
Beszámoló a 1940306339 projektazonosítóval ellátott, VP-19.2.1.-11-4-17 kódszámú, Helyi 

értékek bemutatása (Falukönyv kiadása) című pályázat megvalósulásáról 

Mezőpeterden régóta igény mutatkozott egy falukönyv kiadására. Szerettük volna, ha az évek alatt 

gyűjtögetett fotók, térképek, információk és történetek nem vesznek el, hanem azokat 

összerendezve őrizhetjük meg az utókor számára. Azt is fontosnak tartottuk, hogy az elődeink által 

megteremtett értékek megmaradjanak, és mutassuk meg ezeket a Falu lakosainak, az 

elszármazottainknak és a környezetünkben lévő települések lakóinak. 

A 1940306339 projekt azonosítóval ellátott, VP-19.2.1.-11-4-17 kódszámú pályázat lehetővé tette, 

hogy a sok éves gyűjtőmunka beérjen, és végre kézbe vehessük a Mezőpeterdi Falukönyvet. 

Az ünnepélyes könyvbemutatóra 2020. augusztus 6-án került sor a Faluházban. A könyvet a három 

szerző, Alimán Ildikó, Gál Csaba és Magyari Gabriella mutatta be. Örömünkre szolgált, hogy 

megtisztelte jelenlétével a rendezvényünket  Merza  Jenő és Merza Lajos, akik településünk 

elszármazottai, kiknek nagyszülei a falu határában lévő Merza Tanya birtokosai voltak. 

A könyvből minden Mezőpeterdi háztartás kapni fog egy példányt, az elszármazottainknak pedig 

terveink szerint a jövő évi Elszármazottak Találkozóján szeretnénk egy-egy példányt átadni. A Méliusz 

Könyvtár segítségével  közel 40db könyvet juttattunk el a környező települések könyvtáraiba. 

A kiadvány 157 oldalon mutatja be községünket. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy helyi 

értékeink közül minél többet bemutassunk olvasóinknak. Így kiemelt helyet kapott a kiadványban a 

Peterdi Legelő, az állatvilág és a növényzet ismertetésével együtt. A Római Katolikus Templom és a 

Görögkeleti Ortodox Templom értékeinek megmutatása mellet a két egyházközség múltját is 

feltártuk több oldalon keresztül. A helyi értékekhez tartozik még a temetőben található Gázsy család 

síremléke is, melyről több kép és szöveges leírás is található a könyvben. Kulturális helyi értékeink 

közül a Peterdi Betlehemes játék hagyománya több évtizedre nyúlik vissza, így a kiadványban is 

fontos szerepet kapott. A teljes szövegkönyv és több fotó közlése is azt a célt szolgálja, hogy utódaink 

is folytassák az elődeink által létrehozott érték megőrzését. 

Megtalálható a kiadványban még Mezőpeterd földrajzi helyzete, társadalom földrajza, 

mezőgazdasági és ipari helyzete, közlekedése. Számos régi írás és térkép színesíti a leírásokat. Falunk 

története a kezdetektől egészen 1945-ig bemutatásra került. Külön kiemeltük a Mezőpeterdi nemesi 

családok megismertetését, kiemelve a Gázsy családot, de írtunk a Pazonyi Elek és a Beöthy családról 

is. 

A régi községháza, az iskolák és az óvoda, valamint a posta, a vasútállomás, a faluház és a boltjaink 

múltja és jelene is helyet kapott a könyvben. A régi tanyákat és az eltűnt épületeket és építményeket 

is szerepeltettük a kiadványban. 

A könyv  záró fejezetében kaptak helyet a „Mezőpeterdi életképek”, számos fotó cséplőbrigádról, 

lakodalmi menetről, katolikus legényegyletről, TSZ tagokról, focicsapatainkról, iskolás és óvodás 

emlékeinkről, közösségi életünkről. 

Örömmel mondhatjuk el, hogy sok-sok éves kutatómunka, gyűjtögetés és várakozás után kezünkben 

foghatjuk életünk lapjait. 


