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POLGÁRMESTERI VEZÉRCIKK
Írta: Berta József

IGEN TISZTELT OLVASÓ!
Lapunk februári számában szeretném
Önöket nem untatva, röviden bemutatni azt a
tevékenységet, amelyet jobb szó híján „település
működtetésnek” is nevezhetünk. Eme tevékenység
más télen, és ugyancsak megváltozik a feladat a
tavasz beköszöntével. Az évszakok változásával a
munka is egyre több lesz.
A költségvetésben úgy írjuk, hogy kötelező
feladatellátás, amelyre anyagi fedezet is biztosított. A
munkát 1 fő főállású dolgozó végzi. Ő volt Szőke
Árpád, aki azóta már megérdemelt nyugdíjas éveit
kezdte tölteni. Az 1 fő továbbra is marad 1 fő
főállású dolgozó és neki is ugyanaz a csapat lesz a
segítője, mint Árpádnak. Ők az egyre fogyatkozó
közmunkások, akik egyébként a mára már elbírált és
jóváhagyott négy START közmunka projektünk
dolgozói:
Belterületi közutak karbantartása
(2017.03.01-2017.11.30.) 9 fő
Bio- és megújuló energiafelhasználás
(2017.03.01-2018.02.28.) 6 fő
Belvízelvezetés
(2017.03.01-2017.11.30.) 5 fő
Mezőgazdaság
(2017.03.01-2018.02.28.) 40 fő
Ha jól számolunk a betöltendő munkahelyek száma
mindösszesen 60 fő.
A dolgozók kiértesítéséről a Munkaügyi
Hivatal gondoskodik, hiszen Ők látják a jogosultak
körét, akik majd feladatuk ellátása során gondozzák
az energiaültetvényt (ültetnek, tisztán tartják,
2017. február

aprítékolnak, fűtenek), karbantartják a vízelvezető
árkokat, öntik a járdalapokat, szegélyeket,
vízelvezetőket, felszedik és újrarakják a lapokat,
tolják a kőzúzalékot, a homokot, bemagozzák a
melegágyakat, kirostálják a földet, termelnek a 4
fóliasátorban, dugdossák a hagymát, betakarítják a
termést, ősszel felszedik a burgonyát, trágyáznak,
felszántják a közel 6 hektár területet (évente
többször), metszőollóval leszedik a napraforgót,
kicsépelik, kalmár rostán kitisztítják. A vetésforgónk
részeként a napraforgó után tavaszi árpát vetnek,
ősszel trágyáznak.
Nem véletlen, hogy munkájuk eredménye 4,5
millió forint volt a 2016-os évben!
TISZTELT MEZŐSZENTGYÖRGYIEK!
Most fel kellene tenni (felsorolni) a
működtetők névsorát…nem, nem…nem maradhat
el a fűnyírás, a sövénynyírás, a szemétszedés, az
illegális hulladéklerakók megszüntetése, az autók által
elgázolt kedvencek eltakarítása (törvénye van)!
Próbálunk kátyúzni, van jó kis technológiánk…pénzünk a költségvetésből, amíg futja.
Végszónak: az általam felsorolt mezőgazdasági tevékenység négy-öt évvel ezelőtt indult a
nulláról. Szívesen látjuk Önöket bármely munkafolyamat közben, valamennyi munkaterületen: termelésben, feldolgozásban, piacon.
Kérem/kérjük szíves megértésüket! És lojális
türelmüket! Ha ellátogatnak hozzánk, az előző sor
kérése megértésre talál, az pedig valamennyiőnk
számára erősítést ad az Önök és egész közösségünk
számára. Ha valaha szüksége volt e közösségnek az
összefogásra – kérem, higgyék el – most itt az ideje.
Köszönöm szíves figyelmüket!
Tisztelettel: Berta József
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A LEPSÉNY-DÉG GV
TÖRTÉNETÉNEK
FELKUTATÁSA
Írta: Tóth Balázs

