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IGEN TISZTELT OLVASÓ!
A minap megszólított Kiss Peti: „Kérek egy
írást a helyi lapba.” Szinte meglepődtem – no nem
azért mert írnom kell, és vele együtt ebből adódóan
Önöket is tájékoztatnom kell -, hanem azért, mert
szembesültem egy szigorú ténnyel, mégpedig az idő
gyors múlásával. Hát igen ismét egy hónappal
továbbléptünk a 2017-es esztendőben. Szándékom
folytatni a tájékoztatást, ahol február végén
abbahagytam. Az időszerű munkák, értem alatta a
téli síkosság mentesítést, a hó eltakarítását és egyéb,
az évszakra jellemző feladatok elvégzést. Ezek a
feladatok némely esetben rendkívülinek is
számítottak.
A hosszabb időtartamú projekt 5 fő
részvételét engedélyezte 2016. december 1-től 2017.
február 28-ig. Nagy segítség volt az 5 fő, jó gondolat
télvíz idején. Célirányosan el tudtuk végezni a
település működtetését. Bátorkodom mondani
mindezt, hiszen valamennyiünknek ismert, hogy a
2016-2017-es tél elég kemény volt: már december 2án -4 °C fokkal indultunk. Nem volt ritka azon
napok száma, amelyeken a reggeli fél 6-os méréskor
-10 és -15 °C fokra ébredtünk. A hideg gyakran
párosult földig álló köddel, és számtalanszor ónos
szitálásokkal. Gyakran kellett síkosság mentesíteni.
2017. január 13-án – délután – esni kezdett a hó is. A
havat az úttesten traktorral húztuk, a járdákon kézi
erővel, a jobb szakaszokon ROBI kistraktorral
szerelt hóekével. Az 5 ember nélkül, nem tudom, mi
lett volna a helyzet? Igen, a jó gondolat őróluk is
gondoskodott.
A projekt biztosított az emberek számára:
forró teát, síkosság mentesítő anyagokat (útszóró
sót, homokot, JÉGSTOPPP-ot, téli védőruhát.
A munkavégzés folyamatosságát lépcsőzetes
munkaszervezéssel tudtuk megoldani, amelyben
partnerek voltak a rossz körülmények ellenére is. A
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helytállásukat szeretném megköszönni ez alkalommal
is. Szeretném kiemelni még egyszer, hogy ez a három
hónap kizárólag a településműködtetésről szólt,
ellentétben a többi bevállalt projekttel:
- Mezőgazdaság (Szabadföldi kertészet) – 40fő
- Bio (Megújuló energia – kazánok fűtése,
energianyár ültetvény) – 6fő
- Közút (Járdaépítés) – 9fő
- Belvízelvezetés (Árkok rendbentartása) – 5fő
TISZTELT OLVASÓ!
A tervezett létszámnál sajnos jóval
kevesebben vagyunk, a legnagyobb gondot a
mezőgazdaság létszámhiánya jelenti: ma már a
kezdeti 3 hektár helyett 6 hektáron gazdálkodunk,
termesztett növényeink száma 22-25 főnövény és
ezek alfajai. Példával látatnám: káposzta – 3
éréscsoport és azok alfajai a teljesség igénye nélkül:
korai, középkorai és kései, fejes káposzta,
kelkáposzta,
karalábé,
karfiol,
kelbimbó,
piroskáposzta (összesen ez 10 fajta).
A 6 hektár kertészethez még hozzáadandó 3
hektár gyümölcsös is: alma, kajszi barack, szilva,
cseresznye, meggy. Ez összesen 5 féle növény, több
érési idővel és minimum 4-5 permetezéssel,
növényápolással,
talajerő
visszapótlással,
SZERETETTEL!
Ugyanezek az emberek végzik a feldolgozást
és a piaci értékesítést is, a fóliasátrakról nem is
beszélve: 3db 25x5m-es, 1db 10x5m-es.
Van még egy igen precíziós feladata is a
mezőgazdasági állománynak, az pedig nem más, mint
a saját szaporítóanyag előállítása. 8db hollandi ágy
(125x150cm-es). Még szerencse, hogy évente egyszer
használjuk fel a termesztésben. Igen fontos: a
kertészet nem igen tud öntözés nélkül termelni! Az
egyetlen bővizű kútra egy év moratóriumot kaptunk,
amely lassacskán lejár.
Folytatás a 2. oldalon...
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Mezőkiáltó
Eme laza bemutatáson túl még van egy
közreműködő partnerünk, aki sohasem tűr
ellentmondást. Bizonyára kitalálták – igen – a
természet. Őt befolyásolni nem tudjuk, de ha
alkalmazkodunk hozzá, bizony-bizony sokszor
csodákra képes velünk együtt. Mottó: Ha kellő
alázattal közelítünk az együttműködő partnerünk
felé, ő is akceptálja törekvésünket és befogad minket.
Tisztelettel kérem Önöket, ha idejük engedi,
látogassák meg a mi kis birodalmunkat. Akadnak
időnként problémáink, de a megoldó képlet bennünk
rejlik. Minden reggel új napot kezdünk, új ötletekkel.
Köszönöm figyelmüket!
Berta József

