, hiszen a segítőkész
tűzoltóinknak  köszönhetően  a  Mikulás  gyorsan  ideért  a
szirénázó  tűzoltóautón.  Természetesen  nem  érkezett  üres
kézzel, minden gyerek szaloncukrot kapott a Mikulástól.

December  12-én folytatódott  az  adventi  programok
sorozata,  a  harmadik  vasárnap  a  helyi  néptáncosok
örvendeztettek meg bennünket a karácsonyi műsorukkal.
Az utolsó adventi vasárnapon, december 19-én 14 órától a
Művelődési  Házba  karácsonyi  kirakodóvásárra  és
kézműves  foglalkozásokra várunk  szeretettel  mindenkit,
ahol az óvoda óvónőivel,  az  iskola  pedagógusaival,  a  helyi
foltvarrókkal,  az  ifjúsági  klubbal,  ügyes  kezű
iszkaszentgyörgyiekkel  lehet  ajándékokat,  karácsonyi
dekorációkat  készíteni.  A  kézműves  vásárt  követően  19
órától a Vörös teraszon az  Árkádia zenekar ad koncertet,
melynek a bevételével az általános iskola diákjait támogatják.

Zumba fitness Iszkaszentgyörgyön

A  Zumba  a  vérpezsdítő,  minden  testrészt  megmozgató,
forró latin ritmusokkal, széles körű világtáncokkal  tarkított
fitnesz program. Fő mozgató rugója a latin-amerikai táncok.
2011-től  megfelelő  létszámú  érdeklődő  esetén
Iszkaszentgyörgyön  is  indul  Zumba  oktatás.  A  Zumba
órákról érdeklődni lehet Horváth Zsuzsánál a 20/522-7779-
es  telefonszámon,  vagy  az  e-Magyarország  pontban
személyesen.

Karate edzés felnőtteknek

Karate  edzés  indul  2011.  január  1-től  felnőttek
részére 18 éves kortól. Érdeklődni a 06-30/371-
4595 telefonszámon, vagy személyesen kedden és
csütörtökön  17.30-kor  a  Művelődési  Házban.
Folyamatosan  várjuk  a  mozogni  vágyó
gyermekeket is a fenti időpontban.

Fiatalok az idősekért

Az IszKaland  ifjúsági  klub tagjai  a  tél  folyamán szívesen
segítenek  a  településen  élő  idős  embereknek  fa
behordásában,  hólapátolásban és  egyéb tennivalóban,  amit
az idősebbeknek nehézséget okoz.

Amennyiben  szívesen  venné  a  fiatalok  segítségét,  jelezze
Dávid Sándorné Arankánál,  vagy  Durmits Ferencné Ilinél,
illetve  hívhatja  Horváth  Zsuzsát  is  a  20/522-7779-es
telefonszámon.



Önkormányzati hírek

Tájház és falumúzeum

Az  előző  számunkban  tájékoztattuk  a  lakosságot,  hogy
Iszkaszentgyörgy  Községi  Önkormányzat  a  Rákóczi  F.  u.  7.
szám alatti  ingatlan megvásárlásával falumúzeumot és tájházat
kíván kialakítani a településen, hogy megóvja és az utókornak is
megmutassa  a  községre  vonatkozó  jellegzetességeket.  Az
ingatlan  örököseivel  2,7  millió  Ft-os vételárban egyezett  meg
Ampli  Ferenc  alpolgármester.  A  szerződés-tervezetet  a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Az  épület  felújításához az önkormányzat pályázati  forrásokat
kíván  bevonni,  valamint  számít  az  egyesületek  aktív
közreműködésére  is.  A  helyi  Általános  Iskola  honismereti
szakkörösei is felajánlották a segítségüket.
A  polgármester  kéri  a  lakosságot,  hogy  akik  a  régi
iszkaszentgyörgyi  életre  emlékeztető  olyan  relikviákkal,
tárgyakkal  rendelkeznek,  amelyeket  szívesen  adnának
megőrzésre,  kiállítási  tárgyként  a  falumúzeumnak,  hogy  azok
jelezzék  szándékukat  Cseh  Ildikónak  (IKSZE  elnöke)  vagy
Kövecsesné Zóka Erzsébetnek (a foltvarró csoport vezetője). 

