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Igen tisztelt Olvasó!

A 2015-ös esztendő úgy elsuhant felettünk, hogy szinte
hihetetlen. Vagy csak az én számomra tűnik rohanónak ez a mai
világ?

Néhány napja, egy hétfői reggelen, nevezetesen
november 30-án, Szent András napján szóba került az első
adventi gyertya meggyújtásának aktualitása. Valaki megjegyezte:
holnaptól egy emberrel többen leszünk a faluban. Nem azonnal,
de azért rájöttek a gyengébbek is, magamat is beleértve, ki is az
az ember! Igen, a december. Azóta már a harmadik gyertyát is
meggyújtottuk az ovisokkal, és vasárnap adventi fúvós
koncerten is részt vehettünk a katolikus templomban. Alig van
két heti munkanap az esztendőből. Közben pihenésként a
háromnapos karácsony, majd december 31-ig négy munkanap
és máris itt van az új esztendő. Krisztus urunk óta a 2016-odik.

Nos, milyen is volt az elmúlt esztendő? Mondhatni, volt
hideg és meleg is, a szó szoros értelmében. Míg a 2014-es év
december 31-én reggel 5.30-kor -12°C-kal búcsúzott, a 2015-ös
január elseje -6°C-kal folytatódott. Január 4-én már csak 0°C volt,
és a hó is elolvadt. Nem volt komoly telünk. (Csak érde-
kességképpen: 2014-ben sem volt fehér karácsony, az első hó
december 28-án reggel esett le.) Abból adódóan, hogy nem volt
erős tél az következett, hogy igen sokat kellett 2015-ben
permetezni, ugyanis a rovarkártevők és a gombabetegségek
nagyszámban átteleltek.

Májusra egy rossz szavunk nem lehetett: 55mm csapadék
esett, és ez valóban aranyat ért. Június 8. időjósló nap (Medárd),
ez is bejött. 9-én délután másfél óra alatt 47mm eső esett. Volt
egy kis jég is, de nem számottevő. Sajnos az egész júniusi
időjárásunkra a csöpörkélő esőt követő 25-30°C-os meleg és a
15-30km/órás szél volt a jellemző. A növényvédelemnek fel volt
adva a lecke. Rendszerint délelőtt és délután 13 óra között
sikerült megoldani a feladatot.

Júliusban megjött a nyár, 11-e után már igen meleg napok
következtek. Július 21-től a Közmunkaprogramban résztvevők is
6 órától kezdték a munkaidőt. Augusztusban egymás után jöttek
a hőségnapok: 7-én II. fokú, 8-án III. fokú hőségriasztásra került
sor. Augusztus 14-én, 15-én és 16-án a maximumok 33°C körül
voltak. Augusztus 20-a után - ahogy lenni szokott – megszűntek
a forró nyári napok, olyannyira, hogy 28-án reggel 5.30-kor 12°C-
os hőmérséklettel, köddel igazi őszi idő köszöntött ránk.

Folytatás a 2. oldalon...



Derült éggel 15°C-kal érkezett a
szeptember. Kellemes őszelő következett, amely
igazán áldásos időt hozott. Kedvezett a
betakarításnak, a szüretnek. A nyárvégi, őszeleji
vetések is kaptak még idejében kelesztő
öntözést. 17-én, csütörtökön – még egyszer –
hőségnap volt. Egyetlen egy zavaró tényező volt
– úgy, mint egész éven át – a meg-megerősödő,
többnyire észak-északnyugati szél. Sajnos ez
majdnem minden napunk elmaradhatatlan
kísérője, és mégsem tudjuk a „rossz kedvünk
okát”. Szerintem az egyik ez is lehet, nem
beszélve a növényvédelmi munkák folyamatos
hátráltatásáról. Régen többnyire csak április volt
szeles, most szinte megszakítás nélkül fúj.
Bizonyára erre is van magyarázat. Talán a
globális felmelegedés az okozója?

Szent Mihály napján zárult ez a jó kis
időszak. 4-5 °C átlaghőmérséklet csökkenés
kíséretében, sok esővel megjött október.
Kimondottan igazi őszi időt hozott, szinte
majdnem minden nap esett az eső, mígnem 24-
én reggel elszaladt a „deres”. E naptól már nem
esett több eső ebben a hónapban.

