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Egy földrengés apropóján
A 200 évvel ezelőtti eseményekről az Iszkaszentgyörgy törté-

nete című műben többek között azt tudhatjuk meg, hogy abban 
az évben cserebogár invázió volt (két icce cserebogarat kellett 
összeszedni és bemutatni minden szőlősgazdának), valamint a 
gazdák az uraság által megszabott idő előtt szüreteltek… 

Történt azonban még valami, ami falunkat is érintette és kap 
egy kis részt a tudománytörténeti munkákban is. 1810. január 14-
én ugyanis Mór környezetében pattant ki az egyik legjelentősebb 
károkat okozó magyarországi földrengés. A rengés után három 
tudós, köztük Kitaibel Pál, kutatták a jelenséget; kiadványuk az 
első tudományos munka, amely egy rengés okait, hatását tudo-
mányos módszerekkel vizsgálja. Térképet is készítettek a föld-
rengés okozta hatások eloszlásáról, amely ismereteink szerint a 
legrégebbi izoszeizta térkép. Két hetet töltöttek a földrengés által 
érintett területen, miközben felmérték a pusztulás mértékét, a la-
kosokat kérdezték a tapasztalataikról. Így Iszkaszentgyörgyön is 
megfordultak, a település neve többször előfordul az eredetileg 
latin nyelvű műben. Nézzünk néhány bennünket érintő megjegy-
zést a földrengéssel kapcsolatban. 

„Szentgyörgyön a február 6. és 7-ike közötti volt az első éj, 
mely földrengés nélkül telt el.” Az első, január 14-i földrengést 
ugyanis olyan utórengés-raj követte, ami-
hez foghatót Magyarországon azóta sem 
észleltek; egész évben voltak rengések, a 
második legerősebb május 27-én történt. 
A feljegyzések szerint az első éjszakán 
Iszkaszentgyörgyön 11 rengést éltek át (az 
epicentrum közelében például 40-et), Mó-
ron pedig február közepéig mintegy 1000 
rengést jegyeztek fel a korabeli beszámo-
lók szerint (ezek tényleges tapasztalatok, 
hiszen hol voltak még ekkor a földrengés 
jelző műszerek; a földrengések kipattaná-
sát eredményező lemeztektonikát csak 100 
évvel később sejtette meg Alfred Wegener). 
Szerencsések voltak elődeink, hiszen a vá-
lyogból rakott parasztházak itt kevés vagy 
semmi sérülést nem szenvedtek, ellenben 
például Móron, Isztiméren, Guttamásin 
majdnem minden ház megsérült. Félel-
metes hangja volt a földrengésnek, repe-

dések keletkeztek, de „többen fénytüneményeket is láttak. Így 
Szentgyörgyön, Csurgón és Csákváron beszélték, hogy az első 
földrengés alkalmával bizonyos fény tűnt fel előttük”. 

A földrengések kiváltó oka a törésvonalak mentén létrejövő 
feszültségek. Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 
szerencsére alacsonynak mondható, bár vannak az átlagnál 
aktívabbnak nevezhető területek (ilyen például a mellettünk hú-
zódó Móri-árok is). Megnyugtatásképpen illendő leírni, hogy a 
„szomszédban” lévő Mezőföld ellenben nyugodtnak tekinthető. 
Hazánkban évente 100 kisebb földrengést regisztrálnak, melyek 
nagy része nem éri el az érezhetőség határát. Jelentősebb ká-
rokat okozó földrengés15-20 évenként, nagyobb károkat okozó 
(5,5-6 magnitúdójú) pedig 40-50 éves időközökben pattan ki. A 
200 évvel ezelőtti földrengés körülbelül 5,4-es magnitúdójú volt 
(VIII-as intenzitással), két halálos áldozattal, jelentős épületekben 
esett károkkal (az eddigi legerősebb hazai földrengés valószínű-
leg az 1763-as komáromi 6,3-as lehetett; – a talán több olvasó 
által átélt berhidai 1985-ös rengés pedig 4,9-es volt). 

