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Magyarországi Falumegújítási Díj
a falumegújítás egyes területein elért
kiemelkedő teljesítményért – 2009.
A Közép-dunántúli régióban a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumok által kiírt díjat Iszkaszentgyörgy nyerte. A pályázat pénzdíjjal nem jár, szakmai rangot jelent a
díjat elnyerő településnek, valamint többletpontot egyes
Leader- és uniós pályázatoknál.
Április 22-én a Nógrád megyei Kazáron Kovács Péter képviselővel vettük át az iszkaszentgyörgyiek díját. A Habsburgház jelmondatát „Te csak házasodj, boldog Ausztria!” alakítottuk át, és lett a pályázat címe „Te csak gyarapodj, uniós
és nemzeti forrásokból, boldog Iszkaszentgyörgy!”. Az állami
főépítésznek küldött pályázatban bemutattuk azokat az egymásra épülő infrastrukturális beruházásokat, amelyeket pályázati források segítségével tudtunk megvalósítani, valamint
azokat, amelyeket már elnyertünk, de megvalósításuk csak
most kezdődött vagy fog kezdődni. Pályázatunk az úthálózat,
oktatás, egészségügy, sport-, szabadidő és szociális területen
az elmúlt 3 évi önkormányzati munkát ölelte fel. A díjkiosztó
ünnepségen szembesültünk azzal, hogy miközben mi büszkék vagyunk teljesítményünkre – és a szakmai zsűri értékelte
is azt-, jócskán van mit tanulni. Kazáron összesen 10 település részesült elismerésben, és jó volt látni, hogy 5-10-15 év
kitartó munkájával létre lehet hozni egy olyan faluközösséget,
ahol öröm és büszkeség élni. Egyébként a mostani fődíjat a
Baranya megyei Alsómocsolád nyerte, aki így Magyarországot képviseli az Európai Falumegújítási Díj versenyében. Jó
volt Kazáron lenni a díjazottak között, büszkeséggel töltött el
az, hogy a Közép-Dunántúlt mi képviseljük, és szakmai kihí-

vást jelent, hogy egyszer elhódítsuk a kétévente kiírásra kerülő pályázat fődíját. Ehhez kívánok magunknak sok erőt!

Pappenheimen át Craon
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 20 fős
delegációja utazott 2010. június 17-23. között a franciaországi Craonba, hogy testvértelepülési megállapodást
kössön.
A delegáció önkormányzati képviselőkből, körjegyzőségi
dolgozókból, valamint a községünkben működő civil szervezetek és intézmények képviselőiből állt.
Craon Iszkaszentgyörgytől 1750 km-re található 4600 fős
város. Településeink között 2008. óta van kapcsolat: akkor az
iszkaszentgyörgyi néptánccsoport tagjait fogadták, majd nyáron az ő ifjúsági csoportjuk jött Magyarországra, 2009-ben a

Szent György Napokon egy 15 fős hivatalos delegáció látogatott el hozzánk, majd nyáron a mi fiataljaink táboroztak náluk. Ezt az intenzív kapcsolatot most testvértelepülési szinten
folytatjuk tovább.
A Franciaországba való kiutazás lehetőséget kínált arra,
hogy a félúton lévő Pappenheimmel is erősítsük partnerségünket, élvezzük az ő vendégszeretetüket, így az utunk során
a német városban is látogatást tettünk.
Gáll Attila polgármester
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Átadták a felújított Községházát
2010. május 3-án került sor a felújított községháza átadására. Az elmúlt évek a községháza folyamatos felújításáról, a
kor követelményeinek megfelelő átalakításról szóltak: kezdődött a hivatali monitorok cseréjével, folytatódott a kihasználatlan emeleti vendégszobák szolgálati lakássá és az emeleti
folyosó egy részének körzeti megbízotti irodává alakításával.
Ezután egy 4 millió Ft os körjegyzőségi pályázat lehetőséget adott a körjegyzőség bútorzatának, számítástechnikájának modernizálására, és egy KEOP pályázat révén sikerült
hőszigetelni az épületet az energiatakarékosság jegyében.
Legvégül egy 14 millió Ft-os uniós pályázati forrásból tudtuk
az épületet és környezetét úgy átalakítani, hogy megfeleljen
a 2010. december 31-gyel szigorodó törvényi szabályozásnak, és az átalakításnak köszönhetően az egyenlő esélyű
hozzáférés jegyében fogyatékkal élő embertársaink is használhassák az épületet. Az ünnepségen jelen voltak finn testvértelepülésünk hivatalos képviselői Savukoskiból. Köszöntő
beszédet mondott a VÁTI Kht. irodavezetője, Kajdi Ákos és a
székesfehérvári rendőrkapitányság részéről Kovács Zsolt. A
polgármester által elmondott ünnepi beszéd és az általános
iskolások ünnepi műsora után az érdeklődők részére nyílt nap