November hajnali fagyokkal köszöntötte
a Károlyokat, az Imréket és a Dezsőket. 11-én
Márton napján viszont 11°C volt reggel.
Elkezdtük a bort fejteni, a gazdák pedig
kedvükre szánthattak, igen jó esete volt, sőt
még van ma is. 400 mázsa jó minőségű
istállótrágyát sikerült leszántanunk (már mint az
Önkormányzat kertészetének) Magyar Géza
jóbarátom közreműködésével, ezzel is
elősegítve a jobb burgonyatermést a 2016-os
évben.

Összességében elmondható, hogy a
2015-ös esztendő Mezőszentgyörgy viszony-
latában a mezőgazdálkodás számára jó évnek
bizonyult. Az az 500mm-t meghaladó csapadék
többnyire akkor esett, amikor igazán szükség
volt rá. Aki strandolni vágyott, az tehette, hiszen
volt igazán sok napsütéses óra. Ezt a tényt a
szőlő- és gyümölcstermesztők is igazolhatják, ha
igazán belenéznek a sokéves átlagok könyvébe.

Rosszabb évünk ne legyen soha! Viszont
legyen erőnk, egészségünk, jókedvünk! Ha
valamelyik hiányzik, menjünk ki a természetbe,
kiránduljunk, kertészkedjünk, gondoljunk a
bíztató jövőre. Próbáljunk megújulni, ahogy a
természet is teszi minden év tavaszán.

Legyen áldott minden napjuk! Köszönöm,
hogy kézbe vették a lapot és szántak rám
néhány percet.

Tisztelettel:

Berta József, polgármester

Melléklet a cikkhez

A mellékelt listában láthatják az éves csapadék
hónaponkénti eloszlását. 201 5. december 1 4-ig
az általam mért lehullott csapadék mennyisége
Mezőszentgyörgyön összesen 507,6mm , ebből
25,5mm olvasztott hó, amely kb. 25-30cm friss
havat jelentett a leesés napján.

Január 050,4mm
Február 029,8mm
Március 003,5mm
Április 005,7mm
Május 066,2mm
Június 055,8mm
Július 028,4mm
Augusztus 040,3mm
Szeptember 073,7mm
Október 1 37,5mm
November 01 2,8mm
December 003,5mm

Összesen 507,6mm

Feljegyezte minden reggel 5.30-kor Berta József.

2.

Néptáncosok adventje

201 5. december 20-án, vasárnap
1 7.30-kor kezdődik a néptáncosok adventi
műsora a művelődési házban.

A műsor a három néptáncos csoport
táncaival indul, majd a Kákics Zenekar
Nagyapám betleheme című zenés
előadásával folytatódik. Az utolsó adventi
hétvége moldvai táncházzal zárul.

Süteménnyekkel, teával és forraltborral,
valamint adventi vásárral vár mindenkit a
Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület!
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Ismerd meg Mezőszentgyörgyöt!

Október 10-én az Őszirózsa Nyugdíjasklub
szervezésében a csóri, a szabadbattyáni és a
kislángi nyugdíjasklub tagjai vettek részt egy
turisztikai rendezvényen, amely során
megismerhették Mezőszentgyörgy intézményeit,
épületeit. A közel 80 fős társaság a 3 km-es túra
során megismerhette a művelődési házat, a
református templomot, az általános iskolát, a
könyvtárat, az óvodát, a katolikus templomot,
valamint a tájházat. Hallhattak a sikeres
pályázatokról, Eötvös Károlyról és Mezőszentgyörgy
történetéről. A fárasztó, de kellemes séta után
gulyás és finom borocska várta a vendégeket.
Rubina Sándor a Nyugdíjas Szervezetek "Életet az

Éveknek" Fejér Megyei Szövetségének elnöke is jelen volt a rendezvényen, és biztatja a megye többi
nyugdíjas szervezetét is, ennek a hagyománynak a továbbvitelére (már Szabadbattyánban is volt
hasonló rendezvény).

