2011. április

Ez a hónap más, mint a többi
Szeszélyes áprilisunk van. Szeles, változékony, hol ingujjra lehet vetkőzni, hol vissza kell venni a nagykabátot. De hát
ezért április. Nekünk, szentgyörgyieknek viszont az április Szent György hava, azaz számunkra az ünnepi készülődést
jelenti. Ünnepi készülődést a falunapra és az idei esztendőben lévén április 24. éppen húsvétvasárnap, készülődést a
húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére.
Ismét lesznek külföldi vendégeink a falunapokon: 16
német Pappenheimből, 14 francia Craonból, 9 romániai
Gyaluból, 8 finn Savukoskiból és 2 angol a francia
testvértelepülésünk
angol
partnertelepüléséről,
Okehamptonból.
Vendégeink egy konferenciára érkeznek, amelyet az
Európai Unió egyik pályázata révén sikerül megrendezni
Iszkaszentgyörgyön, majd Savukoskiban és Craonban. A
pályázat címe: A krízissel szemben együtt cselekedjünk.
Az iszkaszentgyörgyi téma a szociális és munkaügyi
helyzet településeinken, az EU országaiban. A 3
helyszínes pályázat megvalósítására 71.127 eurót nyertünk

az „Európa a polgárokért” program kiírásán. A
konferencia túl azon, hogy szakmai többletet nyújt az
abban résztvevőknek, lehetőséget ad arra is, hogy
elmélyítsük a partnertelepüléseinkkel a kapcsolatainkat.
Lehetőséget biztosít a kapcsolatunk aktív megélésére és
hozzájárul ahhoz, hogy amikor a vendégeink következnek
a vendéglátással, viszonozzák a magyar vendégszeretetet.
Erre pedig hamarosan sor kerül, hiszen májusban 34
néptáncos fiatal, 7 fő a Havasi Gyopár Nyugdíjas Klubból
és néhány önkormányzati képviselő – szintén pályázati
támogatással – francia testvértelepülésünkre, Craonba
utazik, hogy ott egy európai fesztiválon képviselje a
magyar színeket.

A Szent György Napok programja azonban nekünk, magunknak lett
összeállítva. Igyekeztünk minden korosztályt szem előtt tartva úgy
összeállítani a programot, hogy azon mindenki találjon kedvére való műsort,
alkalmat, lehetőséget kikapcsolódásra, ünneplésre. Kérem, tisztelje meg
jelenlétével a Szent György Napokat, legyen ünnep az Ön számára is ez az
alkalom és őszinte szívből kívánom, hogy érezze jól magát!
Külön figyelmükbe ajánlom a szombat esti finn zenekar koncertjét. A
Viskurit zenekar 16 vonós zenészből álló együttes, akik zenéjükkel
felejthetetlen élményt nyújtanak majd a nézőközönségnek. A jótékonysági
koncertjükből befolyt összeggel az „Általános Iskoláért Alapítvány” valamint
a helyi tehetséges fiatalokat támogatják.
A Szent György Napok részletes programját a 8. oldalon olvashatják.

Gáll Attila polgármester
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Pályázati híreink
Több pályázat kapcsán is érdeklődnek a település lakói, ezért az
ezekkel kapcsolatos információkat szeretném itt megosztani:

Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP)
Kerékpárutas pályázat KDOP-4.2.2-09-2009-0007.
Az elnyert 141.595.847 Ft-os támogatási projektet
Székesfehérvár városával közösen fogjuk megvalósítani
(Iszkaszentgyörgy önrésze 7,5 MFt). A közeljövőben kerül
kiírásra a közbeszerzés. Ha a közbeszerzés érvényes és
eredményes lesz, úgy 2011-ben elkészülhet az Aligvári zártkert
és a műút közötti szakasz, valamint a Gaja patak hídja és a Shell
kút közötti rész.
A székesfehérvári, Iszkaszentgyörgyi úti csatorna-beruházás
miatt a lovardától a 8-as útig 2012-ben készül el a pályaszakasz.