Nagy Andrea
ITKE elnök



2010. február  ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP2 ISZKASZENTGYÖRGYI HÍRLAP  2010. február 3

Hírek, események, aktualitások

„Azért, mert szerettek, jöttem a világra
Lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig, igaz szeretettel
A kincsetek vagyok: kicsi kincs, de ember.”

2009-ben születettek névsora

FEBRUÁR
Gáll Barnabás – Rákóczi u.

MÁRCIUS
Minczér Attila – Márványkert

ÁPRILIS
Nedvig Bonifác Attila – Kossuth u.
Pojányi Balázs – Szabadság u.

MÁJUS
Homutovszkij Zsigmond – Kossuth u.
Orosz Szofi Mira – Márványkert
Salamon Sámuel – Kisiszka
Tizer Kende Attila – Ságvári E. u. 
Varga Kristóf – Nefelejcs u.

JÚNIUS
Bácskai Zsigmond – Kossuth u. 
Povázsay Márk – Márványkert

JÚLIUS
Benchea Kristóf Dominik – Kossuth u. 
Bessenyei Zsóka – Kölcsey F.u.

AUGUSZTUS
Mogilnyickiy Márk Gyenisz – Móricz Zs. u.
Orosz Anna – Nefelejcs u. 

SZEPTEMBER
Horváth Csenge – Kossuth u. 
Kovács László – Dózsa Gy. u.

DECEMBER
Födelevics Dominik – Ibolya u.
Ligeti Norbert – Vörösmarty M.  

Közüzemi díjak Iszkaszentgyörgyön
Minden év decemberében az Önkormányzat törvényi 

kötelezettsége megállapítani a következő évre vonatkozó 
víz-, szennyvíz- és hulladékszállítási díjakat.

Iszkaszentgyörgyön 2010. január 1-től az ivóvíz díja egységesen a 
lakosság és közületi fogyasztók részére is 249 Ft/m³ + ÁFA, a csator-
naszolgáltatás díja szintén egységesen 282 Ft/m³ + ÁFA.
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás díja:
110 l-es edényzetre: 241 Ft/ürítés + ÁFA
120 l-es edényzetre: 263 Ft/ürítés + ÁFA
Feliratos zsák díja: 220 Ft/db + ÁFA

A cipősdobozokba tett ajándékok 
célba értek!

Decemberi újságszámunkban azt kértük, hogy aki teheti, ajándé-
kozzon a szegény sorsú gyerekeknek. A felhívásunkra sok család 
készített csomagot, amit egy központi gyűjtőbe vittünk Székesfehér-
várra, majd onnan szortírozást követően 32 csomagot hoztunk el, 
hogy a nehezebb körülmények között lévő iszkaszentgyörgyi csalá-
dokban élő gyerekeknek adjunk át.

A képen a falugondnoki busz látható, telepakolva szeretet-csoma-
gokkal. Köszönjük az adakozóknak a gyerekek nevében is! 

2009-ben Falumegújítási Díjat nyert 
Iszkaszentgyörgy

A pályázatot meghirdető Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium célja az volt, hogy felkutassák és 
díjazzák a legjobb magyarországi falumegújítási tevékeny-
ségeket, a kiemelkedő, példamutató intézkedéseket, kez-
deményezéseket.

A Közép-dunántúli régióban Iszkaszentgyörgy nyerte el a Ma-
gyarországi Falumegújítási Díj a falumegújítás egyes területein elért 
kiemelkedő teljesítményért – 2009. címet. 
A díj átadására februárban a Nógrád megyei Kazáron kerül sor. A 
pénzjutalommal nem járó díj erkölcsi és szakmai elismerést jelent, 
valamint többletpontot érhet egyes uniós pályázati kiírásoknál.

Megalakult az önkormányzat saját 
tulajdonú cége az ISZKOM Kft.

Az átalakuló gazdaságban a decentralizált önkormány-
zatok, a közfeladatok nagysága és a rendelkezésre álló 
források különbsége által meghatározott állandó pénz-
ügyi nyomás alatt vannak. Előre mutató tendenciának 
látszik, hogy egyre több önkormányzat keres alternatív 
megoldást gazdálkodása hatékonnyá tételéhez, termé-
szetesen megfelelő törvényi lehetőségek mellett. Ilyen 
forma lehet egy önkormányzati tulajdonú gazdasági tár-
saság létrehozása is. Iszkaszentgyörgy Község Önkor-
mányzat képviselőtestülete október havi ülésén hozott 
elvi döntését követően, decemberben megalapította a 
Kft.-t. A részletekről Gáll Attila polgármestert kérdeztem.