Folytatódik a kerékpárút

2011-ben  folytatódik  a  megkezdett  kerékpárút  építése,  hogy
Iszkaszentgyörgyről Székesfehérvárra biztonságosan el lehessen
jutni  kerékpáron is.  A 160 millió Ft-os  pályázatból  csupán  8
millió Ft az iszkaszentgyörgyi önkormányzatot terhelő önrész.
Az érintett területek értékbecslése alapján a kerékpárút céljára
az Önkormányzat megegyezett 3 földterület 987.972 Ft-os áron
való megvételébe, amely költség elszámolható a pályázat terhére.
Székesfehérvár közigazgatási területén a kerékpárút megépítését
bonyolítja  az,  hogy  az  iszkaszentgyörgyi  úton  csatornázás  és
teljes  útfelújítás  is  van  tervezve,  így  sok  egyeztetést  és
összehangolást  igényelnek  a  különböző  kivitelezések.  Az
ingatlanszerzéshez szükséges 987.972 Ft-ot az önkormányzat a
2010.  évi  költségvetésében  szerepelteti,  amely  kiadás
elszámolható a pályázat terhére.

Útminőség ellenőrzése

Ellenőrzik  a  „Belterületi  gyűjtőúthálózat”  minőségét  a
településen.  A  minősítési  és  mintavételi  terv  elkészítése
kötelező.  Ebben elemzik az utak szilárdságát,  terhelhetőségét,
valamint a minőségét.
A terv elkészítésére 3 ajánlat érkezett, ebből a legkedvezőbb a
Magyar  Aszfalt által  adott ajánlat, 400.000 Ft + ÁFA. A terv
elkészítése 70 %-os támogatást élvez.

Hóeltakarítás a községben

Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  utak  hóeltakarítási,
síkosság-mentesítési  munkáinak  elvégzésére  az  önkormányzat
Stamber János helyi vállalkozót bízta meg.
A megbízás 2010. december 1-től 2011. március 1-ig tart.

Díszvilágítás a főtéri emlékműveknél

A Kossuth  tér  átalakítása  során  a  téren  lévő  emlékműveket
díszvilágítással  látják  el.  Így  megvilágítást  kap  a  világháborús

obeliszk, az 1956-os kopjafa, valamint a Kossuth emléktábla is.
A világítást 6 db 15 W-os lámpatestből alakította  ki Ölveczky
Csaba, így ennek üzemeltetése nem jelent jelentős terhelést az
áramfogyasztásra.

Kőszínház

Az  önkormányzat  LEADER  pályázaton  nyert  támogatást  a
grófi kripta  mögötti  kőszínház kialakítására. A támogatás 100
%-os nettó finanszírozású.
A  pályázatban  szerepel  többek  között  a  kőszínház
környezetének rekultivációja, valamint eszközbeszerzés (sörpad
garnitúrák, kerti padok, fény- és hangtechnika kialakítása).
A  projekt  teljes  körű  megvalósítására  3  ajánlat  érkezett.  A
legkedvezőbb ajánlatot az ISZKOM Kft. adta: bruttó 9.050.000
Ft.