A LEPSÉNY-DÉG GV
TÖRTÉNETÉNEK
FELKUTATÁSA II.
Írta: Tóth Balázs

A GV személyi forgalma sem volt
elhanyagolható, sokaknak az egyetlen közlekedési
eszköz volt a falvak és puszták között.
A II. világháborús tevékenységek során is
említésre került a vonal:
Lepsénytől délre Kárpáty Tasziló főhadnagy parancsnoksága
alatt bevetésre került a magyar 20. honvéd rohamtüzérosztály
3. ütegének kilenc Jagdpanzer 38(t) Hetzer vadászpáncélosa
is. A főhadnagy által készített harcjelentést szó szerint
idézem:[764] „Folyó hó 12-én 11 óra 30 perckor a 25.
gyalogezred-parancsnok révén a 25. hadosztályparancsnok
által elrendelt bevetési parancsot kaptam, hogy Lepsény
délkelettől hat kilométerre lévő 155 háromszögellési pontot
(Kőkúthegy) vegyem birtokba. Rendelkezésemre bocsátott 70
fő gyalogost a 7. századból Széchenyi főhadnagy [765]
parancsnoksága alatt, akiket gépkocsin szállítottam a
rohamlövegek után. Súllyal (hat löveg) Rikimajoron át,
három löveggel az iparvasút mentén támadtam. A 3. szakasz
Wittner hadapród őrmester parancsnoksága alatt 13 óra 05
perckor a vasutat átlépve támadását megkezdte. Magam a
súllyal 13 óra 50 perckor léptem át a vasútvonalat. Ezek
után az összeköttetést a 3. szakasszal elvesztettem.
A gyalogsággal együtt Rikimajorig mentem előre.
(14 óra 30 perc) Az ellenség szórványos tüzérséggel és
aknavetővel lőtt. Rikimajorban tájékozódtam, majd a
támadást oldalazólag Kőkúthegy 155 háromszögellési pont
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ellen megindítottam. A támadást az ellenség igen erős
aknavető és tüzérségi tűzzel akarta feltartóztatni. Kőkúthegy
felől gyalogság tüzelt, Kiskőkútpuszta irányából, valamint
Tóth-tanya irányából pedig két-két páncéltörő ágyú tüzelt.
Ezeket kilőttük. Ugyancsak két páncéltörő ágyút lőttünk ki
a 156 háromszögellési ponttól délre levő útnál. 15 óra 20
perckor Kőkúthegy 155 háromszögellési pontot elértem és azt
elfoglaltam. A menekülő ellenséges gyalogságot ágyúval és
géppuskával lőttük. Ezután Kiskőkútpuszta ellen
támadtunk. Ugyancsak géppuska- és ágyútűzzel üldöztük a
menekülő ellenséges gyalogságot. Ezután Attilapusztán
keresztül Ágostonpusztára támadtunk. Ott az ellenség
hátába kerültünk és az ellenséges visszaözönlő gyalogságot –
mivel már a repeszgránátunk elfogyott – közvetlen közelről
géppuskával és géppisztollyal lőttük, sőt valamennyi
kézigránátunkat is kidobtuk. Csak ezen a részen az ellenség
vesztesége megítélésem szerint körülbelül 150 fő.
Egy Ágostonpuszta irányába haladó ellenséges
páncélvadászt kilőttünk. Támadásunkat a 156
háromszögellési ponttól keletre lévő fasorban elhelyezett két
páncéltörő ágyú lőtte. A lövegeket kilőttük. Tóth-tanyától
délre az egyik löveg egy aknavetőállást taposott szét.
Még a Kőkúthegy 155 háromszögellési pont
elfoglalásának mozzanata alatt egyik lövegem Kőkúthegytől
nyugatra körülbelül egy kilométerre kuplungtörést kapott.
Egy másik löveg ki akarta vontatni, ellenben a mély talajban
elsüllyedt. 18 óra 40 perckor Ágostonpusztáról