Az októberben hozott elvi döntés konkrétan azt jelentette, 
hogy a testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy a Pénzügyi 
Bizottsággal közösen dolgozzon ki egy anyagot arra vonatko-
zóan, hogy milyen feltételek mellett hozható létre és működtet-
hető a társaság, melynek jogi formája egy teljesen önkormány-
zati tulajdonú kft. lenne. Ami tény, hogy egy önkormányzat nem 
tudja kihasználni egy gazdasági társaság nyújtotta előnyöket. 
A mostani gazdálkodás mellett lehetetlen hatékonyabban vé-
gezni a feladatainkat. Nincsenek gépeink, megfelelő infrastruk-
túránk. A jövőben jelentős költségmegtakarítást jelenthetne, 
ha a közfeladatainkat saját tulajdonú gépekkel tudnánk ellátni. 
Hogy még egy nagyon fontos példát is említsek, ki tudnánk 
használni az ÁFA visszaigénylés lehetőségeit is. A gazdasági 
társaság létrehozásával a pályázati lehetőségek igénybevéte-
le, a projektszemlélet működése, önkormányzati befektetések, 
vállalások feltételeinek megteremtése válhat hatékonnyá. Vilá-
gosan látszik, hogy hosszú távon komoly feladatok várnak az 
önkormányzatokra, így véleményem szerint a szolgáltatások 
tekintetében mindenképpen saját lábra kell, hogy álljunk. 

A fenti gondolatok és elképzelések mentén támogatta a 
testület a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, 500.000 Ft 
törzstőkével történő megalapítását. Már a megalapítás más-
napján egy pályázatot nyújtottunk be a Leader programba, 
hogy 8 millió Ft önerővel, egy bruttó 25 millió Ft.-os eszköz-
parkot tudjunk létrehozni (traktor, pótkocsi, kaszagép, hótoló, 
műtrágyaszóró, stb.). Amennyiben a pályázat nyer, ezzel az 
eszközparkkal képesek leszünk kommunális feladatok ellátá-
sára, sőt bérmunkára is. A társaság megválasztott ügyvezetője 
helyi lakos, Rajnai László, aki jelképes, bruttó 21.000 Ft.-os 
tiszteletdíjért látja el a feladatot. Ha a pályázat nyer, a cégnél 
szükség lesz egy rátermett, sokoldalú, lelkiismeretes gépjár-
művezetőre is. 

/gke/

Szegény lovasberényiek! De hogy 
áll az egykori iszkaszentgyörgyi 

szeméttelep ügye?

A Fejér Megyei Hírlap decemberi 16-i számában „Gö-
dörbe kerül a lovasberényi önkormányzat?” címmel, egy 
olyan cikket olvastunk, amelyben az Önkormányzatot a 
fehérvári jegyző kötelezi a régi, falusi szeméttelep rekul-
tivációjára, ami szerény számítások szerint is 60-80 mil-
lió Ft. Iszkaszentgyörgyön is van egy régi szemétdomb 
a Zsidó-hegy nyugati oldalánál.

2007-ben szembesült az iszkaszentgyörgyi testület azzal, 
hogy a törvény értelmében a régi szeméttelepek területét a 
mindenkori Önkormányzatnak kell rekultiválnia (a Környezet-
védelmi Felügyelőség határozatában kötelezte erre Önkor-
mányzatunkat) még akkor is, ha nem ő a tulajdonos. Kedvező 
volt számunkra, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás Zrt. – melynek Iszkaszentgyörgy 
is tagja – pályázni kívánt ebben a témában és Budai Ferenc 
földtulajdonossal sikerült nagyon gyorsan a földterületek cse-
réjében megállapodnunk. Így a terület rekultiválása bekerült 
abba a pályázatba, amelynek keretében összesen 7,7 milliárd 
Ft-ot nyert a Polgárdi székhelyű Társulás 83 hulladéklerakó 
rekultivációjára. Az iszkaszentgyörgyi területen ez a környe-
zetvédelmi beruházás az idei évben valósul meg, melyhez az 
Önkormányzatnak nem kellett önrészt biztosítania, 100%-ban 
pályázati forrásból finanszírozott.