Átadták a település felújított útjait

2010.  december  5-én  átadásra  kerültek  a  KDOP 4.2.1/B-09
Belterületi  utak  fejlesztése  pályázati  kiírás  Iszkaszentgyörgyi
gyűjtőút  hálózat  fejlesztése  című  projekt  során  felújított
útszakaszok.
Igényelt támogatás 75 287 928,-Ft.
Projekt összköltség 107 554 183,-Ft
Projekt  során  felújításra  került  a  Petőfi  utca  és Kossuth  tér,
valamint  burkolatszélesítésre  került  sor  a  közösségi
közlekedéshez  szükséges  szélességre,  járdákat  építettek  a
biztonságos  gyalogosforgalomért,  megoldották  a  csapadékvíz
elvezetését  az  állag  megóvásáért,  parkolókat  alakítottak  ki  és
parképítési munkálatokat hajtottak végre a rendezett közterület
képért.  Második  szakaszban  a  Privát  út,  Móricz  Zs.  utca  és
Iszkai út burkolatfelújítása következett, itt is hangsúlyos volt a
csapadékvíz-elvezetés felújítása és tisztítás az állag megóvásáért
és  az  Ady  E.  utcai  csomópont  átalakítása  a  szabályozott
csatlakozás  kialakítása  érdekében.  Emellett  a  József  A.  utca
felújítása  és  burkolatszélesítése  közösségi  közlekedéshez
szükséges  szélességre,  csapadékvíz  elvezetés  felújítása  is  a
projekt része  volt.  A projekt kiemelt  eredménye: biztonságos
közösségi  közlekedés,  biztonságos  gyalogos  közlekedés,
települési szolgáltatások gyorsabb elérése.
A fejlesztés  által  a  gyűjtőút  hálózat  önkormányzati  tulajdonú
minden  eleme  felújított  lett.  A  fejlesztés  nem  tartalmazza  a
járdalap  burkolatú  járdák  felújítását,  amit  az  önkormányzat
külön projektként valósít meg.
Megítélt támogatás 74 659 678,-Ft
Elfogadott projekt összköltség 106 656 683,-Ft 



Franciaországban ismét kiállítottak a szentgyörgyi foltvarrók

Előttünk  1800  km-re  a  cél,  Franciaország,  Craon.  Kis
tulipános  buszunkban  kényelmesen  és  büszkén  ültünk,  és
persze nagy izgalommal.
Öten  képviseltük  a  foltvarró  csapatot  Fülöpné  Anikó,
Szántóné Szilvi, Haászné Pannika, Sajgóné Edit és jómagam.
Kísérőink  és  egyben  sofőrjeink,  Kövecses  László,  Sajgó
Sándor és Kövecses Imre, tolmácsunk Fülöp Soma.

Közel  félúton,  Pappenheimben  német  barátainknál
töltöttünk 2 napot. 
Nem  véletlenül,  mert  kérésükre  a  város  múzeumában
villámkiállítást  rendeztünk  munkáinkból.  Szórólapok  és
plakátok  hirdették  az  eseményt,  nagyon  örültünk  a  sok
látogatónak.  Jöttek  ismerősök,  örömmel  köszöntöttek
bennünket.  Jöttek magyarok,  akik  rég ott  élnek,  és  persze
sokan a  városból  és  környékéről.  Pappenheim grófnője  is
megtekintette  a  kiállítást.  Terített  asztalnál  barátaink
süteménnyel és kávéval, mi pedig pálinkával és borral vártuk
a  látogatókat.  Készültünk  sok  apró  munkával,  amit  a
helyszínen árultunk. Öröm volt hallani a sok dicsérő szót, és
aztán senki nem ment el üres kézzel. Volt időnk megnézni a
város nevezetességeit, sőt  a  kb.  10 km-re lévő Fehérvárra,
azaz Weisenburgba is ellátogattunk. Számunkra nagy élmény
volt látni a több százéves fagerenda vázas épületeket.
Amilyen gyorsan berendeztük a kiállítást, olyan gyorsan le is
szedtük és kedd reggel elindultunk egyenesen Craonba. 
Francia barátaink sűrű és jól szervezett programmal vártak
bennünket.  Közös  kiránduláson  voltunk  az  óceánnál.
Megnéztük  Mont  Saint  Michel  apátságát  és  San  Malo
kikötővárost. Voltak programok külön a nőknek és külön a
férfiaknak.  Míg  bennünket  közös  varrásra  hívott  egy
foltvarró  egyesület,  addig  a  fiúk  Soma  tolmácsolásával
megtudták hogyan működik egy 800 szarvasmarhából álló
tehenészet,  vagy  az  almabor  pincészet,  sőt  a  helyi
lóversenypálya.  Egyik  délelőtt  a  craoni  karitász  csoport
meghívott  bennünket  kis  beszélgetésre.  Sok  új,  hasznos
dolgot  láttunk,  hallottunk.  Megismertük  az  egyesület
működési  rendszerét.  Hatékony,  gyors  segítségnyújtás
rendszerezetten  az  önkormányzattal  együtt  nagyon  jól
működik.
Pénteken  már  délelőtt  nekiálltunk  mindnyájan  a  kiállítás
berendezésének,  melynek helyszíne a  város  állandó kiállító
háza. La maison bleue, mint a neve is mondja: A kék ház,
novemberben a miénk. Munkáink egy része a tolnai Horváth
család által  készített  kékfestő anyagokból készült.  Ma már