rohamszakaszommal [766] együtt bevonultam Lepsénybe.
A 3. szakaszról a szakaszparancsnok hadapród
tett jelentést beérkezése után. A szakasz Horváth-tanyáig
ment előre, amikor lövegét páncéltörő ágyúval kilőtték.
Személyére [sic] átszállt egy másik rohamlövegbe, a két
páncéltörő ágyút kilőtte. Ekkor megsebesült és sebesülten
hátraszállították. A parancsnok nélkül maradt szakasz még
egy ideig lőtte az ellenséges gyalogságot s az igen erős aknavető
és tüzérségi tűz miatt visszavonultak. 19 óra 30 perckor
Lepsénybe beérkezett. A két lövegvezető magatartása
kifogásolható, ellenben arra való tekintettel, hogy első
bevetésük volt, valamint, hogy az ellenséges tűz valóban igen
erős volt, tapasztalatlanságuknak tudható be.
Saját veszteség: Wittner hadapród őrmester
szakaszparancsnok sebesült, két halott[767], kilenc sebesült,
egy rohamlöveg kilőve, két rohamlöveg saját vonalunk előtt
kivontatása folyamatban, két gépkocsi bombaszilánk által
megrongálva.
Ellenség körülbelüli vesztesége: 10 páncéltörő ágyú,
egy páncélvadász, több könnyű aknavető, több géppuska és
golyószóró, valamint 200 fő sebesült, illetve halott."
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A kutatások során nagy segítségemre volt
Vörös László úr, aki a Lepsény-Mezőszentgyörgy
történeti honlapot üzemelteti és a kisvasutak nagy
szerelmese. A történeti kutatások alkalmával számos
volt vasúti alkalmazottat felkerestünk, de sajnos nem
sok eredményre jutottunk. Fényképpel senki sem
rendelkezett, mesélni meg nem nagyon akartak.
Aztán egy internetes kisvasúti fórumon egy
szintén vasútbarát és a témában nagyon jártas úr,
Tusnádi Csaba Károly segített. Ő könyvet is publikált
a magyarországi kisvasutakról.
Számos fényképet készített, amit a
rendelkezésünkre bocsátott. Lényeges momentuma,
hogy Mátyásdombon is készültek felvételek:

Mátyásdomb egykor.

Mezőkiáltó

KÖZÖS SZOLGÁLAT A
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN
Írta: Krista István

Idén tavasszal március második hétvégéjén
szervezte meg a Mezőszentgyörgyi Polgárőrség
közösen a Polgárdi rendőrőrssel a nagy átfogó
közlekedésbiztonsági akciót. A résztvevő egyesületek: Mezőszentgyörgy, Polgárdi, Kőszárhegy,
Jenő, Nádasdladány. A rendőrséggel közösen nyolc
településen hajtottak végre egy egész napos baleset
megelőzési akciót. A napi feladatokat Pál Norbert r.
őrnagy Polgárdi Rendőrőrs parancsnoka határozta
meg. Az összehangolást Krista István Mezőszentgyörgyi Polgárőrség elnöke, koordinátor
szervezte. Az egyesületek hat szolgálati gépjárművel
és 15 fővel teljesítették a szolgálatot. Munkájukat a
Mátrix rendszámfelismerő rendszer eredményesen
segítette.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2017. április 22-én, 20 órától az Eötvös Károly
Községi Könyvtár szervezésében jótékonysági bált
tartunk, amelynek teljes bevételét ifj. Kovács Sándor
és családjának ajánljuk fel.
Jegyek 1000Ft-os áron kaphatóak a könyvtárban,
ugyanitt támogatói jegyek is vásárolhatóak
500Ft-os áron.
És ma...

