
Önkormányzati választások
2010. október 3. (vasárnap)

A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását
2010. október 3-ra (vasárnapra) tűzte ki.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást

ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján
2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a választási irodához lehet fordulni.

A szavazás módja

– Szavazni csak személyesen lehet.

Ha 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen lakik, három szavazólapot kap: 
• megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,
• megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét:

1001-5000 fő közötti településen a képviselő-testület létszáma 6 fő. Így a listáról maximum 6 jelöltre lehet szavazni
• megválaszthatja a megyei közgyűlés tagjait, a megyei listás szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát.

Parajdi Cecília

Helyi Választási Iroda vezetője

2010. szeptember
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Híreink

Nyár Végi Mulatságok

Esős  napnak  indult  augusztus  28-a,  ám  a  kitartó
főzőcsapatoknak,  jó  zenének  és  a  lelkes  iszkaszentgyörgyi
lakóknak köszönhetően az eső háttérbe szorult, és a jókedvé
lett a főszerep a nyárzáró rendezvényen.
Reggel 9-kor 18 csapat gyújtott tüzet a bográcsok alatt, hogy
elkészítse  az  idei  év  legjobb  sertéspörköltjét.  Az  illatok
alapján mindegyik pörkölt  méltán indult a címért. Végül a
zsűri  ízlelőbimbói  alkották  meg  a  végső  sorrendet.  Az  I.
helyen Czikai Zoltán és csapata végzett, így ők vihették haza
az idén útjára indított vándorkupát is.

A  főzők  mellett  több  pavilon  is  várta  a  programra
kilátogatókat.  Az  portékáikat  áruló  árusok  mellett  a  civil
szektor is megjelent a rendezvényen. A Gaja Környezetvédő
Egyesület sátrában ismét vizet lehetett vizsgáltatni, mellettük
az ITKE sátorban a Gaja és az ITKE közös komposztálási
projektjéről  lehetett  információkat  gyűjteni,  illetve
jelentkezési  lap  kitöltésével  jelentkezni  lehetett  a  70
iszkaszentgyörgyi  család  sorába,  aki  2  db  1×1  m-es
komposztáló  keretet  kap,  hogy  az  otthonában  tudjon

komposztálni.  A  program  alatt  32  regisztráló  család
csatlakozott a programhoz. Ezen kívül az egészség-sátorban
vérnyomásmérés,  vércukorszint,  testzsír,  koleszterinszint
mérés  várta  a  bátor  lakosokat,  akik  vállalkoztak  a  tesztek

elvégzésére  a  pörkölt,  kürtös  kalács,  kemencés  lángos
elfogyasztása után.

A délután folyamán az IKSZE szervezésében sor került
az első iszkaszentgyörgyi asszonycipelő versenyre. A párosok
férfi tagjai különböző technikákat bevetve szaladtak végig az
alapvonaltól a félpályáig, hátukon az asszonyokkal, lányokkal.
A versenyt  végül  Ampli  Péter  és  Emperger  Nóra  nyerte.
Ugyanígy versennyel fény derült arra is, ki a falu legerősebb
embere. A kötélhúzással eldöntött erőverseny győztese Tizer
Boldizsár  lett.  A  versenyek  győzteseinek  a  feladata  lesz
jövőre a cím megvédése, ugyanígy a Nyárvégi Mulatságokon.

A  nap  egyik  talán  legizgalmasabb  programja  volt  a
rendőrségi kutyás bemutató, ahol Béres Tamás csóri körzeti
megbízott és Nózi kutyája bemutatták, hogyan dolgozik egy
rendőrkutya a bevetéseken, hogyan segíti a gazdája munkáját
a nyomozásban. Már az első feladatnál izgulhattak a nézők,
hogy  Nózi  valóban  megtalálja-e  a  pályán  eldugott
kulcscsomót, de izgalomra nem volt ok, mert Nózi sikeresen
vette  az  akadályt,  és  visszajuttatta  tulajdonosának  a
kulcsokat. A rendőrkutya mellett civil kutyák is megmutatták,
hogy  egy  jó  kiképzésnek  köszönhetően  a  kutya  milyen
módszerekkel  tudja  megvédeni  gazdáját  és  környezetét.
Ezúton is szeretném megköszönni a közönség nevében is a
rendőrségnek és a civil kutyásoknak a látványos bemutatóval
szerzett izgalmakat és élményt.
A  kutyás  bemutatót  követően  az  Öregfiúknak
szurkolhattunk,  akik  a  pályán  döntetlent  játszottak  a
székesfehérvári csapattal.

A rendezvény a szokásokhoz híven utcabállal zárult, ahol
a táncoló közönség kedvét sem a szél, sem a hűvösebb őszi
este nem vette el, hajnalig szólt a zene sportpályánál.
A Nyárvégi Mulatságok véget ért, de kívánom mindenkinek,
hogy a nyáron szerzett jó élményekkel gazdagon lépjen be az
őszbe.

Írta: Horváth Zsuzsa

Feladatunk a kapcsolatépítés

Vendégem Darabant Edit Craon városából, akivel itt ülünk a
kertünkben egy fa  árnyéka alatt,  és beszéljük a  novemberi
francia  utunk  programját.  Kis  foltvarró  csapatom ugyanis
meghívást  kapott  francia  testvértelepülésünk  részéről
foltvarró kiállítás megrendezésére. 

Következménye  ez  a  júniusi  franciaországi
látogatásunknak. Fontos volt, mert aláírásra került Craon és
Iszkaszentgyörgy között  a testvértelepülési  együttműködési
szerződés.  Küldöttségünket  Gál  Attila  polgármester  és
Parajdi  Cecília  jegyzőasszony  vezetésével  egyesületek  és
intézményeink  vezetői,  valamint  önkormányzati  dolgozók
képviselték.  A  három  nap,  míg  élveztünk  vendéglátóink
kedvességét  gyorsan  eltelt.  Programokkal  teli  napokban

megismerkedtünk a város és az intézmények vezetőivel, és
megnéztük Craon nevezetességeit, kirándultunk. A 4200 fős
város  intézményeit,  kulturális  és  sportlétesítményeit
megcsodáltuk.  Az  ügetőpálya,  amelyen  évenként  egy
rendezvényt  tartanak  és  annak  bevételéből  a  létesítmény
fenntartható, ámulatba ejtett bennünket. 

Mindenki  a  saját  területén  igyekezett  „gyümölcsöző”
kapcsolatot  kiépíteni.  Sárközi  Béla  a  katolikus plébánossal,
Kéri  József  a  focistákkal,  Kövecses  László  a  tűzoltókkal,
jómagam a foltvarrókkal, melynek eredménye a novemberi
kiállítás  megrendezése.  Fiataljaink  továbbra  is  szervezik
csereprogramjaikat,  hogy  megismerjék  egymás  országát,
kultúráját. 
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Utazásunk  során  egy  délutánt  és  egy  éjszakát  töltöttünk
Pappenheimben,  ahol  a  tavalyi  Szent  György  Napokon

vendégül  látott  német  barátaink  szeretettel  fogadtak
bennünket. A mellékelt csoportkép ott készült.

Szünet nélkül

Iszkaszentgyörgyi Karitász Háziipari Műhely tagjai ez évben nem tartanak
nyári szünetet, hanem folyamatosan dolgoznak, hogy a felkért kiállítások
nívósak, színvonalasak legyenek. Első kiállításunk Mohán volt június 27-én
Szent Iván Napi program keretében. Szomszédos kis falunk nagy örömmel
fogadott bennünket, sok látogatója volt a kiállításunknak. Minden korosztály
örömmel varrt velünk együtt a kultúrház udvarán, míg bográcsban főtt a finom
ebéd. Részletesen megtekinthetők a képek a http://www.moha.hu honlapon.
Második kiállításunk a zámolyi internetházban augusztus 23-ig tartott, ahova új
munkákkal készültünk. Ezt az anyagot vittük tovább Magyaralmásra, ahol
Szilvalekvár-főző Fesztivál volt.
Az utolsó kiállításunk Franciaországban lesz ez év novemberében.
Testvértelepülésünk, Craon város meghívására, a Blue Maison, magyarul Kék terem elnevezésű kiállító teremben többnyire
kékfestő anyagból készült munkáinkban gyönyörködhetnek a látogatók.
Persze addig nagyon sok a tennivaló, azon dolgozunk, hogy messze vigyük Iszkaszentgyörgy hírét. A képen Craon városának
ajándékba varrt munkánk látható.

