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Számomra egyszerű ténymegállapítás, hogy a Ter-
mészetben rend van. Itt nálunk Közép-Európában a mérsékelt
égöv alatt, a jelen kor vizsgált időszakában eme tényt Önök is
elfogadják. A négy évszak periodikus változását, mármint a tél,
tavasz, nyár és ősz, elismerik. Vegyük például az idei nyárelőt:
június 24-én volt Szent Iván napja, melynek éjszakája volt a
legrövidebb, ugyanis a nap 4 óra 46 perckor kelt, és 20 óra 45
perckor nyugodott le. Ezen ténymegállapítás a természet
folytonosságát jelzi. Tavaly is így volt, jövőre is így lesz – ha
megérjük!

Június 29-én volt Péter és Pál, ezen a napon általában
elkezdődik a gabonaaratás. Már le is arattuk az őszi árpát.
Következik a repce, majd a búza – a mindennapi kenyerünk -, és
ez így megy sorban évről évre. Ez a természet rendje. Mondjuk,
hogy népi regula vagy megfigyelésen alapuló viszonyítás az
elkövetkezendő gazdasági év kiszámításához: a jövő év is
valószínűleg ugyanilyen lesz, hisz a tavalyi sem sokban
különbözött 2015-től.

Tehát a természet kiszámítható, vagy azt is mondhatjuk,
törvényszerűen működik és persze hat is ránk. Ha akarjuk, ha
nem. Tudomásul kell vennünk, hogy az embereknek kell
alkalmazkodniuk a természethez, és nem fordítva. Nagyon nagy
segítségünkre vannak a meteorológiai előrejelzések, feltéve, ha
magunk is próbáljuk helyesen értelmezni és felhasználni életünk
során az egyébként könnyen hozzáférhető információkat.

Nagyon fontos: a meteorológia nem csinálja az időjárást,
csak időben előrejelzi annak változását. Megjegyzem: nagy
pontossággal. Az a gazdálkodó, aki nem figyel, és nem
következetes, hamar pórul jár. Könnyen anyagi hátrányba
kerülhet, a hibát – jó esetben – talán csak jövőre tudja
helyrehozni. Ő a maga bőrén is megtapasztalhatja a természet
sajátos erejét vagy jóságos áldását.

Mottó: A természet erői akkor is hatnak ránk, ha mi azt nem is
akarjuk tudomásul venni.

Ebből adódóan nem érdemes, de talán nem is lehet vele
perben és haragban lenni. Az emberiség történelme során
sokszor bebizonyosodott, hogy az ember és természet
kapcsolata során mindig is az utóbbi tett csodát az emberrel,
nem pedig fordítva.

Folytatás a 2. oldalon...



A természet és az ember kapcsolatát,
azon belül az emberiség kiszolgáltatott
helyzetét a természettel szemben példának
szántam, azért, hogy mondandóm lényegét
minél jobban kihangsúlyozzam, amely a
következő: a ma embere egyre inkább
eltávolodik egymástól és realitásérzéke a
nullához közeledik! Egyre inkább az sejlik ki
latens módon, hogy nincs is szükségünk
egymásra, felebarátunk segítségére, megoldjuk
mi egyedül is a ránk nehezedő feladatokat.

Sokan (egyre többen) azt tartják: ha nem
nyerünk, perelünk! És akkor pedig perelünk és
bebizonyítjuk a magunk igazát. Saját
sikertelenségünket így szeretnénk helyrehozni,
hogy valamely jogi eszköz igénybevételével
kárpótoljuk magunkat. Ebben a jogi környezet
jelen pillanatban komoly partner. Ez számomra
irracionális és egyben félelmetes is. Az
értelmetlenség, melynek jogi úton próbálunk
értelmet szerezni? Háttérbe szorul az
ésszerűség és a tényszerűség!

Egyre inkább áthágjuk a törvényes
rendet. Ahelyett, hogy megfognánk egymás
kezét, inkább eltávolodunk a közös megoldó
képlettől. Egyszóval felrúgjuk az emberi
együttélés írott és íratlan szabályait. Magyarán
nem tartjuk be a saját Parlamentünk által
alkotott törvényeket, illetve a legitim
Kormányunk által alkotott, az ország működését
szolgáló kormányrendeleteket.

Nem dramatizálni akarom az általam
elmondottakat, de a törvények és rendeletek be
nem tartása előbb-utóbb anarchiához vezet!
Sajnos nem csak a világon, de már Európában is
vannak olyan államok, akik a fizetésképtelenség
határán, azaz a csőd szélén állnak.
Kishazánkban élnek még olyan emberek szép
számmal, akik megtapasztalhatták azt az életet,
amikor egy országban nincs legitim hatalom,
nincs készpénzforgalom, nincs szociális
gondoskodás. Nincs erő, amely megvédje az
országot, annak népét a külső és belső
ellenséggel szemben. Ugye ezt talán egyikünk
sem akarja?

