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MEZŐKIÁLTÓ 
XXIII. évfolyam 2. szám 2020. II. negyedév 

 

TISZTELT 

MEZŐSZENTGYÖRGYIEK!  

Nagy tisztelettel köszöntök Mindenkit. 

Nehéz időszakon vagyunk túl. Az előző 

Mezőkiáltóban még csak a terveinkről, 

céljainkról írtam. Sajnos közbeszólt az élet, kitört 

egy világjárvány, ami teljesen felforgatta nem 

csak a külvilág, de településünkön is minden 

ember életét. Sok minden megváltozott. Bezárt 

az iskola, az eddigiektől eltérő teljesen más 

tanítási rendre kellett átállni a diákoknak, és a 

tanároknak is. Sok munkahely megszűnt, ezzel 

hatalmas gondot, terhet téve sok család vállára. 

Köszönetet szeretnék mondani, mert ebben a 

nehéz helyzetben úgy gondolom mindenki 

kivette a részét a segítségnyújtásban. Köszönöm 

a polgárőrök munkáját, akik minden nap 

bejöttek, kérdezték miben segíthetnek, hova 

menjenek, hol tudnak segíteni. A 

magánszemélyeknek, akik önzetlen segítségüket 

ajánlották fel, idejüket nem sajnálva tettek a 

közösségért. A családoknak, akik idősebb 

hozzátartozójukról gondoskodtak. Szerencsések 

vagyunk, mert elmondhatjuk nálunk 

koronavírusos beteget nem regisztráltak.  

Köszönöm a lakosság szabálykövető 

magatartását. A vészhelyzet egyelőre elmúlt, de 

kérem, vigyázzanak magukra. 

A nehéz helyzet ellenére az 

önkormányzatnak vannak kötelezettségei is.  

Megújult az Eötvös utca burkolata, befejeződött 

az önkormányzat épületének energetikai 

felújítása. Az épület új hőszigetelt nyílászárókat, 

új tetőt, hőszigetelést kapott. 

Mozgáskorlátozottak részére lift, és külön 

mellékhelyiség lett beépítve. Így már egy teljesen 

megújult környezetben várjuk ügyfeleinket. 

Jelenleg az óvoda energetikai felújítása zajlik. Ezt 

követően a bölcsőde megépítése várható.  

Vannak pályázatok, amik még az előző 

ciklusban lettek beadva és nem nyertek.  Az egyik 

a Köztársaság utca teljes felújítása, a másik a 

településrendezéshez eszközbeszerzés.  Mind a 

kettő pályázat újból be lett adva, és bízunk a 

pozitív elbírálásban. A felújításokról és a 

pályázatokról bővebben olvashatnak Kiss Péter 

pályázatíró referensünk, képviselő társam 

cikkében. 

Megkezdődött a nyár, és a nyári 

táboroztatások. Július hónapban az iskola, 

augusztusban pedig az önkormányzat 

rendezésében vehetnek részt a gyerekek a 

táborban. Egy gyermek részére egy hét 500 

forintba kerül, ami magában foglal napi négyszeri 

étkeztetés mellett színes programokat, kézműves 

foglalkozásokat, sok játékot, kirándulást. 

Közmunka programról néhány szó: 2020-

2021-es évben 4 programot indítottunk 21 fővel, 

ami nagyon alacsony létszám. Sajnos nem mi 

határozzuk meg, mennyi ember dolgozhat a 

programokban. A munka mennyisége nem 

csökkent, azt a feladatot kell ilyen kevés 

létszámmal ellátni, amit korábban a 

többszörösével végeztünk. Itt szeretném 

megköszönni a falu lakosainak segítségét, akik 

részt vettek a falu szépítésében, rendben 

tartásában a fűnyírással. Ez nekünk nagy segítség 

volt, mert azt az időt a vetésre, palántázásra, 

gyümölcsös rendbetételére tudtuk fordítani. 

Nagyon szép termés volt meggyből, és 

cseresznyéből, ami már fel is van dolgozva. Nagy 

mennyiséget vittünk a szociális szövetkezet 

boltjába is eladásra. A munkánkat a 
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Belügyminisztériumból kapott ellenőrzés nagyon 

pozitívan értékelte.  