Karácsonyi köszöntő

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Képviselő-testülete nevében nyugodt, békés,

boldog karácsonyt és eredményekben gazdag, reményteljes új esztendőt kívánok

településünk minden kedves lakójának!

Berta József

polgármester

A Mezőszentgyörgyi Polgárőrség rövid hírei az elmúlt időszakból

Szüreti felvonulás és bál rendezvény biztosítási nézetből
Gyülekező a Bocskai utcai focipályán, ahonnan a résztvevő fogatok indultak a falu utcáin. A

felvonulás vége felé egy fogat hajtója nem biztonságosan közlekedett, figyelmeztetést követően
nem megfelelő magatartást tanúsított a fogat hajtója és utasai, így kizárásra kerültek!

Az esti bál rendezvénye egészen addig zökkenőmentesen zajlott, míg egy-két fő fiatal
személy megjelent a résztvevők között és rendzavaró viselkedésük miatt felborult a bálon
résztvevő emberek nyugodt, békés szórakozása.

Folytatás a 4. oldalon...
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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.

A pályázatban megfogalmazott célkitűzéseinket elértük, tartalmas tanórán kívüli
elfoglaltságot biztosítottunk az iskola valamennyi tanulójának. Így a pályázat keretében a 6.
osztályosok 3 napos erdei iskolában voltak Bakonyjákón, jutalomkirándulásra vittük tanulóinkat a
Sobri Jóska Kalandparkba, 6 napos sporttáborba Nagymarosra. Helyben tartottunk egyhetes nyelvi
tábort, ennek keretében jártak tanulóink Budapesten. Az egész iskolát elvittük Balatonfüredre
kirándulni, és kerékpár túrákon is részt vehettek tanulóink. A pályázat keretében beszerzett
eszközök, - melynek értéke 1,2 millió forint – lehetővé teszik a fenntartási időszakban a színvonalas
tanórán kívüli tevékenységek megvalósítását. Ugyancsak a pályázat eredményeképpen tanáraink
továbbképzéseken gyarapíthatták módszertani tudásukat.

Temetői szolgálat az ünnepekkor
Szombaton és vasárnap 6 fő, reggel 8 órától este 24 óráig látott el szolgálatot. Ügyeltek a

temető belső és külső rendjére, segítették a gépkocsik parkolóba történő be- és kiállását.
Figyelemmel kísérték a kerékpárosok és gyalogosok biztonságos közlekedését. Rendkívüli esemény
nem történt a szolgálat ellátás időszakában. A körzeti megbízott is segítette a munkánkat. - adta
hírül Krista István elnök.

Krista István

További kamerák Mezőszentgyörgy közbiztonságának szolgálatában

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása céljából, a
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 2014-ben összesen 2.944.1 54 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata térfigyelő kamerarendszer telepítésére.
A pályázati összeg kilenc darab kamera elhelyezését és központi felvevő egység telepítését tette
lehetővé. A rendőrséggel egyeztetett műszaki tartalommal, valamint technikai ajánlással
rendelkező rendszer telepítése befejeződött és már működik is a település több pontján.

A Képviselő-testület bízik abban, hogy a kamerák jelenléte tovább fogja növelni a
közbiztonságot, és többek között visszaszorítja az olyan deviáns viselkedési formákat, amelyek
szinte mindennapossá váltak a településen: plakátok letépkedés, könyvtári nyitva tartás tábla
rongálása, a frissen kiültetett árvácskák eltulajdonítása.
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Pályázati rövid hírek

Világháborús pályázat
A Centenáriumi Emlékbizottság

pályázatán Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata 650.000Ft-ot nyert az első
világháború eseményeinek emléket állító
rendezvény megszervezésére, amelynek
keretében 2016. márciusában egy három napos
programot valósítunk meg. A programokról
később tájékoztatjuk a lakosságot.

NEA pályázatok
A Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó

Kör Egyesület és a Mezőszentgyörgyi Ifjúsági
és Táncegyesület is 250.000Ft-ot nyert a
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán,
amelyet a civil szervezetek működési célú
támogatására hirdettek meg.