A
kisvasút
építési
engedélyét
a
Kereskedelemügyi
Minisztérium
83807/1907
számon Festetics Pál részére állítja ki. 1927-ben az
üzemengedélyt a minisztérium Festetics Sándorra
ruházza át (78020/1927). Egy 1946-os felmérés
szerint Festetics Sándor kisvasútja 22 km hosszú, a
vonalon egy gőz- és egy motoros mozdony üzemel.
A vasút korlátozott közforgalmú, hetente 3 pár
személyvonat közlekedik.
1948-ban a vasút az Államkincstár
tulajdonába, majd 1949-ban a Gazdasági Vasutak
Nemzeti Vállalat irányítása alá kerül, ekkor a
Lepsény-Dég fővonal és mellékvonalai 28 km
hosszan hálózzák be a területet.
1949-ben a Székesfehérvári Gazdasági
Vasutak Nemzeti Vállalat 400.000 forintos
költségvetéssel a vonalon 14.000 talpfát, 70.000
sínszeget és 15.000 hevedercsavart épít be. A vonal
üzemi hossza ekkor 23,6 km, felépítménye 9,3
kg/fm-es sínekből áll. Járműállománya 2 db új
gyártású, 394,051 és 394,052 pályaszámú MÁVAG
gőzmozdony, 1 db Ea 1013 pályaszámú
személykocsi, 35 db kéttengelyes lóré, 3 db
pályakocsi és 1 db hóeke.
A vasút felelős üzemvezetője: Fodor István,
mozdonyvezetők: Király István és Végh György,
fűtők: Rudas László és Szántó János, kalauzok:
Somogyi József és Soós Imre, fékezők: Harangozó
János, Kovács István és Kajári János. A
pályafenntartás dolgozói: Pulai József előmunkás,
valamint Fehér Albert és Dömötör József pályaőrök.
1952-ben Feketepuszta neve Mátyásdombra
változik, máig nem kiderített, hogy Mátyás király
vagy Rákosi Mátyás személye „ihlette” az
átkeresztelést.
Az
államosításkor
a
szomszédos
Szabadbattyán környékén is megindul a kisvasúti
hálózat fejlesztése, a két üzem vonalait 1952-ben
összekötik. A következő két évben az egyesített
hálózat fővonalain (Szabadbattyán-Kálóz-KislángMátyásdomb
és
Lepsény-Mátyásomb-Dég)
személyvonatok is közlekednek, de a szállítási és
utasforgalmi teljesítmények elmaradnak a várttól.
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1955-től Kálóz és Mátyásdomb között a
menetrend szerinti személyforgalom megszűnik.
1960-ban a Gazdasági Vasutak a MÁV
igazgatása alá kerülnek, a hálózatot két különálló
üzemfőnökséggé szervezik, majd 1963-ban ismét
összevonják. A szállítási teljesítmények továbbra is az
országos átlag alatt maradnak, egyes szárnyvonalakat
felbontanak.
1963-ban Dégen a település határában lévő
tó töltésén vezető vasutat a víz elmossa, az ideiglenes
helyreállítás ellenére következő évben az utolsó 2
km-es szakaszt felszámolják.
1964-től a
személyvonatok már csak Lepsény és Mátyásdomb
között közlekednek.
A vasút 9,3 kg/fm-es felépítményét a
következő években Lepsény és Mátyásdomb között
erősebb sínekkel felújítják, a GV csökkentett
menetidővel és sűrűbb vonatközlekedéssel szolgál.
A
hetvenes
években
a
meglévő
szárnyvonalakat felbontják, majd 1977. augusztus 31én a vasútüzemet felszámolják.
A Lepsény-Dég gazdasági vasút történetének
kutatását folytatván igen sok érdekes adatra, illetve
fényképre bukkantunk a közelmúltban. A
vizsgálódást több szálon is elindítottuk. Az
elsődleges cél az volt, hogy minél több képet
szerezzünk meg a megállóhelyekről. Sajnos erre
mutatkozott a legkisebb esély, mert a közbenső
megállóhelyek az akkori pusztákkal együtt eltűntek.
Nyomukat a szántóföldön lévő sárgás foltok, egy-egy
nagyobb kődarab jelzi, teljesen az enyészet
martalékává válhat.
A vonal 1977-es bezárása utána a sínek sem
voltak meg sokáig, szinte azonnal elkezdték a vonal
felszámolását, mintha valami láthatatlan erő sürgette
volna a munkálatokat. Pedig a GV felszámolása nem
mondható teljesen logikusnak. Gyakorlatilag a
szántóföld teljes közepéből - ahová utak a mai napig
nem visznek - hordta el a megtermelt árut egyenesen
Lepsénybe, ahol egyből a nagyvasútra lehetett
átpakolni a betakarított mezőgazdasági termékeket.
Az átpakolás egyáltalán nem volt nehéz, mert
úgynevezett csillés kocsikban érkezett az árú és egy
magasított rakodórámpáról egyből a nagyvasúti
kocsikba lehetett borítani azokat. A kisvasút egyik
vágánya a lepsényi állomáson keresztezte a
nagyvasútit is.
Folytatás a következő számban.
2017. február
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ISKOLAI FARSANG

