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Folyamatos a fejlődés

A templom környékének megszépülése csak az egyik, jó példa arra, hogy folyamatosan fejlődik a településünk. Fedél alatt a bölcsődénk és az ablakok, ajtók is a helyükön vannak. Megújult a civil közösségi épületünk (a volt tanácsháza) vizes blokkja és jelentős felújítás történt
a művelődési házban is az elmúlt hetekben, a nőnapi rendezvény lesz az avatója (Fotó: Bán
Balázs közösségi oldala)

Nőnap alkalmából

„A nő az a lény, amely végletes
erejében és gyengeségében:
képes elájulni, ha egy egeret
vagy pókot meglát, és az élet legnagyobb rémületeivel sokszor rettenthetetlenül száll szembe.”
Denis Diderot

A közelgő nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm községünk hölgy lakóit, a lányokat, asszonyoMedvenap az iskolában
kat, nagymamákat, kismamákat!
Isten éltesse Őket sokáig!
A néphagyomány szerint, ha február 2-án a barlangjából előbújik a medve, és meglátja az árnyékát, visszabújik téli álmot aludni, mert hosszú lesz a tél (Bővebben lapunk 8. oldalán.)

Márok Csaba
polgármester
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Országgyűlési választás és népszavazás 2022

Ügysegédi
ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, az ügysegédi ügyfélfogadás következő mezőfalvi időpontjairól:
2022. február 23. (szerda: 8-12 óra között)
2022. március 30. (szerda: 8-12 óra között)
2022. április 27. (szerda: 8-12 óra között)
Ügyeik intézéséhez a következő módokon kérhetnek
segítséget:
Telefon: 06-25-795-710, vagy 06-70-642-5737
E-mail: hatosagi.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Postai úton: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton
út 39.
Elektronikus ügyintézés:
mo.hu
http://epapir.gov.hu
Megértésüket köszönjük:
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala

Helyi Választási
Iroda elérhetősége

Ismét gyűjthetjük
a sütőolajat!

Választási Iroda megnevezése: Mezőfalva Nagyközség Helyi Választási Iroda
Hivatali helyiség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 1.
sz. iroda
Telefon: 25/506-822
Elektronikus levélcím: nepesseg@mezofalva.hu
jegyzo@mezofalva.hu
Helyi Választási Iroda Vezetője: Borbély Anikó jegyző
25/506-971
Helyettese: Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető 25/510-368
Információ, névjegyzékkel kapcsolatos ügyintézés,
kérelmek, nyomtatványok beadása:
László Klaudia igazgatási előadó HVI tag 1. sz. iroda
Telefon: (25) 506-822
E-mail: nepesseg@mezofalva.hu
Személyes ügyintézés:
Hétfő-kedd-csütörtök: 8.00 – 12.00 óra 13.00 - 16.00 óra
Szerda: 8.00 – 12.00 óra 13.00 -17.00 óra
Péntek: 8.00 – 12.00 óra
Borbély Anikó
HVI vezető

Horváth Lászlóné Gabi az első flakonokat tölti a tárolóedénybe
Ne a kertben égessük el és
ne öntsük a csatornába!
Az iskola udvarában lehet
a lakosságnak is elhelyezni a
háztartásban keletkező használt sütőolajat.
Újabb szelektív gyűjtővel
bővül a hasznosítható és a veszélyes hulladék elhelyezése
Mezőfalván. A Petőfi Sándor
Általános Iskola udvarán már
volt korábban háztartási olajgyűjtő kihelyezve, de az akkori rendszer valamiért nem
működött megfelelően. A

mostani megoldás és a háttérben lévő cég várhatóan hos�szabb életű lehet. Természetesen ahhoz, hogy hosszútávon
lehessen üzemeltetni a rendszert, a lakosság környezettudatos magatartásra is szükség
van. Tehát ne a kertben égessük el! Főleg ne öntsük a csatornahálózatba! PET-palackban vagy befőttes üvegben jól
lezárva vigyük az iskola udvarába a gyűjtőbe! Az elhelyezés
az iskola nyitva tartási idejében lehetséges. (mezohir.info)
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Képviselőink
tárgyalták