MOL Zöldövezet program
A MOL Zöldövezet program pályázatán a

Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör
Egyesület sikeresen továbbjutott az első
pályázati fordulón. A pályázat célja a
"kiserdőben" egy közösségi park létrehozása,
amelynek tervezése és kivitelezése is közösségi
alapon működne. Az anyagi forrást a MOL
pályázatán szeretnénk elnyerni, így várjuk az
esetleges parkkal kapcsolatos javaslatokat, hogy
sikerrel vehessük a második fordulót is.
Eredmény februárban várható.

Sikeres könyvtári pályázatok

Az idei évben településünk intézménye a
mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Községi
Könyvtár és Művelődési Ház 5 nyertes
pályázattal büszkélkedhet, amelyeket a
Nemzeti Kulturális Alap támogatott.

Az első a Tavaszköszöntő mesehét
megrendezését tette lehetővé, gyerekeknek
szóló programokkal.

Az idei Szentgyörgy Napokat is NKA-s
pályázat segítségével sikerült megvalósítani.

Felnőtteknek és az ifjúsági korosztálynak is
egyaránt igyekeztünk kulturális kikapcsolódást
nyújtani április utolsó hetén. A programsorozat
egyik rendezvényén könyvtárunkba ellátogatott
és író-olvasó találkozót tartott Endrei Judit
népszerű könyvszerző, volt televíziós mű-
sorvezető.

Ilyen nyertes pályázat volt még a Magyar
Népmese Napjának megünneplése elnevezésű
rendezvénysorozat szeptember utolsó nap-
jaiban. Mesemondóverseny, a szekszárdi Holló
együttes interaktív koncertje, bábszínházi
előadás, könyvtárhasználati vetélkedő és
Sohonyai Edit író-olvasó találkozója várta a falu
óvodásait és általános iskolásait.

Őszi táncházi programok lebonyolítására
is támogatást ítéltek meg, amelyen a
Szedtevette, a Kákics és a Tilinkó zenekar húzta
a talpalávalót.

Szakmai eszközfejlesztésre, korszerű-
sítésre közel három millió forintos támogatást
nyert az intézmény a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumától. A pályázatból
sikerült korhű antik bútorokkal berendezni
Eötvös Károly emlékszobáját. Jövő év feb-
ruárjától szeretnénk filmklubot indítani a
könyvtárban, amelyhez vásárolni tudunk
nagyképernyős LED televíziót, hozzátartozó
házimozi rendszerrel. A könyvtár berendezése
új rakásolható székekkel, számítógépasz-
talokkal, szekrényekkel gazdagodott. Kiállítások
megrendezését segíti a nyertes projekt
jóvoltából az új vitrines tárolók és kiállítási
paravánok.

Végszóban csak annyit említenék, hogy
aki ellátogat a településünk kulturális
intézményeibe meggyőződhet a saját szemével
mennyire ideális környezet áll rendelkezésre a
kikapcsolódáshoz és a szórakozáshoz.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
évet kívánnak az intézmény dolgozói:

Márkus Lajosné Anett és Kiss Péter
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Falu karácsonyfa

Az idei évben Varga Károlyné, a Havasi
Gyopár Virágüzlet tulajdonosának felajánlása
jóvoltából állíthattuk fel a falu karácsonyfáját.
Köszönjük a felajánlást!

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal és

Mezőszentgyörgyi kirendeltsége

201 5. december 21 – 201 6. január 03-ig

igazgatási szünet miatt zárva lesz.

Ügyeletet 201 5. december 23-án 1 0-1 2 óráig,

és 201 5. december 30-án 1 0-1 2 óráig tart.

Ügyeleti telefonszám: +36-20-239-9644

Kérem szíves megértésüket.

Lepsény, 2015. december 11.

dr. Tóth Andrea sk.
jegyző

Betlehem a katolikus templom
udvarán

Idén ismét betlehemet állítottak a
katolikus templom udvarán, amely este
csodaszép látványt nyújt a kivilágított templom
mellett. Köszönjük a betlehem építésében
résztvevőknek, hogy idén is gyönyörködhetünk
a munkájuk szépségében.

Kedves Olvasók!

Az Eötvös Károly Községi Könyvtár

201 5. december 21 -től 201 6. január 3-ig

zárva tart.

Nyitás: 201 6. január 4-én.

Megértésüket köszönjük!

Márkus Lajosné