Végezetül jó nyarat, jó egészséget kívánok 

minden lakosunknak, vigyázzanak magukra. 

Köszönöm, ha végig olvasták.  

Üdvözlettel: Lánginé Csík Angéla 

polgármester 

 

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 

KÉZIKÖNYVRŐL – I. RÉSZ 

Mezőszentgyörgy Község Önkor-

mányzata 2017-ben fogadta el a település Arculati 

Kézikönyvét, és 11/2018.(VI.6.) számon 

megalkotta a településkép védelméről szóló 

rendeletét (a továbbiakban: R.). A helyi építés 

szabályai az utóbbi években sokat változtak, és 

annak ellenére, hogy egyes építési tevékenységek 

nem tartoznak az engedélyköteles tevékenységek 

körében, attól még vonatkoznak rájuk a 

településképi eljárás szabályai.  

Településképi szempontból a lakosság nagy 

része két kategória szabályozásában érintett: 

- Ófalu (Kossuth, Eötvös és Rákóczi utca, 

valamint a Petőfi utca ide tartozó szakasza és a 

Vörösmarty köz), 

- Alakuló terület (Bocskai utca, Bacsó Béla utca, 

Köztársaság utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, 

Névtelen utca). 

 

Ezt a sorozatot annak érdekében indítjuk, 

hogy a település lakóit tájékoztassuk az ide 

vonatkozó helyi szabályozásról.  

 

KERÍTÉSEK 

 

Az Arculati Kézikönyv mindkét 

településrész vonatkozásában az áttört kerítések 

telepítését írja elő, kerülendők a tömör, nem 

átlátható megoldások. 

 

Ófalu rész esetén (példák) 

 

 

Alakuló terület esetén (példák) 

 

A kerítések építésénél minden esetben 

településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az 

R. 27. § a) pontja alapján, mivel ez olyan építési 

tevékenység, amely sem engedélyhez, sem 

bejelentéshez nem kötött. Amennyiben az 

építtető elmulasztja bejelenteni az eljárás hatálya 

alá tartozó építkezést, abban az esetben 

felszólítást kap a bejelentés megtételére. A 

felszólítás ellenére a bejelentést elmulasztja, 

településképi kötelezésre és településkép-védelmi 

bírság kiszabására kerül sor. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki a kerítésével 

kapcsolatos munkálatokat tervez, mindenképpen 

tájékozódjon az Önkormányzati Hivatalnál, hogy 

a tervezett munka a bejelentési kötelezettség 

hatálya alá tartozik-e. 

dr. Tóth Andrea, jegyző 
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MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS A 

HELYI ERDŐKBŐL 

A VADEX Mezőföldi Zrt. a Közép-

Dunántúli régióban, mintegy 19 ezer hektáron 

folytat erdő- és 29 500 hektáron vadgazdálkodási 

tevékenységet. A székesfehérvári központú 

vállalat tevékenysége az erdő- és vadgazdálkodás 

teljes vertikumát felöleli. 

Az erdőgazdaság minden 

erdészkerületében lehetőséget biztosít a lakosság 

számára tűzifa vásárlására, illetve gyűjtésre. 

Fontos kiemelni, hogy a tűzifa fenntartható 

gazdálkodásból származik, azaz a kivágott fák 

helyére csemeték kerülnek.  

 A fa mindig jó választás, mert a legrégebb 

óta használt energiahordozó, megújuló 

energiaforrás, fenntartható gazdálkodás mellett 

végtelenül rendelkezésre áll, környezetbarát 

tüzelőanyag, regionális szinten elérhető, ezáltal 

csökkenti a szállításból származó 

környezetterhelést. 

A téli tűzifát most érdemes beszerezni, 

mert az időben megvásárolt, és így kellően 

kiszáradt fa fűtőértéke sokkal magasabb, mint a 

frissen vágott, vizes fáé. Akár 30 százalékot is 

spórolhat a fa mennyiségén, és így a vételáron, aki 

száraz fával fűt. Akinek lehetősége van fedett 

helyen tárolni a tűzifáját, annak érdemes akár két 

évre előre is vásárolni, mert így valóban a 

maximum fűtőértéket tudja kihozni téli 

tüzelőjéből. 

