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Igen tisztelt Olvasó!

Elmúlt a nyár! Szeptembert írunk, az Úr 2015-ös
esztendejében. Sok jót és szépet hozott az augusztus. Többek
között sok napsütést, jó strandidőt. A gazdálkodóknak viszont
kevés esőt – Mezőszentgyörgyön 40,3mm-t, amely a hónap
derekán esett le, szinte egy éjszaka és az azt követő nappal. A
szőlősgazdáknak sok napsütéses órát, kevesebb permetezést
(ezzel együtt kevesebb költséget). A szüretek közel egy hónappal
előrébb jöttek, mint a sokéves átlag.

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Mező-
gazdaság I. Közmunkaprogramjának tevékenységét is nagy-
ban befolyásolta az időjárás. Szíves tájékoztatásukra néhány
jellemző információ:

- jól sikerült a fólia alatt a hónapos retek,
- úgy szintén a fejes saláta ,
- a zöldborsó is jó hozamot adott,
- a zöldbab soha nem látott termést produkált,
- a rövid tenyészidejű karfiolból is jól és hosszú ideig
tudtunk a piacon árulni,
- a nyári fejes káposzta is igen jó növényünk volt,
- a karalábé nem volt túl jó, termett-termett, de nem volt
igazán piacra való,
- az uborka a szabadföldben jól teljesített, ám a fólia alatt
gond volt vele (emberi mulasztás miatt az egészet újra
kellett vetni, talán a hosszú ősz kárpótol bennünket),
- a szabadföldi paradicsom kiváló minőséget és közepes
mennyiséget produkált,
- a szabadföldi paprika közepes hozamú lesz, vannak igen
jól bevált fajtáink.
- Van fűszerpaprikánk is. Tavaly is szép volt, idén is
ültettünk. Szabadhídvégi barátaink majd megőrlik
számunkra, és az is jelen lesz a piacon.
- Nem sikerült a gyökérzöldség, szinte ki sem kelt. A kelési
időszakban rendkívüli szárazság uralkodott. Az az egy-két
öntözés, amit a kútjainkból ki tudtunk nyerni, nem volt
elegendő. (Azt írja a szakirodalom: kelés idejében mindig
nedves legyen a földje.) Na, erre mi a természet nélkül
nem vagyunk képesek. Ezt a tényt tudomásul kell vennünk
és csak a legszükségesebb területnagyságban
gondolkodhatunk.

Folytatás a 2. oldalon...



- Úgy szintén a sárgarépa, mint a
gyökérzöldség dupla szinkronja, az az a
piacon 1kg gyökérzöldségnek a 2 kg
sárgarépa az igényelt mennyisége. Ebből
is arányosan kevesebbet szabad
termelnünk.
- A burgonyának nem igazán kedvez a
mezőszentgyörgyi kötött talaj.
Mindennek ellenére a burgonya marad a
termesztésben, hiszen a két konyha
Mezőszentgyörgy és Lepsény
közétkeztetésében igen fontos helyet
foglal el. Ők a biztos piacunk, mondhatni
meghatározó.
- Slágernövényünk volt az elmúlt két
évben az őszi fejes káposzta , reméljük
az idén sem lesz másként. Igen jó
árbevételt produkált!

Az árbevételről szeretném megjegyezni a
következőt:

2015-ben a közmunkaprogram lehetővé
teszi a piacon realizálódott árbevétel
visszaforgatását, azaz a jövedelem
felhasználását.

Nagyon fontos: ehhez hasonló még nem volt!
Ebből az árbevételből realizálódott az I-

rodaháznál 640.000Ft értékben két helyiség
klímával való ellátása, amelynek óriási hasznát
vettük eddig is, nem beszélve a jövőről.

Vagy még látványosabb az óvodán belül a
fóliasátrak előtt egy 17x7m-es vasvázas szín
építésének első üteme. Eddig 1,7 millió Forint:
vasváz, tető, aljzatbeton, ereszcsatorna. A
folytatás majd a többi árbevétel realizálódása
után.

A projektben résztvevő dolgozók
túlnyomó többsége lelkiismeretesen és őszintén
jól dolgozik. Sajnos van néhány fő, akiknek
egyetlen munkafolyamat sem tetszik. Nos, ők a
negatív látencia. Szomorú, de tény. Még kárt is
okoznak a lelketlen munkájukkal. Pl.
paprikaültetéskor az erős és az édes paprika
palánták egy sorba ültetése egyazon fajtán
belül. Kérem! Vigyék ki a piacra és fogadják a
negatív kritikát! Tudva levő ez piacvesztéssel
jár, méghozzá véglegessel.

