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POLGÁRMESTERI VEZÉRCIKK
Írta: Berta József

IGEN TISZTELT OLVASÓ!
E lap decemberi számában – legutóbb – a
jelenleg 5 főt foglalkoztató hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás bemutatásánál tartottunk. A
program célja a téli időjárás következtében
keletkezett rendkívüli feladatok elvégzése: hó
eltakarítás, sikosságmentesítés, megelőző tevékenységek (út, járda karbantartás, vízelvezető
árkokban felgyülemlett akadályok elhárítása, a
nagyobb mennyiségű hó nyomás alatt lévő fák
tehermentesítése). Összességében a téli időjárás
okozta, a településünkre és a település lakosságára
nehezedő élethelyzetek operatív megoldása.
A foglalkoztatás időtartama: 2016. december
1-től 2017. február 28-ig-ig terjed. Rendelkezésünkre
áll 450 kg útszóró só, 240 kg JÉGSTOP nevű,
környezetkímélő sikosságmentesítő anyag, 10 m3
homok. A hideg időben forró teát biztosítunk a
munkahelyre kiszállítva.
Szeretném megjegyezni, hogy a már eltelt egy
hónap tapasztalata arról győz meg bennünket, hogy
a felkészülésre szükség van. Szükség van az időjárási
előrejelzésekre figyelni. Jól felfogott érdekünk, hogy
komolyan vegyük a katasztrófavédelem időben
történő figyelemfelhívásait (I., II., III. fokozat),
valamint a már jól működő együttműködést
rendőrök, polgárőrök, tűzoltók, önkormányzat
között, télvíz idején még szorosabbá fonjuk.
Az öt fő feladatellátásának szervezését
lépcsőzetes munkaidő-beosztással valósítjuk meg. Az
is látens dolog, hogy nem csupán kézzel dolgozunk,
és a programban résztvevő dolgozók szerény, de jó
minőségű téli védőruházatot is kaptak.
RÖVIDEN A START 2017-BEN TERVEZETT
TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL:
Az egyeztetett és döntésre beküldött adatok:
2017. január

A mezőgazdasági projekt foglalja magába a
zöldségfeldolgozást is, az értékesítést a megalakult
szociális szövetkezet veszi át.
Egy-két nagyon fontos információ:
- A mezőgazdasági projekt tavalyi árbevétele
4.317.490Ft volt.
- A maradék raktárkészlet értéke kb. 1.600.000Ft.
- A termelés folyamatosságából fakadó mezei leltár
felmérés alatt: tél alá vethető zöldborsó, dugdosva
őszi fokhagyma és lilahagyma, ültetve saláta, fóliában
szintén saláta, 600 q istállótrágya ősszel leszántva.
Jelenleg 12 fő dolgozik a mezőgazdasági
projektben:
- hetente két nap piac Lepsényben,
- feldolgozás (cékla, káposzta, pattogtatni való
kukorica),
- a raktárban, pincében és veremben válogatás,
előkészítés a piacra, szaporítóanyag kezelés.
Köszönöm a kedves Olvasónak, hogy kezébe
vette a lapot!
Tisztelettel: Berta József