Írta: Tóthné Ujhelyi Marianna

Mezőkiáltó

FARSANGI MULATOZÁS
Írta: Márkus Lajosné

„Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell.”
Pálfalvi Nándor: Farsang (részlet)

A 101 kiskutya és Szörnyella (2. osztály)
Iskolánk farsangi rendezvényét február 17-én
tartottuk a Művelődési Házban. A délutánt a
jelmezverseny nyitotta meg, ahol alsósok és felsősök
is egyaránt szerepeltek. A felsősök inkább a
csoportos jelmezeket részesítették előnyben, az
alsósok főleg egyénileg öltöztek be. Nagyon sok
érdekes, eredeti, ötletgazdag jelmezt láttunk. A
három fős zsűrinek nem volt könnyű dolga, de végül
is megszületett az eredmény.
EGYÉNI KATEGÓRIA
1. hely: Nyuszi a kalapban (Jónás Bence 5. osztály)
1. hely: Konyhaszekrény (Toldi Henrietta 3. osztály)
2. hely: Kannibálok (Vacsora Loretta 3. osztály,
Vacsora Kitti 7. osztály, Turi Csaba 7. osztály)
3. hely: Csingiling (Major Szimóna 3. osztály)
4. hely: Pókember (Major Péter 1. osztály)
Különdíj: Osztálynapló (Bihari Virág 3. osztály)
Búvár (Farsang Máté 4. osztály)
CSOPORTOS KATEGÓRIA

A mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Községi
Könyvtár és Művelődési Ház az idén is csatlakozott a
Magyar Népművelők Egyesületének „Kultúrházak
éjjel-nappal” elnevezésű felhívásához.
Ez a programsorozat már gyakorlatilag egy
évtizede fogja össze az ország kulturális
kincsesbányáját, azaz a kultúrházakat, melyek évente
egyszer össznépi programsorozattal rukkolnak elő.

Intézményünk február 11-én Farsangi
mulatozás címen várta az érdeklődőket. Fő célunk a
farsangi hagyományok ápolása mellett az volt, hogy a
tavalyi közösségi tervezés egyik ötletét a Nagyiklubot
szerettük volna bemutatni, népszerűsíteni és a
továbbiakban havonta egyszer megrendezni.
A Nagyiklubban hagyományos népi ételek
elkészítését lehet megtanulni bemutató formájában,
majd az elkészült finomságokat kötelezően meg is
kell kóstolni. Farsang alkalmából a farsangi fánk
elkészítését ismerhették meg azok, akik ellátogattak
erre a szombati programra.

1. hely: 101 kiskutya és Szörnyella (2. osztály)
1. hely: Szénfekete és a 7 purdé (8. osztály)
2. hely: Szellemvasút (7. osztály)
3. hely: Öregasszonyok (5. osztály)
A délután során büfé várta a résztvevőket, és
nagy sikere volt a tombolasorsolásnak, ahol fődíjként
egy focilabdát sorsoltunk ki.
Folytatás a következő oldalon...
2017. február
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AKTÍV VAGYOK! FELHÍVÁS
Írta: Márkus Lajosné

Az Eötvös Károly Községi Könyvtár
„AKTÍV VAGYOK!”
elnevezéssel pályázatot hirdet 3 éves kortól 18 éves
korig.

