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SZENTGYÖRGYI NAPOK - MEZŐFÖLDI MAJÁLIS
2015. április 24 - április 30.

A hagyományokhoz hűen az idei évben is megrendezésre kerül a
Szentgyörgyi Napok - Mezőföldi Majális programsorozat,
amely egy egész héten át színes és érdekes programokkal várja
a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Röviden a programokról:

201 4. április 24. 1 9.00
Zenés est a Riviera Cafe-val, Bíró Krisztinával és Boldog Ádám-
mal a művelődési házban. Az estre előzetesen kellett jelentkezni
a korlátozott helyek miatt, azonban a SzentgyörgyTV segít-
ségével senki nem marad le a hamisítatlan jazz dallamokról.

201 4. április 25. 1 0.00
Anyáknapi játszóház a könyvtárban.

201 4. április 25. 1 9.00
Kabaré est a MASZK előadásában a művelődési házban. A
szokásokhoz híven szem nem marad szárazon...természetesen a
jókedvtől! Mindenkit szeretettel várunk egy vidám estére!

201 4. április 26. 1 4.00
Népi mesterségek bemutató napja a művelődési házban.
Ingyenesen kipróbálható népi mesterségek (gyöngyfűzés,
agyagozás, szövés), valamint a tájháznál sült finom langalló vár
mindenkit.

201 4. április 27. 1 6.00
Szavalóversennyel emlékezünk József Attila születésének 110.
évfordulójára a könyvtárban.

201 4. április 28. 1 7.00
Író-olvasó találkozó Endrei Judittal a könyvtárban. Könyvásárlási
lehetőség is lesz a helyszínen.

201 4. április 29. 1 4.00
"Sárkányoktól a dinókig" ismeretterjesztő előadás Dr. Főzy
István prezentálásában a könyvtárban.

Folytatás a 2. oldalon...
Új egyesület a településen!
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201 5. április 30. 1 7.00
Májusfaállítás és élőzenés táncház a művelődési háznál. Táncokat oktat Molnár Gábor, a talpalá-
valót a Szedtevette zenekar húzza majd.

A könyvtári programok, valamint a táncház a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul
meg.



Szabó Attila országos sikere

Szabó Attila Mezőszentgyörgyről, a MEZŐFÖLD
Helyi Közösség Egyesület által meghirdetett A
MEZŐFÖLD rejtett kincsei projekt egyik
felfedezettje, az Alkotók, Művészek és
Művészetpártolók Egyesülete által kiírt országos
versíró versenyen II. helyezést ért el! A díjat
ünnepélyes keretek közt, Szigethalmon adták át.

MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület

Szabó Attila: Háború az idővel

A felkelő nap, a hold, csillagok
mindegyikét mindig láthatod
el mondják néked a jövődet

és hogy, mikor rombolod le a földet
Ahogy a hamu el száll a szélben
és ahogy a föld kering a térben

ahogy a hópehely bukdácsol a télben
úgy tűnsz majd el a semmiségben

És ez így végzetes lehet
a nap a hold a csillagok mondják meg ezt

nem tettél semmit emberi faj
kipusztíthatod a bolygót és magad

Az erdők a fák a sok-sok virág
lehetne talán egy csodás világ

köddé válik egy magasztos álom
táncoltok borotva élen egy bűvös határon

Fel kellene nyitni végre a szemeket
az égiek vannak csak veletek

higgyünk nekik és ne bántsuk magunkat
vívjuk meg inkább a harcunkat
Mert ha a háború sikerre vezet

meg menthetjük az emberi nemet
a bolygót az embert az érzőket

és létünkben új fejezet kezdődhet
Tegyünk érte és soha ne ellene!

Eötvös-nap az iskolában

2015. április 15-én került megrendezésre az
Eötvös-nap a Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly
Általános Iskolában. Az évente megrendezésre
kerülő eseményen az iskola névadójára, falunk
híres szülöttére emlékeznek, és a körzeti iskolák
tanulói számára hirdetnek meg különböző
versenyeket.
Idén hét vendégiskola diákjai vettek részt a

jeles napon. A megnyitó alkalmával az iskola 6.
osztályos tanulói egy rövid műsorral emlékeztek
meg Eötvös Károlyról.