alatti épület felújítása és bővítése történik meg. A megújult
épületben kialakításra kerül a Közösségi Tér (melynek része az
e-Magyarország pont), az új Könyvtár, üzlethelyiség, egyesületi
iroda; megtartásra kerül a Posta és a Gyógyszertár. Jelenleg
zajlik a közbeszerzési eljárás.
A másik pályázat a Leader fejezet, Civil szervezetek fejlesztése
célterületen a Sportegyesület által elnyert Régi Sportöltöző
felújítása. A munkálatokat április végén fejezzük be. A
pályázaton elnyert bruttó 8 millió Ft-os támogatás
utófinanszírozott. Szomorú tapasztalataink vannak a kifizetések
kapcsán: mondvacsinált okokkal az MVH húzza a támogatás
átutalását.

Mikrotérségi szociális alapszolgáltatási központ
KDOP-5.2.2/A-09-2009-0004.
A pályázat gesztora a Székesfehérvári Kistérség (pályázati
támogatás: 50.000.000 Ft). A Kistérség új vezetősége új
alapokra kívánja helyezni a kistérségi együttműködést és ezért
egy megállapodást kell kötnünk a Kistérséggel ahhoz, hogy
elháruljon az akadály a pályázat megvalósítása elől. Az
Önkormányzatunknak feltett szándéka, hogy ezt a pályázatot
megvalósítsa, de a Kistérségnél ez a pályázat nem élvez
prioritást. Emiatt késik a pályázat megvalósítása, de nagyon
bízom benne, hogy nem kell lemondanunk a már elnyert
pályázati pénzről (Iszkaszentgyörgy önrésze: 5,5 Mft).

Belvizes pályázat
A tavaly kiírt belvíz elvezetési pályázaton forráshiány miatt nem
részesültünk támogatásban. Az új pályázati kiírás jelenleg van a
társadalmi vita szakaszában és nem sokára kiírásra kerül. Ezzel
párhuzamosan a pályázati dokumentációhoz készül a település
vízrendezési terve, ami alapján ismét támogatási kérelmet
nyújtunk be a KDOP-4.1.1/E-11. Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati kiírásra.

Társadalmi Operatív Program (TIOP)

A sportöltöző ünnepélyes átadására június 18-án kerül sor.
A harmadik pályázat az Önkormányzat pályázata a grófi kripta
mögötti Kőszínház megépítésére, a Leader fejezet
Rendezvények, szabadidős programok infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése célterületen. Az elmúlt időszakban
felszámoltuk a szeméttelepet, tereprendezési munkákat
végeztünk és gőzerővel folyik a munka, hogy a Szent György
Napok keretén belül 2011. április 24-én átadhassuk a
nagyközönségnek. A kőszínház színpadát a helyi néptáncosaink
fogják felavatni, tisztelettel hívunk és várunk mindenkit
vasárnap 15 óra 30 percre a Kőszínházhoz.

Iskolai informatikai rendszer fejlesztése
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0873
A TIOP keretén belül még 2008-ban nyertük el a pályázatot,
mely 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott. Az eredeti
kiírás szerinti központi közbeszerzés több körben is
eredménytelen lett, ezért a már elnyert pályázatunkra ismételten
pályáznunk kellett.
A második kört is sikeresen teljesítettük, így 4.905.000 Ft-ot
nyertünk az iskolai informatikai rendszer fejlesztésére. Jelenleg
zajlik az eszközök (8 db iskolai munkaállomás, 1 db szerver
csomag, 7 db SNI csomag) beszerzésének előkészítése.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (UMVP)
Az UMVP pályázatai között településünk 3 pályázattal is
érintett jelenleg:
A legnagyobb ezek közül az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér (IKSZT) kialakítása, melynek során a Rákóczi utca 2. sz.