Ennek ellenére köszönet minden jól
dolgozó munkatársunknak, ők vannak többen.
Úgy a piacon, mint a konyhán, vagy a járdalap

készítésben, vagy ha úgy tetszik a
rendezvényeink biztosításakor.

Tisztelt Olvasók!

Kérem, jó indulattal forduljanak a
közmunkások irányába! Nagyon alacsony az a
kis bér, amiért ők 8 órát dolgoznak.

A következő alkalommal, majd a
folytatásban részletezni szeretném a többi
projektet is, hogy miért ott építünk járdát, ahol
építünk, stb. Kérem, higgyék el, megvan rá a
nyomos okunk.

Kérem, figyeljék a környezetüket, tartsák
össze családjukat! Lehet, hogy nem rajtunk
múlik, de szükségünk lesz egymás
támogatására. Bár ne legyen igazam!

Köszönöm, hogy elolvasták!

Berta József, polgármester

Bábszakkör

Az Eötvös Károly Községi Könyvtárban
Bábkészítő és bábjátszó szakkör indul.

Az első foglalkozás időpontja: 201 5. október 5.
hétfő, 1 6.00 óra.

Várjuk azoknak a 6-14 év közötti gyerekeknek a
jelentkezését, akik szeretik a meséket és

érdeklődnek a kézműveskedés iránt.

Az elkészített bábokkal meséket tanulunk be és
azokat bemutatjuk a helyi rendezvényeken.
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Erdei iskola

2015. május 20-22. között iskolánk 6.
osztályos tanulói 3 pedagógus kíséretében
Bakonyjákón voltak Erdei iskolában. A három
nap alatt különböző foglalkozásokon vettünk
részt, amelyek az erdő, a víz, vízpart témák köré
szerveződtek. Kirándulni voltunk gumikerekes
kisvonattal az erdőn keresztül Bakonybélben,
Németbányán. Egy vadász segítségével meg-
ismerkedtünk a Bakony vadjaival. Megnéztük a
járiföldi fűrészüzemet, ahol a fa fel-
dolgozásának folyamatát vehettük szemügyre,
ezen belül például a pellet és brikett készítését.
Sütöttünk kenyeret, cipót, gyűjtöttünk gyógy-
növényeket, s meg is kóstoltuk a fűszervajjal
megkent cipócskákat. Volt idő játékra, activityre,
barchobára, rejtvényekre, éneklésre, tánc-
tanulásra is. Az esős idő ellenére rengeteg
élménnyel tértünk haza.

Közlekedés projekt

Iskolánk tanulói első nap kerékpáros
túrán vettek részt Mezőszentgyörgy-Küngös
útvonalon. Útközben ismerkedtek a kerékpáros
közlekedés szabályaival. A második nap
forgószínpadszerűen tanulóink közlekedéssel
kapcsolatos videót tekintettek meg, majd KRESZ
totó segítségével számot adtak elméleti
tudásukról. Ezt követte egy felépített tanpálya
leküzdése, ahol a gyakorlatban is meg-
mutathatták kerékpáros tudásukat. A nap
fénypontja a rendőrség, polgárőrség, mentők és
a tűzoltók bemutatója volt, melyben egy
balesetet szimuláltak, majd annak mentési
munkálatait láthatták a tanulók. Mentés közben
hangosbemondón baleset-megelőzési taná-
csokat illetve baleset esetén teendőkre kaptak
tanácsokat a tanulók.
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
MEZŐSZENTGYÖRGYI EÖTVÖS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÁMOP-3.1 .4.C-1 4-201 5-031 4

A MEZŐSZENTGYÖRGYI TANULÓK TÁRSADALMI LESZAKADÁSÁNAK
MEGAKADÁLYOZÁSA ÚJSZERŰ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEKKEL.

Iskolánk sikerrel pályázott a TÁMOP-3.1 .4.C-1 4-201 5-031 4 kódszámú pályázaton, ennek
eredményeképpen 1 2.000.000 Ft pályázati összeget nyertünk az alábbi programokra és a
programokhoz szükséges eszközökre.
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Sobri Jóska Kalandpark

Iskolánk tanulói az egész évben nyújtott
teljesítménye elismeréseként, 2015 júniusában
bakonyi kiránduláson vehettek részt. A gyerekek
tanulmányi eredményükkel, illetve sport-
versenyeken elért kimagasló teljesítményükkel
érdemelték ki a részvételi lehetőséget. Kora
reggel indultunk Kislődre, hogy egy csodálatos
napot töltsünk el a Sobri Jóska Kalandparkban.
Reggeltől késő délutánig szórakoztunk, ki-
próbáltuk a kalandpark szinte összes le-
hetőségét. Feledhetetlen élményt nyújtott az
erdei drótkötélpálya, ahol mindenki próbára
tehette bátorságát. Kicsik és nagyok egyaránt jól
szórakoztak a hűsítő tóban való lubickolás
közben is. Délben finom ebédet is kaptunk,
melyet desszerttel koronáztunk meg. Este
kellemes fáradtsággal és sok-sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza. Reméljük, hogy sok
ilyen közös programot tudunk szervezni
diákjainknak a jövőben is!