Írta: Kövecsesné Zóka Erzsébet

VII. Népzenei Találkozó Igar
2010. szeptember 11-én a Havasi  Gyopár  Nyugdíjas Klub
Népzenei Találkozón volt Igaron. Nagyon szomorú napnak
indult,  mert  sajnos  rossz  hírre  értünk  oda.  Az  egyik
maghatározó  személyét  vesztette  el  az  igari  népdalkör.
Eszterke néni lelke volt ennek a kis csapatnak.

Mégis  a  találkozóról  jó  élményekkel  jöttünk  haza.  A
fesztiválnak nagyon sok és annál jobb szereplője volt. Még
határon túlról, Erdélyből is érkeztek. De érkeztek vendégek
Cecéről,  Vajtáról,  Mezőszilasról  is.  Ide kapott  meghívást  a
Havasi  Gyopár  Nyugdíjas  Klub  is.  Kétszer  léptek  fel  a
színpadra Berki Lilla vezetésével.
Elsőnek  a  férfikórus  katonadalokkal,  utána  pedig  a

Népdalkör  nóta  csokorral.  Nagyon  nagy  sikert  arattak.
Ennek is köszönthető, hogy felkérést kaptak szeptember 25-
én a székesfehérvári Lecsófesztiválra, ahol szintén színpadra
állnak.
Személy  szerint  az  igari  Népzenei  Találkozónak  a  részese
lehettem.  Nagyon szépen  köszönöm,  hogy  elmehettem és
ott  lehettem  velük.  Az  igariak  vendégszeretete  nagyon
megfogott, és az a szíves látás amit kaptam (kaptunk) tőlük,
igazán felejthetetlenné tette az ott létünket.

További sok sikert kívánok!
Írta: Franek Mónika
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Elindult a komposztálási projekt Iszkaszentgyörgyön

Az  Iszkaszentgyörgyi  Természet-  és  Környezetvédő
Egyesület  rendezésében,  2010.  szeptember  10-én,  sok
érdeklődő résztvevővel  sikeresen lezajlott  a  Komposztálási
Mintaprogram előadása.

A  komposztálás
fortélyairól Varga Gábor,
a  Gaja  Környezetvédő
Egyesület  elnöke,  a
projekt  technikai
információiról  Gárdonyi
László  irodavezető  adott
ismertetőt.

Örömünkre  szolgált,
hogy  a  leendő
komposztáló  családok
több  taggal  is
képviseltették  magukat.
Az  előadás  során  sok

értékes információk hangzottak el. Többek között, hogy 
• a  komposztálás  lelke  az  aprítás,  a  megfelelő

levegőztetés és a megfelelő nedvesség
• először  el  kell  dönteni,  hogy  földpótlásra  van

szüksége  kertünknek,  ami  voltaképp  a  komposzt,
vagy félérett, tápanyag dús „trágyára” 

• a szerves anyagok szinte mindegyike elhelyezhető a
komposztkeretekben

• a  diófa  lombja  is  kiválóan  alkalmas  a
komposztálásra,  csak  külön  kell  gyűjteni  és  egy
kicsit  tovább tart  a  bomlási  folyamat,  de bármely
lehullott  levél  komposztálásánál  nagyon fontos az
aprítás,  amit  akár  egy  fűnyíróval  való  többszöri
átjárással is meg lehet oldani.

• a  gazmag  is  megsemmisül,  ha  odafigyelünk  és
betartjuk  Gábor  tanácsait,  ami  a  komposztgúla

megfelelő hőmérsékletre vonatkozik, amely kb. 50-
60 °C

• a  kisállatok  használt  forgácsa  is  tökéletes
komposztanyag 

• figyelni kell a szén és nitrogén egyensúlyra a szenet
sok  mindennel,  a  nitrogént  csalánlével,  de  végső
esetben akár műtrágyával is pótolhatjuk

• ha csak füvünk van, amit nyírunk, akkor a kaszálék
is  megsemmisíthető  komposztálással  és  nem  kell
kihordani az erdőbe, vagy megtölteni vele a kukát,
csak  itt  is  figyelni  kell  a  megfelelő  szellőztetés
biztosítására,  amit  rétegezéssel  érhetünk  el  (egy
lazább átjárhatóbb réteg, egy fűkaszálék réteg)

Ilyen  és  hasonló  szaktanácsokat  kaphattak  a  résztvevők.
Számos kérdés hangzott el az előadás végén, mely mutatja,
hogy  mindenki  igyekszik  majd  a  legjobb  tudása  szerint
komposztálni.

Azoknak  a  komposztcsapat  tagoknak,  akik  elfoglaltságuk
miatt  nem tudtak eljönni az előadásra,  még lesz  lehetőség
bepótolni a „lemaradást”.
Segítségül azonban nekik, és minden kedves lakos társamnak
ajánlom  figyelmébe  a  www.itke.hu  egyesületi  honlapot,
melyen megtalálható az előadás videó anyaga.
Kívánok mindenkinek szép napos szeptembert – októbert és
jó munkát a kiskertekben.

ITKE tagok nevében
Szántóné Bányai Szilvia

Kulturális Örökség Napjai

Minden évben van egy hétvége, amikor országszerte megnyílnak a múzeumok, templomok, nevezetes épületek, kastélyok a
látogatók előtt, és bárki ingyen megtekintheti ezeket a „kincseket”. Ez a hétvége a Kulturális Örökség Napjai, ami idén
szeptember 18-19-én volt.
Ebből  az  alkalomból  Iszkaszentgyörgyön  is  vártuk  a  látogatókat  a  Kastélyban,  valamint  a  grófi  sírbolt  kápolna  és  a
református  és  katolikus  templom  is  nyitott  ajtókkal  várta  az  érdeklődőket.  A  túrát  kedvelőket  pedig  a  Kastélybirtok
Tanösvényen kísértük végig.
Ez a két nap is bebizonyította azt, hogy milyen nagy értékkel rendelkezünk a falunkban. A Kastélyt a két nap alatt több mint
200 látogató kereste fel az ország különböző részeiről, érdeklődtek a múltjáról, jelenéről, jövőjéről. A grófi sírbolt kápolnát
közel 50-en nézték meg.
A hétvége alatt 12 iszkaszentgyörgyi önkéntes vállalt idegenvezetést, ismertető előadást, csoportvezetést a programban. Nekik
köszönöm a munkájukat és a felkészülésüket!
Remélem, a jövőben is megnyithatjuk a kapuinkat a látogatók előtt és büszkén mutathatjuk meg az érdeklődőknek a saját
„kincseinket”.

Írta: Horváth Zsuzsa



I s z k a s z e n t g y ö r g y i  H í r l a p 2010. Szeptember 5

Virágos Iszkaszentgyörgyért

Kedves  Iszkaszentgyörgyiek!  A  faluszépítés  folytatása
érdekében  továbbra  is  várom  olyan  növények  felajánlását,
amelyek az otthoni kertben már nem férnek el, vagy túl sok van
belőle.  A felajánlott növényeket a település különböző részein
ültetjük el, hogy tovább szépüljön a falu.

Muzs Tiborné

Október 1. – Idősek Napja

2010. október 1-jén 16 órától tartjuk az idősek napi
rendezvényünket, melyre minden meghívott lakost szeretettel

várunk!

Szüreti mulatság

Iszkaszentgyörgy  Község Önkormányzata  2010.  október  9-én
ismét  megrendezi  a  szüreti  mulatságot,  melyre  tisztelettel  és
szeretettel  meghívja  szűkebb  és  tágabb  pátriánk,  sőt  egész
planétánk víg kedélyű, derék polgárát!
A mulatság 14 órakor indul a Kastély udvarából. A menet a falu
közepén, a Községháza előtt tánccal is köszönti a szép szüret
ünnepét, melyhez kéretik a lakosság hozzájárulása mindennemű
jókedvvel és érdeklődéssel.
A mulatság este 20 órától szüreti bállal folytatódik a Művelődési
Házban. A jó hangulatról az Avanti Zenekar gondoskodik.

Minden további információ, asztalfoglalás:
Horváth Zsuzsa – 20/522-7779

Köszönet a segítségért

Késve ugyan, de annál nagyobb tisztelettel szeretném megköszönni Csontos Péter rendőrzászlós, körzeti megbízottunk
önzetlen segítségét.