Az eső is hátráltatja a munkákat a színpad építésénél.
Az Új Széchenyi Terves pályázati programokból a
közintézményeknél az energetika, a víztakarékosság és a
hulladékkezelés fejlesztésének területeken kívánunk beadni
pályázatokat a közeljövőben.
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Híreink
Polgári védelmi gyakorlat

Minősítő övvizsga a karatésoknak

2011. április elsején Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Fejér
Megyei Polgári Védelmi Egyesülettel közösen polgári védelmi
gyakorlatot tartott. A gyakorlatot pályázati pénzből 300 000
Forinttal támogatta a Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület.
A gyakorlat során sikerült a Szabadság utcai árkot teljes
hosszában kitakarítani, 2 sérült átereszt helyreállítani, valamint a
településen található átereszek kitisztítását és az utak takarítását
elvégezni. Az akció keretében sor került a grófi kripta és a
magtár melletti területek takarítására. Az akciót az általános
iskola 7-8. osztályos tanulói, Szabadság utcai és más utcákból
önkéntesek, valamint a tűzoltó, polgárőr és természetvédő
egyesületünk tagjai támogatták.
Minden résztvevőnek és támogatónak köszönjük a segítségét!

A Pagoda Sport Egyesület Kyokushin Karate csoportja ismét
egy komoly megmérettetés előtt áll. 2011. április 17-én
Székesfehérváron minősítő övvizsgán kell megmutatniuk
jelenlegi felkészültségüket. Az 1 éve működő gyerekcsoport az
idei Szent György Napokon belül, pontosan április 23-án 15.30kor bemutatót tart a helyi Művelődési Házban, melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt, a jövőbeli új tagokat is.
Az Egyesület folyamatosan felvételt hirdet minden korosztály
részére 8 éves kortól 99 éves korig két csoportban.
Jelentkezni a bemutató napján (2011. április 23-án),
illetve az edzések napjain, minden kedden (17.3019.30), csütörtökön (17.00-19.00).
Ha szeretsz sportolni, vagy egyszerűen csak
mozogni vágysz, itt a helyed közöttünk.
„A Kyokushin Karate művészetének végső célja nem a
győzelem vagy a vereség, hanem a benne résztvevők
jellemének tökéletesítése.” Mas. Oyama

XVIII. Fejér Megyei Kor-társ Nyugdíjas Ki-Mit-Tud
2011. február 27-én Székesfehérváron a Szabadművelődés
Házában rendezték meg idén a Nyugdíjas Ki-Mit-Tudot, ahol
szerepelt a Havasi Gyopár Nyugdíjas Klub is. Négy
műsorszámot adtak elő. Kovács László és neje, Katika Demjén
Ferenc Honfoglalás című dalét énekelték el. Egyed Lajosné Ani
néni Szenes Iván dalaiból válogatott egy csokorral. A népdalkör
fövelypusztai népdalcsokorral szórakoztatta a közönséget. A
férfikórus fehérvári katonadalokat szólaltatott meg, ami nagyon
nagy sikert aratott a közönség és a zsűri előtt is. Minden egyes
fellépőt oklevéllel jutalmazott meg a zsűri. Kategória díjat
kapott a Népdalkör és a Férfikórus. A legjobbak március 20-án
a Gálán is felléphettek, ami a Vörösmarty Színházban volt
megtartva. További sok sikert a Nyugdíjas Klubnak
Franek Mónika
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ITKE hírek
Közösségi parképítés, falutakarítás, falumúzeum takarítás
szerepel
az
Iszkaszentgyörgyi
Természetés
Környezetvédő Egyesület, valamint az IszKaland ifjúsági
csoport tavaszi programjai között.
Az Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő
Egyesület a Tájsebészet program keretében április 1-jén
az általános iskola 7. és 8. osztályával közösen a katolikus
templom és az április 24-én átadásra kerülő Kőszínház
környékét takarították. A lelkes csapat több zsák szemetet
gyűjtött össze a területről bízva abban, hogy munkájukkal
felhívják a figyelmet arra, hogy óvni kell a környezetünket,
és meg kell szüntetni az illegális szemétlerakást.