Mezőfalva képviselő-testülete 2022. február 30-án
tartotta a lapzártát megelőző utolsó ülését. Döntöttünk
a Magyar Falu Program pályázatban való indulásról, valamint a BM önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázatra jelentkezésről is.
Régóta húzódó gondunk,
hogy próbáljuk rendbe tenni a
Kinizsi utca végét. Ez az egyedüli olyan utcaszakasz Mező-

falván, amely még nem került
leaszfaltozásra. Folyamatosan
figyeljük a támogatási lehetőségeket, ám a pályázatok útfelújításra vonatkoznak, a Kinizsi utca végében pedig nem
felújításról, hanem engedélyes
terv birtokában új út építéséről beszélünk. Erre most a
Magyar Falu Program kínált
lehetőséget. A képviselő-testület döntött tehát arról, hogy
mely útszakaszokkal indulunk
a Magyar Falu Programban és
melyekkel a BM-es tenderen.

Munkaterv szerint

2022. január 20-án tartotta a képviselő-testület a munkaterv
szerinti soros ülését. Tizennyolc napirendi pontot kellett megtárgyalniuk a testület tagjainak.
Meghatározta a testület a 2022-es munkatervét. Megállapodást kötött a az önkormányzat a helyi önkéntes tűzoltó egyesülettel arról, hogy lánglovagjaink használatra megkapják a tűzoltó szertár épületét.
Felülvizsgáltuk a német nemzetiségi önkormányzattal kötött
megállapodásunkat.
Sajnálatos dolog, hogy az értékesítésre meghirdetett Kossuth
utca 13. alatti lakóházas 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ingatlanra mind a mai napig nem jelentkezett vevő. A pályázati kiírással kapcsolatos aktuális döntését a képviselő-testület
lapzártánk idején hozza meg, annak részletei a www.mezofalva.
hu oldalon olvashatók lesznek.
A Magyar Falu Program keretében kommunális eszköz beszerzésére, valamint járdaépítésre pályáztunk. Az utóbbiban a
régi tanácsházától a Vörösmarty utca durván feléig gondoljuk
új járda kialakítását, valamint az iskola kézműves ház felőli oldalán szeretnénk rendezni a szintkülönbségek miatt problémás
járdaszakaszt.

Önkormányzati beruházásaink
A régi tanácsház vizesblokk felújítása elhúzódott
a téli időjárás miatt, de lapzártánk idején már gőzerővel
dolgozott a kivitelező, hogy
minél előbb befejezze a munkákat.
A művelődési házban padozatcserének indult a felújítás, aztán a színpad burkolatának a cseréje után számos

olyan probléma merült fel,
amely újabb és újabb tennivalókat generált, végül a testület a teljes színpad mennyezeti
felújításával egyetértett. Ennek megfelelően dolgozik a
kivitelező, és a nőnapi rendezvényünkön mindenki láthatja
majd, hogy sokkal tágasabb és
szebb lett a művelődési ház
nagytermének színpada.

Az oldalt összeállította: Márok Csaba Mezőfalva polgármestere

Köszönjük Simon Zsoltnak!
Simon Zsolt, helyi vállalkozó jelentős mennyiségű követ ajánlott fel az önkormányzatnak a Kinizsi utca végében az úthibák,
kátyút, gödrök kijavítására. Az önkormányzat a követ elszállította a helyszínre, és a felajánlott mennyiségből egy nap alatt
szinte a teljes útszakaszt sikerült rendbe tenni. Köszönjük.

Bölcsőde: még nem tudjuk
a jelentkezéseket fogadni
A bölcsőde építése folyamatos döntéshozatali feladatot ad a képviselőknek, ezúttal a kerítésről határoztunk,
hiszen a Magyar Bölcsődék
Egyesülete nagyon odafigyel a
legapróbb dolgokra, így például a kerítésre is (ne legyen balesetveszélyes, a keze nehogy
beszoruljon és még sorolhatnánk). A kültéri játékokkal
kapcsolatosan pedig homokozóra és csúszda szerű játékra.
Elindítottuk a szükséges eszközök beszerzésére vonatkozó árajánlat-kérést is. Nagyon
sok cég foglalkozik ilyesmivel,
aki nálunk jelentkezett, azokat
mind-mind felkértük ajánlattételre.
Nagyon szépen köszönöm
a bizalmat azoknak az édesanyáknak, akik már most szeretnék beíratni a gyermeküket
a bölcsődébe, de erre egyelőre
nincs mód, nem tudjuk befogadni a jelentkezéseket. En-