keretében bemutatásra került az épület. A felújított Községháza bejárása közben Gáll Attila polgármester elmondta, hogy
véleménye szerint az épület megfelel a 21. század követelményeinek, a falu lakói büszkék lehetnek a felújított községházára, míg a körjegyzőség dolgozóinak adottak a megfelelő
munkavégzési feltételek. A további pályázatok kapcsán szólt
arról, hogy érdemes lenne fűtéskorszerűsítésre pályázatot
benyújtani, és ez által is csökkenteni az önkormányzat ilyen
irányú kiadásait.
Horváth Zsuzsa

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Európai Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Kihívás Napja 2010.
2010. május 19-én ismét megmozdult Magyarország számos települése, köztük Iszkaszentgyörgy is.
A Kihívás Napjának célja minden évben az, hogy kedvet
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. A nap
folyamán különféle sportprogramok várták a település lakosait, hogy a Magyarországon 1991-ben elindult mozgalom
célkitűzéseinek eléréséhez a mi településünk is hozzájárul-

jon. Ennek eredményeként 1047 főt regisztráltunk a különféle
eseményeken, és ezzel a 33. helyen végeztünk a III. kategóriában (1500-2999 fő közötti lélekszám).
Jövőre ismét várunk mindenkit, akinek van kedve mozogni,
sportolni egy kicsit, illetve várjuk az ötleteket is, hogy milyen
sporttevékenységet szeretnének végezni a 2011-es Kihívás
Napján.
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Emlékezés szeretett
Tanár nénimre
Szent György Napok alkalmából két pedagógust, Horváth Józsefnét és Őze Gyulánét tüntette ki falunk sok
éves munkájáért, de Erzsi néni nagyon rövid ideig birtokolta ezt a kitüntetést, 83 évesen váratlanul meghalt.
Annyira szerette falunkat, hogy már évekkel ezelőtt úgy
rendelkezett, halála esetén a gyászszertartás Iszkaszentgyörgyön történjen, s sajnos ezt a kérését már teljesíteni
kellett. Természetesen nagyon sok tanítványa, tisztelője
vett részt a búcsúztatáson, és hozták el a szeretet és a
hála virágait.
Mire ez az újság megjelenik, már csak az emlékeket tudom felidézni, s nem a vele folytatott beszélgetést a kitüntetés kapcsán. Így az alábbiakban felidézem azokat a gondolatokat, amelyeket köszöntőként írtam a kitűntetésre.
A közelmúltban olvastam valahol a következő szép gondolatot: „Ha egy gyertyával meggyújtunk akár ezer másikat, az
az egy gyertya nem veszít semmit a fényéből.”
Ilyen jelképes gyertyának tekinthetjük a pedagógust, aki
több mint fél évszázada kezdte el osztani a fényt sok-sok
kis gyereknek falunkban, s ennek ellenére Ő sem veszített
semmit a fényéből. Ezért az áldozatos tevékenységéért lett
Ő Iszkaszentgyörgy egyik kitüntetettje. Oly sok év elmúltával
most ezzel a jutalommal ismerjük el és köszönjük meg élete
munkáját, hogy megalapozta sok kis iszkaszentgyörgyi gyerek tudását, jövőjét, és indította el őket a nagybetűs ÉLETBE.
1927-ben Gergelyi, 1936-ban Gergelyiugornya, 1979-től
Vásárosnamény az a település a Tiszaháton, a Tisza jobb
partján, ahonnan Őze Gyuláné kis falunkba érkezett. Olyan
vidékről jött Ő, ahol talán napjainkban is a legszebben, legízesebben beszélik szép magyar nyelvünket, ahol nagy gonddal
őrzik a néphagyományt, a népi építészetet.
Őze Gyuláné, Szombathy Erzsébet egy négygyermekes
család harmadik gyermekeként 1927. október 16-án született.
Elemi és polgári iskolai tanulmányait a ma már határainkon
kívül fekvő Beregszászon végezte. 1947-ben Kisvárdán a Tanítóképző Intézetben kapott tanítói képesítést. 1947-49 között
Tiszaszalkán, 1949-53-ig Tarpán tanított. 1953-ban Egerben
a Tanárképző Főiskolán biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanári oklevelet szerzett. Az
1953-54-es tanévben a Lónyai Állami Általános Iskola tanára
volt, az 1954-55. tanévben pedig Budapesten tanított.
Fia, Zoltán 1954-ben született.
Amikor falunk iskolája1955-ben a Kastély épületébe költözött, és földrajz-biológia szakos tanárt kerestek, Ő nyerte el
ezt az állást, és 1955-től a Kastély egyik lakója lett. Otthona
és munkahelye az iskola volt. A gyerekek között élte mindennapjait 17 éven keresztül, mert ha kilépett lakása ajtaján, már
az iskola folyosóján állt.
Gyorsan beilleszkedett a nevelők közösségébe, és nagyon
megszerette falunkat. Gyerek és szülő egyaránt tisztelte és