Francia egyetemisták 
Iszkaszentgyörgyön

A 2009-es nyári ifjúsági csere sikerének köszönhető-
en folytatódik a franciaországi kapcsolatok építése az 
IszKaland ifjúsági csoportban.

A franciaországi Laval városában működő Európa Háztól 
kapott az IszKaland ifjúsági csoport egy felkérést, amiben 4 
francia egyetemista jelezte, hogy szeretne együttműködésre 
lépni a magyar fiatalokkal a Fiatalok Lendületben Program 
keretein belül. A kapcsolat lényege, hogy a francia egyete-
misták a magyarországi látogatásuk során megmutassák a 
szentgyörgyi fiataloknak a kultúrájukat, szokásaikat, valamint 
megismerjék a magyar nép sajátosságait, megismerkedjenek 
a helyi lakosokkal, fiatalokkal, és az ittlétük során segítséget 
nyújtsanak az ifjúsági csoportunk fejlesztéséhez.

A francia egyetemisták február 18. és február 20. között 
lesznek a községünkben egy rövidebb előkészítő látogatáson, 
majd tavasszal hosszabb ideig is velünk lesznek.

Érdemes figyelni a hirdetőtáblákat, hiszen érdekes és izgal-
mas programok várhatóak a fiataloktól.
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Óvodai hírekIszkaszentgyörgyi tudósítója is van a Fejér Megyei Hírlapnak

Január 26-án megbeszélés volt a Fejér Megyei Hírlap sajtóhá-
zában. Az összejövetel célja az volt, hogy a Fejér Megyei Hír-
lap elindítson egy egyedülálló dolgot a megyében, kialakítsa 
a civil helyi tudósítók hálózatát. Iszkaszentgyörgyről Horváth 
Zsuzsa kapott meghívást. A civil helyi tudósítók szerepe, hogy 
a településük híreit, eseményeit megírják, hogy azok utána az 
online felületen megjelenhessenek, illetve szerkesztői döntés 
alapján a nyomtatott sajtóba kerüljenek.

Kérjük a lakosságot, hogy ha tudomása van olyan esemény-
ről, dologról, történésről Iszkaszentgyörgyön, amit fontosnak 
tart, keresse meg Horváth Zsuzsát az e-Magyarország Pon-
ton, vagy a 20/522-7779-es telefonszámon, hogy eljussanak a 
hírek a nagy nyilvánosság elé is. 

Itt a farsang, áll a bál…
Február 13-án kerül megrendezésre a Karitasz és a Református Nőszövetség kö-
zös szervezésében a hagyományos jótékonysági bál. 20 órától várja a vendégeket 
zene, büfé, tombola a Művelődési Házban.

Programok

Úgy táncolnék veled...
Újra indul a kezdő társastánc tanfolyam a Művelődési Ház nagytermében. Első alka-
lom február 19-én 20.00 órakor lesz. Részletekért hívják Kovács Péterné Erikát a 
20/486-4232-es telefonszámon.

Mit hozott a 2009-es szüret?
Az idei évben is sor kerül a helyi borok megmérettetésére. A borverseny február 26-án, pénteken lesz. Részletekről 
érdeklődhetnek Muzs Tibornénál a 20/497-6125-ös telefonszámon.

Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára.
Az 1848-as forradalom eseményeire emlékezünk március 12-én, pénteken, 16 órakor a Kossuth téren. A szabadság-
harc történéseit az iszkaszentgyörgyi óvodások műsora eleveníti fel. Emlékezzünk együtt a történelem eseményeire!