csak 4-5 család foglalkozik hazánkban a kékfestéssel. Célunk
ennek a csodálatos  indigókék alapon gazdag  fehér  minták
népszerűsítése a foltvarrás által. Újságcikkek, plakátok, neon
reklám  hirdette  a  kiállításunkat.  A  pénteki  megnyitón
zsúfolásig  megtelt  a  terem.  Nagy  volt  az  örömünk  a  sok
dicséret hallatán. Fogyott a finom sütemény, amit még itthon
készítettünk, sonka, kolbász és persze a jó szentgyörgyi bor,
pálinka.

Szombattól  a nagyközönség előtt is megnyílt a kiállítás. Mi
fogadtuk a látogatókat, ami nagy élmény volt számunkra. 
Az eladásra felkínált  munkák is  fogytak,  mely által  utazási
költségünk csökkent.
Indulás  előtt  heteken  keresztül  nagyon  sokat  dolgoztunk,
hogy megfeleljünk a meghívásnak.  Mi,  akik  ott  voltunk és
természetesen  azok  a  társaink  akik  itthon  maradtak.  A
vendéglátóinknak  sem  volt  könnyebb  dolguk.  Mindent
pontosan időre megszervezni, nem kis feladat volt. 

A  visszaút  megint  1800  km,  két  nap.  Párizs,  Louvre,  a
Diadalív,  az  Eiffel  torony  szakadó esőben csak  nagy  volt,
nem szép a tulipános busz ablakán keresztül. Aztán az eső
hazáig kísért bennünket. Az út jó volt, mert nem volt semmi
gond,  probléma egész idő alatt.  Szép volt,  mert  gyönyörű
tájakon jártunk mindkét országban. Hasznos volt, mert sok
barátot  szereztünk  falunknak.  Kicsit  fárasztó  volt,  de  azt
elfelejtjük.

Kövecsesné Zóka Erzsébet



   

Óvodai hírek
Márton napi vásár

Az  idén  a  gyerekeknek  novemberben  új  programot
szerveztünk. Elhatároztuk, hogy felelevenítjük a Márton nap
hagyományát, és megismertetjük a gyerekekkel a régi vásárok
hangulatát.

A  nagycsoportosokkal  meglepetésként  eljátszottuk  Szent
Márton történetét. A kisebb gyerekeknek nagyon tetszett az
előadás, nagy tapssal köszönték meg.

Közös mozgásos játékot is játszottunk gazdáról és libájáról.
Ezután elmeséltük a gyerekeknek, hogy mit jelent a vásár, az
emberek régen mit csináltak, és milyen portékákat árultak a
vásárokban. A gyerekek izgatottam készültek erre a napra.