felnézett rá, mert csendes, szerény stílusa, emberséges, türelmes magatartása mindenkit elbűvölt. Nagy szeretettel és
odaadással tanított bennünket. Órái nagyon érdekesek voltak, minden tanuló figyelmét lekötötte. Földrajz óráit áthatotta
a hazaszeretet, hiszen arról a vidékről érkezett, olyan helyen
tanított a kezdetekben, ahol fellobbant a Rákóczi-szabadságharc lángja. Ez a hazaszeretet bevésődött az ott élők lelkébe,
ezt hozta magával Erzsi néni, s nekünk továbbadta. Ugyanak-
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kor a világ kapuit is kitárta előttünk, megismertetett sok országot, sokféle népet, akiknek tiszteletére nevelt.
A biológiát is nagyon sokoldalúan tanította. Minden pillanatban a természet tiszteletére nevelt. Nagyon szívesen dolgoztunk még a nyári szünetben is a gyakorlókertben, hiszen
arra tanított, hogyan ápoljuk, virágosítsuk a Kastély környékét. Ebben a munkában is élen járt. A falu fásításáért, parkosításáért is sokat tett. Rá gondolhatunk mindig a Rákóczi utcai
tuják mellett elhaladva.
Nagyon sokat kirándultunk vele a környéken. Gyalogtúrákat szervezett nekünk, később pedig, amikor a körülmények
lehetővé tették, országjáró kirándulásra vitte tanítványait. Sok
éven keresztül vezetett biológia szakkört, Vöröskeresztes
tanfolyamot. Diákjai a megyei versenyeken előkelő helyezéseket értek el.
Egyik volt igazgatója következőképpen minősítette munkáját: „Kiváló felkészültségű tanár, aki állandóan lépést tart
szaktárgyainak fejlődésével, nagyon szereti a természetet,
ennek átadása fő nevelői törekvései közé tartozik. Munkáját
nagy hivatásszeretettel végzi. Tanulóinak tantárgyi tudása
átlagon felüli. Óráit a gondos felkészülés mellett az állandó,
mindenre kiterjedő szemléltetés jellemzi.”
1986-ban fejezte be a munkát Iszkaszentgyörgyön. 31
éven keresztül dolgozott falunkért. Az itt élő gyerekek tudását
gyarapította, lelki fejlődését gazdagította, s tanítványain keresztül öregbítette falunk hírnevét.
Oktató-nevelői pályájának hossza 43 év. Életét tette erre
a hivatásra és munkáját eredményesen végezte el. 1997ben Arany diplomával, 2007-ben Gyémánt diplomával tüntették ki. Ennyi év alatt nagyon sok tanítványa lelkében ültette
el a hazaszeretet magját. Gondos, pontos munkára nevelt
mindannyiunkat. Megtanultuk megérteni és tisztelni a természetet, örömmel hallgatni a madarak dalát, s visszamosolyogni a nyíló kis virágra.
Ezt a gazdagságot ő adta nekünk, amit nem lehet pénzben
mérni. Valamennyi tanítványa nevében köszönöm értékes
munkáját.
A köszöntő gondolatokat az egykori tanítvány, Bittmann
Lászlóné, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke vetette
papírra.
A nemrég elhunyt Őze Gyuláné tanárnő családjának, férjének és fiának külön köszönetet szeretnénk mondani azért,
hogy a búcsúztatáson a koszorúkra felajánlott összeggel, a
tanárnő által is szeretett iszkaszentgyörgyi általános iskolát
támogatták.
A tanárnő biológia-földrajz, mezőgazdasági ismeretek szakos pedagógusként harmincegy éven át nevelte, tanította
szeretettel a reá bízott gyermekeket a természet megismerésére, egymás tiszteletére. Szeptemberben szeretnénk Őze
Gyuláné tanárnőre emlékezni oly módon, hogy az iskola osztályai között virágosítási, virággondozási vetélkedőt hirdetünk
az ITKE segítségével.
Az Ökoiskola szellemiségét ezzel is támogatva, amennyiben az iskola vezetése, dolgozói is egyetértenek törekvésünkkel.
Tisztelettel:
Ádám Zsuzsanna
az alapítvány kuratóriumának megbízásából
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Ha baj van, rájuk
számíthatunk !
Május egyik hétvégéjén a sok eső és viharos szél következményeként sok dolga akadt a helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek. A nagy esőzésekkor és az azóta eltelt időben
15 fa kivágására került sor, melyek a felázott talaj miatt a szél
hatására megdőltek, és szinte minden esetben a villanyvezetékekre, házakra dőléstől lehetett tartani.
A viharos szél ágakat tört le, több fának kellett a letört,
megrepedt ágait levágni, így megmenekültek a kivágástól. A
sok eső következményeként a kertekben, udvarokban felgyülemlett a víz, melyet 40 óra szivattyúzás után sikerült eltávolítani. A vihar idején egy esetben 7 db birkát kellett a magas
vízből kimenteni.
Az Egyesület tagjait önzetlen munkájukért dicséret és köszönet illeti, a bajban mindig számíthatunk a segítségükre.