Köszönet a szülőknek!
Az óvoda pályázati pénzből új udvari játékokkal gazdagodott, 

valamint egy régi játék is telepítésre várt. Kerestük a lehetőséget, 
hogyan kerülhetnének a helyükre, amikor lelkes szülők példa nél-
küli összefogásának lehettünk tanúi. Két anyuka – Mohlné Andi és 
Farkasné Nóri – kezdeményezésére jelentkeztek a szülők, szívesen 
jönnek segíteni.

Szeptember 26-án, szombaton délelőtt gyülekeztek az apukák az 
óvoda udvarán. Bevallom, nagyon kellemes meglepetés ért, nagyon 
sokan jöttek el segíteni. Szerszámokkal felszerelkezve lelkesen lát-
tak munkához. Megszervezték a nagy földfúrógép kölcsönzését, a 
felajánlott betont! Gyorsan dolgoztak, és amit nem is reméltem, kora 
délutánra minden játék a helyére került.

Sok-sok köszönetet tolmácsolhatok az óvodás gyermekek és az 
óvoda dolgozói nevében! 

Hurrá, tornázunk!
Az óvoda minden csoportja lelkesen használja az óvoda torna-

szobáját, élvezi előnyeit, eszközeit. A legtöbb időt az új helységben 
azonban a nagycsoportosok töltik, ugyanis az idei évtől először 
minden nagycsoportos TSMT tornára jár. A tornát szakképzett kol-
léganőnk, Tóthné Lázár Csilla és a szintén szakképzett védőnő, Gál 
Diána tartja. Az év eleji felmérés után három csoportba osztották a 
gyerekeket, akik minden héten két alkalommal tornáznak. Szeren-
csére nagyon élvezik a gyerekek ezeket a foglalkozásokat, és min-
den alkalommal felhangzik a kiáltás, hogy: Hurrá, tornázunk!

Egy ország látta a szentgyörgyi 
óvodát

A Tv adókon főműsor időben többször láthattuk már, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program nyertes pályázatait bemu-
tatják egy rövid kisfilmben. Örömmel láttuk, hogy a mi óvodánk is 
megjelent a televízió képernyőin, és több alkalommal is levetítették 
az óvoda felújítása kapcsán készült kisfilmet és riportot.

Programjaink
Az idén is nagyon várták a gyerekek a Mikulás érkezését. Az isko-

lások hangulatos műsorral lepték meg a kicsiket, köszönjük Nektek! 
A kisebbek közül sokan énekeltek, verseltek egyedül is a Mikulás-
nak. A csoportok pedig közösen mondták el kis verseiket, énekeiket. 
Reméljük tetszett az iskolás vendégeinknek! A csoportba belépve 
pedig várták az ovisokat az ablakban a Mikulás ajándékai. 

A karácsonyi ünnepélyünk meghitt hangulatban, családias légkör-
ben telt. Az óvoda előterében a fa körül ünnepeltünk. Verseltünk, 
közösen énekeltünk. A nagycsoportosok gitárkísérettel előadott éne-
ke tette a hangulatot még ünnepélyesebbé. Ezután a csoportokba 
visszatérve a gyerekek örömmel vették birtokba az új játékokat. A 
délelőttöt a nagycsoportosaink konyhában előadott műsora zárta; 
ezzel kívántak az ott dolgozóknak békés karácsonyt.

Sajnos a járvány miatt az óvoda kedvenc programja, a mesedél-
után elmaradt. Ezért a farsangi mulatságunkat és a mesedélutánt 
összevonva, 2010. február 6-án, szombaton 16-18 óra között a mű-
velődési házba várunk mindenkit az óvoda farsangi mesedélután-
jára. Lesz jelmezes felvonulás, meseelőadás, tombola, vásárfia és 
büfé is. Várunk mindenkit!

Czikai Lajosné,Tajti Bálintné

Búcsúzunk

Szomorú hírrel kezdődött az óvoda új éve, meghalt 
Bőhm Istvánné Rózsika. Szeptembertől dolgozott 
nálunk. Szerettük emberségét, szorgalmát, tisztességét, 
becsültük munkáját. Emlékét megőrizzük.