Az egyesület IszKaland ifjúsági csoportja a Demokratikus
Ifjúságért Alapítvány által kiírt pályázaton támogatást
nyert arra, hogy az önkormányzat által falumúzeumnak
vásárolt épület felújításában segítsen. Így a fiatalok április
9-én meg is kezdték a munkát, lepókhálózták a régi épület
szobáit, megtisztították az ablakokat, összegyűjtötték az
udvaron lévő szemetet. A munkát tovább folytatják április
16-án is, amikor felújítják a ház kerítését, lefestik az
ablakokat, és virágokkal díszítik az udvart. Az április 16-ai
program az Önkéntes Fiatalok Napjához is kapcsolódik,
amikor szerte a világon fiatalok vállalnak közösségi
munkát.

Az Ökotárs Alapítvány és a MOL Zrt. támogatásával az
ITKE a település lelkes önkénteseivel összefogva
közösségi park építésébe kezdett a Márványkert
településrész szomszédságában. A parképítés során
különböző növényeket (fákat, cserjéket, virágokat)
ültetünk, illetve olyan pihenőállomásokat alakítunk ki,

hogy azok mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek
kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. A
pihenőhely elkészültéig minden önkéntes munkára, segítő
kézre szükségünk van. A közösségi alkalmakról
tájékoztatunk a honlapunkon – www.itke.hu –,
szórólapokon. A közösségi park átadását május 29-re,
gyereknapra tervezi az egyesületünk.
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Óvodai hírek
Farsang
Az idei óvodai farsangi bál és mesedélután jól sikerült. A
gyerekek örömmel nézték a felnőttek mese előadását. A
meglepetésként fellépő táncosok műsorát minden vendég
szívesen nézte, majd a gyerekek együtt táncolhattak velük.
Az óvónők által vezetett játékokban a kisebb és nagyobb
gyerekek többször is szívesen vettek részt. A tombolán
sok ajándékot nyerhettek a gyerekek, fődíjként pedig
Pálné Andrea gyönyörű tortáját kaphatta meg a szerencsés
nyertes. Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők
tombola-felajánlásait. A vásáron minden elkelt, az óvónők
és a dajka nénik munkái az idén kelendőek voltak. A
farsangon befolyt összeget, nagy örömünkre a nyári
veszprémi állatkerti kirándulásra fogjuk fordítani.
Köszönjük!

Zeneovi
Különleges délelőtt fogadta március 24-én a gyerekeket. A
zeneovi kedves tanítója látogatott el óvodánkba, több
érdekes hangszerrel, dallal ismertette meg a gyerekeket.
Mindnyájan örömmel énekeltük a kedves dalokat. Ilyen
program most volt először az óvodánkban, reméljük nem
utoljára.
Köszönjük, hogy ingyen, ilyen tartalmas élményt
kaphattunk.

Vuk-torna
A Vuk-torna nagy sikert arat óvodánkban, melyet minden
szerdán délután 16 órától Orosz Zsuzsanna
gyógytestnevelő pedagógus tart az erre jelentkező
gyerekek részére. A torna ára alkalmanként 600 Ft.

Könyvbemutató
Március 25-én délelőtt könyvbemutató tartott
óvodánkban
Németh
Éva:
„Estikék”
című
verseskönyvéről. A könyvben aranyos verseket

olvashatunk, melynek gyönyörű illusztrációit Dombi
Veronika festőművész készítette. A gyerekek nagy
örömmel hallgatták az írónő verseit és keletkezésének
körülményeit. A könyv iránt érdeklődni lehet az
óvodában. Köszönjük ezt a szép délelőttöt!

Vackor napok
Az egyik legfontosabb óvodai programjaink közé tartozik
a Vackor napok, melyet április 18-21-ig tartunk
óvodánkban.
Programok:
• április 18. Hétfő: Vackorbáb készítés, óvónők
bábozása
• április 19. Kedd: Arcfestés, lufi hajtogatás
• április 20. Szerda: Nyílt nap a húsvét keretében,
melyen a szülők és gyermekeik együtt
készíthetnek húsvéti apró tárgyakat.
• április 21. Csütörtök: Sok-sok játék, az IszKaland
fiataljaival együtt kókuszgolyó készítése, majd
közös fogmosás fogunk megőrzése érdekében.
14 órától Vackor óvoda névadó ünnepsége,
később udvari programok.