Vagy talán mégis van közöttünk olyan
ember, akinek mindegy, csak úgy ne legyen,
ahogy most van!

Vagy talán mégis jobb lesz nekünk, ha
nemzeti ünnepeink alkalmával a kihelyezett

Európai Uniós oszlopzászlókat eltüntetjük, így
demonstrálva egyetnemértésünket!

Vagy talán mégis megnyugszik a lelkünk,
ha az ártatlan köztéri virágokat kihúzkodjuk a
helyükről és szétszórjuk az úttesten – ott
bizonyára szebben mutat!

Vagy talán mégis, végre megnyugszanak
a temetőben a hozzátartozóink, ha feltörjük az
ott elhelyezett két hirdetőszekrény egyikét és
demonstratíve így bojkottáljuk a szerény
sírhelymegváltást!

Vagy talán követendő példa az iskolás
gyerekek átrepült labdáját kiszúrni, és úgy
visszaadni! Hát rám ilyen ember ne vigyázzon se
nappal, se éjjel! Nem tartok rá igényt!

Vagy talán tönkre tudunk tenni egy
sikerre ítélt rendezvényt, ha letépjük a
hirdetőtáblákról a plakátokat? Nem, nem ilyen
egyszerű más munkáját tönkretenni!
Szerencsére több a jóindulatú megértő ember,
mint a rossz!

Még hosszan folytatnám a negatív példák
sorát, de nem teszem. Nem teszem, mert
igazán nem ez a jellemző. A jellemző az, hogy
szerény kis településünk, amely valamennyiünk
otthona, azért minden évben gyarapszik
valamennyivel. A szerény fejlesztések – szinte
egyetlen – letéteményese a közmunka program.
Kérdezhetnék, hogy miért? Hát azért, mert ma a
kis vidéki települések, akiknek nincs sajátos
bevétele, a költségvetésből igen szerény
lehetőséget kapnak fejlesztésre. Azt, hogy
hogyan jön a képbe a közmunka program
szívesen megvitatnám Önökkel, ha azt Önök is
igénylik.

Amit itt leírtam az a valóságot tükrözi. Ne
ítéljenek pesszimista embernek, csak azt
szeretném, hogy legyen békesség és nyugalom
Mezőszentgyörgyön! Az általam említett két
példa a természet és a politika tartogat
számunkra meglepetést. Kérem Önöket,
legyünk felkészültek!

Berta József, polgármester



Mezőszentgyörgyön a régi hagyományt
ápolva idén 17. alkalommal került meg-
rendezésre a Pünkösdi Királyválasztás.

Rekordszámú résztvevő jelentkezett a
főző-versenyre, szám szerint 26 csapat fogott
neki a marhapörkölt elkészítéséhez. Az ételeket
Lánginé Csík Angéla, Tóthné Turi Mónika és
Gáspár Csaba zsűrizte. A közös döntés alapján
Berta Attila és csapatának ítélték meg az első
helyet, a második helyezett csapat Kiss Károlyné
vezette brigád, a Nyugdíjas Lányok a harmadik
hellyel büszkélkedhettek.

A királyválasztáshoz mint a mesében, az
ifjaknak hármszor három próbatételt kellett
teljesíteniük. A szellemi, az ügyességi és az
erőpróbát követően mindenki izgatottan
készülődött a koronázási ceremóniára. A nemes
versengés királya Benkő Péter lett aki már nem
első alkalommal nyerte el a Pünkösdi királyi
címet. Az udvartartásban foglalt helyett a
második helyezett Gyarmati József és a
harmadikként diadalmasodó Nyikos Sándor.

A közönség nem szűkölködött prog-
ramokban sem, minden korosztály találhatott
kedvére valót. A művelődési ház előtt
rendőrségi, tűzoltósági és polgárőrségi be-
mutató várta az érdeklődőket. A BMX bemutató
a bitumenes pályán zajlott, az árkádok alatt
kézműves játszóházban ügyeskedhettek az
ifjabbak.

A gyerekeknek akartunk kedveskedni a
Két szoknya egy nadrág társulat zenés
előadásával, akik a Sógorok mulatós műsorát
követően az operett műfaját is bemutatták a
hallgatóságnak.

A programokat tombolahúzás zárta, az
esti bálra érkezőket Boldog Ádám és zenekara
szórakoztatta.

Szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvényünk
sikéhez! Külön köszönjük a mezőszentgyörgyi,
lepsényi, szabadhídvégi és kőszárhegyi
tombolafelajánlásokat!