Országos Jótékonysági
Kerékpáros Túra - 2010.
augusztus 1-17.
Az ITKE (Iszkaszentgyörgyi Természet és Környezetvédő Egyesület) ifjúsági tagozata, az IszKaland Országos
Jótékonysági Kerékpáros Túrát szervez. Mozgalom célja:
Táplálni és terjeszteni azt az eszmét, mely a civil összefogáson és segítségnyújtáson alapul. Ezt a célt Miklósa
Erika, operaénekes is támogatja, és a kezdeményezés fővédnöki szerepét vállalta.
Az idei túra során, a 2010 tavaszi bel-, és árvízzel leginkább sújtott települések segítésére helyezik a hangsúlyt. 5
rászoruló községet keresnek fel (Bakonybél, Felsőzsolca, Sajóecseg, Boldva, Edelény), hogy ott egynapi önkéntes munkával javítsanak az ott élők helyzetén.
A kerékpártúrájukba szeretnék bevonni az ország lakosságát teljes vagy résztáv felvállalásával vagy az általuk felkeresett településeken végzett önkéntes munkával.
Ezen kívül adományokat és felajánlásokat is gyűjtenek a
települések részére. Elsősorban nem pénzadományokat várnak, hanem különböző, a mozgalom logójával ellátott támogatói termékeket kívánnak jótékony céllal értékesíteni, és az így
befolyó összegeket, a túra
során felkeresett 5 település
részére ajánlják fel.

További információ
www.orszagos.eliveport.com
orszagos.help@gmail.com
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Óvodai hírek
Felhívás

Hurrá! Gyermeknap!

Tisztelt Lakosság!
Az óvoda gazdasági bejárata mellett a partfalra sziklakert
kialakítását tervezzük. Kérünk mindenkit, ha tudja, sziklakerti
növények felajánlásával segítse a kert kialakítását. Segítségüket előre is köszönjük!

Május 28-ára az óvoda nagyon készült, hiszen ez a nap a
gyerekekről szólt. Az óvó nénik által szervezett játékok /pl.:
arcfestés/ mellett meglepetés is várta a gyerekeket. Csór falu
kutyás rendőre tartott szolgálati kutyájával bemutatót a gyerekeknek. Természetesen a rendőrautót is ki lehetett próbálni,
és a sziréna hangját is hallhattuk néhányszor. Köszönjük! A
nap koronája az ajándék fagyi volt. Szabóné Gabi fagyizója
minden évben tavasszal ad egy gombóc ingyen fagyit az óvodásoknak. Az idén házhoz hozta az autóval. A gyerekek nevében is köszönjük a felajánlást. Aki látta az ovisok arcát, tudja,
mennyire örültek a finomságnak! Igazán sikeres, vidám nap
volt.