A kézműves játszóházban a legkülönfélébb,
legdíszesebb álarcokat alkothatták meg a gyerekek.
Itt került sor az előzőleg meghirdetett a „A sötét tél
és a tavaszi megújulás” elnevezésű álarckészítő
pályázat eredményhirdetésére és kiállítására. A zsűri
döntése alapján az alábbi eredmények születtek:
1-2. OSZTÁLYOSOK KATEGÓRIÁJA
1. helyezést ért el: Kovács Nóra 1. osztály és a 2.
osztályosok közösen elkészített álarca
2. helyezést ért el: Major Péter 1. osztály
3. helyezést ért el: Farkas Dzsenifer és Kléber
Gabriella 1. osztályos tanulók
3-4. OSZTÁLYOSOK KATEGÓRIÁJA

A pályázat lényege: Ha ellátogatsz a
mezőszentgyörgyi rendezvényekre, akkor az általunk
adott füzetecskébe mi pecséttel leigazoljuk, hogy
résztvevő voltál. Az alábbi helyszíneken rendezett
programokra érvényes: művelődési ház, könyvtár és
tájház.
Az ösztönző program 2017. február közepétől
indul és december 15. határidővel zárul.
Minél több programon, rendezvényen veszel részt,
annál nagyobb a lehetősége, hogy Te leszel
„Mezőszentgyörgy legaktívabb fiatalja”.
A legtöbb pecsétet összegyűjtők közül három
ajándék kerül kiosztásra 2017 decemberében, az
utolsó adventi hétvégén.
Egész évben aktív részvételt kívánunk nektek!

1. helyezés: Farkas Dominik 3. osztályos tanuló
2. helyezés: Major Szimóna és Toldi Henriett 3.
osztályos tanulók
3. helyezés: Tóbiás Boglárka és Varga Emília 4.
osztályos tanulók
A díjazottaknak gratulálunk!
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik a rendezvény sikeréhez munkájukkal
hozzájárultak!

4. oldal

2017. február

www.mezoszentgyorgy.hu

EÖTVÖS EMLÉKÉV. IDÉN IS.
Írta: Kiss Péter

„A kávéházi örök csevegő a nyolcvanas évektől az első
világháború kitöréséig, tehát vagy harminc éven át országos
intézmény, egymagában politikai tényező, az országnak
alighanem legtekintélyesebb és legkeresettebb ügyvédje volt, egy
időben minden magyarok legvilághíresebbike, akiről az volt a
nemzetközi közvélemény, hogy az emberiség egyik
legbecsületesebb és legbátrabb férfia.”
Hegedüs Géza

Eötvös Károly 1842. március 11-én született
községünkben, az akkor Veszprém megyéhez tartozó
Mezőszentgyörgyön. Középiskoláit a pápai református kollégiumban végezte. 1860-1862 között a
pápai jogakadémián végzett tanulmányokat, majd
1866-ban Kerkápoly Károly meghívására pár
hónapig a városban dolgozott. Erre az időre esnek
első irodalmi próbálkozásai.
A jogi államvizsgát már Pesten tette le.
Veszprémben megyei aljegyző, majd királyi ügyész.
1866-ban Veszprém címmel megindította a város
első hetilapját. 1872-ben a veszprémi választókerület
országgyűlési képviselőjének választották. Liberális
politikus, a parlamentben a Deák-párthoz csatlakozott.