Az erdőgazdaságoktól származó tűzifa 

egyben garancia arra is, hogy a vásárló valóban a 

kifizetett mennyiséget kapja kézhez, hiszen 

köbméterben történik az elszámolás, nem pedig 

súly alapján, ami nedves fa esetében sokkal 

nagyobb értéket mutat. Az állami 

erdőgazdaságok minden esetben számlával és 

szállítójeggyel igazolják, hogy legálisan kitermelt 

fát vásárol a vevő. Ez azt is jelenti, hogy a faanyag 

fenntartható erdőgazdálkodásból származik, ahol 

minden fa utánpótlása biztosított. 

Válassza a megújuló energiaforrást, válassza 

a helyi Erdőgazdaságot! 

MHKE HÍREK 

A MEZŐFÖLD Helyi Közösség a 

koronavírus járvány alatt is folytatta 

tevékenységét. A pályázatkezelés folyamatos, 

jelenleg 75 darab beérkezett pályázatunk van, 

amiből már 51 támogatott, 19 pedig 

megvalósított és kifizetett. 

A többi pályázat nagy része is megvalósítás alatt 

van. A pályázatoknak köszönhetően eddig 8 

főállású munkahelyet hoztak létre a pályázatot 

nyert vállalkozások. 

Hamarosan várhatók visszacsorgó források, így 

lehetőség van most is pályázatok benyújtására a 

következő jogcímek esetében: 

- Mikrovállalkozások fejlesztése 

- Turisztika 

- Rendezvény szervezése 

Amennyiben kérdésük van, keressenek minket 

bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

 

Cím: MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület, 

8156 Kisláng, Fő u. 63. 

Iroda címe:  8156 Kisláng, Fő u. 63/A 

Telefon: 06-22-436-276 

e-mail: mhkeiroda@gmail.com 

 

Üdvözlettel: MHKE iroda 

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Polgárdi Római 
Katolikus Plébánia (8154 Polgárdi, Kossuth Lajos utca 175.) 
a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Mezőföld Helyi 
Közösség Egyesület LEADER akciócsoport működési 
területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-62-8.1.4-17 kódszámú, 
Mezföld Helyi Közösség Egyesület - Non-profit szervezetek 
támogatása: eszközbeszerzés, kiadvány készítés támogatása 
című felhívásra beadott pályázatunk nyert és így 1 985 615 
Forint támogatást nyertünk. 
Leader-megközelítés: Olyan módszer az uniós 
vidékfejlesztési politika céljainak megvalósítására, amely a 
hagyományos, fentről lefelé irányuló megközelítés helyett 
alulról felfelé építkezik. 
A LEADER francia mozaikszó, melynek jelentése: 
„közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése 
érdekében”. 
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PÁLYÁZATI HÍREK 

Elkészült az Eötvös utca felújítása 

Április 23-án lezajlott az Eötvös utca 

felújításának műszaki átadás-átvétele a kivitelező 

Ökobau Kft. képviselője Mayer Viktor és Incze 

Domokos műszaki ellenőr jelenlétében. 

A felújítás során az Eötvös utca közel egy 

kilométeres szakasza újult meg: új aszfaltréteget 

és új padkát kapott. Ugyan az út szélességét nem 

tudtuk növelni – amit sokan sérelmeztek is -, de 

egy igazán jól használható utcával gyarapodott 

településünk. 

A projekt a Magyar Falu Program 

keretében valósult meg: Mezőszentgyörgy 

Község Önkormányzata 29.937.088 Ft 

támogatást kapott a megvalósításra. 

 

Új eszközök a művelődési házban 

A Magyar Falu Program keretében a 

művelődési ház eszközparkja is bővült, illetve 

megújult. A beruházás keretében a betervezett 

eszközök beszerzése május végével sikeresen 

megvalósult. A helyi rendezvények kiszolgálása 

érdekében az alábbi eszközök kerültek 

beszerzésre: két új hűtőszekrény, kávéfőző, 

mikrohullámú sütő, két ital melegentartó 

készülék, komplett étkészlet-garnitúra 150 főre, 5 

db 3x3 méteres és 2 db 3x6 méteres 

harmonikasátor, 20 db sörpadgarnitúra, 80 db 

kültéri rakásolható szék,1 db drón, 1 db 3x6 

méteres kültéri tároló. 