Anyák napja, ballagás
A kis és középső csoportosok anyák napi és évzáró
műsorát május 10-én és 11-én tartjuk.
A nagycsoportosok anyák napi ünnepélye május 12-én
lesz. A nagycsoportosok ballagását május 28-án
szombaton 9 órától tartjuk.
Az óvodások veszprémi kirándulását az időjárás
függvényében június első hetére tervezzük.

Az óvoda nyári zárva tartása
Az óvoda június 30-tól augusztus 8-ig zárva tart. Július 1jén óvodánkban nevelés nélküli munkanapot tartunk. Az
első nyitási nap augusztus 8. (Hétfő)
Tajti Bálintné

Kedves Szülők! Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, hogy 2010-ben adójuk 1 %-ával támogatták az Iszkaszentgyörgyi Óvodásokért Alapítványt.
Támogatási összeg: 254. 963 Ft.
A befolyt összegből az óvodások nyári kirándulását támogatjuk, valamint a nagycsoportosok úszás oktatásának
útiköltségét finanszíroztuk.
Az alapítvány számlaszáma: 18499601-1-07
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
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Iskolai hírek
Egy huszár az irodalomórán?
Rendkívüli irodalomórán vehettek részt március 10-én a 2.
osztályos diákok. Nemzeti ünnepünk apropóján látogatott el
osztályunkba Ampli Ferenc a Fehérvári Huszárok parancsnoka.

A gyerekek már napok óta izgatottan várták ezt a napot, vajon
mi lesz a várva várt meglepetés? Nagy örömmel fogadták a falu
huszárát, aki sok érdekes dologgal tartotta fenn a tanulók
figyelmét. Bemutatta a huszárok öltözékét, beszélt a harcokról,
a pákozdi csatáról és munkájuk érdekességeiről. A gyerekek
kipróbálhatták a katonák menetelését, majd egyenként
felpróbálhatták a mentét, a csákót, és forgathatták a szablyát. A
diákok maguk által készített origami-huszárral búcsúztak Feri
bácsitól, aki emlékezetessé tette számukra ezt a napot.
Ezúton is köszönjük Feri bácsinak!

kódexlap motívumait felhasználva
miniatúrával díszített oklevelet.

tervezünk

iniciáléval,

A második félévtől egy helytörténeti gyűjtemény létrehozásához
szeretnénk felkutatni a még fellelhető régi használati
eszközöket, szerszámokat, melyek az önellátásra berendezkedett
falusi háztartásokban nélkülözhetetlenek voltak. Szeretnénk, ha
egy kétosztatú parasztház konyhájának minden felszerelését,
edényeit, a vizes lócától a kenyérdagasztáshoz, sütéshez, a
vajköpüléstől az aludttejtároláshoz, lekvár eltevéshez, vagy
borkínáláshoz
szükséges
eszközöket,
lábosokat,
cserépedényeket, a szobai berendezéseket, a szentsarok kellékeit
össze tudnánk gyűjteni. A gyűjtéssel, rendszerezéssel szeretnénk
hozzájárulni egy Helytörténeti Múzeum létrehozásához. Kérjük,
akik ehhez segítséget tudnak nyújtani, jelezzék ezt az iskolában.

Hírcsokor az alsó tagozatból
Márciusban az alsósok több tanórán kívüli eseményen is részt
vettek.
A 2., 3. és 4. osztályosok közül az olvasást kedvelő gyerekek
megírták a szövegértés versenyt.
Minden osztályba ellátogatott Csontos Péter rendőr, hogy
izgalmas témákról beszélgessen a diákokkal.
Legnagyobb
érdeklődéssel
a
kidobóversenyt
várták
tanítványaink. Mindenki szívesen szerepelt a játékban és
tanulóink kellemesen elfáradva várták a versengés utáni
eredményhirdetést.
Tanító nénik