Mezőkiáltó
Cikkei folyamatosan jelentek meg a Pesti
Naplóban és az Egyetértésben, de ő maga is gyakran
szerepelt a korabeli élclapokban, a Borsszem
Jankóban és a Kakas Mártonban is.
1878-ban Budapesten ügyvédi irodát nyitott,
sokat publikált. Híres törzsasztala az Abbázia
Kávéházban volt, újságíró barátai, akik a “Vajda”
nevet adták neki onnan kísérgették haza Próféta utcai
lakásához.
A magyar közélet egyik meghatározó
egyénisége lett, amikor vállalta és sikerrel védte a
tiszaeszlári zsidóellenes vérvádper gyanúsítottjait. A
per anyagát 1904-ben, három kötetben jelentette
meg.
Regényei, novellái közül azok a legsikerültebbek, amelyekben közvetlen személyes
élményeit vagy a szabadságharc eseményeit elevenítik
fel. Kiváló jellemrajzokat írt Táncsics Mihályról és
Madarász Józsefről. Kiemelkedő alkotása az Utazás a
Balaton körül. E munkában jelentős kultúrtörténeti,
és néprajzi kincsekkel gazdagította az utókort.
1916. április 13-án hunyt el Budapesten. Sírja
a
veszprémi
Alsóvárosi
temetőben
van.
Településünkön egy utca és több intézmény is őrzi
Eötvös Károly nevét.
A tavalyi év és az idei is emlékév az Ő
tiszteletére. 2017-ben ünnepeljük születésének
175. évfordulóját. Ebből az alkalomból március
10-én, délelőtt 10 órakor a sírjánál helyezünk el
koszorút, ahol a veszprémi Eötvös Károly
Megyei Könyvtár által szervezett megemlékezés
keretében Berta József polgármester úr mond
beszédet.
Másnap délután Mezőszentgyörgyön is
emlékezünk: 15 órától az Eötvös emlékparkban
Berta Annamária beszédével és koszorúzással,
majd utána a könyvtárnál Dr. Praznovszky
Mihály, irodalomtörténész előadásával.
Szeretettel várunk mindenkit a megemlékezésre!

KREATÍV SZAKI KLUB
A foglalkozásokat Mészöly Ferencné Ibolya néni tartja szerdai napokon
16.00 órától 18.00 óráig.
Március 8. Nőnapi tavaszköszöntés virágok készítése
Március 22. Szövés
Március 29. Agyagozás
2017. február
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GONDOLATOK A LELKÉSZTŐL
Írta: Szücs-Nagy Kinga