 

Újra a helyén a hivatali ügyintézés 

Három hónapos munka után június 30-án 

lezajlott a megújult hivatal épület műszaki átadás-

átvétele, ahova időközben a munkatársak is 

visszaköltöztek, így az ügyfélfogadás a 

megszokott rendben újra elérhető. 

A beruházás a szerződés szerinti 

határidőre és az elvárt minőségben elkészült. A 

kivitelezést a SOMA-TEAM Kft. végezte, a 

műszaki ellenőr Németh László volt. A projekt 

részeként a hivatal épülete külső homlokzati, 

valamint födémszigetelést kapott, új műanyag 

nyílászárók kerültek beépítésre, valamint a tető is 

megújult. Megvalósult a projektarányos 

akadálymentesítés, amely keretében lépcsőlift 

került beüzemelésre, valamint egy akadálymentes 

mosdóhelyiség kapott helyet az épületben. 

 

Szépül az óvoda 

Június közepével a felújítások nem álltak 

meg, hiszen az óvodaépület energetikai 

korszerűsítése is elkezdődött. A BM-es pályázat 

keretében az épület homlokzati, lábazati és 

födémszigetelést kap, megújul a tető, valamint 

napelemes rendszer kerül beüzemelésre. A 

kivitelezést a SOMA-TEAM Kft. végzi, a 

műszaki ellenőrzést szintén Németh László látja 

el. 

A felújítás ideje alatt az óvoda zavartalanul 

működik, a megszokott kiskapu helyett azonban 

az oldalsó nagykapun keresztül közelíthető meg 

az épület. A konyha szintén üzemel, az ebédért 

érkezőktől a kivitelező fokozott figyelmet kér a 

konyhához vezető járdaszakaszon. 

Az épület felújítása után az oldalsó kerítés 

fog megújulni, valamint a Magyar Falu Program 

keretében elnyert támogatásból az első kiskert is 

meg fog szépülni. 

 

Minibölcsőde épül Mezőszentgyörgyön 

2019 augusztusában a Bölcsődei 

férőhelyek kialakítása, bővítése c. felhívásra 

beadott TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00037 

azonosítószámú pályázatunkat a 

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság vezetője 134.119.058 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek ítélte. 

A támogatási szerződés aláírásra került, 

július elejével indul az engedélyes és kiviteli 

tervek elkészítése. 

Kiss Péter 
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KULTÚRA A VÍRUSBAN 

Amikor 2020 januárjában készítettük a 

könyvtár és a művelődési ház éves 

programtervezetét, nem gondoltuk volna, hogy a 

koronavírus jelenléte mennyire új helyzetet hoz a 

könyvtári szolgáltatások és a programok 

szervezése terén. Az Eötvös Károly Községi 

Könyvtár és Művelődési Ház telephelyei a 

rendelet szerint március közepétől határozatlan 

időre bezártak.  Sok rendezvényünk elmaradt 

márciustól júniusig bezáróan. Először a március 

15-ei ünnepség és fáklyás felvonulás majd a 

húsvéti kézműves foglalkozás, és a kihívás napja 

is. A településünk életében már hagyománnyá 

vált pünkösdi királyválasztást és főzőversenyt 

sem tudtuk lebonyolítani a veszélyhelyzet miatt. 

Az intézmény úgy próbált alkalmazkodni ehhez 

az állapothoz, hogy a Szentgyörgyi Napok 

rendezvénysorozatot online bonyolítottuk le.  A 

programokat úgy szerettük volna összeállítani, 

hogy minden korosztály találja meg a lehetőséget 

a szórakozásra az otthon falain belül. Online 

tavaszi fotópályázatunk alkotásaira és a 

gyerekeknek meghirdetett versmondó versenyre 

a könyvtár facebook oldalán lehetett szavazni. Az 

idén sem maradt el a nagy sikerű retro vetélkedő, 

a feladatokat az oldalunkon tettük közzé és a 

megoldásokat e-mailben vártuk.  