Egyedül voltam otthon tavaly decemberben, a kertben voltam hátul. Besurranó tolvajok mentek be ezalatt a lakásomba.
Szerencsére sok idejük nem volt, mert jött valaki az utca felől, de arra elég volt, hogy felforgassák a házat. Beugrottak a
kocsiba és elmenekültek. Én csak akkor láttam, mi történt, mikor bementem a házba. Telefonáltam Fehérvárra a rendőrségre,
Mondták, hogy Csontos Péter szolgálatban van, azonnal küldi. Hamarosan meg is érkezett. Ettől kezdve mindenben a
segítségemre volt. Fehérváron és helyben is volt elintézni való az üggyel kapcsolatban, de egyedül sehova sem engedett el:
„Azért van ő, hogy segítsen mindenhol”- mondta. Az esetet jegyzőkönyveztetni kellett Fehérváron, felírta nekem név szerint,
kit keressek. Keresésre nem volt szükségem, mert rövid várás után szólítottak is. Nyilván mindenről tájékoztatva voltak a
fehérvári kapitányságon. Még aznap este 8 óra után csörgött a telefonom, Csontos Péter volt, szólt, hogy megérkeztek a
helyszínelők. Másnap újra eljött megnézni, minden rendben van-e. 2-3 hét eltelte után a szomszédokat is sorra járta
érdeklődve, hogy nem észleltek-e valami gyanús dolgot.

Tollat is csak azért fogtam, hogy nyilvánosság előtt köszönjem meg a sok jót. Ilyet az tud nagyra értékelni, aki szenvedő
alanya volt ilyen és hasonló esetnek. Éppen ezért megköszönöm Csontos Péternek a segítségét, továbbiakban életére és
munkájára Isten gazdag áldását kérem, hogy adott esetben segíthessen ilyen jó szándékkal a bajbajutottakon.

Tisztelettel és köszönettel:
özv. Varga Józsefné (Petőfi u.)

Óvodai hírek
Vackor óvoda lettünk!

Óvodánk évek óta keresi új nevét, a dolgozók és a szülők
közösen  ötleteltek,  keresték  a  megfelelő  nevet.  Sokáig
keresgéltünk, sok ötletet elvetettünk, mire a kedves mackó
figurája  Vackor  mellett  döntöttünk.  Az  óvodánkban  a
gyerekek szeretik a meséket,
a  kedvencek  között  vannak
Kormos  István  Vackor
meséi is. Reméljük, a falu is
megszereti  az  új  nevünket!
Ajánljuk  olvasásra  ezeket  a
kedves  meséket
mindenkinek!

Elkezdődött az új év
A  nyár  folyamán  természetesen  a  meszelés,  takarítás,  és
karbantartási munkálatok megtörténtek, kezdődhetett az év.
Már a nagy és a kis csoportban az idei első szülői értekezletet
is megszerveztük. Az óvodánkban várhatólag decemberre 70
óvodás tölti meg a csoportszobákat. Év végére pedig elérjük

a  75  főt.  Ebben  az  évben  is  beszámolunk  majd  minden
rendezvényünkről, programjainkról. Ez úton kérek minden
óvodás szülőt,  hogy a faliújságokat  folyamatosan figyeljék,
olvassák,  nehogy  kimaradjanak  valamely  programunkból!
Minden jövendőbeli és jelenlegi óvodásunknak és szüleiknek
eseményekben  és  élményekben  gazdag  nevelési  évet
kívánunk.

Készül az óvoda udvara!
Bizonyára  az  óvodába  járó  szülők  látták,  hogy  az  óvoda
újonnan szerzett területén, a tornaszoba mellett és mögött
már lázas munka folyik. Már elkészült a kerítés alapja, most
térköveznek,  és  hamarosan  füvesíteni  is  fogunk.  Azon  az
udvarrészen  kis  konyhakertet,  „gyümölcsöst”,  és  egy
labdajátékokra  és  sorversenyekre  is  alkalmas  játékteret
alakítunk  ki.  A  partfal  megerősítésére  pedig  növényeket
ültetünk  majd.  Újabb  szemet  gyönyörködtető  és  hasznos
területtel gazdagodunk!

Cziaki Lajosné
Vackor Óvoda vezetője
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„Évek szállnak a nyári fák alatt, oly vidám az élet….”
Iskolai nyári tábor 2010.

Izgalommal telve és az időjárás viszontagságaitól kicsit félve
néztünk  elébe  a  felsőtárkányi  táborozásnak.  Június  19-én
délelőtt 9 órakor találkoztunk a fehérvári vasútállomáson és
délután  16  órára  érkeztünk  Felsőtárkányra,  egy  gyönyörű,
erdővel övezett táborba.
Már első nap rövid túrát szervezett Karsai Andrea tanárnő
Kőbányalápára.  Rengeteg  természetvédelmi  és  környezeti
ismerettel  gazdagodtunk  a  gyertyános,  tölgyes-bükkös
erdőkről. Majd Andi néni előreszaladt az erdőben, és müzli
szeleteket rejtett el az avarban és bokrok alá, s következett a
„Ki talál többet?” játék.
A  táborba  vezető  visszaúton  különböző  gombafajtákra
lettünk  figyelmesek  (vargánya,  róka-,  tapló-,  csiperke-,
galambgomba),  amelynek nevét Andi néni  tanította  meg a
gyerekeknek.

Második  nap  túrázáshoz  kellemes  időben  vágtunk  neki  a
felsőtárkányi  erdőnek.  Egy  csodálatos  tó  környékét
különböző  eredetű  kövek  övezték,  mint  mészkő,  bazalt,
andezit,  riolittufa,  vasérc,  stb.  A  gyerekek  nagy  örömmel
fedeztek fel  a  tó egyik részén egy kis  örvényt,  melybe ha
kavicsot,  falevelet  dobtak,  mindjárt magába is  szippantotta
azt.  Ezután indult  a  túra  a  közeli  erdőbe.  Láttunk őzláb-,
korall-, tölcsér- és füle gombát, ez utóbbit a nagylányok – a
formája miatt – Shrekfül-gombának nevezték el. Megtudtuk,
hogy a „kapotnyak” nevű növény az egyetlen, amit a csiga
poroz be. Rengeteg vadliliom, gyűszű- és harangvirág kísérte
utunkat, míg a gyerekek egy állati koponyát fedeztek fel.
A Szikla-forrásnál  mohaféléket  és  zuzmókat  is  láthattunk,
csoportképünk is készült itt.
Délután  kalcit  nevű  ásványt  gyűjtöttünk  az  egyik
domboldalban,  majd  a  tábor  helyszínén  ékszereket
készítettünk  ezekből  a  fehéren  csillogó  kavicsokból.  Andi
néni  minden  fortélyát  megtanította  ennek  a  munkálatnak,
ami kis odafigyeléssel könnyen elsajátítható. Ezen a napon
még  a  „Karszt  és  élővilág”  kiállítást  is  megtekintettük  a
Bükki  Nemzeti  Park  részeként.  Kitömött  állatok  saját
élőhelyükkel  imitálva  nyújtottak  hasznos  információkat
számunkra. A barlangot utánzó pincerészben műdenevérek
között kőkorszaki  ősember figurák (apa,  anya és gyermek)

örvendeztették  a  látogatókat.  Majd  könyvjelzőket,
képeslapokat  és  kitűzőket  vásároltunk,  amelyekkel  a
gyerekeket is jutalmaztuk a későbbiekben. Az egész napi túra
fáradalmait egy fagylalt  csillapította, amit a gyerekek külön
örömére  zöld  és  rózsaszín  tölcsérben  kínáltak.  Visszafelé
kettévált  a csoport, és az egyik fele Andi nénivel „sározós
úton” tért vissza a táborba, indiánokéhoz hasonló sárjelekkel
az arcukon.
Harmadik napon a dolomit-bányához látogattunk el, ahol a
lányok  kavicsokból  és  kövekből  kirakták  az
ISZKASZENTGYÖRGY  feliratot.  Az  úton  siklókat,
csigákat, pillangókat csodáltunk és szamócát kóstoltunk.
Esténként társasoztunk, az egyik kedvenc az Activity volt.
A tábor utolsó napján egy hatalmas „cool-túrá”-ra indultunk
Egerbe.  A  diákok  három-,  négyfős  csoportot  alkotva
fedezték  fel  Eger  városát.  Térképet  kaptak  kézbe  13
nevezetességgel,  ahová  el  kellett  jutniuk  és  a  feladatlap
kérdéseire  ez  alapján  válaszolniuk.  A  célpontra  érkezés
időpontja is számított. A város felfedezése térképolvasással
történt,  ami kicsit  nehézkes volt,  de végül is sikeres.  Majd
megmásztuk a várat, jártunk a Hősök termében, felfedeztük
a vár kazamata-rendszerét, benne kő- és képtárral, majd az
ágyúteremben az idegenvezető ágyúdörgést imitálva fejtette
ki  sajátos  gondolatait  az  egri  vár  védelméről.  A
Börtönmúzeum  lehangoló  büntetési  módszerei  a  XVI.
századból  elgondolkodtatták  és  megviselték  a  tanulók
lelkivilágát.