„Csak engedem, hogy szeressen az Isten…”
Ismét elérkezett a böjt időszaka, hiszen
március 1-jén megkezdődik a böjt negyven napos
ideje. Lassacskán véget érnek a farsangi vigasságok
és keresztyén emberként egy egészen más, sokkal
belsőségesebb időszaknak nézünk elébe. Vagyis, így
kellene, hogy cselekedjünk; ugyanis megkezdődik a
húsvét szent ünnepére való felkészülésünk. Kicsit
hasonló ez, mint a karácsony előtti advent, a
felkészülés négy hete; amit egyébként elődeink
kisböjtnek is neveztek valamikor. Mindkét időszak
egy nagy esemény emlékezetére, keresztyén életünk
alapvetően fontos történéseire hívja fel a figyelmünket. Advent is, amikor Krisztus földre
érkezésének hála-, és örömünnepére készülünk.
Azonban a böjti időszak egy kicsit mégis másabb
felkészülés. Húsvétkor ugyanis sokkal több, sokkal
nagyobb jelentőségű esemény történt, mint azt a
legtöbben tudni vélik. Értelmezzük úgy, hogy mi;
keresztyén emberek, húsvét miatt lehetünk azzá, akik
Krisztusban lettünk. Mi, a húsvét miatt mondhatjuk
azt, hogy Krisztushoz tartozunk! Fontos tehát a
most következő néhány hét, mi több; a lényeget, a
nagypénteki kereszt elé borulást és a húsvét hajnali
örvendezést tekintve elengedhetetlen. Természetesen
a nagypéntek és a húsvét nem történhettek volna
meg akkor, ha Krisztus karácsony ünnepén nem
születik meg Betlehemben. Igazuk van tehát
azoknak, akik az előző gondolatokat olvasva esetleg
kételkednének az ünnepeket illetően! Krisztus földre
születése is nagyon lényeges történés, de gondoljuk
csak meg, hogy Ő miért is jött közénk
tulajdonképpen? Mi volt az oka, hogy ide született
meg, ebbe a világba? Nem más, mint éppen az
emlékezés, a hálaadás; vagyis a Rá találás „ünnepe”,
húsvét!
Sokféle módon lehet erre az ünnepre
készülni. Nem elhanyagolhatók persze a szemet
gyönyörködtető, vagy a gyomrunkat kényeztető
előkészületek; a díszítések, tojásfestés vagy különféle
ételek elkészítése. Azonban a húsvéti lényeget
megértve valami egészen más kell, hogy az előtérbe
kerüljön. Keresztyén, Krisztust követő emberként
ugyanis nem első sorban az imént felsoroltakat
6. oldal
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igyekszünk maradéktalanul megtenni, hanem ott
belül változtatunk valamit (ha kell mindent) az
életünkön, a gondolatainkon. S, bár talán sokan úgy
gondolják, hogy egyes böjti szokások (ételek vagy
egyes dolgaink elhagyása) befolyásolják azt, hogy mi
jól készülünk e böjtben; nem ezek a legfontosabbak.
Sőt, nincs is talán egy bevált recept arra nézve, hogy
mit kell/hogyan kell tenni; hogy igazi böjtünk,
megélt és a lehető legteljesebb felkészülésünk legyen.
Különféle felekezetek, sokféle szokásai és szabályai
igyekeznek előírni azt, hogy hogyan hiszünk jól!
Ilyen nincs, mert az életünk útja Hozzá, a Megváltó
Krisztushoz vezet. S ezt az utat senki nem járhatja
meg helyettünk! Lehetnek segítőink és tanácsadóink,
akik próbálnak talán a maguk tapasztalatával is a
javunkra tenni. De a jó, a legmegfelelőbb módot
nekünk kell megtalálnunk, hogy húsvét több legyen a
számunkra a tojásfestés, a nyuszi (aminek egyébként
semmi köze ehhez az ünnephez) vagy a locsolás
szokásainál!
Isten Igéje, a Szentírás hitem, meggyőződésem és tapasztalatom szerint ehhez a
legmegfelelőbb módot; az egyetlen célhoz vezető
utat kínálják. S van lehetőség arra, hogy ne csak a
magunk csendességében, magányosan próbáljuk meg
átverekedni magunkat igazából meg sem értve azt,
hogy mit akarhat nekünk az Isten egy régi
történetben mondani. Van lehetőség megbeszélni,
együtt értelmezni, segítséget kérni; részt venni
közösségi alkalmakon is, amelyek lehetőséget
adhatnak a jó megértéshez, a Rá találásra! Az Isten
szavának megértése ugyanis kulcsa annak, hogy
húsvét igazi, szívünkben megélt ünneppé váljon! S
sokszor nem is kell bonyolult, nagy dolgokat
követnünk, nagy furcsa szokásokhoz ragaszkodnunk;
ha el akarjuk érni Őt. Túrmezei Erzsébet, a lehető
legegyszerűbb
módon,
saját
tapasztalatából
kiindulva; a következő csodát tanácsolja a számunkra:
„Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Folytatás a következő oldalon...
2017. február
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Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyermek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem...
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.”

ISTENTISZTELETEK,
ALKALMAK
Írta: Szücs-Nagy Kinga

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
Istentiszteleteinkre, közösségi alkalmainkra:
- minden vasárnap Istentiszteletet tartunk 9.30
órakor a gyülekezeti teremben
- minden hónap 2. vasárnapján megemlékező
Istentisztelet van
- április 1-jén, 15.00 órakor böjti felkészülési
alkalmat, a hittanosok szolgálatával egybekötött
teadélutánt tartunk

HÚSVÉT
2017. április 16-17.
2017. február
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KÖNYVAJÁNLÓ
Írta: Márkus Lajosné