1. oldal

www.mezoszentgyorgy.hu

Mezőkiáltó

POLGÁRŐRSÉG BESZÁMOLÓ
Írta: Krista István

2016 DECEMBER
Decemberben „Ahol tudunk segítünk”
akcióját indította el a Mezőszentgyörgyi Polgárőrség.
Az adventi időszakban megkezdte munkáját egyesületünk a Kőszárhegyi Polgárőrséggel és a székesfehérvári Bocsi-Bolt Kft-vel közösen: ajándék
cipősdoboz és tartós élelmiszerek gyűjtésébe
kezdtünk. A gyűjtés sikeres volt, szép számmal
érkeztek ajándékok, így Mezőszentgyörgyön és
Kőszárhegyen ki is tudtuk osztani a gyerekek és
idősek között. Ezen felül még fenyőfa felajánlást is
kapott egyesületünk. Ezzel 16 családnak tudtunk
örömet szerezni.
2017 JANUÁR
Az újév első hetében beköszöntött a zord
időjárás. Egyesületünk csatlakozott az országosan
meghirdetett akcióhoz, mely szerint idős, egyedülálló
emberek lakóhelyének környezetét ellenőriztük.
Minden esetben meggyőződtünk arról, hogy fűtenek-e vagy sem. A körzeti megbízottal való közös
szolgálatunk során 2017.01.07-én éjjel Mezőszentgyörgyön az Eötvös utcában felfigyeltünk, hogy
egy egyedül lakó férfi házának kéményéből füst nem
száll fel. A lakásban azt tapasztaltuk, hogy valóban
nincs fűtés. A szobában lévő kályha hideg – fűtésre
alkalmatlan - volt. Az idős férfi egy vékony pléddel
próbálta átvészelni a fagyos éjszakát. A szobában
lévő vizes palackban már kezdett megfagyni a víz. A
férfi ébren volt a keze jéghideg. Rögtön forró teával
itattuk meg és értesítettük a mentőket. Az éjszakát
biztos meleg helyen töltötte. Vasárnap délután már
vissza is tért hajlékába a férfi. Egyesületünk a
Polgármesterrel és három fő közmunkással kicserélte
a kályhát, fát hordtunk és vágtunk.
Az új kályha be lett gyújtva, és szobában kis idő
múlva el is kezdett melegedni a hőmérséklet.

Következő nappalos szolgálatunk során
(2017.01.09.) telefonon kért segítséget tőlünk egy
idős férfi, mert a falu szélén lakik, nehezen tud
gyalogolni és a hidegben az elektromos kocsija nem
indul el. Szeretne bevásárolni és postán a távoli
rokonoknak levelet feladni.
2. oldal

Épp közös szolgálatot láttunk el a helyi
körzeti megbízottal és rögtön tudtunk segíteni, el is
lett szállítva polgárőr szolgálati gépkocsival a boltba
és a postára is.
Kérünk mindenkit, hogy az időjárásra való
tekintettel szomszédjukra figyeljenek oda. Ha van
tudomásuk arról, hogy egyedül élő idős ember nem
tudja magát ellátni, nyugodtan kérjen segítséget a
helyi polgárőrségtől, önkormányzattól és a
rendőrségtől. Országosan ingyenesen hívható
segélyhívó szám: 112, ahol minden esetben segíteni
fognak. A kijelölt melegedőhelyek iránt szükség
esetén érdeklődjenek.

JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI
PROGRAMAJÁNLÓ
Írta: Márkus Lajosné

Január 28. (szombat) 10.00 óra
Eötvös Károly Községi Könyvtár
Elliott a sárkány című film vetítése
Február 11. (szombat) 14.00 óra
Eötvös Károly Művelődési Ház
Farsangi mulatozás címmel idén is csatlakozunk a
„Kultúrházak éjjel-nappal” elnevezésű országos
programhoz. Ezen a rendezvényen elindításra kerül
a Nagyi Klub, amely keretében a farsangi fánk
elkészítését tanulhatják meg az érdeklődők. A
farsangi álarc készítő pályázat munkáiból kiállítást
szervezünk, és sor kerül a díjátadásra. A kézműves
játszóházban álarcokat készíthetnek a gyerekek.
Február 13-17-ig 10.00 óra
Eötvös Károly Községi Könyvtár
A kisvakond nadrágja meseposztó előadás óvodásoknak és általános iskolásoknak.
Február 18. (szombat) 10.00 óra
Eötvös Károly Községi Könyvtár
Kis kedvencek titkos élete filmvetítés
Február 22. (szerda) 15.00 óra
Eötvös Károly Községi Könyvtár
Olvasásverseny szövegértési feladatokkal általános
iskolásoknak.
2017. január
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PLANETÁRIUM AZ ISKOLÁBAN
Írta: Tóthné Ujhelyi Marianna