Az alábbi eredmények születtek:  

Tavaszi fotópályázat: első helyezett 

Orbán Gábor, második helyezett Farkas 

Dominik, harmadik Horváth Zoltánné. 

Online versmondó verseny: első helyezett 

Kovács Nóra 4. osztályos tanuló, második 

helyezett Peresztegi Zsófia 1. osztályos tanuló, 

harmadik helyezett Kingl Rozina 4. osztályos 

tanuló, különdíjban részesült az óvodás Kelemen 

Enikő. 

A Retro vetélkedő eredménye: első 

helyezést ért el Tóthné Ujhelyi Mariann, második 

lett Ádámné Németh Zsuzsanna, harmadik lett 

holtversenyben Okváth Erzsébet és Szalai Ágota. 

Online bonyolítottuk le az anyáknapi 

kézműves játszóházat, amelyre a kellékeket is 

biztosítottuk a jelentkezőknek. A tájházban 

sajnos közönség nélkül, de sikerült Kiss Péter és 

Boldog Ádám segítségével felállítani 

Mezőszentgyörgy májusfáját.  

Gyermeknapi rajzpályázatra vártuk az 

alkotásokat a településünk 

gyermekkorosztályától, amelynek a témája az 

volt, hogy a karantén idején mivel töltöd vagy 

töltötted az idődet. Minden résztvevő fagyi 

utalványban részesült. A következő eredmények 

születtek: óvodás kategória  1. hely  Kovács Luca.  

Általános iskola alsó tagozat 1. hely Baka Áron és 

Muskovits Dorina, 2. hely Hencz Ádám, 3. hely 

Lovas Szofi. Felsős kategóriában 1.hely: Márton 

Flóra, 2.hely: Nyári Virág.  

 

A 100 éves Trianoni évforduló alkalmából 

a könyvtár kerítésén fotókiállítást tekinthettek 

meg az érdeklődők. Este pedig a 

Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület és a 

Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör 

Egyesület szervezésében a református templom 

előtt, közös tűzgyújtás keretében emlékeztünk 

meg a trianoni békeszerződés aláírásáról.  

Június közepétől a veszélyhelyzetet a 

kormány feloldotta. A településünk könyvtára 

ismét látogatható, a szolgáltatásival az olvasók 

rendelkezésére áll. Sok új könyvet sikerült 

vásárolnunk, amelyek már kölcsönözhetők! 

Belépéskor kötelező a maszk viselése és a kéz 

fertőtlenítése! A könyvtári érdekeltségnövelő 

pályázaton 156.000.-Ft támogatást nyertünk, 

amelyet új könyvek vásárlására fogunk fordítani.  



 

6 

Az év további programjainak szervezését 

folytatni szeretnénk. Augusztus első hetétől, 

három héten keresztül Erzsébet napközis 

táborban vehetnek részt az előzetesen 

jelentkezett gyerekek.  Augusztus 19-én kerül 

megtartásra a tájház udvarában az államalapítás 

alkalmából a kenyérszenteléssel egybekötött 

ünnepség. Szeptemberben második alkalommal 

szeretnénk megrendezni a lecsófesztivált, amely 

tavaly is nagy népszerűségnek örvendett. 

Terveink közt szerepel a Magyar Népmese 

Napjának megünneplése, az idősek napjának 

megrendezése, a tök jó nap és nem utolsósorban 

az adventi hétvégék programjainak lebonyolítása. 

Abban reménykedünk, hogy minden megy a régi 

kerékvágásban és nem lesz a vírusnak második 

hulláma.  

Az Eötvös Károly Községi Könyvtár és 

Művelődési Ház a továbbiakban is a település 

lakosainak a rendelkezésére áll! 

 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Minden városnak, akár az egyes embereknek, 

megvan a maguk élettörténete. Csakhogy a város 

élettörténete a benne 

lakók sorsának kusza 

szövedékéből áll 

össze, és nem ismer 

időbeli határokat. 

Fokozottan igaz ez 

egy olyan városra, 

amely alapítása óta 

az európai kultúra és 

civilizáció 

középpontjában áll. 