A  búcsúest  divatbemutató  jegyében  telt,  ahol  a  lányok
kicsinosítva  vonultak  fel  előttünk  és  a  verseny  győztese
Franek Noémi lett.
A táborozás  rendkívül  jól  sikerült,  rengeteg  személyes-  és
csoportélménnyel  gazdagodtunk.  A  tábor  ideje  alatt  Dr.
Geleszné  Czimmer  Brigitta  segédkezett  még,  aki  számos
fotóval gyarapította iskolai fényképalbumunkat.
Külön  köszönetet  szeretnék  mondani  Karsai  Andrea
tanárnőnek  a  nyári  tábor  megszervezéséért  és
lebonyolításáért,  aki  közvetlen  személyiségén  keresztül
széleskörű ismereteivel gyarapította mindannyiónk tudását.
Találkozzunk  jövő  júniusban  egy  következő  táborozás
alkalmával!

Írta: Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta
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E-Magyarország Pont hírek

Kedves Lakosok!

Szeretném figyelmükbe ajánlani a településen működő e-
Magyarország Pontot! Ez az internetes terem a falu összes
lakója előtt nyitva áll. Sokan azt gondolják, hogy az
internetes terem egyenlő az ifjúsági klubba, pedig ez nem így
van.
Az e-Magyarország Pontunk egy országos hálózat része,
melynek fő célja, hogy a 35 év felett korosztály, őstermelők,
nyugdíjasok internethez, számítógéphez való hozzáférését
segítse, segítséget nyújtson az e-közszolgáltatások
(adóbevallás, nyomtatványok kitöltése, internetes bankolás,
ügyfélkapu használata, stb.) használatában. Ehhez a nyitva
tartási időben képzett e-Tanácsadó is a segítségükre van.

Az e-Magyarország Pontoknak meghatározott célkitűzéseik
vannak:
A 2010-es év az e-Magyarország hálózatban a „megújulás
éve”. Így kialakultak MegyePontok, amik megkönnyítik a
budapesti központ kommunikációs és a szervezési dolgát.
Jelenleg ez a Pont a megyénkben Baracskán található.

Az e-Magyarország Pont jelszava: „Hozzáférést
Mindenkinek”! Az iszkaszentgyörgyi internetes terem is ezt a
célt kívánja szolgálni. Ezért megváltozik a jelenlegi
felépítésünk is. A jelenleg 6 gépből álló infrastruktúrából 3
gépet kizárólag az e-Magyarország Pont szolgáltatásainak
különítünk el, így amikor munkája, elintézni valója akad az
interneten, számítógépen, mindig lesz szabad gép. Ezen kívül
tervezzük a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
szolgáltatások visszaállítását is, valamint lehetőség nyílik
majd az interneten keresztüli ingyenes faxolásra is.

Megváltozik a nyitva tartás is, október 11-től a következő
nyitva tartással működik az e-Magyarország Pont:

Hétfő-szerda-péntek: 10-18

Kérem a Lakosokat, hogy bátran keressék az internetes
házat, kérjenek segítséget, merjék használni a szolgáltatást!

Horváth Zsuzsa
   eTanácsadó

ELŐTERJESZTÉS
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának

2007-2010. évi ciklusprogramjának megvalósításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Elérkezett az ideje annak, hogy számot adjunk a 4 év
során elvégzett munkánkról.

Mielőtt  a  konkrétumokra  rátérnék,  szeretném
előrebocsátani,  hogy  Magyarország  utolsó  20  évének
legnehezebb  önkormányzati  ciklusában  kellett
feladatunkat  ellátni.  Ezt  nem én,  a  kezdő polgármester,
hanem a tapasztalt polgármesterek, közgazdászok állítják.
Az  elmúlt  4  évre  csak  címszavakban  visszaemlékezve:
őszödi  beszéd,  tévészékház  ostroma,  utcai  tüntetések,
BKV-s  és  más  egyéb  korrupciók,  gazdasági  világválság,
munkanélküliség,  devizahitelezés skandaluma, a családok
és  az  önkormányzatok  költségvetési  támogatásának
drasztikus  csökkentése.  Ilyen külső körülmények  között
az  önkormányzatok  a  lakossággal  együtt  szenvedtek  és
eladósodtak,  jelenleg az önkormányzatok adóssága több
mint  1000  milliárd  forint.  A  környezetünkben  lévő
települések működésük során sorra banki hitelre szorultak
(folyószámla,  önhiki),  tudomásom szerint  Kincsesbánya,
Csór,  Sárkeresztes  is.  A  gazdasági  nehézségek  belső
feszültségekben  (határozatképtelenség,  időközi  választás,

döntési  patthelyzet)  is  mutatkozik,  elég  csak
környezetünkben  Fehérvárcsurgóra,  Nádasdladányra,
Lovasberényre, Kajászóra gondolni.

Bár Iszkaszentgyörgyre a környezet úgy tekint, mint
egy kivételes helyzetű településre, 2006 előtt ez nem volt
látványos:  minden  nagyberuházás  a  környező
településekkel  párhuzamosan  zajlott,  semmilyen
rendkívüli kínálata településünknek azokkal szemben nem
volt, sőt, 2005 májusában súlyos kérdésként merült fel a
helyi általános iskola jövője, hiszen az akkori polgármester
tájékoztatása szerint „… a 2006. évi működési költségek
… 22 millió Ft hiányt mutatnak”.

2006-ra  a  tartalékok  elfogytak,  a  gázvagyon,
földvagyon (MHSZ reptér, focipályával szembeni terület,
Isztimérre  vezető  út  mentén  a  volt  bányagödör…),
tervezett lakótelkek (volt pedagógusföld, Márványkert…)
és  meglévő  építési  telkek  (Vörösmarty  utca,  Kölcsey
utca…) és házak (volt polgármesteri hivatal, volt szolgálati
rendőrlakás…)  eladása  révén  2006-ra  szinte  összes
tartalékát felélte Iszkaszentgyörgy.
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Ebben a helyzetben vágtunk neki  a  2006–10-es
ciklusnak, amelyben a következő vállalásokat tettük:

☺:  ez  a  jel  mutatja,  hogy  ezt  a  vállalást
megvalósítottuk

→: ez a jel mutatja, hogy vállalásunk folyamatban
van, elkezdődött, de nem zárult le

–:  a mínusz jel  azt  mutatja,  hogy ezt a vállalást
nem sikerült teljesíteni

Iszkaszentgyörgy Község
Önkormányzatának

2007–2010. évi ciklusprogramja

Tisztelt Képviselő-testület!

Az  Önkormányzat  fő  feladatainak  tekinti  a  helyi
önkormányzatokról  szóló  törvényben  meghatározott  kötelező
feladatok  maradéktalan  megvalósítását,  és  ezen  túlmenően
mindazon feladatokat, amelyekkel a lakosság igényeit, boldogulását
szolgálja.