Nyelvi tábor

A nyári német nyelvi tábor 2015. június
29-től július 3-ig 15 fő részvételével valósult
meg.

A tanulók az 5.-7. osztályokból kerültek ki,
így olyan programokat állítottunk össze,
amelyekben a gyerekek pillanatnyi nyelvi
tudásszintjüket kamatoztathatták. A tábor fő
témaköre a nyár volt. E köré csoportosítottuk a
feladatokat. Változatos programokat kínáltunk:
activity, „kincskeresés”, kirándulás, biciklitúra,
képleírás, versösszeállítás stb.

A diákok nagyon lelkesek voltak, már
várták a következő nap meglepetéseit. Délelőtt
a német nyelvvel foglalkoztunk, de délután a
sporté, a játéké volt a főszerep. Nemcsak a
gyerekek számára, de nekünk, pedagógusoknak
is örömteli, élményekben gazdag hét zárult le
július 3-án.

Reméljük, hogy a 2015-2016-os tanévben
is sor kerülhet ilyen táborra, mert minden diák -
és mi tanárok is - várjuk az élményeket,
sikereket, pozitív feltöltődést!

Sporttábor

A nyári sporttáborunkat Nagymaroson
rendeztük meg, amelyen 30 diák és 3
pedagógus vett részt, július 28-tól augusztus 2-
ig.

A hét során a gyerekek ügyességi és
sportversenyeken vettek részt, s amely elméleti
és gyakorlati feladatokból állt. Kirándultunk
Visegrádra, Vácra, Királyrétre. Visegrádon
meglátogattuk a Fellegvárat, a Királyi Palotát, a
Salamon-tornyot, a Történelmi Játszóparkot és
boboztunk. Vácott strandoltunk, városnéző
sétát tettünk, megnéztük a Memento Mori
kiállítást és végigjártuk az Ártéri Tanösvényt is.
Királyrétre kisvonattal utaztunk, ahol túráztunk
és játszottunk.
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Már az első este éjszakai túrán voltunk
Nagymaros környékén, ahol az erdő éjszakai
életével ismerkedtünk meg. A tábor utolsó
napján pedig íjászati bemutatót láttunk és
mindenki kipróbálhatta az íjásztudományát.
Mindennap volt idejük játszani is a gyerekeknek.
Tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött,
amire mindig jó lesz visszaemlékezni.

Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola

Európai Mobilitási Hét
201 5. szeptember 1 6-22.

Idén első alkalommal csatlakozott
településünk az Európai Mobilitási Hét
programjához, amelynek idei szlogene a
Válassz, válts, variálj!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az
egyhetes programok támogatásához pályázatot
írt ki, amelyen Mezőszentgyörgy 275.000Ft
támogatást nyert el.

PROGRAMOK

201 5. szeptember 1 6. szerda 1 5.00 – Könyvtár
Megnyitó a Könyvtárban, az Európai Mobilitási
Hét fő témájának ismertetése, valamint egy
közlekedés fejlődéstörténeti kiállítás
megnyitója.

201 5. szeptember 1 7. csütörtök 1 5.00 - Iskola
A biztonságos közlekedésről c. előadás
óvodásoknak és iskolásoknak a rendőrséggel és
a polgárőrséggel együttműködve.

201 5. szeptember 1 9. szombat 9.00 –
Művelődési Ház
Kerékpáros túra a két településen, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, megállókkal, felad-
ványokkal.

A táv kb. 10 km, könnyen teljesíthető mindenki számára. A
feladványokat legjobban megoldók oklevélben részesülnek.
Társszervező: Nyolcas Biciklis Egyesület

201 5. szeptember 20. vasárnap 9.00 –
Könyvtár
Több állomásos családi vetélkedő, közép-

pontban a közlekedéssel, a település több
pontján.

A vetélkedőre előzetesen a könyvtárban kell jelentkezni
4-6 fős csapattal, 2015. szeptember 18-ig!

201 5. szeptember 21 . hétfő
Közlekedj környezetbarát módon! Egész napos
program, ahol a szervezők mindenkit
megjutalmaznak egy „Környezetbarát közlekedő
vagyok!” matricával. A legtöbb matricával
rendelkező osztály jutalmat kap!

201 5. szeptember 21 . hétfő 1 5.00 - Könyvtár
Rajzpályázat – kiállítás és eredményhirdetés.