nek az az oka, hogy az intézmény csak akkor tud működni
szeptembertől, ha meg tudjuk
szerezni rá a működési engedélyt, előtte pedig a használatbavételi engedélyt. Közben
bölcsőde vezetőt is fel kell vennünk. A működési engedélyhez már minden szükséges dokumentumot, szakhatósági és
használatbavételi engedélyt be
kell adnunk a kormányhivatalhoz. Ez elég feszített tempó, áprilisra szinte teljes egészében készen kell lennie az
épületnek, ahhoz, hogy ezeket
az adminisztratív feltételeket
teljesíteni tudjuk szeptemberben. Amíg a vezető személyére szóló pályázatot nem tudjuk kiírni, addig nem tudunk
a gyermekek jelentkezését fogadni.
Bízunk benne, minden
rendben lesz és a terveink szerint alakul. A kivitelező nagy
erőkkel dolgozik ezen.

Telkek kialakítása

Két területünk van a rendezési tervben kijelölve telkek kialakítására. Egyik a régi gyakorlati kertnél a Kinizsi utca végében
van, ennek megosztását is elindítjuk, erről döntött a testület. A
másik a régi szennyvízszikkasztó melletti gazdasági terület, ahol
nagyjából 3000 m2-es területeket jelölnék ki, letelepedési lehetőséget kínálva itt kisebb vállalkozások számára.
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A kilencven esztendős lett Zsákovics Jánosné

Isten éltesse
Julianna nénit!

Jó egészségben, családi körben eltölteni kilencven
esztendőt keveseknek adatik meg, éppen ezért is olyan
nagy érték. A hercegfalvi születésű Balog Julianna kilenc
évtizede él ezen a földön és
egyáltalán nem bánja a hos�szú időt, hiszen legboldogabb
időszakában végig a családjának élhetett.
1932. február 3-án látta
meg a napvilágot. Hat elemi után szerettei megélhetésére koncentrált, így háztartásbeliként vigyázott a család
mindennapjaira. A figyelemre
pedig nagy szükség volt, mert
két nővérével, egy bátyjával,
egy öccsével és egy húgával
kellett osztozkodni a mindennapok örömében, bánatában.
Fiatalon lett édesanya. Sajnos a második világháború
nem kímélte a családi életet.
Édesapja, Balogh János egy

sortűz áldozataként a Világos pusztai temető egyik tömegsírjában nyugszik. Maga
is korán megözvegyült. A
kor nehézségei azonban nem
törték meg, mert férje halála után aktív közösségi életet
élt a helyi nyugdíjas klubban,
míg egészsége engedte. Jelenleg a keresztrejtvényfejtés és a
tévénézés tölti ki szabadidejét. Idős korára négy gyermeke, nyolc unokája és tizenhat
dédunokája veszi körül szeretettel. Remélhetőleg még jó
ideig.
A kilencven éves Zsákovics Jánosnét a család mellett
a napokban Mezőfalva Önkormányzata is köszöntötte.
Márok Csaba polgármester
és Borbély Anikó jegyző nagy
szeretettel és tisztelettel adta
át a település vezetőinek jókívánságait is az ünnepeltnek.
Isten éltesse Julianna nénit!
(Forrás: Horváth László)

Rendszeresen
kirúgják a buszmegálló oldalát!
Milyen dolog ez?!