Otthonról hozott kosárkáikba két játéktallért kaptak, amivel
ők is vásárolhattak a kirakott tárgyakból. A nagycsoportosok
örömmel  vállalták  az  árusok  szerepét,  és  versikékkel
csalogatták  társaikat  az  asztalokhoz.  A  gyerekek
mézeskalácsot,  cukornyakláncot,  gyöngykarkötőt,
lámpásokat, ügyességi játékot, dióból készült hangszert, stb.
vehettek tallérból. Mikor elfogyott a tallérunk, bezárt a vásár
is.  Nagyon  jó  volt  látni,  ahogy  a  gyerekek  boldogan

nézegetik kosaraikat, örömmel beszélgetnek a társakkal róla
és adják délután a szüleiknek lelkesen a vásárfiát.

Zöld óvoda program

November végén környezetvédelmi napot szerveztünk.  Az
ITKÉ-vel  közösen,  Szántóné  Szilviával  a  nagycsoportos
óvónénik kiváló programot állítottak össze.  Meghívtunk az
óvodánkba egy székesfehérvári óvodás csoportot. Sajnos a
rossz  idő  miatt  az  ovisok  nem  tudtak  kijönni,  de  ezt  a
programot a későbbiekben mindenképp bepótoljuk. 

Itt járt a Mikulás!

Az idén is az iskola nyolcadikos tanulói hozták el nekünk a
Mikulást  és kis  műsorukat. Köszönjük nektek gyerekek az
ovisok nevében!

Népzenei koncert

Az  óvodánkba  december  8-án  délelőtt  a  Kákics  zenekar
látogatott el  betlehemi műsorukkal.  Már nagyon vártuk az
előadást, igazi népzenészektől élő népzenét óvodánkban még
nem hallhattunk.

Tajti Bálintné

Iskolai hírek
2010. november 13-án az Iskolai Szülői Munkaközösség bált szervezett, amelynek bevételével az iskola diákjait

támogatja.
Köszönet a támogatóknak:

Köszörülde, kulcsmásolda Bt.,Birkás András, Iskolai Diákönkormányzat, Iszka Vegyeskereskedés, Polgárőrség, Deli János,
Családi Napközi, Iskolai Könyvtár, Rácskai bolt, Kaposi Karolina, Posta, Szatócs bolt, Bernáth Zsolt, Vranszki Attila, Bíró
István és felesége, Szilágyi Edina, Vfém Kft.,Sportegyesület, Csépné Lőrinc Anikó, Szabó Zsolt, Takarékszövetkezet, Kőka
Kft., Kocsi János, Kertész Csárda, Miller Sándorné Marika, Foltvarrók, Salamon Judit, Holcim, Pálné Szabó Andrea, Cuki
Diszkont, Szabó Detréné Irénke néni, Pál Lajos, Szemán Mónika, Tóth Marcsi, Rehákné B.Zsuzsa, Galántha család, Tóth
Károly, Nagy Andrea, Németh Róbert és családja, Plesér Csaba és családja, Nagy Ágnes, Mersics László, Kiss László és

neje, az iskola tanári kara, és minden osztály.
Külön köszönet azoknak az anyukáknak és apukáknak akik jelen voltak a bálban és segítettek a szervezésben,

lebonyolításban!
Szabóné Gabi



Információk „Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” Alapítvány működéséről

Az alapítvány kuratóriuma ez úton is szeretné megköszönni
azoknak  segítségét,  akik  adójuk  1%-át  az  iskola  számára
ajánlották fel.
A  beérkezett  224.718  Ft  egy  részének  felhasználásáról  a
kuratórium döntött az alábbiak szerint:
-  Az  iskolai  „Szén  –dioxid  Nyomozók”  csapatának
facsemete vásárlásának támogatása. 
-  Bendegúz Gyermek-,  és Ifjúsági  Akadémia  verseny éves
nevezési díja két tanuló számára, tanáraik javaslatára. 
-  Virágosítási,  virággondozási vetélkedőn díjazott osztályok
jutalmazása.
-  Osztályonként  1-1  tanuló  jutalmazása  budapesti
színielőadással,  a  2009/2010  tanévben  végzett  munkája
alapján.
2010  júniusában  megszervezett  iskolai  nyári  tábor
támogatása korábbi bevételből valósult meg.
A kuratórium – anyagi  lehetőségeihez mérten – nyitott  az
újszerű  kezdeményezés  támogatására,  amelyek  az  alapító
okiratban  foglaltakkal  összhangban  az  oktatás,  nevelés
segítését szolgálják.