A bálon Boldog Ádám szolgáltatja a talpalávalót.

A nyomvonal a felszámolás előtt teljesen az ÁFÉSZ
tulajdona volt és tulajdona a mai napig is. Nagy a
valószínűsége, hogy az ÁFÉSZ levéltárában további
információkra bukkanunk.

Egész éjjel büfé, éjfélkor tombola.
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A tombolafelajánlásokat a könyvtárban szívesen
fogadjuk.
3. oldal
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GONDOLATOK A LELKÉSZTŐL
Írta: Szücs-Nagy Kinga

„Hol van a te Istened?” Zsolt. 42: 4B
Olyan gyakran tesszük fel/teszik fel nekünk
ezt a kérdést; hogy talán sorra sem tudnánk venni,
hogy mennyi helyzetben szólalnak meg az
aggodalmaskodó mondatok. Akkor ugyanis, amikor
nem várt, esetleg tragédiaként felfogható dolgok
történnek, valahogy ezzel a szinte elutasító kérdéssel
próbálunk kibújni az elcsendesedés, a magunk
feladatainak a végiggondolása alól. Egyszerű kérdés
nem: „Hol van a te Istened?”; de talán ezekben a
formáiban még ismerősebb: hol van ilyenkor az
Isten? Miért engedhette meg Isten?
Azt hiszem most is aktuális lehet többek
számára ez a kérdés, hiszen szűkebb környezetünkben – a falunk határain belül; s a
„nagyvilágban” is történtek mostanában megdöbbentő, sőt egészen nehezen felfogható tragédiák.
Kisebb problémák is, amelyek akár jelenthetik az
emberek közötti feszültséget vagy veszekedést is
(ezek sajnos talán mindennaposak); de nagyobb
bajokról is tudhatunk: egy család életének tragédiája
– a házuk leégése; vagy a napokban történt (sokadik)
terrortámadás Londonban. Hát hol van az Isten?
Nem csak azok kérdeznek szinte kételkednek
Isten létezésében, akik „külső szemlélők” – akiknek
nincsen semmi közük sem az Úrhoz; hanem bizony
sok esetben a hívő keresztyén embert is
megtántorítja a környezetében, a családjában, az
ismerősei között; vagy a „világban” történt
események sorozata. S bizony egy – egy kétségesnek
tűnő helyzet velünk is kimondatja az aggódást,
kifejezi a sokszor emberi kicsinységünkből fakadó
kételkedést.
Nem volt ez máshogyan a 42. zsoltár
megírásának idején, jóval Krisztus születésének ideje
előtt sem. Akkor is voltak Istenben hívők és az Urat
elutasítók is; voltak akik mindvégig ki tudtak tartani
Mellette; de sokan kételkedtek és eltávolodtak Tőle.
A 42. zsoltár megfogalmazója – a nagy uralkodó
Dávid király – pedig szinte kétsége esve emeli ki az
őt faggató embereket (név nélkül is): „Könnyem lett
a kenyerem éjjel és nappal; mert egész nap ezt
mondogatják nekem, hol van a te Istened?”