Mire jó ez? Milyen dolog erőslegény- virtusból szétrúgni a
buszmegálló oldalát?! - tette fel a költői, ám felháborodásból
joggal fakadó kérdést Horváth László a mezohir.info internetes
portálján január 24-én. Mint írta:
„A napokban az ismert közösségi oldalon fakadtak ki a mezőfalvi önkéntes tűzoltók, hogy az önkéntes felajánlásukból
épített Mezőfalva-Szőlőhegy Kettes sori buszmegállót ismeretlen tettes, vagy tettesek módszeresen rongálják. Az önkéntesek azonban nem adják fel. Ahogy már többször is megtették,
ezúttal is pótolják, kiigazítják a hiányos részeket.
A történet még tavaly egy autó kisodródásánál és a buszváróba való becsapódásánál kezdődött. A jármű olyan mértékben
rongálta meg az eredeti, önkormányzat által építtet várót, amit
a biztonság miatt csak elbontani lehetett. Meglepő módon akkor nem köszönet járt a tűzoltóknak, hanem kritika. Miért is
ilyen „vandál” módon szabadították ki az autót a váró oldalából?
Miért nem tudták megőrizni az épségét? Miért kellett teljesen
elbontani? A helyi lánglovagok aztán ezen úgy „megsértődtek”,
hogy kárpótlásul, saját zsebből rögvest újat építettek.
Na ezt rongálja valaki, vagy valakik amolyan „erőslegény”
formán! Mert mi másra lehet gondolni, mikor általában a hétvégéket követően hol egy, hol több deszka áll ferdén, kirúgva,
vagy éppen kettétörve a buszváró oldalán. Pethes Bálint önkéntes tűzoltó, az újjáépítés legnagyobb támogatója lapunknak elmondta, valakik régóta csinálják ezt a rongálást. Már többször
maga is visszaállította a deszkákat a helyükre. Szinte heti rendszerességgel kirúgják az oldalát. Mostanra pedig már szét is törték. Természetesen nem a rossz fog győzni, mert ezen a héten is
rendbe rakják. Bár tudják, sokszor hiábavaló a példamutatás, de
azért nem adják fel. Az sem elképzelhetetlen, hogy megfúrják a
deszkákat és betonvassal erősítik meg hosszában, hátha elmegy
a kedve a rongálóknak! Nem utolsó sorban talán a környéken
élők is figyelhetnének a nekik épített értékre és gyanú esetén
nyugodtan szóljanak az önkéntes tűzoltóknak.
A cikk szerzőjeként csak annyit tennék hozzá: Jó lenne még
egy lengőkalapácsot is beépíteni, ami fejbe kólintaná az elkövetőt!” – írja Horváth László
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Csapadékvíz elvezetésére pályázott
sikerrel a nemzetiségi önkormányzat
„A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2020 decemberében vette át a Mezőfalvi Tájház–Herzogendorfer Heimatmuseum üzemeltetését. Így, mint az épület fenntartójának, legfontosabb feladatunk az állagmegóvás lett. Szerencsére
2021-ben pályázati lehetőség nyílt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából, az NBER-KP-1-2021/1-000394-VALELS/002 pályázati azonosító számon sikeresen pályáztunk a
„Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása” című pályázaton.
Az elnyert 1.000.000,- Ft összegből a csapadékvíz elvezetését
oldottuk meg, hogy a falak további vizesedését, repedezéseit
megállítsuk.” – tájékoztatta a mezohir.info internetes honlapot
a nemzetiségi önkormányzat.

Vigyék el a szelektív
gyűjtőedényüket!

A művelődési ház udvarán még mindig nagyon sok szelektív kuka vár gazdára! Kérem a lakosságot, aki még nem vitte el
az edényzetét, az tegye meg, még mielőtt a szolgáltató visszaviszi a telephelyére a megmaradt gyűjtőedényeket és megteszi a
szükséges lépéseket azokkal szemben, akik nem foglalkoznak a
szelektív hulladékgyűjtéssel.
Márok Csaba

Viharos szél tombolt Sok a beteg, leterheltek
az orvosok!

Viharos erősségű szél tombolt Mezőfalva területén is január 30-án, vasárnap. Délután öt órakor érkezett a riasztás a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vonalán, hogy az Árpád utcában egy
leszakadt telekommunikációs kábel fekszik az úton keresztben.
A helyszínre érkező katasztrófavédők biztosították a területet.
Munkájuk során a kábelt elbarikádozó autógumik, fényvédő
mellény jelezte a veszélyt az arra közlekedők számára. Az esethez a Sárbogárdi hivatásosok és a mezőfalvi önkéntesek vonultak. A hiba elhárításáig az érintett belterületi útszakasz egy részét lezárták, majd a kábel végét sikeresen visszaakasztották a
csatlakozó ingatlan tetejére.
A mezőfalvi tűzoltók kérik, hogy hasonló esetekben semmilyen körülmények között ne menjenek a leszakadt vezetékekhez
közel, azt ne érintsék! Az ismert kommunikációs csatornákon
értesítsék a katasztrófavédőket! 
(HL/mezohir.info)