Márkus Lajosné

Mezőszentgyörgyön is folyamatosan
elérhetővé vált a védőnői méhnyak szűrés. A
térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a
meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti)
nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében
kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe
utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget
egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál.
Célja a védőnői méhnyak szűrés országos
kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyak
szűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az
érintett nők számára. A szűrést a védőnő végzi.

Magyarországon naponta meghal egy nő
méhnyak rák következtében, annak ellenére,
hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak
felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú
elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem,
vagy több mint három éve nem volt méhnyak
szűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy
elmenjenek a szűrésre. Amennyiben a védőnő a
szűrés során, vagy a labor eredmények
ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.

A méhnyak szűrés a védőnői
tanácsadóban történik kedden 10-12 óráig vagy
előre egyeztetett napokon, időpontban.
Jelentkezni lehet a védőnőnél személyesen a
tanácsadóban, vagy a 06/20/213-6477 tele-
fonszámon. Egészsége érdekében javasoljuk,
keresse fel a tanácsadót. Ha kapott meghí-
vólevelet, várom jelentkezését! A meghí-
vólevelet lehetőség szerint hozza magával, de
annak hiányában is elvégezhető a szűrés. A
tanácsadóban a tárgyi feltételek, körülmények,
biztosítottak. Ha van lelete, mert magán-
rendelésen vagy időközben állami rendelőben
szűrésen vett részt, vagy egyéb ok miatt nem
akar részt venni a szűrésen, arról a tájékoztatást
szívesen fogadom adatszolgáltatás céljából a
Tisztiorvosi Hivatal felé.

A szűrés életet ment. Tegyen az
egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért!

Molnár Jánosné védőnő



Idén harmadszor kerül megrendezésre a
református hittantábor. gyermekek a
bibliában.

2015. július 20-24., és július 26. vasárnap

a lepsényi és mezőszentgyörgyi parókia és
gyülekezeti terem

bibliai történetek, kemencés lángos sütés,
balatoni strandolás, akadályverseny,

aszfaltrajzverseny, kézműves foglalkozás.

Jelentkezni július 15-ig lehet a Református
Lelkészi Hivatalban (Lepsény Fő u. 95.), vagy
telefonon 06 30/367-30-99, ill. ezen az e-mailen:
kinga1531@gmail.com.

A 2014-15-ös tanévet az óvodában 8
hittanos, az 1. és 2. osztályban 5-5 hittanos, az
5. osztályban 8, a 6. osztályban pedig 7 hittanos
kezdte. Fakultatív hittanórára pedig öten jártak.
Az órai munkán kívül a gyerekek szolgáltak az
istentiszteleteken is. Az első adventkor a szépen
felújított református templomba, karácsonykor
és húsvétkor. A konfirmáció tavaly volt, így erre
az idén nem volt alkalom. 2015. június 14-én
vasárnap zárult az idei tanévünk, a hittanos
gyerekek igeszakaszokkal, verssel és énekkel
búcsúztak a nehéz tanévtől.

Megemlékező istentisztelet tartunk 2015.
július 12-én 9.30 órakor az 5-10-15-20-25 éve,
júniusában és júliusában elhunyt szeretteink
emlékére.

III. Konfirmációs találkozót tartunk 2015.
július 19-én. Bővebb információk a plakátokon
találhatók.

Fontosnak tartok 1-2 közérdekű
információt megosztani a Gyülekezettel.
Kevesen vagyunk, akik minden tudnak az
egyház működéséről. Fantasztikus dolgokra
bukkantam az egyház honlapján. Nagy
segítségemre szolgált a Magyarországi
Református Egyház Törvénytára.

Gyülekezetünk teljesen önfenntartó! Így a
templom és gyülekezeti termek fűtése, vi-
lágítása, karbantartása, a különböző szolgálatok
és gyülekezeti programok finanszírozása, a
kifelé való szociális és egyéb adományok, a
lelkipásztorok javadalma, és még sok egyéb
dolog anyagi fedezete az egyháztagok ado-
mányaiból tevődik össze. Mezőszentgyörgyön
2010 óta 6000 Ft az egyházfenntartói egy évre.
Előtte 5000 Ft volt.