Honismeret másként
Második éve működik iskolánkban a Hon- és népismeret,
tárgyalkotó ősi kultúra szakkör.
A heti egy órás foglalkozásokon különböző korokban készült
eszközök, ékszerek, ruhaviseletek, címerek, kódexek kutatásával
foglalkozunk. A szakkörösök nem csak elolvassák, hanem saját
maguk el is készítik egy-egy kiválasztott darab másolatát. A
2010-es Szent György Napokon, látható volt a földszinti kiállító
teremben a Szent Korona mása, és három honfoglalás kori női
főkötő. A főkötőket László Gyula történész, őstörténet kutató
könyvében megjelent illusztrációi alapján készítettük el. Ezek
mellett fibulák, övcsatminták is készültek, amelyeket
rézlemezből formáztak, pontoztak az ügyes kezű diákok. Az
idei évben merített papírt készítettünk címer alapnak és II.
Rákóczi Ferenc, illetve a Rákóczi család címereit
tanulmányoztuk, és készítettük el. A címerek mellett, korabeli

Kisné Szonn Ibolya szakkörvezető

Tisztelt Szülők, Adományozók!
„Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért” alapítvány
köszönettel fogadja az adózók, a személyi jövedelemadó 1%áról szóló felajánlásait. Az erről rendelkező, az adóbevalláshoz
mellékelt nyilatkozatban az alapítvány előbb említett pontos
nevét, illetve adószámát kell feltüntetni. A rendelkező
nyilatkozatot az adóbevallási csomagban kell elhelyezni, vagy
saját munkáltatójához az általuk megadott időpontig benyújtani
névvel, címmel és adóazonosítóval ellátott, lezárt borítékban.
Az alapítvány adószáma: 18501025-1-07
Kérem, ajánlja föl adója 1 %- át az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola javára!
Az iskola valamennyi diákja nevében köszönjük nemes lelkű
felajánlását!
Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak az előző
évi adományaikat.
Tisztelettel:
az Alapítvány Kuratóriuma
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Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában 1996/97-es tanév
óta folyik zeneiskolai rendszerű hangszeres zeneoktatás.
A kép az idei növendékhangversenyen készült.

Iskolai versenyeredmények
Vetélkedő a Gellért-hegyen
2011. április 2-án Budapesten a Gellért-hegyen rendezték
meg a „Medve” matematika csapatvetélkedőt. Iskolánkból
„Medvebocs” (5-6. osztályosok) kategóriában vettünk
részt. Csapatunk tagjai Galántha Endre, Czikai Dóra és
Pallai Miklós. A vetélkedő nem volt szokványos, a
Citadella alatti nagy területű parkban 24 állomás volt, és
minden állomáson más-más feladatot kaptunk. A verseny
5 órán keresztül tartott, és mivel időre ment, a végére jól
kifáradtunk a sok futkározásban. Jól éreztük magunkat.
Köszönjük az „Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért”
Alapítványnak az utazásban való segítségét és Kissné
Szalai Ágnes matematika tanárnőnek a kísérést.
Czikai Dóra 6. osztályos tanuló

jutásért. Az iszkaszentgyörgyiek remekül helyt álltak és
ennek eredményeként a Hangok a kastélyból csapat II.
helyezést elérve továbbjutott az országos döntőbe. Az I.
helyezést pontazonossággal, megosztva a Tóparti
Gimnázium Allegro és a Móri Radnóti Miklós Általános
Iskola Összhang, II. az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
Hangok a kastélyból, III. helyezést a székesfehérvári
Kossuth Lajos Általános Iskola Music Boys csapata nyerte
el.

A II. helyezett Hangok a kastélyból csapat tagjai: Fehér
Anett 7., Nagy Petra 7., Szántó Kamilla 7.osztályos
tanulók.
A Szentgyörgyi Trúbadúrok csapat néhány ponttal kapott
kevesebbet, IV. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Brunszcfik Alexandra 8., Dobai Lívia 7.,
Kiss Violetta 7. osztályos tanulók.