Számos bejelentést kaptunk mi is azzal kapcsolatosan, hogy orvosaink nehezen
elérhetők a rendelőben. Azt
is tudni kell, a gyermekorvosi
rendelőben alkalmanként 100
beteget is ellátnak egy rendelés alatt. Belátható, ha az orvos nem tud egyszerre az ott
lévő betegekkel foglalkozni
és közben telefonálni is. Vannak fizikai korlátok. A felnőtt
rendelésre pedig begyűrűzött
sajnos a koronavírus, történtek megbetegedések, emiatt
az ápolói létszám lecsökkent.
A rendelőben dolgozók a fizikai tűrőképességük határán
igyekeznek teljesíteni a feladatokat.
Változatlanul működik a
laborunk. De a laboros is besegített az asszisztenciában
is. Egy álláshelyet pályáztattunk, a nyertes február 7-től
már munkába állt, így kicsivel
könnyebben látják el munká-

jukat az egészségügyben dolgozók.
Kérem, legyenek türelemmel és megértéssel irányukban!
Nagyon sok most a koronavírusos megbetegedés a faluban, és az a tapasztalat, ha
begyűrűzik egy családba, akkor ott mindenki elkapja.
Gond van az óvodában, gond
van az iskolában is. Nagyon
jelentős diák-létszám csökkenést tapasztaltunk az elmúlt
időszakban, és az óvodában
is kellett csoportot bezárni a
Covid miatt.
A járványnak még egyáltalán nincs vége. Kérem fokozottan tartsák be a szabályokat, és nagyon vigyázzanak
magukra, figyeljenek egymásra, hogy minél kevesebben
kapják el a vírust Mezőfalván.
Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Márok Csaba
polgármester
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Tündérkert Óvoda
„Itt a farsang áll
a bál...”
Madarak téli etetése

Egész évben, de főként a téli hónapokban kiemelt feladatunknak tartjuk a madárvédelmet, a madarak etetését. Projekt
hetek témájaként elmélyedünk kertünk madarainak és azok
jellemzőinek megismerésében. Folyamatosan gazdagítva a gyerekek ismeretanyagát. Úgy gondoljuk, hogy az óvodánk Madárbarát címe kötelez erre. Hálásak vagyunk a szülőknek a sok
támogatásért, a sok madáreleségért. A fagyos időben is odafigyelünk a folyamatos vízpótlásra.
A téli ünnepkör egyik legkedveltebb népszokása a Farsang.
A szó jelentése Húshagyó. A farsangi szokások a természet
megújulásával kapcsolatosak. Fontos eleme a viaskodás, a küzdelem, a meleg diadala a hideg felett. A legjellegzetesebb eseményei az álarcos, jelmezes, batyus és gyermekbálok. A farsangi
mulatságok helyszínén állatalakoskodást mutattak be. A Busójárás a Mohács környéki dél-Szlávok alakoskodó felvonulása volt. Az alakoskodás mellett fontos esemény volt az evés,
ivás,mulatozás. Ezzel a természet bőségét probálták serkenteni.
A farsang kezdetét a legények sok helyen zajkeltéssel, kolompolással, ostorcsapással jelezték a falunak. A farsangi táncmulatság jó lehetőség volt az ismerkedésre,párválasztásra. Nálunk
az óvodában hangsúlyt kap a télűzés hagyományának erősítése,
ritmusos mondókákkal,dalokkal,táncokkal. Ez a nap a jókedvű
versengésről, jelmezes beöltözésről, vidámságról szól. Óvodai
csoportjaink Február hónapban tartják meg a farsangi mulatságokat.

Katicás és Szivárványos köszönetek

A Szivárvány csoport köszöni a sok napraforgót, eleséget és kreatív eszközöket a szülőknek.
A Katica csoport köszöni a szülőknek a sok gyümölcsöt, finomságot, amit a gyerekeknek hoztak a hónapban.

Köszönet

Köszönjük a kis pillangók nevében minden szülőnek támogatást, Serbán Bosnyák Adának a
folyamatos segítségnyújtást.
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Micimackós
köszönetek

A Micimackó csoport köszönetet mond a DAB korisainak
az ingyenes jégkorcsolya oktatás lehetőségéért.
A gyereknek ez egy különleges, élménnyel teli lehetőség,
amit hétről-hétre hatalmas lelkesedéssel várnak.
Szeretnénk az elkövetkező években is élni ezzel az oktató
programmal, színesítve az óvodánkba járó gyerekek tapasztalatszerzési lehetősegeit.