Iskolánk helyezettjei

Körzeti versenyek

Játékos anyanyelvi vetélkedő 3.-4. osztályos
tanulóknak
I. Németh Amina, Zsemberi Zsófia, Jónás Bence
III. Madarász Melinda, Mészöly Lívia, Sulák Éva

Szavalóverseny 5.-6. osztályos tanulóknak
III. Szász Boglárka

Szavalóverseny 7.-8. osztályos tanulóknak
III. Iliás Anikó

Rajzverseny alsós korcsoportban
II. Kléber Eszter

Rajzverseny felsős korcsoportban
II. Szántó Dominik
III. László Szilvia, Iliás Anikó

Eötvös Károly Kupa - Triatlon verseny
I. Baranyi Melissza (5.-6. osztály)
I. Jónás Dóra (7.-8. osztály)
I. Bálint Gábor (5.-6. osztály)
I. Virág Márkó (7.-8. osztály)
II. Szipőcs Dominik (7.-8. osztály)

Helyi versenyek

Műveltségi vetélkedő alsó tagozatosoknak
I. Szipőcs Balázs - Bagi Milán (4. osztály)
I. Varga Emília - Tóbiás Boglárka (2. osztály)

Folytatás a 4. oldalon...
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Műveltségi vetélkedő felső tagozatosoknak
I. Tóbiás Ádám - Keresztes Ádám (5.-6. osztály)
II. Turi Csaba - Vacsora Kitti (5.-6. osztály)
III. Bartalos Gergő - Tóth Virág (5.-6. osztály)
I. Mészöly Szandra - Kléber Marcell (7.-8.
osztály)

Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola

"Nyolcas" Biciklis Egyesület

A „Nyolcas” Biciklis Egyesület 2014-ben jött
létre egy baráti társaságból, melynek hasonló
érdeklődésű tagjai úgy gondolták, hogy az
általuk szervezett kirándulások, túrák és közös
megmozdulások élményét érdemes lenne
megosztani szélesebb körben is.

Az egyesület fő célja a kerékpáros
sporttevékenység, és feltételeinek megterem-
tése, ennek keretében törekszik a környező
településekkel együttműködve színvonalas ke-
rékpáros rendezvények szervezésére, lebonyo-
lítására, melynek során hozzájárul az egészség
megóvásához, a szabadidő hasznos eltölté-
séhez, valamint a helyi közösségi élet fej-
lesztéséhez.
Nyilvános programjain természetesen nemcsak

a fiatalabb korosztályt látja szívesen, de vár
mindenkit, aki örömmel pattan "kétkerékre", és
nem retten meg egy kis kihívástól sem.

Az első nyilvános túrájukat április 18-ra
hirdették meg, ami sajnos a kedvezőtlen
időjárási viszonyok miatt elmaradt. A tagok
azonban nem pihentek sokáig, mert a
következő túra kiírása már olvasható is az
egyesület honlapján, a nyolcasbe.eoldal.hu-n.

Forrás: nyolcasbe.eoldal.hu

Sió-parti kerékpártúra (~50 km)

Start – cél helye: Lepsény, az orvosi rendelő
mögötti parkoló

Időpont: 2015. 05. 03., 14-19 óra (Gyülekező:
13.45)

Útvonal: Lepsény - Balatonaliga – Szabadifürdő
– Balatonszabadi – Siófok – Balatonvilágos –
Lepsény (90% kerékpárút és alacsony forgalmú
mellékút + 10% főút)

Útvonal leírás: A 7-es számú főúton indulunk
Siófok irányába. Itt letérünk a balatonaligai
elágazónál (5 km főút). A nyaralók között a
mellékutakon áttekerünk egészen Szaba-
difürdőig. Itt átkelünk főúton, majd Bala-
tonszabadiig megyünk és lehajtunk a Sió partra,
ott tekerünk egészen Siófokig. Közvetlenül a
Balaton partján (Aranypart) jövünk vissza a
Galérius Fürdőig, majd a balatoni kerékpárúton
vissza Balatonaligáig, onnan az autópálya alatt a
71-es és a 7-es úton vissza Lepsénybe.

Pihenőt igény szerint tartanánk.

Vezetett túrának megfelelően senkit nem
hagyunk el, lehetőleg egy „csoportban”
tekernénk végig.

A túrára az egyesület weboldalán kell
jelentkezni!