Az óvoda dolgozói

Híreket szerkesztette: Horváth Zsuzsa
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Iskolai hírek
8. osztályos tanulók főszerepben

Október 23-a tiszteletére ünnepi műsorral készültek a 8. osztá-
lyosok, melynek nem csak előadóiként láthatták őket a Művelődési 
Házban megtartott megemlékezésen, hanem a műsor szerkesztésé-
ben is részt vettek. 

Nagy Katalin 1956-ban országunkat elhagyni kényszerült disszi-
dens levelei alapján összeállított forgatókönyvébe Halmos Dániel 
írt rövid, tömör történelmi összefoglalót az 1956-os eseményekről. 
A műsorban kiemelkedő színészi teljesítményt nyújtó diákok, Kurja 
Claudia, Sipos Ágnes, Szántó Zsófia, Mészely Anikó, Izsó Alexand-
ra, Kaposi Klaudia, Tar Brigitta, Halmos Dániel, Farkas Zoltán, Oláh 
Norbert, Kiliti Bernadett, Kiss Bianka élményt nyújtó szereplése mel-
lett, korabeli filmrészletek is megelevenedtek a színpadon. A han-
gosítást, és számítógépes vetítést Vásári Dávid és Horváth Patrik 
vállalták. A műsor dramaturgiáját, színpadra állítását Kisné Szonn 
Ibolya irányításával végezték el a diákok.

Tanulmányi 
kirándulás

2009. december 7-én a 8. 
osztály kémia és biológia óra 
keretében meglátogatta az 
Alcufer Kft hulladékfeldolgozó 
cég fehérvárcsurgói üzemét. 
Sok hasznos információval gaz-
dagodtunk, jól éreztük magun-
kat.

Kissné Szalai Ágnes 
kémia szaktanár

Sokkal vidámabb feladat volt a végzős diákok számára a Mikulás 
napi ajándékozásban, műsorban való részvétel. Az idei évben de-
cember 5-én „érkezett” Oláh Norbert télapó, mackókölykökkel, Dörmi 
anyóval, nyuszi lánnyal, manóval, rénszarvassal az iskola alsós osz-
tályaiba és az óvodába. Erre a napra a felsős diákok ajándékkal ked-
veskedtek kisebb iskolástársaik számára.

Kisné Szonn Ibolya

Tutanhamon fáraó titkai
A hon- és népismeret szakkörösök, és a többi osztályból érdeklő-
dő, többségében 5. és 6. évfolyamos diákok részvételével Buda-
pesten jártunk a VAM Design Centerben. A kiállításon, az 1922-
ben Tutanhamon fáraó piramisának feltárását, a feltárás során 
előkerült sírleleteinek mesébe illő tárgyainak pontos, valósághű 
másolatait mutatták be oly módon, mintha azok az eredeti hely-
színen lennének. A kirándulás és múzeumlátogatás költségeihez 
50 %-os anyagi támogatást nyújtott az Iszkaszentgyörgyi Köz-
művelődési és Szabadidősport Egyesület. Kísérő tanár Kissné 
Szalai Ágnes, szervező és kísérő tanár: Kisné Szonn Ibolya volt.

Igazi „művész család” a Márványkertből
Sajgó Sándor és családja 2001 óta lakik Iszkaszentgyörgyön 
a Márványkertben, több alkalommal is találkozhattunk már 
velük, aktívan jelen vannak a település kulturális életében.

Sajgó Kata
A család legfiatalabb tagjaként kiskorom óta könnyűszerrel láttam 

bele a művészet és kreativitás rejtelmeibe. Nővérem grafikus, édes-
anyám foltvarróként jeleskedik, édesapám szintén művészlélek, fő-
ként a festésben és a fotózásban leli örömét. 

Már óvodás koromban elkezdtem vonzódni a plasztikus, kézzel 
fogható alkotásokhoz. 2004-2008-ig a Tóparti Gimnázium és Mű-
vészeti Szakközépiskola kerámia szakos hallgatója voltam, majd a 
2008-2009-es tanévben elvégeztem a Keramikus OKJ képzést.