Magyarország legnagyobb mobil planetáriumának a Partiscum Mobil Planetáriumnak az
előadásait láthatták iskolánk tanulói és tanárai, január
12-én, csütörtökön a tornateremben felállított
kupolában. Az előadások alatt teljes kupolás
filmekkel, valósághűen elevenedtek meg a Naprendszerben található bolygók, holdak, kisbolygók,
üstökösök, a távoli csillagködök és galaxisok. A
délelőtt folyamán négy csoportban látogattuk meg a
Planetáriumot. Iskolánk tanulóin kívül a nagycsoportos óvodások és a mátyásdombi iskola tanulói
is részt vettek ezen a programon.
A kicsik a Legyél Te is űrhajós című filmet
nézték meg. Óvodások és kisiskolások űrhajóskiképzése: a gyerekek megismerhették az űrhajókat, a
bolygókat. Átélhették a kilövés izgalmát, a képzelet
hajtómű segítségével meglátogathatták a Naprendszert, sőt még a régmúlt dinoszauruszai is
megelevenedtek.
A nagyobbak a Földtől a Világegyetemig és
A forró és energikus Univerzum című filmet látták.
Az éjszakai égbolt egyszerre gyönyörű és misztikus,
mesék és ősi mítoszok tárgya és félelme, amióta csak
emberek léteznek. A vágy, hogy megértsük az
Univerzumot az emberiség legrégebbi intellektuális
kihívása. Az Univerzum mindig is a végső határa volt
az emberek tudás utáni vágyának.
Az emberiség története során állandóan az
eget kémlelte, hogy megértse a bolygónk határain túl
elterülő kozmoszt. Mára ez a törekvés jelentős
eredményt hozott.
2017. január

Mezőkiáltó
Már tudjuk, hogy a napunk csak egy átlagos
csillag, ami nem sokban különbözik az éjszakai
égbolton látható többi apró fényponttól. Felfedeztük
Naprendszerünk bolygóit és a rajtuk uralkodó
viszonyokat. Aszteroidákat és üstökösöket tanulmányoztunk és már tudjuk, hogy milyen szerepük
volt a bolygók formálásában.
Megértjük a csillagok működését, születésüket és halálukat.
Több ezer olyan exobolygót is találtunk,
amelyek más csillagok körül keringenek. Hatalmas
csillagfelhőket tanulmányoztunk.
Sűrű csillagközi porból és gázokból álló
felhőket fedeztünk fel, ahol folyamatosan születnek a
csillagok. Megismertük a csillagok gigantikus
komplexumát, amellyel együtt utazunk, a galaxisunkat.
Rájöttünk, hogy ez a csillagváros nincs
egyedül a világegyetemben és több százmilliárd
másik galaxis létezik. Felfedeztük, hogy az
univerzum egy veszélyes hely, ahol a galaxisok
folyton mozgásban vannak.
Végül rájöttünk, hogy az egész univerzum
gyorsuló tempóban tágul… most pedig az egész
eredetét kutatjuk.
Ez a kaland egy hatalmas utazás a tudás felé,
amely megdönt minden babonát és meghatározza az
emberiség eredetét.
Tartalmas és kellemes délelőttöt tölthettek el
tanulóink, a Planetárium kupolája alatt. Reméljük
máskor is lesz lehetőségünk meghívni a mobil
planetáriumot, vagy ellátogatni Budapestre a nagy
Planetáriumba.

EMLÉKEZTÜNK

Írta: Tóthné Ujhelyi Marianna
Az olaszországi buszbaleset áldozataira
emlékeztünk január 23-án az iskola
aulájában. A megemlékezésen egy
perces néma csönddel és mécsesek
meggyújtásával fejeztük ki megrendülésünket,
és
támogattuk
lelkiekben a tragédia áldozatainak
hozzátartozóit.
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Írta: Tóthné Ujhelyi Marianna & Kiss Péter

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és
szellemi értékeinket.