4. oldal

www.mezoszentgyorgy.hu
Igen Testvéreim, vannak akik ezt
kérdezgetik; s velük együtt vannak és lehetnek
olyanok is, akik napról napra megélik az Istennel
való közösséget. Mert igen is van jele, van
„bizonyítéka” az Isten létének. Van tragédia bőven,
ezt kár lenne letagadni – nem lehetne eltekinteni a
problémák fölött. Volt – nem csak a londoni –
terrortámadás, amiben több ember veszítette az
életét; de vannak, akik hírül tudták adni ezt a hírt,
megmenekültek. Sajnos egy fiatal család háza leégett
nem olyan régen a faluban, szörnyű dolog ez is; de
Istennek hála életben vannak mind a négyen a család
tagjai, túlvészelték ezt a tragédiát. S hosszan, nagyon
hosszan lehetne még sorolni azt, hogy mennyi
minden történik, s abban hogyan – miként
mutatkozik meg az Isten kegyelme! S Testvéreim,
észre kellene vennünk ezt a csodát, hogy az Isten
velünk van! Igen, még a problémák, a tragédiák
között is megláthatjuk és észrevehetjük, hogy nem
hagyott el bennünket! De természetesen nem
nyugodhatunk meg ennek a megállapításával!
Ugyanis az, hogy tudunk az Isten létezéséről arra
kell, hogy indítson bennünket, hogy éljünk is Vele –
ne zárkózzunk el a Vele való közösségtől!
Nagyböjt idejét éljük, alig pár hét van „csak”
vissza a szent húsvéti ünneplésig. Nem sok az idő, de
elég a felkészüléshez – szükséges a lélekben való
elcsendesedéshez! Legyünk erre készek, lássuk meg a
sok miértünk között a választ adó Istent és halljuk
meg, ha megszólít bennünket! Isten velünk van, soha
nem hagyott egy embert sem magára, aki Rá
tekintett! Ő áldja meg a húsvétra való
felkészülésünket!

Szeretettel hívunk mindenkit vasárnapi
Istentiszteleteinkre, minden vasárnap
9.30 órakor!

INGYENES RUHABÖRZE
Ingyenes ruhabörze a művelődési házban,
2017. április 6-án (csütörtökön) 8-16 óráig,
valamint 2017. április 7-én (pénteken) 8-14
óráig.
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MEZŐSZENTGYÖRGY
REJTETT KINCSEI
A mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Községi
Könyvtár és Művelődési Ház a Szentgyörgyi Napok
programsorozat keretében fel kívánja térképezni
településünk amatőr művészeit és műveit.
Az összegyűjtött művekből egy kiállítást szeretnénk
összeállítani, amelyet a Szentgyörgyi Napok első
napján nyitnánk meg a nagyközönség előtt,
2017. április 24-én.
A pályázatra életkortól függetlenül várjuk mindazok
jelentkezését, akik az alábbi művészeti kategóriákban
alkotnak: festészet, rajz, szobrászat, vers és próza,
fotózás, kézműves művészeti alkotások.
A jelentkezési határidő:
2017. április 17., hétfő 16.00.
A jelentkezni a könyvtárban lehet személyesen, a
kiállításra szánt pályamű(vek) leadásával, és a
jelentkezési lap kitöltésével.

175 ÉVE SZÜLETETT EÖTVÖS
KÁROLY
Írt: Márkus Lajosné

Mezőkiáltó
Eötvös Károly korának egyik legismertebb
társasági
személyisége
volt.
Ismertségét
képviselőként, ügyvédként, publicistaként, majd
íróként szerezte.
Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata az idei évben is fontosnak tartotta,
hogy megemlékezzen híres szülöttjéről. Településünk
küldöttsége március 10-én pénteken, a Veszprémi
Alsóvárosi temetőben megkoszorúzta Eötvös Károly
sírját.
A Vajda születésének 175. évfordulójának
alkalmából március 11-én nagyszabású emlékműsorral emlékeztünk meg. Az Eötvös Károly
Általános Iskola 6. osztályosai (Zsemberi Zsófia,
Mészöly Lívia, Szabó Lóránt és Márkus Marcell)
előadásukban felidézték az életét, az írói munkásságát, nagy anekdotázó alakját. Berta Annamária
mezőszentgyörgyi születésű pedagógus, a Székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium
történelem-latin szakos tanára, régóta kutatja a
levéltárakban, könyvtárakban Eötvösről életművét.
Az ünnepi beszédében a mélyen humanista és
patrióta Eötvös alakját idézte fel.
A koszorúzást követen a könyvtárban Dr.
Praznovszky Mihály
irodalomtörténész tartott,
lendületes, gondolatébresztő, néha humoros előadást
Eötvös Károly emlékezete címmel. Megtudhattuk
tőle, hogy Eötvöst olvasni 10 évvel ezelőtt lett ismét
divat, amikor hosszú szünet után újra megjelent két
híres műve, az Utazás a Balaton körül és A balatoni
utazás vége.
Az előadáson résztvevők Krúdy Gyula:
Aranytükrös kávéházban (Írások Eötvös Károlyról)
című könyvét kapták ajándékba. Ezt a kötetet az
irodalomtörténész az emlékév alkalmából sorozatszerkesztőként és felelős kiadóként jelentette
meg Veszprémben.
Az emlékműsorunkat jelenlétükkel megtisztelték a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár és a balatonfüredi Lipták Gábor Városi
Könyvtár könyvtárosai, a Magyar Jogászegylet
Veszprémi Szervezetének képviselői.