A Budapesti színház
Az alábbi kedves gondolatokat Sebestyén Tamás fogalmazta
meg és jegyezte le a Kolibri színházi előadás után:

„November  7-én  (vasárnap)  időnk  megengedte,  hogy
megnézzük az Emil és a detektívek című színdarabot.
Délben elindultunk a székesfehérvári vonatállomásra, onnan
pedig Budapestre. Az út jól telt. Odaértünk a színházba, és
elkezdődött  a műsor. Érdekes volt, ahogy a  színészek ide-
oda szaladgáltak, és hangoskodtak.
A  színdarabban  Emil  260.000  Ft-ját  keresték,  aki  éppen
apjához  készült.  Nagyon  érdekes,  humoros  volt,  ahogy
előadták a darabot. Sok dal, zene csendült fel az előadás alatt.
Majd  eljött  a  szünet.  Ettünk,  és  ittunk  ez  idő  alatt.
Elkezdődött a 2. rész. Ez a rész volt a legjobb! Megkértek
minket, hogy segítsünk elkapni a bűnöst. Volt kék, zöld és
piros  csapat.  Bekerítettük  őket,  majd  felkergettük  a
színpadra,  ott  a  rendőr  megcsípte.  Nagyon  jó  érzés  volt,
amikor megtapsoltak minket.

Mindenki örült,  hogy szerepelhetett  és elkaphatta a rablót.
Szép emlékekkel tértünk haza. Én magam is örültem ennek a
jól sikerült színdarabnak!”
Szeretném megköszönni a gyerekeknek- Bíró Bencének, Listár
Noéminek,  Magyar  Veronikának,  Berkó  Tündének,  Sebestyén
Tominak,  Bors  Renátának,  Markovics  Dominikának,  hogy
eljöttek  velem  és  Cseh  Ildikó  tanárnővel  ezen  a  szép
vasárnap délutánon. Osztályfőnökeik javasolták őket iskolai
munkájuk, a közösséghez való pozitív hozzáállásuk alapján.
További sikereket kívánunk nektek és társaitoknak!

VIRÁGOSÍTSUK ISKOLÁNKAT!-vetélkedő
Őze  Gyuláné  tanárnőre  szeretnénk  emlékezni  ezzel  a
vetélkedővel, amit szeptemberben hirdettünk meg. Örömmel
értesültünk, hogy minden osztály benevezett. Az értékelés is
megtörtént a Diákönkormányzat segítségével. Az eredmény
hirdetésre december 6-án került  sor,  ahol  az alsó és felső
tagozatban egyaránt az első három osztályt értékeltük. 
Alsóban a 3. osztály, felsőben a 7.osztályosok lettek az elsők.
Szeretnénk,  ha  az  osztályok  a  tanév  során  is  gondoznák
növényeiket, szépítenék osztálytermüket. 
Javasoljuk  a  program  fenntarthatósága  érdekében,  hogy  a
kiosztott  jutalmakat  az  osztályok  egy-egy  olyan
kiránduláshoz  használják  fel,  amely  az  iskola
ökoprogramjához kapcsolható. 
(Témanap, esetleg 1-1 napos Erdei Iskola.) 

Az alapítvány kuratóriuma –terveink szerint-2011. január 22-
én  szombaton  16  órakor,  a  község  színháztermében  a
székesfehérvári EZIS SZÍNHÁZ színkör előadásában Parti-
Nagy  Lajos  –  Molière:  Tartuffe  c.  előadását  tervezi
bemutatni. A belépő az alapítvány bevételét gyarapítaná. 
Minden színházkedvelő érdeklődőt szeretettel várunk, bízva
abban, hogy a későbbiekben is folytathatjuk más darabokkal
az előadásokat.