Medvehetet tartottunk
az óvodában

A téli jeles napok sorában
Medve-hetet tartottunk. A
csoportok sokszínűen ismertették meg a gyerekekkel a
medvék jellemzőit és a hozzá kapcsolódó hagyományt.
A gyerekek számára közelálló
téma, hiszen sok dal, mondóka kapcsolható hozzá.
Február 2-án kíváncsian figyelték az időjárást, melyből

következtetni lehetett, hogy a
maci kibújik-e a barlangjából
vagy sem.
A néphagyományhoz kapcsolódóan a templomokban
gyertyákat szenteltek, mely
az otthonokban a betegségektől, tűzvésztől való védelmet jelképezi. Ezért a neve:
Gyertyaszentelő boldogas�szony napja.

Kérjük, ajánlja fel
adója 1 %-át!
Az adóbevallás időszakát éljük.
Kérjük, adója 1 %-ával
támogassa alapítványunkat!

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány adószáma:

19097477-1-07
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Eddigi támogatásaikat,
nagy tisztelettel köszönjük.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A magyar kultúra
napján

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük Magyarországon, január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz szövegét.
Erre az eseményre emlékezve iskolánk évről-évre egy kedves
kulturális rendezvényt szervez. Az alsó tagozatos kisdiákok, kiegészülve a hetedik évfolyammal, közös versmondással köszöntik születésnapján a Himnuszt. A megemlékezés alkalmat ad
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző szellemi értékeinket. Felemelő
érzés tanárnak és diáknak is az együtt szavalás.

Medvenap az iskolánkban
A néphagyomány szerint,
ha február 2-án a barlangjából
előbújik a medve, és meglátja
az árnyékát, visszabújik téli álmot aludni, mert hosszú lesz a
tél. Ha felhők takarják az eget,
a medve nem ijed meg az árnyékától, kint marad, mert
közeleg a tavasz.
Minden évben mi is megtartjuk a Medve napot. Plüssmacik lepik el a folyosókat,
rajzkiállítás készül medvékről,
játékos feladatokkal, rejtvényekkel színesítjük a tanórákat. Az idei tanévben a Diákönkormányzat képviselői
készítettek számunkra medvéket bemutató prezentációt,
érdekességeket közölve a világ

igazi medvéiről. Volt az osztályokban mézkóstoló és málnaszörp is a tízórai szünetben.
A gyerekek izgatottan figyelték az időjósló napot, mert
nagyon várják már a tavaszt,
amikor sok időt tölthetnek a
szabadban.

HÍREI

Képzőművészet

„A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet.”

Nietzsche
Képzős diákjaink minden évszakban elkészítik időszerű
kiállításukat, melynek köszönhetően közösségi tereink ünnepi hangulatúvá válnak. Köszönjük!
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Diák korcsoportosoknak is
elkezdődött a versenyszezon

Február első hétvégéjén
Győr városa adott otthont a
Nyugat-Magyarország Régió Területi Diák I-II. Szabadfogású Országos Bajnokságnak. A két korosztályban
19 egyesület 192 versenyzője
mérhette össze a tudását, és
küzdhetett meg az országos
döntőbe jutó helyezésekért.
Egyesületünk szép számmal
képviseltette magát, mindazok ellenére, hogy a versenyt
megelőzően egy igen erőteljes
betegséghullám söpört végig
tanítványaink és edzőink között. A megmérettetés előtti héten még az edzéseket is
szüneteltetni kellett. A mutatott pillanatnyi formával nem
lehettünk teljesen elégedettek, de ez betudható az edzéskieséseknek, az alapozás utáni
időszaknak, többen korosztályt váltottak és még fizikálisan nem erősödtek bele az
új korcsoportjukba, de voltak olyanok is, akiknek ez volt
az első nagy megmérettetése. Természetesen, akadtak
azért kellemes meglepetések
is, akik nagyon ígéretesen birkóztak. A végelszámolás azért
nagyon jól sikerült. Az egyesületi összesített rangsorban a
Gurics György BDSE, Diák
II. korcsoportban (10-11 évesek) második helyen, a Diák I.
korcsoportban (12-13 évesek)

pedig az előkelő harmadik helyen végzett.
Egyéni helyezések:
Diák II korcsoportban
Kacz Jáfet
26 kg
Kaszala Máté
29 kg
Kacz Sém
32 kg
Czeiner Péter
46 kg
Fekete Csanád
50 kg
Krepsz Zalán
63 kg
Androvics Márk 69 kg

3.
1.
3.
2.
2.
1.