A mai napig szeretek olajfestékkel festeni, főként tájképeket és 
csendéleteket. Keramikusként porcelán étkészleteket, fűszertar-
tókat, csészéket és egyéb konyhai tárgyakat és dísztárgyakat ké-
szítettem. Emellett elkezdtem foglalkozni kerámia-ékszerek, főként 
fülbevalók, medálok készítésével. A művészkedés számomra nem 
az élet, de egy fantasztikus menedék!

Sajgó Anikó
Gyermekkorom óta érdekel a zene és a képzőművészet minden 

formája. Szüleim támogatásával lehetőségem nyílt ilyen jellegű ta-
nulmányok elvégzésére. A Nyugat-Magyarországi Egyetem ének-
zene, rajz szakán diplomáztam 2008-ban. 

A főiskolán textilfestést, nyomott-textília készítést, fafaragást, tűz-
zománcot és kerámia technikákat, az ének szakon pedig hangkép-
zést, zongorát és zeneelméletet tanultam. 

2003-ban az Országos Óbudai Képgrafikai Triennálén 3. helye-
zést értem el Falu című rézkarcommal.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert a zene és a képzőmű-
vészet most is a mindennapjaim szerves része. 2009 tavaszán a 
párommal megalakítottuk az Exclusive Band zenekart, így lehetősé-
gem nyílt a nyilvánosság előtt szerepelni. Még ebben az évben be-
léptem a székesfehehérvári Nóta Klubba is. Zenei repertoáromban 
mindenféle műfaj szerepet kap, de mivel mindig is vonzott a szín-
házak világa, leginkább a musicalek és az operettek állnak hozzám 
közel. Iszkaszentgyörgyön találkozhattak már velünk 2008-ban az 
Idősek Napján, illetve a Karitasz és a Nőszövetség által rendezett 
bálon 2009-ben. Terveimben szerepel, hogy továbbtanulok klasszi-
kus ének szakon. 

Jelenleg grafikusként kiadványszerkesztéssel, tervezéssel és új-
ságtördeléssel foglalkozom. 
Boldog és elégedett vagyok, hiszen a munkám a hobbim is egyben 
– ez sajnos nem sok embernek adatik meg. 

Sajgó Sándor
Habár műszaki területen végzem a napi munkám, a művésze-

tek széles skálája érdekel. Amikor festek, főleg az impesszionista 
művekből merítek. A fotózás a másik hobbim, fényképeim témáit az 
épített örökségünk és a lakókörnyezetünk természeti szépsége in-
spirálja. Műszaki dolgaimban is inkább a technikai dolgok szépsége 
vezet. Régi műszaki eszközöket, legyen az bármilyen öreg tv, rádió 
vagy egyéb elektronika, szívesen restaurálok. Családom művésze-
tek iránti érdeklődését lakásunk is tükrözi, általunk készített képek 
lógnak a falakon, a nejem által készített ágytakarók, párnák és terí-
tők ékesítik a nappalit és a hálószobákat is.

Sajgóné Major Edit
Gyermekkorom óta érdekel a szép, igényes kézimunka elkészíté-

sének „titka”. Folyamatosan próbálom megfejteni, hogy hogy van el-
készítve egy horgolt, kötött és varrt ruha vagy egyéb tárgy. Amikor lá-
nyaim kicsik voltak én varrtam a nadrágjukat, szoknyácskáikat. Nem 
tudok egy percre sem nyugton maradni, folyamatos késztetést érzek 
arra, hogy valamit alkossak, hogy egy kalárist fűzzek gyöngyből, 
vagy éppen angyalkát 
horgoljak, vagy kössek 
egy pulcsit, vagy foltvar-
rott párnákat és egyéb 
dolgokat készítsek. Na-
gyon büszkék vagyunk 
lányainkra, örömmel tölt 
el, hogy férjemmel együtt 
az alkotás örömét tovább 
tudtuk adni nekik is. Tele 
vagyok szebbnél szebb 
dolgok terveivel, csak a 
nap sajnos 24 órából áll...