Mezőszentgyörgyön a január 19-ei Szentgyörgy
Retro Kiállítással és az iskola által szervezett
kulturális délutánnal emlékeztünk meg a Magyar
Kultúra Napjáról.
SZENTGYÖRGY RETRO KIÁLLÍTÁS
Január 19-én, egy csütörtöki napon rendeztük meg a művelődési házban a Szentgyörgy
Retro kiállításunkat a Magyar Kultúra Napja
apropójából. A kiállítás ötletét és anyagát a 2011 óta
működő Szentgyörgy Retro weboldalon összegyűlt
képek adták, amelyek közül egy válogatást tettünk
közzé a kiállítás tablóin. Igyekeztünk minél több
témában (iskola, hitélet, mindennapi élet, munka,
szórakozás, oktatás) képeket összeválogatni és
bemutatni az érdeklődőknek. A délutáni programon
közel negyvenen vettek részt, és érdeklődve
fürkészték a régi fotókat, elevenítettek fel régi
emlékeket.
A kiállítás második programeleme egy 1973ban Mezőszentgyörgyön forgatott dokumentumfilm
levetítése volt. Azt gondolom, hogy ez volt a
legcsábítóbb a többség számára, hiszen igazi
kuriózum ez a dokumentum Mezőszentgyörgy
életében. A Hová lett a dalárda? című, a Magyar
Televízó által készített 45 perces film a dalárda
metaforáját használva próbálta bemutatni a 70-es
évek elején egyesült Mezőszentgyörgy és Lepsény
akkori helyzetét, valamint igyekezett bemutatni a
vezetés és a lakosság elképzeléseit és terveit a jövőre
nézve.
4. oldal

Kellemes emlékekkel zárult az idei év első
programja, reméljük, hogy a hátralévő 11 hónapban
is minél többen vesznek részt rendezvényeinken!
Ajánljuk továbbra is mindenki figyelmébe a mai
napig is működő Szentgyörgy Retro weboldalt
(msztgyretro.uw.hu), ahol továbbra is várjuk retro
képeiket! Aki lemaradt a filmvetítésről, ezen az
oldalon azt is megtekintheti.

KULTURÁLIS DÉLUTÁN
Iskolánk január 21-én tartotta a hagyományos félévzáró kulturális délutánját. Az iskola
tanulói különböző műfajú produkciókkal szórakoztatták a népes közönséget. Volt ott tánc, ének,
versek, mesék, humor. Minden fellépőnek
gratulálunk az ügyes szerepléshez, a pedagógusoknak
köszönjük a felkészítést, a szülőknek, vendégeknek a
megjelenést és a sok süteményt, amivel hozzájárultak
a délután még kellemesebbé tételéhez.

2017. január
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LEADER HÍRMONDÓ
Írta: Tóth Balázs

A MEZŐFÖLD Helyi Közösség előzetes
elismerési kérelmét a 2014-2020-as időszakra a
Miniszterelnökség a 2015. szeptember 15-i levelében
jóváhagyta, elkezdődött a tervezés, a Helyi Fejlesztési
Stratégia elkészítése, valamint a meghirdetni kívánt
célterületek kidolgozása.
A Helyi Fejlesztési Stratégia sikeresen
elkészült, amit elbírálásra határidőben benyújtottunk.
Többszöri módosítások után az egyesület
részére 266.770.820 forint fejlesztési forrást ítéltek
meg, amelyet az alábbi intézkedésekre fordítunk:
"Vidéken élek, Vidéken dolgozom" Mikro-kis-,
és középvállalkozások, őstermelők támogatása:
Pályázók köre: Mikrovállalkozások, helyi terméket
előállító őstermelők, non-profit vállalkozások
Támogatási intenzitás: 70%
Maximálisan igényelhető támogatás:
10.000.000 Ft
Turisztikai fejlesztések támogatása:
Pályázók köre: non-profit szervezetek, már
működő mikrovállalkozások (az induló
mikrovállalkozások nem támogathatók),
magánszemélyek
Támogatási intenzitás:
non-profit szervezetek: 90%, mikrovállalkozások: 70
%, magánszemélyek: 70%
Maximálisan igényelhető támogatás:
8.000.000 Ft
Szabadidő eltöltésére alkalmas terek, rekreációs
terek kialakítása, meglévők fejlesztése:
Pályázók köre: önkormányzatok, egyházi
szervezetek, non-profit szervezetek
Támogatási intenzitás: 90 %
Maximálisan igényelhető támogatás:
10.000.000 Ft