 

Edward Rutherfurd eposzi igényű 

nagyregényében Párizs életét meséli el, mégpedig 

néhány család évszázadokon átívelő történetének 

megrajzolásával. Találkozunk itt konzervatív, 

arisztokrata dinasztiával és kétkezi, forradalmi 

eszméket valló munkáscsaláddal csakúgy, mint a 

város gazdasági vérkeringését biztosító polgári és 

üldözött zsidó famíliával. A generációk sorsa úgy 

fonódik össze, mintha az egymást váltó 

nemzedékek az előző feladatot folytatnák, vagy 

éppen az ősök átkát szenvednék el. Egyvalami 

mégis összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy 

hívja: PÁRIZS. 

Rutherfurd lenyűgöző tablójának 

szemlélése közben végigkövethetjük a Fény 

Városának viharos történelmét, de mindig a 

felemelkedő vagy éppen elbukó emberi sorsok 

fénytörésében. Hogy amikor az olvasó befejezi 

ennek a könyvnek az olvasását, az egyik szereplő 

megvilágosodását átélve kimondhassa: 

"Rájöttem, hogy az élet csodás, és hatalmas 

misztérium."  

 

Anyu vagyok, és 

szeretettel átadom 

Neked a meséket, 

amiket az én anyum 

mondott nekem 

esténként. Az ő 

meséi viccesek 

voltak, de 

gondolkodni is 

tudtam rajta, és meg 

is beszélhettük. 

Anyu leült az 

ágyamhoz, és én elmeséltem neki, hogy mi 

történt velem aznap. Neki mindent el lehetett 

mondani, azt is, ha rosszalkodtam, mert így van 

ez barátok között. Aztán vártam, hogy - hipp-

hopp - máris valahol máshol legyünk: az 

udvaron, ahol a butuska mókus keveredett éppen 

bajba. A jó tündérek is gyakran megjelentek, mert 

rengeteg dolguk volt, de akadt olyan, aki 

rosszalkodni szeretett. Gyerekek is szerepeltek a 

mesékben: mind-mind szeretni való, és fájt a 

szívem, ha szomorúak voltak. Mert a felnőttek 

néha igazságtalanok is lehetnek. Az udvaron, az 

erdőben is voltak okosabb és butuskább állatok. 

A legtöbb aranyos volt, de némelyikre nagyon 

megharagudtam. Mese közben én is tündér 

szerettem volna lenni, hogy segítsek a jóknak. 

Hallgasd a te anyudat, vagy apudat, amint ezeket 

a meséket mondja, és gondold végig, hogy ha 
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tündér lennél, te hogy segítenél a mesék 

szereplőinek. 

Az új Abby tökéletes. 

Nem iszik, kerüli a 

káromkodást, a pólói 

kifogástalan rendben 

sorakoznak a 

szekrényében - azt 

hiszi, elegendő 

távolság választja el a 

múltjában rejlő 

sötétségtől. De amikor 

megérkezik a legjobb 

barátjával, Americával 

a főiskolára, az új élet 

felé vezető útja gyorsan megváltozik. 

Travis izmos testét tetoválások borítják, 

tipikus laza srác, azt testesíti meg, amire Abbynek 

szüksége van - és amit szeretne elkerülni.  

Abby távolságtartása felkelti a 

kíváncsiságát és cselhez folyamodik egy egyszerű 

fogadás segítségével: ha ő veszít, 

önmegtartóztató marad egy hónapig, ha Abby 

marad alul a játszmában, Travisnél fog lakni 

ugyanennyi ideig.  

Travis nem is sejti, hogy a párjával hozta 

össze a sors, akármelyikük is nyer. 

Szerelem és játék keveredik a népszerű 

írónő, Jamie McGuire regényében, amely a fiatal 

olvasók körében nagy népszerűségre számíthat.  

Ne hagyd ki, játszd meg te is a tétjeidet! 

Szerinted Abby nyer vagy Travis? Vagy ebben a 

játékban nincsenek vesztesek? 

Márkus Lajosné 

 

LAKITELKI KIRÁNDULÁS 

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának támogatásával 

színházi előadás látogatására biztosít 

térítésmentes részvételi lehetőséget. 