Sajgó család
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Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 
ügyfélfogadás (Tel: 22/441-010)
• Hétfő: 13:00 - 15:30
• Kedd: 8:00 - 12:00
• Szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:30
• Csütörtök: -
• Péntek: 8:00 - 12:00

Háziorvosi rendelés – Dr. Kisari Eszter 
(Tel: 22/440-105)
• Hétfő: 8:00 - 12:00
• Kedd: 11:00 - 13:00
• Szerda: 8:00 - 12:00
• Csütörtök: 15:00 - 17:00
• Péntek: 8:00 - 11:00
Rendelkezésre állási idő: hétköznap 8-16 
óráig. 16 óra után és hétvégén egész nap 
az ügyeletre kell menni a betegeknek.

Gyermekorvosi rendelés – Dr. Tóth József 
(Tel: 20/264-2251)
• Hétfő: 12:30 - 14:30
• Csütörtök: 12:30 - 14:30

Reumatológiai rendelés – Dr. Csiák Dániel 
(Tel: 22/440-105)
• Péntek: 13:00 - 15:00

Védőnői rendelés – Gál Diána 
(Tel: 22/440-105)
• Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: 
Kedd: 9:00 - 11:00
• Várandós tanácsadás: 
Kedd: 13:00 - 15:00

Babamasszázs – Gál Diána védőnő, 
babamasszázs oktató
• Érdeklődni telefonon: 20/241-0385

Fogászati rendelés – Dr. Kiss Attila 
(Tel: 22/786-960)
• Hétfő: 8 - 14 óráig (Kincsesbánya)
• Kedd: 8 - 14 óráig (Iszkaszentgyörgy)
• Szerda: 13 - 19 óráig (Kincsesbánya)
• Csütörtök: 13 - 19 óráig (Iszkaszentgyörgy) 
• Péntek: 8 14 óráig (Kincsesbánya)

Az adó 1 + 1 %-ának felajánlása 
nem kerül semmibe sem, de 

nagyon sokat segít!
10 adózóból mindössze 4 él 
a befizetett adó1 + 1 %-ának 

felajánlásával.
Ajánlja fel Ön is 

iszkaszentgyörgyi 
egyesületeknek az 1%-át! 

Köszönjük!

Fogadóidők, rendelési idők

Az idei esztendőtől iskolánk közhasznú alapítványa, „Az 
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” Alapítvány is fogadni 
tudja az adózók, a személyi jövedelemadó, az szja egy százalékáról 
szóló felajánlásait. 
Az erről rendelkező, az adóbevalláshoz mellékelt nyilatkozatban az 
alapítvány előbb említett pontos nevét, illetve adószámát kell feltün-
tetni. 
Az alapítvány adószáma a következő: 18501025-1-07.
Az iszkaszentgyörgyi iskola valamennyi diákja nevében köszönjük 
nemes lelkű felajánlását!

Ádám Zsuzsanna, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke

Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesület
18488113-1-07
Iszkaszentgyörgyi Természet. és Környezetvédő Egyesület 
18500017-1-07
Az egyesület 2009 decemberétől kibővült az IszKaland ifjúsági 
csoporttal, így az IszKaland ifjúsági tagozatként az egyesületben 
folytatja tevékenységét.
Iszkaszentgyörgy Községi Sportegyesület 
19826125-1-07
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Iszkaszentgyörgy 
18487600-1-07
Iszkaszentgyörgyi Óvodásokért Alapítvány 
18499601-1-07
Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011
Magyar Református Egyház technikai száma 0066
Az Iszkaszentgyörgyi Polgárőr Egyesület nem tudja fogadni az 1%-
okat, de szívesen veszi a támogatásokat.
Iszkaszentgyörgy Polgárőr Egyesület számlaszáma:  
57800301-10005192

Impresszum
Kiadja: Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat

Felelős Kiadó: Alpha Press Grafikai Stúdió és Nyomda
Felelős vezető: Gesztesi Béla

Szerkesztőség: 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. Tel.: 22/441-010

Következő számunk áprilisban jelenik meg. Március 20-ig várjuk a cikkeket, írásokat, híreket ehhez a számhoz.  
Írásaikat leadhatják az e-Magyarország Ponton, vagy elküldhetik az iszkaszentgyorgy@gmail.com villámposta címre.

A hirdetési áraink megváltoztak! Az árakról érdeklődhetnek az Önkormányzatnál.