Végül, de nem utolsó sorban köszönettel fogadjuk az adó
1%-án  túl  azokat  a  támogatói  felajánlásokat  is,  amelyet
többek között az iskola arra érdemes tanulóinak, továbbá az
iskolában  dolgozó  pedagógusok  munkájának  elismerésére
kívánunk fordítani. 
Egyeztetés, elérhetőség: azsug@freemail.hu, 30/830-8377

Tisztelettel: Ádám Zsuzsanna
az alapítvány kuratóriumának megbízásából



Egy tánccsoport az azonos értékrend mentén gondolkodók közössége
Gula  Miklós  közel  15  éve  irányítja  a  szentgyörgyi
néptánccsoportot.  Ez  idő  alatt  számos  eredményt  és
sok-sok  sikeres  szereplést  tudhat  maga  mögött  ez  a
közösség.  A  tánccsoport  sikere  természetesen  Miklós
munkájának  elismerése  is.  Advent  harmadik
vasárnapján  a  néptáncosok  segítségével  kerülhettünk
közelebb az ünnepekhez.

Beszélnél a családodról? 
Három gyermekem van.  A nagyobbik lányom egyetemista,
Miklós  fiam  a  Ciszterci  Gimnázium  tanulója,  Eszterkém
pedig óvodás. Feleségem Éva óvónő. A családi életünkben is
azokat az értékeket tartjuk fontosnak, amit a munkám során a
gyerekeknek próbálok átadni.  Ez sok esetben nem könnyű
feladat,  de  feltétlenül  hiszek  abban,  hogy  amit  a  gyerekek
tőlünk  kapnak,  amit  tőlünk  látnak,  azt  fogják  követni,  a
szerint fognak az életben utat keresni maguknak.
Nagyon  sok  gyerekkel  foglalkozol.  Milyen
tapasztalataid vannak arról, hogy miként működnek a
családok?
A gyerekek a felnőttek tükörképei. Egy gyereken látszik, hogy
milyen  családi  viszonyok  között  él,  és  természetesen  nem
csupán anyagi értelemben. Szerintem óriási a felelősségük a
szülőknek,  amit  nagyon  sok  esetben  próbálnak  TV-re,
számítógépre,  iskolára  hárítani.  A  mostani  gyerekek
nyíltabbak,  őszintébbek,  nagyon sok  inger  éri  őket,  mégis
olyan  alapvető  tapasztalatok  hiányoznak  az  életükből,
amelyekkel  boldogulni  tudnának.  Ha  egy  gyerek  valami
rosszban találja meg az „értéket”, akkor valahol mi felnőttek
rekesztettük  ki  őket  olyan  lehetőségből,  ami  számára  más
alternatívát kínált volna. Néprajzot is tanítok, így különböző
lelki  mélységekről  is  szó  esik  közöttünk.  Úgy  gondolom,
hogy az átélt tapasztalatok alapján sajnos egyre szegényebbek.
Ezeket a hiányokat például a tánc során tudjuk fejleszteni.

Milyen elvek alapján működik egy tánccsoport?
Az azonos értékek mentén szerveződő közösség elve alapján
működünk.  Másként  nem  is  lehetne.  Természetesen  ide
mindenki  szabad  akaratából  és  elhatározásából  jár,  azzal  a
tudattal,  hogy  munkájával,  emberi  hozzáállásával  egy
közösséget épít. Ez számomra annyival jelent könnyebbséget,
hogy  egy  viszonylag  homogén csoporttal  dolgozom együtt
egy  azonos  célért.  Persze  azért  ez  mégsem ilyen egyszerű.

Főként a nagyok csoportja esetén bonyolultabb egy kicsit a
történet.  Ők  már  sokfelé  vannak,  tanulnak,  dolgoznak,
számos  olyan  külső  hatás  éri  őket,  amivel  már  nehezebb
közösséget alkotni. Viszont nagyon fontos a létük, hiszen a
kicsiknek ők jelentik a példát! 