Mezőkiáltó
Non-profit szervezetek támogatása:
eszközbeszerzés, kiadvány készítése:
Pályázók köre: egyházi szervezetek, civil
szervezetek
Támogatási intenzitás: 90%
Maximálisan igényelhető támogatás:
2.000.000 Ft
Mezőföldi hagyományőrző és kulturális
rendezvények támogatása:
Pályázók köre: egyházi szervezetek, civil
szervezetek, önkormányzatok
Támogatási intenzitás: 90%
Maximálisan igényelhető támogatás:
2.000.000 Ft
Települési közbiztonság növelése: új térségi
kamerarendszer kialakítása, meglévő fejlesztése:
Pályázók köre: önkormányzatok
Támogatási intenzitás: 90%
Maximum támogatási összeg: 6.000.000 Ft
Új rendszer kialakítása esetén: 8.000.000 Ft
A kiírás tervezetek minimálisan változhatnak
a meghirdetésig. A meghirdetés tervezett időpontja:
2017. március-április.
Az intézkedések részletes leírása az egyesület
honlapján, a www.mhke.eu címen megtalálhatók.
Kérem, ha bármi kérdésük van, forduljanak
hozzánk bizalommal az mhkeiroda@gmail.com email címre írt leveleikkel, vagy a 06-22-436-276-os
telefonszámon.
Sikeres pályázást!

KREATÍV SZAKI KLUB
2017. február 1-től útjára indul és minden hét szerdán várja az érdeklődőket a
Kreatív Szaki Klub a könyvtárban Mészöly Ferencné (Ibolya néni) vezetésével!
A foglalkozások ingyenesen, felnőtteket és idősebbeket is várunk!
Az első négy foglalkozás témája:
gyöngyözés, gyöngyszövés, horgolás alapjai, horgolás technikai fortélyai
2017. január
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GONDOLATOK A LELKÉSZTŐL
Írta: Szücs-Nagy Kinga

„Elég néked az én kegyelmem!” 2Kor. 12: 9
Sokat gondolkodtam mostanában azon, hogy
igazából mire van szükségem. Nekem, mint egy
harmincas évei elején járó fiatalnak; nekem, mint egy
ifjú feleségnek. Mi az, amim nincs és mindenképpen
szükséges volna a számomra. S félre értés ne essék,
több mindent fel tudnék sorolni, amit szívesen
tudnék a magaménak; de arra kellett rádöbbenjek,
hogy igazából szűkében nem vagyok semminek sem.
(Néha az időnek igen, de bölcsességet kérve Istentől,
igyekszem a nekem adatott idővel is jól gazdálkodni.)
Van tető a fejem fölött, van étel az asztalon előttem,
mindig tudok tiszta ruhát felvenni, amikor reggel
felébredek és van az életemben valaki, akivel mindent
megoszthatok, akivel egy közös úton járok. Tehát
mindenem megvan, ami egy ember számára
szükségesnek mondható. De mégis újra és újra
motoszkál bennem a gondolat, hogy sorra vegyek
több élethelyzetet, embert; akik/amik rádöbbentenének arra, hogy valami még nincs meg,
aminek meg kéne lennie.
Az újév fordulója körül is eszembe jutott jó
párszor ez a kérdés. De nem csupán a magam
számára kerestem szükséges dolgokat, hanem a
gyülekezetünk élete felől is gondolkodtam. Mire van
szükségünk? Mi kellene ahhoz, hogy rendben
mehessenek a dolgaink; a ránk bízott feladatot jól
tudjuk elvégezni, Isten evangéliumát élővé tegyük a
környezetünkben?
Emberileg persze, evilági szempontból szinte
elsőként szólal meg az, hogy szükségünk van anyagi
segítségre. Nem titok, de a gyülekezetünk anyagi
helyzete közel sem ideális. Szükség van arra, hogy a
magukat reformátusnak vallók befizessék az éves
egyházfenntartói járulékot (6000 Ft/fő); s aki teheti
ezen felül is mellénk álljon pénzbeli vagy egyéb
adományaival. Szükség van erre igen, kár is volna
letagadni. De igazából mindez önmagában nem
elegendő.
Valami többre, valami más dologra van
igazán szükség. S erre akkor döbbentem magam is rá
(már nem először), amikor a tavalyi, 2016-os
esztendőt lezárva egy újévbe érkezhettünk meg
2017-ben. Összegeztük a tavaly történeteket
6. oldal