Gyülekezetünk anyagi élete az
egyháztagok felajánlott adományaiból
biztosított, vagyis az államtól, az iskolai
hitoktatásért végzett szolgálatunk kivételével,
semminemű támogatás nem kapunk! Ugyanez
igaz a Közegyház számára felajánlott 1%-ra is.
Azt a Magyarországi Református Egyház
leginkább a közintézményeire (kórházaira,
szociális intézményeire, iskolára és egyéb
feladatokra fordítja.

www.reformatus.hu,

1994. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház

alkotmányáról és kormányzatáról I. rész 1. §, 3.§, 4. §, 11. §

,II. rész 13 §, 14 §, 22 §, 23 §, 29. §

2013. évi IV. Törvény a Magyarországi Református Egyház

gazdálkodásáról II. fejezet 2. §, 9. §



2015. június 2-4. között iskolánk 7.
osztályának 17 tanulója és 2 tanára Erdélybe
utazhatott egy pályázat keretében. Kora reggel
indultunk, útközben a tanulók kiselőadásait
hallgattuk.

A határátkelés után hamarosan
Nagyváradra érkeztünk, ahol a Kanonok sor
árnyékában pihenhettük ki a hosszú út
fáradalmait. Petőfi mellszobrának megláto-
gatása után Rulikowsky Kázmér 1848-as dsidás
kapitány sírja következett. Ezután a híres Sas
Palotát és a Szigligeti Színházat tekintettük meg.

A következő megálló a Királyhágó volt,
gyönyörű látványt nyújtott. Kalotaszeg
„fővárosa”, Bánffyhunyad református temp-
lomához érkezve közösen szavaltuk a Nemzeti
dalt.

Tovább utaztunk Kolozsvárra, főterén
rajzversenyt rendeztünk. A Házsongárdi
temetőbe is ellátogattunk. A tartalmas nap után
szállásunkra mentünk Magyarlónára, ahol
nagyon kedvesen fogadtak minket ven-
déglátóink.

A második napunk délelőttjét Tordán
töltöttük, ahol az évszázadok óta működő
sóbányát, Erdély egyik legérdekesebb ter-
mészeti látnivalóját járhattuk végig. Ezután
felkerestük a Tordai-hasadékot, amihez számos
Szent László legenda kapcsolódik.

Ezt követően Torockóra indultunk, az
iskolában meglátogattuk a gyerekeket, közösen
énekeltük a Magyar Himnuszt. Délután
Nagyenyed, majd Gyulafehérvár következett. Az
éjszakát Csernakeresztúron töltöttük.

Az utolsó napunk Vajdahunyad várának

megtekintésével kezdődött, mely a Hunyadi
család birtokául szolgált, később Bethlen Gábor
fejedelemsége idején átalakították. Dévára
érkezve a Téglás Gábor Líceumot kerestük fel,
ahol közösen megünnepeltük a nemzeti
összetartozás napját. Meglátogattuk a Dévai
Szent Ferenc Árvaházat, ahová rengeteg
adományt vittünk magunkkal itthonról.

Hazafelé Világoson és Aradon álltunk
meg, itt koszorút helyeztünk el a 13 aradi
vértanú emlékművénél. Éjfél előtt érkeztünk
haza nagyon fáradtan, de senki nem
panaszkodott, mert megért minden fáradságot
ez az élményekkel teli három nap.

Bertáné Holbusz Katalin

Igazán kitett magáért a
, hiszen a ,

a és a

-vel rendhagyó és izgalmas gyereknapot
szervezett. Volt kerékpáros ügyességi verseny,
KRESZ totó, filmvetítés, kutyás bemutató,
járműbemutató, sőt még autóbalesetet is
imitáltak, sérültekkel, szétvágott autóval,
hatalmas tűzzel.



Értesítjük a kedves Olvasókat, hogy az
Eötvös Károly Községi Könyvtár

nyári nyitva tartás szerint
üzemel, amely a következőképpen alakul:

Márkus Lajosné, intézményvezető

Szeretettel várunk minden táncoslábút,
legyen kezdő vagy haladó a

kezdődő táncházunkba!
Táncokat tanít

Örökös Aranysarkantyús táncos, a talpalávalót a
húzza majd.

Mezőszentgyörgy Ifjúsági és Táncegyesület

Idén is kiválasztották Mezőszentgyörgy
legszebb portáit a

szervezésében. A
szigorú zsűri szerepét a tanulók töltötték be,
akik a következő házakat választották ki a
képzeletbeli dobogó fokaira:

Eötvös utca 6.
Dózsa utca 2.

Kossuth utca 75.
Táncsics utca 24.

Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola

A táborok programja és időbeosztása a követ-
kezőképpen alakul:

A tábor első hete a táncról fog szólni leginkább:
idén a palóc táncokat fogjuk jobban megis-
merni. Természetesen nem csak tánc lesz,
hanem egyéb szórakoztató programok is.

A tábor második hete a kreativitásról fog szólni,
ahol különböző foglalkozások keretében a
gyerekek kreativitását tesszük próbára: festés,
játék, játékkészítés, kézműves foglalkozások, és
egyéb kreatív foglalkozások.