Az egész napos program az alábbi 

elemeket tartalmazza: 

 Színházi előadás megtekintése cirkuszi 

sátorban Lakiteleki Tőserdőben (Az 

előadás szünet nélkül zajlik max. 100 perc 

időtartamban!) Az előadás 10 év fölötti 

gyermekeknek ajánlott! 

 Hungarikum Liget területének, 

épületeinek vezetett csoportos 

megtekintése 

 Nemzeti Művelődési Intézet 2020 

tavaszán átadott székházának vezetett 

megtekintése 

 Ebéd (gulyásleves, kenyér, lekváros bukta, 

0,5l ásványvíz) 

 Utazás bérelt autóbuszokkal, amelynek 

részleteiről a jelentkezők tájékoztatást 

kapnak 

 

Időpont: 2020. 08. 03., hétfő 

 

Előadás: Beregszászi Magyar Színház: 

Egyfelvonásos komédiák 

 

Jelentkezni a könyvtárban lehet, július 14-

ig. A férőhelyek száma korlátozott, a jelentkezési 

sorrend számít! 

Márkus Lajosné 

 
FRISS HÍR 

 

 
 

A Köztársaság utca felújítására benyújtott 
pályázatunk 15 millió forintos 

támogatásban részesült. 
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ORSZÁGFÁSÍTÁS 

 

A Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és 

Táncegyesület sikerrel pályázott az 

Agrárminisztérium által meghirdetett 

Országfásítás programban. 

A pályázat keretében harminc darab fát 

kap az egyesület, amelyek a település több 

pontján kerülnek elültetésre. Így ültetünk fát a 

temetőben, a művelődési háznál, a tájháznál is. 

A harminc csemete között ezüst hárs, 

amerikai hárs, fehér eper és közönséges nyír is 

van. 

Az ültetést 2021 tavaszára tervezzük, és 

várunk minden lelkes önkéntest: nem csak 

dolgozni, hiszen egy közös bográcsozással zárjuk 

majd az alkalmat. 

Kiss Péter, elnök 

 

BULI A ROMA NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

SZERVEZÉSÉBEN 

 

A Mezőszentgyörgyi 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat zenés 

estet szervez 2020. 

július 18-án, 20 órától 

a mezőszentgyörgyi 

Eötvös Károly 

Művelődési Házban.  

A belépés ingyenes, az alkalmon büfé is működni 

fog. Zenél: Dániel. 

 

Molnár Richárdné, elnök 

BÁR A KALAND IDÉN ELMARAD, A 

TÁBORZÁSZLÓT SZŰK KÖRBEN 

FELVONTÁK  

A térség általános iskolásai első 

alkalommal 2016 júniusában kóstoltak bele a 

rendőrök, katonák, tűzoltók, mentők és 

polgárőrök mindennapjaiba a rendvédelmi 

táborban. 

 

A jenői tábort a fülei, majd a kislángi és 

tavaly a polgárdi tábor követte. Az idén 

Mezőszentgyörgy adott volna otthont a Huszka 

Gergely Rendvédelmi Tábornak, de a járvány 

közbeszólt – mondta el lapunknak Krista István, 

a szentgyörgyi Polgárőr Egyesület elnöke, aki 

ötletgazdaként Pál Norbert rendőr őrnaggyal, a 

Polgárdi Rendőrőrs parancsnokával eddig 

állandó jelleggel betöltötte a táborparancsnoki 

tisztet. 

A tábor névadója, Huszka Gergely 1982-

ben született Enyingen, a rendőrséghez 2008 óta 

kötődött: Fehérváron nyomozóként szolgált és 

védett, 2012-ben rendőr főhadnaggyá léptették 

elő. Szabadidejében szívesen ejtőernyőzött, ez 

lett a végzete: 2015-ben hunyt el. 

A tábor közösségi oldalán számos 7. és 8. 

osztályos fiú és lány firtatta: mikor lesz az idén az 

a várva várt, kihívásokkal teli négy nap? Az a 

fránya vírus… – jegyezte meg fanyarul Krista 

István. A szervezőknek úgy kellett dönteniük, 

hogy az idei kaland elmarad, de egyet ígérhetnek: 

jövőre mindent bepótolnak. Addig is 

mindenkinek egészséges nyarat kívánnak! 

V. Varga József, FEOL 