www.mezoszentgyorgy.hu
mindenféle szempontból. Sorra vettük könyvelésünk
és anyakönyveink alapján, hogy hányadán is állunk; s
bár néhány „közegyházi” mutatónk nem is volt olyan
rossz; mégsem lehettünk/lehetünk megelégedve
azzal, amink van – amik vagyunk. Kerestük és
keressük azokat a bizonyos „még”-eket, hiszen
érezzük azt, hogy valami kell még. Aztán a sok és
nagy keresgélések között egyszer csak megszólal
bennünk egy krisztusi szerény és alázatos mondat:
„Elég néked az én kegyelmem!”, s szinte
megdöbbenünk ennek az eredménynek az
egyszerűségén. Megdöbbenünk azon, hogy a mi
rendíthetetlen szándékunk és akaratunk; a
folyamatos keresgélésünk mennyire elvakította
szemeinket, s milyen balgává tett. Hiszen a
fáradtságos keresés helyett semmi mást nem kell és
nem kellett volna tennünk, mint a tekintetünket
felemelve ráébredni: semmi és senki másra nincs
szükségünk, mint magára Krisztus Jézusra és az Ő
kegyelmére!
Gyülekezetünk számára a fenti mondat
adatott vezérgondolatként a 2017. esztendőben.
Hisszük, tudjuk azt, hogy nem mi választottuk ki,
hogy akaratunkat kinyilvánítsuk és „profilunkat”
megnyerővé tegyük vele. Ez a mondat ugyanis
valamennyiőnket elcsendesít és éppen a lényegre
döbbent rá. Ébredjünk végre fel és vegyük észre a
már régóta nekünk adatott igazságot, magát a
krisztusi egyszerűséget: „Elég néked az én
kegyelmem!”
Kérhetünk sok mindent, vágyakozhatunk
számtalan dolog után az életünkben. S egy bizonyos
szinten ez természetes is, hiszen úgy haladunk előre,
ha folyton követjük a célunkat, ha van az életünkben
hajtóerő, ami ösztönöz a haladásra! A keresztyén
ember számára, nekünk; pedig pontosan a fent
említett mondat az ösztönző. Még akkor is ez segít
nekünk
boldogulni,
amikor
elcsüggednénk,
elkeserednénk vagy emberi gyengeségünkből
fakadóan lemondanánk az örömről. Krisztus a maga
szerény egyszerűségével hív és szólít valamennyiőnket és éppen a számunkra oly’ sokszor
égető kérdésre ad választ a Pál apostol által
megfogalmazott mondatban. Te kérdezed: mi kell
neked/nekem? Mire van szükség? S erre a
kérdésedre maga Jézus Krisztus válaszol így: „Elég
néked az én kegyelmem!”
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ISTENTISZTELETEK
Írta: Szücs-Nagy Kinga

Szeretettel várunk mindenkit vasárnapi Istentiszteleteinken! A téli időszakban a gyülekezeti
teremben, húsvét után pedig a templomban tartjuk
alkalmainkat; minden vasárnap 9.30 órától.
Van lehetőség arra is (ahogyan a templomban
többször kihirdetésre is került már), hogy előre
egyeztetett időpontban családlátogatást tegyünk,
egyedül lévő és beteg Testvéreinket meglátogassuk.
Ezt és ezen kívül bármi egyéb segítséget és kérdést
az alábbi telefonszámon tudunk megbeszélni:
30/367-3099.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott,
melyeken megedződtem.
Bölcsességért
imádkoztam, és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam,
hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott
embereket,
hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, amire
szükségem volt.
Meghallgatta imádságomat!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Írta: Márkus Lajosné