DISNEY: SZENILLA NYOMÁBAN
A
Némó
nyomában
emlékezetes kalandja után a
kissé feledékeny doktorhal,
Szenilla boldogan él a tengerben
Pizsivel és Némóval. Ám egy
napon felsejlik előtte rég
elfeledett szüleinek emléke, ezért
elhatározza, hogy útra kel, és
válaszokat keres a múltjával kapcsolatos kérdésekre.
Vajon hol vannak most a szülei? Miért nem
emlékszik semmire? Szenillát elkísérik régi és új
barátai, Némó, Pizsi, és a mindig morcos polip,
Hank is. A DisneyPixar animációs filmjének
történetét elmesélő filmkönyv segítségével bármikor
újraélhetjük Szenilla kalandjait akár otthon is!

TAMARA IRELAND STONE: ELVÁLASZT
AZ IDŐ
Szeretni valakit nehéz. De
még nehezebb, ha nem csak a
távolság áll közétek, hanem az
IDŐ is. Anna és Bennett normál
körülmények
között
sosem
találkozott volna: a lány 1995-ben
él Chicagóban, míg a fiú 2012-ben
San Franciscóban. Csakhogy
Bennettnek
megvan
az
a
különleges képessége, hogy átutazzon időn és téren;
így keveredik Anna életébe, és vele együtt a kalandok
és lehetőségek egészen új világa tárul fel a lány előtt.
Ahogy azonban a kapcsolatuk egyre jobban
elmélyül, szembe kell nézniük a valósággal: az idő
bármikor visszaszólíthatja Bennettet oda, ahová
tartozik. Annál is inkább, mert egy váratlan tragédia
hirtelen mindet megkérdőjelez, amiben addig hittek,
Anna és Bennett pedig arra kényszerül, hogy az
idővel versenyt futva feltegye magának a kérdést:
vajon meddig lesznek képesek feszegetni a sors
határait? Milyen áldozatokat kell hozniuk, hogy
együtt maradhassanak? És a legfontosabb: szerelmük
vajon kiállja-e az idő próbáját?
7. oldal
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FÁKLYÁS FELVONULÁS
Írta: Kiss Péter

Március 15-én lesz negyven éve, hogy az első
fáklyás felvonulást megszervezték településünkön.
Sajnos volt év, hogy elmaradt az időjárás
viszontagságai miatt, de mégis jubileumi ez az év
ebből a szempontból is. Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 169. évfordulójára emlékezünk
2017. március 15-én, fél hattól a művelődési házban,
ahol az általános iskola 7. osztályos tanulói mutatnak
be emlékműsort. Az előadás után a szokásos
útvonalon indul az emlékműhöz a fáklyás felvonulás,
ahol az ünnepi beszédre és a koszorúzásra kerül sor.
Legyünk minél többen részesei a megemlékezésnek!
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”
Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet)
8. oldal

20 ÉVES A MASZK!
Írta: Kiss Péter

1997-ben kezdte el működését a Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör, amely idén
ünnepli 20. születésnapját. A jeles évfordulót méltón
szeretnénk megünnepelni, így egy hetes programmal
készülünk a nyári időszakban, amely az elmúlt húsz
évünket mutatja majd be: kiállítással, beszélgetésekkel, filmvetítéssekkel, színjátszó találkozóval és természetesen egy színházi esttel, az
elmúlt 20 év legkedvesebb darabjaiból válogatva. A
megvalósítás érdekében a Nemzeti Együttműködési
Alaphoz pályázatot nyújtottunk be, reméljük pozitív
elbírálás alá esik programunk.
Az idei évben először a Szentgyörgyi Napok
keretében találkozhatnak velünk, ahol a hagyománnyá vált kabaréestünkkel várjuk Önöket
2017. április 29-én! A jókedv idén is garantálva lesz!
Az Eötvös emlékévhez kapcsolódva - idén
ünnepeljük Eötvös Károly születésének 175.
évfordulóját - ősszel ismét színpadra állítjuk Eötvös
Károly: Böthök uram szerencséje c. színpadi művét
is. A pontos időpontról később tájékoztatjuk
Önöket.
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