Ünnepek az óvodában
Mindhárom csoport anyák napi műsora, és a két kisebb
csoport évzárója már sikeresen lezajlott az óvodában. A sok
készülődés meghozta gyümölcsét. Színvonalas műsorokat
láthattak a vendégeink. Az idei nevelési év utolsó ünnepe a
nagycsoportosok évzáró és ballagási műsora, melyet június
5-én délelőtt 10 órakor tartottunk. Erre is lelkesen készültünk.

Köszönjük az elsősök vendéglátását!
A nagycsoportosok a hagyományokhoz híven látogatást
tettek az iskolában. Egy hangulatos órán vettünk részt. Heni
néni és osztályának gyermekei lelkesen készültek. Az iskolások ügyesek voltak, az ovisok pedig megilletődöttek. Az óra
végén a kölcsönös ajándékozásnál már felszabadultak a gyerekek, nagyon örültek az ajándékoknak. Köszönjük a vendéglátást!

A Föld Napja
Április 22-én világszerte megemlékeztek a Föld
napjáról. A mi óvodásaink is
sok érdekességet hallhattak
Tihanyiné Ági óvó nénitől.
Nem csak a Földünkről, hanem
a többi bolygóról is szó esett.
Az óvoda falára felkerült az
ITKE felajánlása, két fecskefészek. Szántó László szerelte
fel egy csendesebb részén az
udvarunknak. Köszönjük a felajánlást.
Mi felnőttek se feledjük:
„A Földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”
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Iskolai hírek

A II. félévben is számos program és tevékenység színesítette
iskolánk nevelő-oktató munkáját.
Februárban a Diákönkormányzat álarckészítő-versenyt hirdetett, amelyre nagyon sok dekoratív maszk készült. Az első
három helyezett az év végéig jutalomban fog részesülni.
Február 5-én 15 órai kezdettel farsangi mulatság vette kezdetét a Művelődési Házban. Rengeteg vidám és ötletes jelmez
mutatta meg magát. A belépőjegyek, a tombola-felajánlások
és a büfé bevételei Diákönkormányzatunk kasszáját gyarapították, amelyekből a diákok egyéb programtevékenységeit
tudjuk finanszírozni. Ezúton is köszönjük a szülők segítségét,
támogatását.
Iskolánk alsó tagozatosai a II. félévtől minden nap 1 db ingyen
almát kapnak, amelyet egy pályázatsorán nyertünk el, ezzel is
biztosítva az egészséges életmódra való nevelést.
Márciusban az alsó 4 osztály kidobó-versenyen mérettette
meg magát, amelyre a tanulók sportköri tevékenység során
készültek fel. A nyertes osztályok jutalmat kaptak.
Március 29-én a Palánta Misszió húsvéti bábelőadását tekinthették meg a gyerekek.
Március utolsó hetétől az alsós munkaközösség 10 alkalmas
úszótanfolyamot szervezett az érdeklődő tanulók számára,
ami a tanév végéig minden csütörtöki napot érint.
Április 3-án az ITKE szervezésében Nyuszifutáson vehettek
részt a gyerekek, ahol az általuk hozott zöldségekből Karsai
Andrea vezetésével salátákat készítettek a Diákönkormányzat
tagjai.
Április 12-én iratkoztak be iskolánkba a leendő elsősök, akik
előtte Cseh Ildikó tanító néni két előkészítő foglalkozásán ismerkedhettek az iskola világával.
Geleszné Czimmer Brigitta tanárnő idén is megszervezte a
Szent György Napi versmondó versenyt április 20-án, ahol
minden szavaló kedvű tanulónk megmutathatta tehetségét. A
zsűri által legsikeresebbnek ítélt diákok oklevelet és könyvet
kaptak, míg a többiek emléklappal távozhattak.
Április 24-én a Szent György Napok alkalmából az iskola pedagógusai az ITKE és IKSZE által szervezett programokban
segédkeztek: természetvédelmi állomásokon való részvétel
(ITKE), illetve petanque (IKSZE).
Április 29-én papírgyűjtést hirdetett a Diákönkormányzat, ahol
az iskolánk 4,5 t papírt gyűjtött össze.
I. hely: 3. osztály – 1250 Kg
II. hely: 6. osztály – 1016 Kg
III. hely: 4. osztály – 489 Kg
Május első hetében Anyák napi kerültek megrendezésre. Ezt
követően tanulmányi versenyeket szerveztünk az alsó tagozatosoknak (olvasás, nyelvtan-helyesírás, matematika tárgyakból). Az első három helyezettet jutalmaztuk.
A drámakörösök – Kisné Szonn Ibolya felkészítésével – egy
kis bábműsorral örvendeztették meg az 1. osztályosokat, nagy
örömmel fogadták őket a kicsik.
Május 29-én gyereknapot tartottunk a diákoknak. A nap folyamán sok meglepetés és vidámság várta a tanulókat, különböző ügyességi feladatokkal tehették próbára magukat és a
csapatukat.
Május végén az óvoda nagycsoportosai látogattak el az 1.
osztályba, hogy betekintést nyerjenek a már érett elsősök
megszerzett tudásába. Reméljük, sikerült egy kis kedvet csi-