KIS LOVASOK NAGY KÖNYVE
Ime a kis lovasok nagy
könyve! Ebben a könyvben
bőséges ismeretanyagot találsz a
fajtákról, a testfelépítésről, az
állatok nyelvérői, a különböző
járásmódokról, a "jegyekről" és
még sok minden másról. Ezen
kívül arról is olvashatsz miként
kényeztetheted finom falatokkal
négylábú
barátodat,
illetve
miként ápolhatod a legmegfelelőbben. Különböző
tippeket is kaphatsz a könyvben, melyeket biztonságosan használhatsz az első lovaglásod
alkalmával, illetve kedves ötleteket találhatsz egy
vidám istállómulatság megrendezéséhez. Végül
izgalmas fejtörővel teheted próbára tudásodat. S ha
már biztonságosan ülsz a nyeregben, hamarosan
eljön a nagy nap, amikor először lovagolhatsz terepre
- lónak és lovasának egyaránt a legszebb élmény.
FEJŐS ÉVA: KARIBI NYÁR
A Pearl of the Caribbean
igazán különleges hajó. Egy ősi
legenda
újjászületéséről,
a
rejtélyes boldogságszigetről és a
karibi „emlékgyógyító”, Carol
Santos újbóli felbukkanásáról
suttog a hajó személyzete és a
kiválasztottak,
köztük
egy
magyar nászutas pár is. Ladányi
Niki újságíró (aki ebben a
regényben „született”, és később a Nápolyi vakáció
főhőse, majd a November lánya mellékszereplője is
lett) azonban nem a boldogságszigetet keresi; egy
fájdalmas emlék, egy sorsfordító titok és egy
halálosan veszélyes ellenség elől menekül.
Egy másik fiatal nő, Leonora pedig San Juanban
életre szóló küldetést teljesít. Vajon képes-e egyszer
az életben a szívére hallgatni, és olyasvalakivel
megosztani a súlyos feladatot, aki segítője, lelki társa
és akár szerelme is lehetne az úton – vagy ez a
döntés végzetes következményekkel jár?
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Éva korábbi sikerkönyve új kiadásban is
kalandot, szórakozást kínál, és a boldogságsziget felé
kalauzolja olvasóit.
A KÍNAI CSÁSZÁRNÉK
SZÉPSÉGRECEPTJEI
Az örök fiatalság és a
kifogástalan szépség titkát
Kína császárnői fedték fel:
receptjeik mind a mai napig
megőrizték értéküket és
hatékonyságukat.
A szerzőnek, a hagyományos kínai orvostudomány kutatójának sikerült elsőként a recepteket a nyilvánosság számára is
hozzáférhetővé tenni. Könyvében rámutat arra is,
hol szerezhetők be a hozzávalók, hogyan kell
alkalmazni őket, és miként hatnak a készítmények.
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TAVASZVÁRÓ BÁL

2017. március 4-én 20 órától a művházban!
Az Eötvös Károly Községi Könyvtár szervezésében
tavaszváró bált tartunk, ahol a jó hangulatról Boldog
Ádám gondoskodik. Büfé és tombola vár mindenkit!
A bevételt a könyvtári foglalkozásokra költjük.

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
2017. február 11-én 14 órakor a művházban!

IMPRESSZUM
Kiadja:
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata
Felelős szerkesztő: dr. Tóth Andrea
Szerkesztő: Kiss Péter
A következő szám anyagleadási határideje:
február 20.
E-mail: szentgyorgymedia@gmail.com
A Mezőkiáltó elektronikus változata
elolvasható a mezoszentgyorgy.hu oldalon.
8. oldal

2017. január