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK 

Polgármesteri Hivatal
• A Polgármesteri Hivatal körjegyzőséggé való átalakítása

Bakonykúti bevonásával.☺
• A polgármesteri hivatal irodáinak fokozatos felújítása a

körjegyzőségi  központ  jegyében,☺  korszerű
eszközökkel,☺ bútorokkal,☺ internettel  való  ellátása
az  e-közigazgatásra  való  fokozatos  áttérést  szem  előtt
tartva.☺

• Polgármesteri  Hivatal  dolgozóinak  fokozatos  szakmai
képzése,☺ részvételük elősegítése szakmai fórumokon,☺
rendezvényeken.☺

• Polgármesteri Hivatal előtti parkoló kialakítása.→

Általános iskola
• Az  általános  iskola  fenntartói  körének  bővítése

Bakonykúti Önkormányzatával.☺
• Az általános iskola tantermeinek fokozatos felújítása,☺

fűtés ☺-és világítás korszerűsítése. -
• Az  iskola  pedagógusainak  szakmai

továbbképzéseken,☺  fórumokon  való  részvételének
elősegítése.☺

• Az általános iskola tornatermének megépítése.-
• Az  általános  iskola  udvarának,☺  környezetének

szépítése.☺

Napköziotthonos Óvoda
• Az  óvoda  fenntartói  körének  bővítése  Bakonykúti

Önkormányzatával. ☺
• Az óvoda területének bővítése szomszédos telek 

megvásárlásával. ☺
• Az óvodai tornaterem megépítése. ☺ 

• Az  óvoda  udvarának  parkosítása,  udvari  játékok
beszerzése. ☺

• Az óvoda akadálymentesítése. ☺
Az  óvodai  dolgozók  képzéseken,  szakmai  fórumokon
való részvételének elősegítése. ☺

Egészségház
• Egészségházban  háziorvosi  rendelő,-☺  védőnői

rendelő,☺ fogorvosi rendelő kialakítása☺
• Alapellátáson felüli ellátások biztosítása: 
– a háziorvosi rendelőben kéthetente, rendszeresen vérvétel☺
–  a  háziorvosi  rendelőben  heti  3  óra  reumatológiai
szakrendelés,☺ 7 óra fizikoterápiás kezelés

–  a  védőnői  rendelőben  heti  4  órában  gyermekszakorvosi
rendelés☺
–  a fogorvosi rendelőben iszkaszentgyörgyi fogászati rendelés
beindítása☺
• Egészségház udvarának parkosítása☺.
• Egészségház előtt parkoló kialakítása→

Volt orvosi rendelő
• Idősek napközi otthonának kialakítása.→
• A családsegítő szolgálat☺ elindítása a volt orvosi rendelő

épületében (2009-ben).→

Szolgáltatóház
• A jelenlegi  szolgáltatások megtartása,  azaz a posta,☺

gyógyszertár,☺ bolt bérletének meghosszabbítása☺
• A jelenlegi internetház fejlesztése gépekkel,☺szolgáltatás

bővítése☺
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• A jelenleg üresen álló helyiség egyesületi célokra (ITKE,
Polgárőrség) való átengedése ☺

• Klubház  építése  a  jelenleg  nem  használt
épületszárnyban.→

Sportöltöző
• A sportöltöző jobb kihasználásának elősegítése☺
• A sportöltöző bővítése sport- és rendezvénycsarnokkal.-
• A sportpálya kivilágítása.☺
• A  sportpálya  melletti  játszótér  bővítését☺,

multifunkcióssá tételét.☺

Tűzoltószertár
• A tűzoltószertár felújítása,☺ hőszigetelése.☺

Ravatalozók
• A régi  ravatalozó☺ és  környékének  rendbetétele  ☺a

Műemlékvédelem felügyeletével.-
• Az új ravatalozó állagmegóvása.→

A falu más területein
• Új rendezési terv a mai igényeknek megfelelően.→
• A  Városkapu  Üzletközpont  fejlesztése  a  befektetői

igények támogatásával.→
• A régi magtár épület hasznosításának elősegítése.☺→-
• A Duzzogó melletti szabadidőközpont megvalósításának

elősegítése.-
• A falu  energiaellátásának érdekében  a  gazdaságossági,

környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve szélerőmű
vagy más technológia megtelepítése. – →

• Önkormányzati földterületek adásvétele az ésszerűség és a
falu jövőjének biztosítása szempontjából.☺

• Községi utak szilárd burkolattal való ellátása, meglévők
rekonstrukciója.☺

• Járdák felújítása, építése. ☺
• Buszvárók építése. ☺
• Buszöböl építése a Kastély megállónál. ☺
• A Kastély és parkjának rekonstrukciója a KVI-vel való

tárgyalások függvényében. -
• A közvilágítás fokozatos sűrítése, korszerűsítése. ☺

• Belvízkárok megelőzése. →
• A község területén fásítási, virágosítási akciók szervezése.

☺
• Zártkertekben élők igényeinek fokozatos támogatása. →
• Kerékpárút építése Székesfehérvár irányába, a zártkerti

lakosság és az ipari terület bevonásával. ☺
• Kisebb  közparkok,  szabadtéri  színpad  kialakítása  a

település több pontján. ☺

MUNKAHELYTEREMTÉS
FELTÉTELEINEK ELŐSEGÍTÉSE

• Iszkaszentgyörgy  kedvező  földrajzi  elhelyezkedésének
köszönhetően  az  országos  átlagnál  alacsonyabb  a
munkanélküliségi ráta, viszont a székesfehérvári kistérség
településeit figyelembe véve viszonylag magas.

• A faluban a legnagyobb foglalkoztató az Önkormányzat.
• A Városkapu Üzletközpont több munkahely lehetőséget

is  kínál,  a  település  másik  végén  pedig  a  Xella
Mészhomoktégla  Kft.,  de  a  megközelítés  menetrend
szerinti járattal szinte lehetetlen.

• A  tervezett  kerékpárút  megépítésével  olcsó  és
környezetbarát  módon  lehet  majd  megközelíteni  a
Városkapu  Üzletközpontot,  így  erőfeszítéseink  két
irányúak:  elősegíteni  az  Üzletközpont  fejlődését,
megépíteni a kerékpárutat.

• Elősegíteni a falu belterületén szolgáltatások indulását. 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI POLITIKA

Iszkaszentgyörgy földrajzi elhelyezkedése döntően befolyásolja
a településfejlesztési politikát. Székesfehérvártól 5 km-re található,
ugyanakkor  szomszédságunkban  nálunk  kisebb  települések
vannak.
Az Önkormányzat  nem kívánja  önállóságát  feladni,  nem óhajt
Székesfehérvár egyik kerülete, telepe lenni. 
Nyüzsgő,  élő  falu  kíván  maradni,  tudomásul  véve,  hogy  az
agglomerizálódó  Székesfehérvár  környezetében  található,  az
agglomeráció előnyeivel és hátrányaival. 
A  lakosság  döntő  többsége  Székesfehérváron  dolgozik,  de  nem
kívánunk alvó falu lenni.
Ennek érdekében  erősíteni  kívánjuk  a  civil  szférát,  hogy  minél
jobban  bekapcsolódjanak  az  állampolgárok  a  falu  életébe,
vérkeringésébe. 

A közintézményi hálózat  megőrzésével  és  fejlesztésével  pedig
szeretnénk elérni,  hogy  a szolgáltatásokat  az újonnan betelepülő
családok is itt vegyék igénybe.
Az  általános  iskola  1-8.  osztályának  megőrzése,  a
napköziotthonos óvoda három csoportjának megtartása mellett tehát
fontos a fokozatos fejlesztés (óvoda akadálymentesítése, tornaszoba,
stb.) (iskola tornatermének építése, stb.), amit mi a családi napközi
indításában látunk, valamint  az egészségügyi  alapellátáson  felüli
szolgáltatások nyújtásában. 
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A Rákhegyi vízbázis mellett, új csatornarendszerrel, a fent említett
intézmények  jelenleg  60-70%-os  kapacitással  működnek,  így
elmondható, hogy településünk infrastruktúrája kész egy fokozatos,
több tíz százalékos lakossági bővülésre.

A  saját  lakosságunk  fokozatos  növekedése  mellett
számolnunk kell a környező települések igényeivel is: jelenleg a 3
km-re  fekvő  450  lelkes  Moha  településsel  iskola-fenntartási
szerződésünk  van,  és  most  van  folyamatban  a  10  km-re  fekvő
Bakonykúti  iskola-,  óvodafenntartásra  való  társulás,  illetve
körjegyzőség  megkötése.  Számolni  kell  a  jövőben  azzal,  hogy
Isztimérről  és  Székesfehérvárról  a  mostaninál  több  diákot  kell
fogadni oktatási intézményeinkbe, sőt, Kincsesbányáról és Csórról is
elképzelhető, hogy diákjaink lesznek.

A  kötelező  egészségügyi  alapellátáson  felül  idei  évtől
többletszolgáltatást  kívánunk  nyújtani:  gyermek,  reumatológiai,
fizikoterápiás  szakrendeléseket  heti  több  órában,  valamint  a
fogorvosi rendelés elindítását. 

A  civil  szférát  az  Önkormányzat  bátorítja  saját
kezdeményezésekre,  ehhez  logisztikai  hátteret  és  ezen  felül  az
egyesületeknek,  történelmi  egyházaknak  rendszeres  anyagi
támogatást ad.