KREATÍV SZAKI KLUB
A foglalkozásokat Mészöly Ferencné Ibolya néni tartja szerdai napokon
16.00 órától 18.00 óráig.
A következő alkalmak témái: papírgyöngy készítés, tavaszi ajtódísz készítés,
körmöcskézés, anyáknapi virág készítés.
2017. március
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ELKÉSZÜLT A KIS-HÍD!

Írta: Márkus Lajosné

Írta: Berta József

„Hát valóban különös világ mutatkozott
ebben a kávéházban, de csak a kávéháznak abban a
részében, amely ablakaival a Teréz körút felé nyílott.
Igen, csak a Nagykörútra nyíltak az ablakok,amely
körútnak a lakói még mindig szokatlan érzések
között fordultak be az Andrássy útra, aminthogy
ebben a korban még bőven volt olyan polgár és
polgárné Pesten, aki röstelkedett volna a maga
egyszerűségében a Váci utcán vagy a Koronaherceg
utcán végigmenni. Ilyenformán az Andrássy utat is
csak nehezen szokták meg a régi pestiekszemfényvesztés,ami itt van, maradjunk csak a
körúton. Még az se tette patriarkálisabbá az Andrássy
utat, hogy az Abbázia sarokasztalából R. Eötvös
Károly fekete selyemsapkáját vagy göndör báránybőr
süvegét lehetett szemügyre venni. Itt ült trafikra
festett, csibukozó török példájára a „vajda”. …
Ebben a kötetben megismerhetjük, hogy
Eötvös Magyarország Háry Jánosa is volt a maga
idejében. Beszédeit úgynevezett deákferences,
zsinóros attilában mondotta el, amint nagy híve volt
Deáknak, ennek a dunántúli származású, tempós
szenvedélymentes politikusnak, akiről egy egész
korszakot neveztek el Magyarország történetében.
Az elolvasás után kiderül,hogy életvilága a legszebb
és legérettebb a tiszaeszlári per idején volt.

TISZTELT OLVASÓK! VALAMENNYI
MEZŐSZENTGYÖRGYI LAKOS!
Személy szerint szinte minden családot érint
ez az információ. Vagy így, vagy úgy. Tehát
számomra is igen fontos, hogy a hídhelyreállítás
eseményeiről hírt adjak, hírt adjon a költségek
túlnyomó részét viselő önkormányzatunk.
Kevés a hely, kevés az idő, ezért csak a
legfontosabbat elöljáróban és majd később a
részleteket:
I. Tény: a híd beszakadt pontosan egy éve, ez
várható volt.
II. Vis maior pályázatot adtunk be, amely nyert.
III. A kivitelezés (helyreállítás) megtörtént.
IV. A költségek:
- kivitelező: 5.334.000Ft, ebből a vis maior támogatás
70%., önerő: 1.968.500Ft
- egyéb költségek: 2.038.500Ft (lebonyolítás, műszaki
ellenőrzés, földmérés.
Hathatós segítségünkre volt még a Cinca
Társaság, Varga Gyula elnök úr közreműködésével.
Ezért is nagy köszönetet kell mondanunk
mindannyiunk nevében, meg azért a költségátvállalásért is, amely szintén el nem hanyagolható: tervezés, engedélyezés és többletköltségek
(összesen: 1.000.000Ft).
Nem volt világraszóló esemény, de ezután minket
szolgál hosszú időn át.
A folytatást, bővebben a következő számban.
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