nálnunk a matek és olvasás órákhoz!
Iskolánk kémia szakkörösei (7-8. osztályos diákok) 2010. május 10-én meglátogatták Európa egyetlen Alumíniumipari Múzeumát. A diákok átfogóbb képet kaptak a bauxitbányászatról,
az alumíniumgyártásról és az alumínium széleskörű felhasználásáról. A tanulmányi kirándulást Kissné Szalai Ágnes kémiatanár szervezte.

Június 19-23. között Egerbe és környékére szervezett nyári
tábort a Diákönkormányzat Karsai Andrea tanárnő vezetésével.
Összeállította: Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta
„Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet azoknak, akik az idei Szent György Napokon
támogatták az iskola alapítványát.
A támogatásért az ISZKOM Kft. által adományozott pólókat adtuk
ajándékba. Köszönjük a felajánlásokat és az Iszkaszentgyörgyi Önkormányzatnak is az önzetlen segítséget.
Az alapítvány az idén is támogatni szeretné a tanév végén azokat
a tanulókat, akik szorgalmas tanulmányi munkájuk mellett a tanulói
közösség építésében vagy az iskola jó hírnevének öregbítésében is
kiemelkedő szerepet vállaltak.
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.
Adószámunk:18501025-1-07
Egyeztetési elérhetőség:
azsug@freemail.hu, +36-30-8308377
Tisztelettel:

Ádám Zsuzsanna
az alapítvány kuratóriumának megbízásából

Versenyeredmények
A 2010. évi Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei fordulóján
Nedvig Boldizsár 3. osztályos tanuló 12. helyezést ért el – tanára: Horváthné Bíró Zsuzsanna –, Pallai Miklós 4. osztályos tanuló 20. helyezést
ért el –tanára: Cseh Ildikó.
A Föld napján megrendezett iskolai kémiavetélkedőn a 7. és 8. osztályos
diákok vettek részt. Sok, érdekes feladatot kellett megoldaniuk: bevezető
tanulmány és rajz készítése, kísérlet elvégzése, totó, puzzle, rejtvény,
dominó, kakukktojás… Szoros küzdelemben az első helyezett a „nitrogéncsoport” lett.
Tagjai: Izsó Alexandra, Sipos Ágnes, Oláh Norbert, Németh Richárd,
Nedvig Bendegúz, Markovics Dominika, Czikai Fanni, Bakonyi Dóra. A
gyerekek lelkesek és ügyesek voltak. Minden részvevő kapott ajándékba
egy kémcsövet és egy periódusos rendszert.
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Történelmi siker

Ifjúsági csapat. Felső sor: Boda Béla, Machata József edző, Machata Dávid, Validuda András, Kállai Dávid, Poleszák Roland, Keresztes Zoltán, Hársádi Imre, Márton Balázs, Dóczi
Balázs, Bakó Patrik, Farkas Ádám. Alsó sor: Lázár Marcell, Sejben István edző, Nyusa László, , Jaskó Gábor, Vas Attila, Zámbó Tamás, Machata Dénes. Elöl: Parrag Marcell.