ADÓPOLITIKA CÉLKITŰZÉSEI

Iszkaszentgyörgy  adóbevételében  kulcsponti  szerepet  tölt  be  az
iparűzési  adó.  Ennek  az  adóbevételnek  a  segítségével  tudjuk
működtetni az általános iskolát és az óvodát. Az iparűzési adó
mértéke  2%.  Mértékét  csökkenteni  nem  tervezzük.  Az
Önkormányzat  arra törekszik,  hogy  pozitív  kommunikációjával
egyre több befektetőt vonzzon a Városkapu Üzletközpontba.
A gépjárműadó  folyamatosan növekvő,  a  település  lakosságának
növekvő létszámából adódik.
A  magánszemélyek  kommunális  adója  alól  a  csatornahálózat
megépítése  folytán  még  két  év  felmentése  van  a  lakosság  döntő
részének. 
Véleményünk szerint az adózók fizetési morálja nem jobb és nem
rosszabb,  mint  az  országban  bárhol,  de  kommunikációnkkal
igyekszünk  rávezetni  az  embereket  arra,  hogy  adóforintjaik
értelmes, községi célokra fordítódnak. 
A talajterhelési díj maximalizálására törekszünk.
A luxusadó nem hoz bevételt, mert Iszkaszentgyörgy lakosságából
ez nem érint senkit.

AZ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
BIZTOSÍTÁSÁRA, SZÍNVONALÁNAK

JAVÍTÁSÁRA VONATKOZÓ MEGOLDÁSOK

Egészséges ivóvízellátás
Folyamatosan,  a  lakossági  igényeknek  megfelelő  beruházások,
javítások elvégzése a beruházási tartalék terhére. 
Óvodai nevelés
Az óvodai  nevelést  a  napköziotthonos,  3  csoportos  óvodánkban
biztosítjuk, 6 óvónővel, 3 dadával, saját konyhával. A normatíván
túli saját erő mértéke a fenntartásban több, mint 50%-os. Ez a
saját erő csak az iparűzési adóbevételből biztosítható. A 

Bakonykútival  való  óvodafenntartó  társulás  révén
többletnormatívához  és  többlet  létszámhoz  jutunk,  ami  saját
kiadásaink  csökkenését  ugyan  nem  eredményezi  az
energiahordozók növekvő ára miatt, de legalább többletköltséget sem
jelent.
A következő tanévre szeretnénk akadálymentesíteni az intézményt,
amit a ROP-ból kívánunk megvalósítani.
A  következő  tanévre  szeretnénk  óvodai  tornaszobát  építeni,  a
költségek  felét  helyi  vállalkozások  támogatásából  kívánjuk
előteremteni, másik felét a beruházási tartalék terhére.
2007-ben  tervezzük családi  napközi  indítását  a  székesfehérvári
Csemete Alapítvánnyal közösen. Ez az önkormányzatnak max. 1
880 0000 Ft kiadást jelent egy évben, amit a körjegyzőség plusz
normatívájából kívánunk kompenzálni.

Általános iskolai oktatás és nevelés
Iszkaszentgyörgy  megkapta  az  OKÉV  engedélyét  a  2008-as
tanévtől is, így marad az 1-8. osztályos általános iskola helyben. A
korábbi  évek  iskolaellenes  önkormányzati  vezetésének  és  a
demográfiai  hullámnak  köszönhetően,  a  2007–08-as  tanév  a
mélypont gyereklétszám tekintetében. A következő években minden
évben  lassú,  de  fokozatos  gyereklétszám-növekedést
prognosztizálunk.
Ez  azt  jelenti,  hogy  többletnormatívához  jutunk,  amit  ugyan
felemészt az energiaárak növekedése, de legalább többletköltségeink
nem lesznek. 
Az óvodának és az iskolának nyújtandó saját erőt az iparűzési
adóbevételből gazdálkodjuk ki.

Egészségügyi és szociális alapellátás
Az egészségügyi alapellátáson túl plusz szolgáltatások beindítását
tervezzük a 2007. évben. Kéthetente helybe jön a vérvétel, hetente 4
órában gyermek szakorvos rendel, hetente 3 órában reumatológiai
szakrendelés, hetente 7 órában fizikoterápiás kezelés és tervezzük
helyi fogászati rendelés elindítását. 
Ezeknek a többletköltsége mintegy 3 500 000 Ft évente, valamint
egyszeri 5 millió Ft-os eszközberuházás, amit a körjegyzőség plusz
normatívájából kívánunk kompenzálni. 
Étkeztetés, házi segítségnyújtás jelenleg is van a településen, 

családsegítő szolgálat a kistérség működtetésében, amelynek a 
fejlesztése 2009-ben lesz aktuális, amikor a település lélekszáma 

meghaladja  a  2000  főt.  A volt  orvosi  rendelőben  képzeljük  el
ennek  a  helyiségét,  aminek  átalakítására  pályázati  pénzeszközt
szeretnénk nyerni.

Közvilágítás
Iszkaszentgyörgy közvilágítása elavult, cseréjére CÉDE pályázatot
nyújtunk be.

A  közvilágítás  bővítését  korszerű  lámpatestekkel  fokozatosan
kívánjuk megoldani, évente mintegy 20 modern lámpatesttel bővítve
a  közvilágítási  rendszert.  Így  ez  a  lassú,  de  fokozatos  fejlesztés
kigazdálkodása nem jelent nehézséget a költségvetésnél, ugyanakkor
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fokozatosan javul a közvilágítás és így a közbiztonság helyzete. 

Helyi közutak és köztemető fenntartása
Iszkaszentgyörgy több mint 90%-ban aszfaltozott utakkal bír, a
temetőben  pedig  kijelölt  szemétlerakó  helyek,  víznyerő  helyek  és

ravatalozó van.
A következő években pályázati forrásból szeretnénk fokozatosan
javítani útjainkat, járdáinkat és új járdákat építeni, a temetőhöz
vezető utat szilárd burkolattal ellátni.

Nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogainak
érvényesülése
Iszkaszentgyörgyön  a  2001.  évi  népszámlálás  során  az  1723
lakosból 13 vallotta magát valamely hazai kisebbség tagjának: 1
cigány, 3 lengyel, 3 német, 3 román, 1 szerb és 2 ukrán.
Kisebbségi  önkormányzat  nincs,  az  önkormányzatnak  van  1
romániai  testvértelepülése  és  tervezzük  egy  német  településsel  a
kapcsolatfelvételt,  ezáltal  is  nagyobb  figyelmet  szentelve  a  népek
közötti barátságra. 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata minden erejével az Iszkaszentgyörgyön élők jobb boldogulásán munkálkodik.
Hisszük, hogy ezt a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, így ezzel a felelősséggel kívánunk munkálkodni!

Gáll Attila
polgármester 

Iszkaszentgyörgy, 2007. 

Amint a fentiekből kiderül, Testületünk nagy terveket dédelgetett és bátor vállalásokat tett és nagy örömömre szolgál,
hogy ezeket nagyrészt sikerült is megvalósítani. Sajnos, nem sikerült áttörést elérni a Kastély vagyonkezelői joga,
hasznosítása, az iskola esetleges kiváltása kapcsán, de bízzunk abban, hogy erőfeszítéseink nem bizonyulnak
hiábavalónak és az új kormánynál beszámítják többéves erőfeszítéseinket.
Nem sikerült szélerőművet telepíteni, mert a szélenergia-kvóta egy szűk politikai-gazdasági csoport kezében volt és így
az országban szinte sehol nem épülhettek szélerőművek az utóbbi 4 évben.
Nem sikerült befektetőket találni a Duzzogó melletti területre a tulajdonosnak, mert a gazdasági válság elsöpörte az
olcsó hitel lehetőségét, így nem kerülhetett kialakításra szabadidőközpont.
Voltak azonban olyan feladataink, amelyeket menet közben vállaltunk és teljesítettünk:

• óvodai konyha korszerűsítése és bővítése
• óvodai konyhán új munkahely létesítése
• az általános iskolások és az idősek szociális ellátásában résztvevők részére tartalmas, jó minőségű ebéd

biztosítása
• szociális területen falubusz szolgálatba állítása, ami nem csak időseket, betegeket szállít orvoshoz, SZTK-ba,

hanem gyerekeket, diákokat óvodába, iskolába, versenyekre, egyesületeket programjaik lebonyolításához…
• Privát út elején korlát építése a járda mellé
• Dózsa György utcai ivóvízvezeték átkötése
• újszerű tűzoltóautó

 --------------------------
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata áttekintette a 2007–2010. évi gazdasági ciklusprogramjának megvalósításáról
szóló előterjesztést, azt tudomásul veszi és elfogadja.