Országos döntőbe jutottunk!
2011. március 25-én, Székesfehérváron került
megrendezésre a Humánerőforrás Minisztérium kormány
rendelete alapján, a Nemzeti Tehetségprogram és az
Oktatásért Közalapítvány támogatásával meghirdetett I.
Országos Komplex Ének-zene Műveltségi Verseny
Közép-dunántúli Régiós versenye. A versenyre az
általános iskolák és gimnáziumok 7-8. évfolyamos 3 fős
diák csapatai nevezhettek.
Iskolánkból 2 csapat nevezett a versenyre, és az első és a
második levelező forduló eredményei alapján megyei 3. és
4. helyezettként jutottak a közép-dunántúli döntőbe. A
döntőben 11 csapat versengett az országos fordulóba

Kisné Szonn Ibolya
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SZENT GYÖRGY NAPOK, 2011. ÁPRILIS 23-25.
2011. április 23. szombat

20:00 Sahira Hastánccsoport bemutató
21:00 J.A.M. zenekar koncertje

Kastély

10:00 Szent György Napok hivatalos megnyitója
2011. április 24. vasárnap

Megnyitja: Gáll Attila polgármester

Katolikus templom

Kiállítások megnyitója

9:30 Húsvéti ünnepi szentmise

Fellép a Havasi Gyopár Nyugdíjasklub

10:00 Jurta állítás

Kőszínház

11:00 Huszárbemutató

15:00 Kőszínház hivatalos átadása

11:00 ITKE sátor, GAJA Egyesület környezetvédelmi sátra
(víz és föld vizsgálat, energiahatékonyság bemutatóeszközök)

Faültetés a 2010-ben született gyermekeknek
Fellép: Havasi Gyopár Nyugdíjasklub és barátai

11:00-14:00 Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében

15:30 Néptánc bemutató a Kőszínházban

12:00-15:00 Kézműves foglalkozások a Vörös teraszon

(Rossz idő esetén 15:45-kor a Művelődési Házban)

12:00 Szabadtéri zene

Kastély

17:30 Sajgó Anikó és barátai zenés műsora (operett, musical

(Árkádia, Passz, megzenésített versek)

dalok és közkedvelt slágerek)

12:00 Kiállítások bemutatója a jurtában
13:30 Könyvbemutató
Németh Gyula: Az iszkaszentgyörgyi református iskola és
gyülekezet története

14:00 Harci íjászbemutató

18:00 100 Ft-os Faluvacsora (sült kolbász)
19:00 Vasárnap esti zumba láz Zsuval és Évivel
20:00 Tábortűz
20:30 Kudumba törzsi dob show
21:30 Húsvéti bál az Avanti zenekarral

15:00 Íjászoktatás

Sportpálya

15:00 Cukrászda nagyanyáink süteményeivel

9:00 Szent György Napi kispályás labdarúgó bajnokság a helyi
Sportegyesület szervezésében.
15:00 Ifjúsági labdarúgó mérkőzés

15:00 Játszóház
(helyi óvoda, családsegítők)

17:00 Felnőtt labdarúgó mérkőzés

15:30 Karate bemutató

Iszkaszentgyörgy-Tordas

15:30 Házas-páros petanque az IKSZE szervezésében
16:00 Lepénysütés és kóstoltatás

2011. április 25. hétfő

16:00-17:30 Nemzetközi konferencia a gazdasági válságról
16:30 Kutyasport Tréningcenter bemutatója

Kossuth tér

14:00 Nyuszifutás a Kastély udvarából indulva

17:30 Finn zenekar jótékonysági koncertje

14:30 Húsvéti tojáskeresés és kézműves játszóház

19:00 Megadance székesfehérvári musical tánccsoport
A programváltozás joga fenntartva!
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 2011 júniusában jelenik meg. Május 22-ig várjuk a cikkeket, írásokat, híreket ehhez a számhoz.
Írásaikat leadhatják az e-Magyarország Ponton, vagy elküldhetik az iszkaszentgyorgy@gmail.com villámposta címre.