Az Iszkaszentgyörgy KSE felnőtt és ifjúsági csapata is
megnyerte a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságot
Példátlan sikert hozott az elmúlt szezon az iszkaszentgyörgyi
labdarúgás életében. Ehhez persze kellett némi liberális gondolkodás a sportegyesület vezetőitől, akik megunva az elmúlt
esztendők agonizálását, a 2009-ben megszűnt székesfehérvári csapat, az Alba Regia gerincét – bele értve a fő támogatót
is - idecsábították a településre. Persze azzal a kikötéssel,
hogy 4-5 helyi kötődésű játékosoknak hétről-hétre szerepelnie kell a csapatban. Az edzői munkát magára vállaló Pavlik
József ennek szellemében fogott munkához, az eredmény pedig önmagáért beszél, mindössze három pont veszteséggel
és +110-es gólkülönbséggel zárta a bajnokságot a csapat. Az
egyetlen vereséget még 2009-ben, Söréden szenvedte el a
csapat, sem előtte, sem utána nem találtak legyőzőre, a legnagyobb rivális Etyeket és Szárt - ők végeztek a 2., 3. helyen
- oda-vissza verte a csapat.
Az őszi bravúros és gólzáporos szereplést tavasszal már
nehezebb mérkőzések követték, hiszen az ellenfelek már felkészültek az Iszkaszentgyörgyből. Ezért míg ősszel 70 gólt
lőtt a csapata, addig tavasszal „csak” 56-ot. Viszont a védekezés stabilabbá vált, azon túl, hogy volt egy hét mérkőzéses
kapott gól nélküli sorozat, tavasszal mindössze négyszer vették be az Iszkaszentgyörgy kapuját az ellenfelek, míg ősszel
ez tizenkétszer sikerült.
Az Agárdi Termál csoport gólkirályi címéért ketten is versenyben voltak a csapatból, az utolsó forduló előtt Szölősi Tibor és Galaczi János is 22-22 találattal holtversenyben állt az
élen az etyeki Simon Péterrel. Az utolsó mérkőzésen azonban
egyik iszkai sem talált a kapuba, az etyeki viszont háromszor
is, így ezt a sorozatot ő nyerte.
Ritkaság számba megy a Fejér megyei labdarúgásban,
hogy egy erős felnőtt csapat mellett az utánpótlás is erős.
Iszkaszentgyörgyön szerencsére ez a helyzet, hiszen Sejben
István és Machata József csapata szintén brillírozott, harminc
mérkőzéséből 24-et megnyert, kettőt döntetlenre hozott és
mindössze négyet bukott el.
Az ifjúsági bajnokságban a felnőtthöz képest - akik már három fordulóval a vége előtt nyertek - kiélezettebb volt a küz-

delem, a bajnoki cím kérdése az utolsó fordulóban dőlt el. Az
iszkaszentgyörgyi fiúk lába azonban nem remegett meg, és
a rivális Szárt 3-0-ra verve az élen zárták a pontvadászatot.
Érdekesség, hogy a Szár mind a felnőtt, mind az ifjúsági
bajnokságban a legnagyobb rivális volt, az ifiknél az is előfordult, hogy ő, vagy a Tordas vezette a tabellát, a felnőtteknél
jobbára a második helyen állt a szezon során, az utolsó fordulóban azonban a felnőtt és az ifjúsági szinten elszenvedett
vereség a dobogó legalsó fokára taszította őket.
Az iszkai sikertörténet kapcsán érdemes megemlítenünk,
hogy a helyi fiatalokból, zömében ifistákból álló kispályás csapat, a Patkó presszó pedig a székesfehérvári városi kispályás labdarúgó-bajnokságban remekelt, hiszen a II/B osztályt
nyerték toronymagasan, öt ponttal megelőzve a riválist. Sőt,
Zámbó Péter révén a gólkirályi címet is begyűjtötték.
Az örömünnepet picit beárnyékolhatja, hogy az Iszkaszentgyörgy bár kiharcolta, nem lép magasabb osztályba. Ennek
leginkább szakmai okai vannak, hiszen a meglehetősen éltes felnőtt csapat már nem vállalná a nagyobb terheléssel
járó szereplést, a fiatalok pedig még nem érettek arra, hogy
a megyei I. osztályban vitézkedjenek, újabb légiósokat pedig
nem szeretnének látni Iszkaszentgyörgyön. Egy út maradt, az
utánpótlás játékosok folyamatos beépítése a felnőtt csapatba.
A következő szezon erről fog szólni, a fiatal játékosok erőgyűjtéséről a felnőtt bajnokságban.