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében:

Gáll Attila
polgármester
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Az Iszkaszentgyörgyi Hírlap szerkesztősége minden polgármester és képviselő jelölt részére biztosított az újságban bemutatkozási lehetőséget. A
polgármester jelölteknek 1100, a képviselő jelölteknek 600 karakter (szóköz nélkül) állt a rendelkezésükre. Erről a lehetőségről valamennyi

jelöltet tájékoztattuk.
A bemutatkozás ezen formájával élő jelöltek írásait közöljük.

Polgármester jelöltek

Frankné Gőcze Zita

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!
Frankné Gőcze Zita vagyok, 22 éve élek a községben. Férjemmel, Frank József  kisteher-fuvarozóval
neveljük gyermekeinket, Nórát és Lillát. Sokan ismerik családunkat. 16 évig dolgoztam a helyi
polgármesteri hivatalban, tehát a közigazgatást és önkormányzatot teljes rendszerében ismerem,
átlátom. Tudom, hogyan működik, és azt is, hogyan kellene működnie. Ezért indulok
polgármesterként. Mivel nem tudok elképzelni más hivatást, csak a közigazgatást, kizárólag ilyen
végzettséget adó, ill. itt hasznosítható képzéseken vettem részt. (Közgazdasági érettségim,
államigazgatási diplomám, felsőfokú mérlegképes könyvelői oklevelem, közigazgatási alap- és
szakvizsgám van és számos egyéb közigazgatási, informatikai képzettségem). Immáron más
településen közel 3 éves vezetői tapasztalatot is szereztem, mely jó döntésnek bizonyult a másfajta

gyakorlat összevetése szempontjából. Programomat vázlatosan írásban eljuttatom minden családhoz, majd lakossági fórumon
szóban részletesen ismertetem. Hívatlanul nem fogok senkit otthonában, pihenőidejében zavarni ezzel. Megköszönöm a
biztatást és a hozzám eljuttatott ajánlószelvényeiket, amikkel megtiszteltek. EGYÜTT ISZKASZENTGYÖRGYÉRT! 

Gáll Attila

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!
8 éve lettem képviselő, 4 éve pedig polgármester.
Amint Önök is tapasztalhatják, 4 év kevés volt arra, hogy a megkezdett munkát befejezzük: utak,
járdák, kerítések, árkok, parkok építése, felújítása folyik jelenleg is a településen. Közbeszerzés alatt
van a posta mögötti kultúrház, tavasszal kezdenénk a grófi kripta mögötti kőbánya és a régi falusi
szeméttelep rekultivációját, szociális szolgáltató központ kialakítását, a régi sportöltöző felújítását.
Most várjuk az iskolai számítógépes pályázat eredményét és írjuk a pályázatot a Szabadság utcai árok
felújítására. 
A  fejlesztések  mellett  kiemelt  figyelmet  fordítottunk  az  elért  eredményeink  megőrzésére,  hogy
óvodánk,  iskolánk  a  szülők  elvárásainak,  az  egészségház,  művelődési  ház,  közösségi  tereink,  a

községháza pedig a lakosság elvárásainak megfeleljen. 
Az elmúlt  4 év sikeréhez nagyban hozzájárult  az  a kiegyensúlyozott  légkör,  ami a Képviselő testületben volt,  ezúton is
köszönöm munkájukat. 
Köszönöm az egyesületeknek és az aktív polgároknak, hogy községünk fejlődéséhez hozzájárultak.
Településfejlesztési tapasztalatommal, pályázatíró és bonyolító tudásommal, munkabírásommal és a megszerzett kapcsolati
tőkével Iszkaszentgyörgy fejlődését szeretném segíteni.
A folytatáshoz kérem az Önök támogatását!

Tisztelettel:
Gáll Attila
Független polgármester jelölt

Paskó János

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozó levelemmel kapcsolatban kérjem figyelmüket.
Paskó János, Petőfi u. 31. sz. alatti lakos vagyok, özvegy.
Érettségi után mint elektroműszerész dolgoztam Budapesten a Gamma Műveknél. Majd elvégeztem
a BME Villamosmérnöki Kar, Műszer-Automatikai Szakát és Villamosmérnök Oklevelet kaptam.
1975-től a DRV Irányítástechnikai üzemének vezetője voltam. 1988-ban Digitális Irányítástechnikai
Szakmérnöki Oklevelet szereztem.
Két gyermekem van, a nagyobbik fiam családos, unokám édesapja, székesfehérvári lakos. A kisebbik
fiú az Óbudai Egyetem Villamosmérnöki karának hallgatója, velem él.
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Munkám miatt kevesen ismernek. Feleségem Paskóné Sebők Zsuzsanna ismertebb volt, a Fejér Megyei Hírlap Kiadó Kft.-nél
dolgozott.
Kisebbik fiam az Iszkaszentgyörgyön járt általános iskolába. Feleségem nagyban segítette az iskola munkáját, részt vett a
kirándulások szervezésében és a kirándulásokon, segítette a nyári táborozások előkészítését és részt vett a táboroztatásokban.
1975 óta kísérem figyelemmel a település életét, mint a DRV-s, 1980 óta mint telek tulajdonos. 1987 óta vagyok
Iszkaszentgyörgyi lakos.

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!
Észrevételeimről és programomról külön tájékoztatást fogok adni, amelyet minden családhoz eljuttatok.

Tisztelettel:
Paskó János
Független polgármester jelölt

Képviselő jelöltek

Ampli Ferenc

Dr. Dobainé Vaszkó Lívia

Gál Diána

Gál Diána vagyok. Tősgyökeres iszkaszentgyörgyi lakos, édesanya, védőnő, képviselő.
A képviselő testület tagjaként az elmúlt 4 évben a lehetőségeket szem előtt tartva javaslatomra az
alábbi programok valósultak meg: Családi Napközi, óvodai tornaszoba és erre épülő mozgás (TSMT)
program, népegészségügyi program (méhnyakrák szűrés) támogatása.
Célom a már megvalósult programok fenntartása, továbbfejlesztése, azon tervek támogatása, melyek
a falu fejlődését tovább segítik. Feladatomnak érzem a lakosok egészségügyi és szociális igényeit a
testület elé tárni és megoldást keresni. A megvalósításhoz szükségem van az Önök támogatására és a
képviselő testület együttműködésére. 

Kavecz Attila

Célom képviselőként új alternatívákat nyújtása a közösségi élet megteremtéséhez. Az eddig elért
eredmények becsülendők, ám szükséges teret adni a közösség által felvetett hiányosságoknak,
alternatíváknak is. Ezáltal még többet elérhetünk, és szép lassan a fejlődés – szociális és
közösségi síkon is – gyökeret ver. Mindez lakossági összhang és kompromisszumok által
lehetséges. Ha ezt mindannyian tudatosítjuk magunkban, akkor rájövünk arra, hogy mi egy
összetartó sikeres település „receptje”. Úgy látom, a legnagyobb építő erő bennünk van, és nem
anyagi források kérdése. Az a fontos, hogy úton vagyunk, cselekszünk, és cselekvés alatt pedig
nem hőstettet, hanem nyílt tanulási folyamatot értek.

Kisné Szonn Ibolya

Tisztelt Iszkaszentgyörgyi Polgárok! Kedves Választók!
Ének-zene, történelem, közoktatási vezető szakos tanár vagyok, felsőfokú informatikusi és projekt
pénzügyi tervezés, menedzselés képzettséggel is rendelkezem. 
Pályámat 37 éve kezdtem, a helyi iskolában 20 éve tanítok.
Férjem Kis Károly. Két gyermekünk, 3 unokánk van.
Iskolaigazgatóként 5 éven keresztül időt, energiát nem sajnálva dolgoztam a helyi oktatásügyért,
gyerekekért. Pedagógiai munkám mellett pályázatokon közel 30 MFt támogatást nyertem
iskolafejlesztésre.
Szabadidőmben 8 évig szerkesztettem a helyi hírlapot, 11 évig az IKSZE elnöke voltam. 
Képviselőként 4 éve dolgozom a pénzügyi és kulturális bizottság tagjaként. 
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Köszönöm az eddigi bizalmat, és szeretném kérni további támogatásukat, hogy a következő 4 évben is szakmai hozzáértéssel,
tisztességgel képviselhessem közös ügyeinket.