Milyen összetételű a tánccsoport?
Örömmel  mondhatom,  hogy  évek  óta  gyakorlatilag  90  fő
állandó  létszámunk  van.  Az  ovisoktól,  akik  hihetetlenül
lelkesek és vidámak,  az általános iskolásokon át a nagyokig
ível  át  a  rendszer.  A  nagyok  egy  része  már  gyakorlatilag
felnőtt korosztálynak tekinthető. 
Ez mennyire biztató szám?
Ez  jónak  mondható,  sőt  most  van  egy  nagyon  ígéretes
csoportunk  (3.,  4.,  5.  osztályosok)  akik  kvalitásukban  és
létszám szempontjából is kiemelkedők.

Szereplések,  sikerek  szempontjából  milyen  évet
zártatok?
A  nagyobbakkal  szakmai  szempontból  nagyon  jó  évet
zártunk, hiszen számos szereplési lehetőséggel éltünk, mellyel
sok  tapasztalatot,  élményt  szerzett  mindenki.  Jártunk
Szlovákiában,  az  ország  nagyobb  városaiban,  a  környező
településeken.  Számos rendezvény fő műsorszámai voltunk.
Gál  Dávid  barátom,  aki  rengeteget  segít  nekem,  indult  az
országos szólótáncversenyen. A Szent György Tánccsoport a
minősítő fesztiválon elérte az Arany fokozatot, tehát azt az
elismerést,  amit  egy  vidéki  műhely  elérhet,  azt  a  csoport
teljesítette.

Köszönöm, és további sok sikert kívánok a munkádhoz!
Gombosné Kis Edit



Túrmezei Erzsébet:
Adventi ház

Ádventi házunk van, sokablakos. 
Minden este nyitunk egy ablakot. 

Benn melegen kis fehér gyertya lángol, 
és árad a fény minden ablakából. 
Kis ablakokkal versenyt fénylenek 
csodába bámuló gyermekszemek. 

Ablaktábláin biztató írás: 
eljő a mennyekből a Messiás. 

S a nevét nevezik Csodálatosnak. 
És fölemeli, akit megtaposnak. 
És a békesség Fejedelme lesz: 
szabadulást hoz, életet szerez. 

Telnek a percek, múlnak a napok, 
sorra kinyílnak mind az ablakok. 
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret. 

Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek. 
Mi áhítattal álljuk mind körül. 
A ház sugárzik, és a szív örül. 

Fehér falára festve sok gyerek. 
Mind Betlehem felé igyekszenek. 

Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon, 
kéz a kézbe', hogy kis kezük ne fázzon. 

Sietve mennek mint a pásztorok. 
Piros orcájuk bízva mosolyog. 

De én egy másikat is ismerek. 
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg. 
Van-e gondom sok sötét ablakára? 
Hiszen itt a karácsony nemsokára. 
Nyitom-e sorra mindenegy napon 
Krisztusra váró lélekablakom? 

Mert az a lelkem is: ádventi ház. 
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz, 

olyan sötét lesz majd karácsony-estén, 
a fényt, vigaszt hiába is keresném. 

Ha majd minden szem, minden szív ragyog, 
akkor siratnám, hogy sötét vagyok. 

Sötét lelkemen sötét ablakok, 
táruljatok, örömre nyíljatok! 

Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva. 
Ragyogjon mind a Messiásra várva! 
Sötét ádventi ház, sokablakos! 
Minden este nyíljék egy ablakod! 
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Iszkaszentgyörgyi Hírlap
hirdetési árai

Teljes oldal: 12.000 Ft + ÁFA
Fél oldal: 6.000 Ft + ÁFA

Negyed oldal: 3.000 Ft + ÁFA
Hatod oldal: 1.520 Ft + ÁFA

Nyolcad oldal: 1.200 Ft + ÁFA
Tizenhatod oldal: 800 Ft + ÁFA