Felnőtt csapat. Felső sor: Gáll Attila polgármester, Kéri József elnök, Knausz Tamás, Boda
Béla, Pavlik József edző, Farkas Zsolt, Galaczi János, Fésű Gábor, Fábián Tibor, Somogyi
Szabolcs, Szőlősi Tibor, Zab Zoltán, Balla Károly, Parall Bálint. Alsó sor: Nyers Zsolt, Somogyi
Barna, Salacz János, Kéri Norbert, Szonda István. Elöl: Puhnyák János. A képről hiányzik
Validuda Ferenc pályaedző
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Borversenyek

Február 26-án immár 7. alkalommal rendeztük meg a borversenyt a falu szőlősgazdái számára a Kastély nagytermében. 24 szőlőtermesztő nevezett összesen 51 borral, melyből
31 fehérbor, 16 vörösbor és 4 rosé volt.
Termelőhely szerint 2 gazda az Urak szőlőjéből, 3
Kisiszkáról, 19 pedig Somosmából hozta el megtermelt borát.
A borbírák ismét móri szakemberek voltak: Varga Máté – Varga és fia Pincészet, Avar Ferenc borász és Geszler József a
Mór-Pusztavám hegyközség elnöke.
A nevezett borok számát a környéken kiemelkedően soknak mondták a tapasztalataik alapján. Bírálatuk szerint a minősítés a következően alakult:
12 oklevél, 20 bronz, 13 ezüst, 5 arany és 1 nagyarany. Ajándékutalványt a legjobb 15 bor kapott.
Nagyarany: Deli Ferenc – olaszrizling
Arany:
Keresztes László – olaszrizling
Deres József – sárgamuskotály
Ölveczky Csaba – vegyes fehér
Mejkli Gábor – vegyes vörös
Temesvári Gyula – vegyes vörös
Ezüst:
Stamber Jánosné – burgundi,
vegyes fehér
Bozsoki Gyula – ezerjó
Tagai Béla – rosé
Stamber János – vegyes fehér
Tomsics Zoltán – chardonnay
Radó István – rosé
Szabó József – zöldveltelini
Kovács Árpád – vegyes fehér

Az oklevelek és az ajándékutalványok átadása után a
nyertesek kóstolásával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.
Köszönöm a borverseny támogatását és a kapott segítséget Deli Jánosnak, Keresztes Lászlónak, a Polgármesteri Hivatalnak, Rácskai Ferencnének és Szabó Zsoltnak.
Köszönöm a borosgazdáknak, hogy elhozták boraikat és
meghallgatják – sok esetben kérik is – a szakemberek tanácsait.
A somosmai szőlőhegyen termett olaszrizlingjével Deli Ferenc áprilisban, a szlovákiai Madarban – Isztimér testvértelepülése – ezüst érmet kapott a nevezett 126 bor közül.
Az első alkalommal május 15-én megrendezett Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Napján 8 falu
nevezett a borversenyre. A falunkat képviselő Deli Ferenc
olaszrizlingje ezüst, Ölveczky Csaba vegyes fehér bora bronz
és Keresztes László kékfrankos bora ezüst minősítést kapott.
Nevezni falvanként 3 borral lehetett.
Nagy öröm számomra, hogy a helyi borversenyen jó eredményeket elérő gazdák borai más településen megrendezett
borversenyekről is magas minősítéssel térnek haza, községünk hírnevét ezzel is erősítve.
Minden nyertes szőlősgazdának gratulálok a borához,
melyre büszke lehet. A szőlőben végzett sok munkának az
eredménye magáért beszél. Kívánok jó erőt és egészséget
minden szőlősgazdának az idei munkához, hogy jövőre is
ilyen sok borral nevezhessenek, és jó minősítéseket kapjanak.

Képviselői fogadónap az e-Magyarország Pontban
2010. július 8-án, csütörtökön 8 és 12 óra, valamint 14 és 19 óra között képviselői fogadónapot tartok az e-Magyarország
Pontban.
Minden lakót hívok, és várok, akit érdekelnek a faluban történő fejlesztések, beruházások, tervek, a testületi üléseken megbeszéltek, döntések. Várom azokat is, akiknek ötletei, javaslatai vannak. Érdekelne, hogy milyen programokat, rendezvényeket
látogatnának szívesen itt a faluban.
Természetesen nem csak ezen az egy napon, hanem bármikor megkereshetnek gondjaikkal, ötleteikkel, és amennyiben
tudok, segítek.
Tisztelettel:

Muzs Tiborné
Telefonszám: 20/497-6125
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