Nevezni alsós és felsős kategóriában, 1 db A4-es méretű,
szabadon választott technikával készült képpel lehet, a Jövő
közlekedés témában. A kép hátuljára kérjük felírni a nevet,
osztályt és a mű címét. Határidő: szeptember 18.

201 5. szeptember 22. kedd 1 5.00 – "Kukollai
út" Eötvös és Rákóczi utca közötti szakasza
Lezárjuk az autók elől a "Kukollai út" Eötvös
és Rákóczi utca közötti szakaszát. Itt csak
környezetbarát eszközökkel lehet majd köz-
lekedni.

Délután aszfaltrajzverseny, SEGWAY próbalehetőség,
kerékpárok közlekedésbiztonsági ellenőrzése, BMX és tuning
autó bemutató (ez utóbbiak 17.30-tól).

A rendezőség a programváltoztatás jogát
fenntartja!

Sikeres táncházas pályázat

Az Eötvös Károly Községi Könyvtár
táncházak megrendezésére nyert forrást a
Nemzeti Kulturális Alap pályázatán.

Az elnyert 200.000Ft-os támogatásból az
ősz folyamán rendezzük meg a táncházakat,
természetesen élő zenei kísérettel és képzett
oktatók közreműködésével.

Táncoljunk minél többen!
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Újra Magyar Népmese Napja!

A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával ismét megrendezzük a Magyar
Népmese Napja alkalmából egy hetes
rendezvénysorozatunkat, amely programjai
elsősorban a gyermekeknek szólnak!

A 200.000Ft-os támogatásból igye-
keztünk színes, és változatos programokat
szervezni, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődő gyermekeket és természetesen
szüleiket is.

PROGRAM

201 5. szeptember 28. 1 5 óra - Könyvtár
"Keresd a könyvtárban!" - könyvtárhasználati
vetélkedő 5-6. osztályosok részvételével.

201 5. szeptember 29. 1 5 óra - Művelődési
Ház
Holló Együttes Varázsének c. interaktív
gyermekkoncertje.

201 5. szeptember 30. 1 5 óra - Könyvtár
Sohonyai Edit író-olvasó találkozója.

201 5. október 1 . 1 0 óra - Művelődési Ház
Az Óperenciás Bábszínház Csalafintaságok a
csalitosban c. bábelőadása.

201 5. október 1 . 1 5 óra - Könyvtár
Mesemondóverseny. A kiírást keresd az
iskolában!

Szüreti felvonulás és bál

A Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület
idén 201 5. október 1 7-én szervezi meg
hagyományos szüreti felvonulását és bálját,
amelyre szeretettel vár mindenkit!

További részletek a plakátokon és a
FaceBook-on!

Egy jó recept

Szüreti kalács

A tésztához: 100 dkg finomliszt, 2 db tojás, 5
dkg élesztő, 3 dl tej, 20 dkg porcukor, 20 dkg
margarin, fél citrom reszelt héja, 1 csipet só

A mákos töltelékhez: 50 dkg mák (darált), 2 db
alma (reszelt), 20 dkg cukor, 1 marék mazsola,
fél citrom reszelt héja, 2 dl tej

A diós töltelékhez: 50 dkg dió (darált), 20 dkg
cukor, 2 ek sárgabaracklekvár, 1 marék ma-
zsola, 1 tk fahéj, 2 dl tej

Elkészítés:

1. A langyos tejben 1 teáskanál cukorral fel-
futtatjuk az élesztőt.
2. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hoz-
záadjuk a felvert tojásokat, a felfutott élesztőt, a
cukrot, a sót és a citromhéjat.
3. Jól összedolgozzuk a tésztát, majd kony-
haruhával letakarva, langyos helyen pihentetjük
1 órán át.
4. Közben elkészítjük a kétféle tölteléket: a má-
kos töltelék hozzávalóit egy tálban leöntjük a
forró tejjel és jól összekeverjük. Ugyanígy járunk
el a diós töltelék készítésekor is.
5. A kelesztési idő leteltével négy cipóra osztjuk
a tésztát. Mindegyiket kb. 1/2 cm vastagra
nyújtjuk, téglalap alakúra.
6. Kettőt megkenünk a mákos, a másik kettőt a
diós töltelékkel (a széleket 1,5 centi széles-
ségben szabadon hagyva).
7. Feltekerjük és sütőpapírral bélelt tepsire
helyezzük egymás mellé, úgy hogy mindegyik
csavarás vége alul legyen. (A négy rúd pont elfér
egy tepsiben.) A tetejüket megkenjük tojással.
8. Egy órán át kelesztjük.
9. Majd forró (kb. 200 fokos) sütőben pirosra
sütjük.

Jó étvágyat
kívánunk!