Kisné Szonn Ibolya
Képviselő jelölt

Kovács Péter

Kovács Péter a nevem, az elmúlt 4 évben képviselőként dolgoztam.
Az ígéretek helyett beszéljenek a tények.
Az elmúlt ciklusban az alábbi fejlesztésekben vettem részt: óvoda felújítás, bővítés; kerékpárút
építés; 7 utca útburkolat felújítása; közvilágítás korszerűsítés; kastélypark mellett út-, járda- és
csomópontépítés; zártkerti utak portalanítása; körjegyzőség felújítása és akadálymentesítése;
tűzoltószertár felújítás, közpark építés, kisbusz beszerzése, gyűjtő utak felújítása. Beruházásokra
összesen 276 MFt-ot nyertünk pályázaton és 116 MFt önrészt fordítottunk. Elnyertünk további 153
MFt-ot, melyhez 27 MFt-ot kell biztosítanunk.
Szeretném tovább folytatni ezt a munkát, ezért kérem, szavazzanak rám október 3-án.

Lendvai Józsefné

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!

Szeretnék bemutatkozni. Lendvai József  Lászlóné vagyok, születésem óta Iszkaszentgyörgyön élek.
Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában tanultam majd tovább mentem a József  Attila Gimnázium
kihelyezett tagozatára, kereskedelmi szakirányra, majd postaforgalmi szakon végeztem, s így
kerültem a helyi postára, ahol már 31 éve dolgozom. Három gyermekem van, ők is a helyi iskolában
tanultak.
Tudom, mivel jár a képviselői munka, mert anno 8 évig megtiszteltek bizalmukkal. Szeretném
segíteni a helyi lakosok életkörülményeit, a fiatalok szórakozási lehetőségeit, és érdekemben áll az is,
hogy minden itt élőt értesítsek a faluban történtekről.

Köszönettel: Lendvai József  Lászlóné (Gyöngyi)

Muzs Tiborné

Tisztelt Falubeliek!

Muzs Tiborné Szigetvári Tünde Zsuzsanna vagyok, születésemtől a falu az otthonom. 2006-ban indultam önkormányzati
képviselőnek, és több képviselő lemondása után az Önök szavazatai alapján 2009 decemberében tettem le a képviselői esküt.
December óta a kulturális, valamint a szociális bizottság tagjaként igyekeztem segíteni, amiben csak tudok. Véleményem
akkor is vállalom, ha az ellenkezik a többi képviselőjével. Igyekszem minél alaposabban felkészülni a testületi ülésekre, hogy
döntésem az Önök, a helyi lakosok javát szolgálja.
Köszönöm a 4 évvel ezelőtti bizalmat, szavazatokat. Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal a választáson, hogy a megkezdett
munkát folytathassam.

Nagy Ágnes

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!

Nagy Ágnes vagyok. Az Önök jóvoltából az elmúlt 4 évben önkormányzati képviselőként
tevékenykedtem településünkért. Tanárként és képviselőként elsősorban a településünkön élő
gyerekek és fiatalok érdekeit, kulturális és szabadidős programok megvalósítását, a
természetvédelmet és a sportéletet tartottam szem előtt. A szociális és a kulturális bizottság tagjaként
igyekeztem lelkiismerettel kivenni a részemet a képviselő-testület munkájából. 
Ezúton köszönöm az elmúlt 4 évre szóló bizalmat, s egyúttal azt a támogatást is, amellyel lehetővé
tették számomra, hogy az idei önkormányzati választásokon képviselőjelöltként újra indulhassak. 
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Ódor Györgyné

Ódor Györgyné Budai Anna vagyok, 1955. december 3-án születtem Csókakőn. 1972 óta, 38 éve
élek Iszkaszentgyörgyön, itt alapítottunk családot a férjemmel, neveltük fel három lányunkat, és
indítottuk a nagybetűs életbe.

Láttam, látom a falu fejlődését, megtorpanását és az újra nagy erővel való szépülését, gyarapodását.
Szeretnék ebben nagyobb részt vállalni, az itt élő emberek érdekeit képviselni, és ha kell, „harcolni”
is érte.

Palkovics István

Palkovics István vagyok. A képviselő-testület leendő tagjaként az alábbiak megvalósítását szeretném
elősegíteni munkámmal.
Sportcsarnok építését; a sport nagyobb támogatását; iskolásoknak tanévkezdési támogatást; idősek
otthoni ellátásának bővítését; tűzoltóknak szertár és oktatóhelyiség egy épületben; a faluban a belvíz
elvezetés megoldása, vizes árkok kitisztítása, rendbetétele; Szabadság utcai árok teljes felújítása; a
helyi nyugdíjasklub nagyobb fokú anyagi támogatása; a kéttényezős vízdíj bevezetése, az olcsóbb
vízdíj érdekében.
Kérem, szavazatával támogasson elképzeléseim megvalósításában.

Paskó János

Tisztelt Választópolgárok!
Bemutatkozásomat megtekinthetik a polgármester jelöltek bemutatkozásánál.

Tisztelettel:
Paskó János
Független képviselő jelölt

Rakk Ambrusné

Rakk Ambrusné Évának hívnak. 12 éve lakom Iszkaszentgyörgyön. A Havasi Gyopár Nyugdíjas
Klub vezetőjeként tevékenykedem a településen 2002 óta. Ezalatt az idő alatt a nyugdíjas klub
többszörös kategória-díjas a „KI MIT TUD”-on elért eredményei alapján, és számos nívós
rendezvényen megfordultunk már. Ezen kívül rendszeresen részt veszek a község közéleti
tevékenységében. Mint képviselőjelölt, célom most is az, hogy részt vehessek a falu fejlesztésével,
szépítésével kapcsolatos munkákban, az emberek gondjainak megoldásában, segíthessek a
rászorultakon. Ezúton is szeretném kérni az Önök szíves támogatását ebben, amit előre is tisztelettel
megköszönök.
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Sajgó Sándor

Sajgó Sándor József  vagyok, Informatikai Mérnök végzettségem van, Székesfehérváron dolgozom.
10 éve költöztünk feleségemmel és lányaimmal Iszkaszentgyörgyre. Már a kezdetektől fogva
bekapcsolódtunk a falu életébe. Részt vettünk az önkormányzat illetve az iskola által szervezett
különböző kulturális programokon, ünnepeken és kiállításokon, ahol az egész család
bemutatkozhatott. Feleségem a Háziipari műhely tagja lett, a lányaim alkotásait többször is
megtekinthették a Szent György napi kiállításokon. Azért jelentkeztem képviselőjelöltnek, mert
szeretném még jobban erősíteni, fejleszteni, szorosabbá fűzni községünk és a közvetlen
lakókörnyezetem, a Márványkert kapcsolatát.

Tóth Károly

Tisztelt Iszkaszentgyörgyiek!
Tóth Károly vagyok 50 éves. 1980 óta élek a faluban. Gépésztechnikus végzettséggel rendelkezem,
de 2000 óta méhészkedéssel és növénytermesztéssel foglalkozom. Feleségem Tóthné Lázár Csilla,
óvónő a helyi óvodában. Három fiam van, Balázs informatikus mérnök, Gábor környezetmérnök,
András gépészmérnök hallgató. 
Célok, tervek:
– Élhetőbb, vonzóbb falu kialakítása valamint a helyi fiatalok letelepedésének, megélhetésének
elősegítése
– A falu infrastruktúrájának továbbfejlesztése, hogy az ismert és elismert legyen.
– Fásítási program megszervezése, lebonyolítása Iszkaszentgyörgy „felvirágoztatása”

Ha megnyertem tetszését, kérem, szavazzon Rám.

Tisztelettel:
Tóth Károly 
Független képviselőjelölt

Winkle Andor

A következő témakörökben egy-egy mondatot emelek ki a szűk tartalom miatt, a többi a hirdető
táblán olvasható.
Adó Lakossági kommunális adó mérséklése
Munkahely Önkormányzati közmunkaprogram
Közlekedés Buszmenetrend újragondolása
Közbiztonság Mezőőrség, civil őrség szervezése
Turizmus Duzzogó helyreállítása, vadaspark kialakítása
Egészségügy Orvosi lakás megtartása
Szociális     ellátás   Önkormányzati tűzifa program
Oktatás Többnyelvű oktatás elősegítése

Sport Egyesületek, szakosztályok, fogathajtás támogatása
Kultúra Közösségépítő programok
Energia Vízdíjcsökkentés önkormányzati tulajdonrészből, termálvíz hasznosítás
Egyéb Zártkertek felzárkóztatása, buszforduló a Kőbányánál

A jelöltek bemutatkozásukat önszántukból és saját belátásuk szerint tették. A bemutatkozó szövegekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal.
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