Diák I. korcsoportban
Tombor Benedek 29 kg 2.
Kaszala Máté
29 kg 3.
Nagy Erik
35 kg Csőregi Zalán
50 kg 2.
Fekete Csaba
54 kg Pribitek Ármin
54 kg Parádi László
54 kg Fierpasz András 58 kg 2.
Zámbó Gergő
63 kg 3.
Krepsz Zalán
63 kg 3.
Androvics Márk 69 kg 2.
Pupp Bence
85+ kg 2.
Iskolán adott otthont a
Grundbirkózó országos elődöntő észak dunántúli csoportjának. A résztvevő általános iskolák alsó tagozatos
diákjai két korosztályban
küzdöttek meg egymással.
Minden iskolának hét súlycsoportban kellett kiállítania versenyzőt, ahol eme népi
versengésben az ellenfelet ki
kellett tolni a küzdőkőrből,
vagy a levegőbe kellett emel-

ni. Betegségek miatt többen is
kénytelenek voltak távol maradni, de a résztvevő 18 csapat
között kiélezett küzdelmekben dőltek el az országos döntőre továbbjutó helyezések. A
mezőfalvi iskolásában nagy
hagyománya van a grundbirkózásnak. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben sem tudták megszorítani
tanítványainkat. Mindkét fiú
korosztályban 5-5 győzelemmel első helyen jutottunk tovább. Kisebbeknél második
helyen a kulcsi, a nagyobbaknál az enyingi iskolások kvalifikálták magukat a budapesti
döntőbe. A lányok mezőnyében a kisebb korosztályban
a mezőfalviak, nagyobbaknál

a Dunaújvárosi Arany iskolások jutottak tovább a második
helyezéssel.
Csapattagok:
I. korcsoport: Balogh Ervin, Szabó Bence, Kölesdi
Mihály, Bayerle-Berecz Levente, Csepreghy Péter, Mazzag Olivér
II. korcsoport: Kacz Jáfet,
Kis Dániel, Kacz Sém, Gyenei Kevin, Pintér Brendon,
Fekete Csanád, Krepsz Zalán,
Androvics Márk
lány
I. korcsoport: Kincses Jázmin, Bereczki Mercédesz,
Papp Boglárka, Futó Nóra,
Bódis Boglárka, Drapos Noémi, Tausz Lívia, Lakatos Fruzsina.
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A pusztavámi
farsangi mulatság

Népi szokásaink, hagyományaink jelentős része a keresztény hitvilághoz kapcsolódik.
Vannak azonban ünnepek, amelyek különleges megítélése van a
vallási életben is. Ezekről az ünnepekről a 325. évben tartott nicea-i zsinaton született döntés,
ahol a különböző nézeteltéréseket egységesítették a vallási vezetők. Meghatározták például a
húsvét időpontját, és ehhez igazodva a böjtét is. A farsangi időszak korábban csak egy, később
háromnapos, egyhetes, majd pedig vízkereszt napjától húshagyó
keddig tartó ünnep lett. A sváb
kultúrkörben ezt az időszakot 5.
évszaknak is nevezték, hiszen átmenet a tél és a tavasz között és
ekkor kezdődik a gazdasági év is.
Ebből kifolyólag különféle termény- és termékenységvarázsló szokásokkal próbálunk bőséget hozni az újévbe. Törekszünk
a kerekségre, amely az ősi napkultuszból eredeztethető. Emiatt sütjük a farsangi fánkot vagy
szórjuk körbe a terményt az állatoknak. A gazdag étkezési szokások, hangos mulatozás, zenélés
is a bőséget és a gonosz kiűzését
szimbolizálják. Ilyenkor kerülnek
megrendezésre a farsangi, álarcos, asszony és boszorkány bálok
is. Régen a fiataloknak ilyenkor
volt lehetőségük kiválasztott szerelmükkel közelebbről megismerkedni, táncba vinni. Az ő noszogatásukra az idősebb legények
vicces rigmusokat fogalmaztak

meg, ezzel is ösztönözve párválasztásukat. Úgy tartotta a néphagyomány, ha hosszú a farsang,
akkor csak a szép lányok kelnek
el, hisz a fiúknak volt idejük válogatni, azonban, ha rövid a farsang, akkor „kevésbé szebb” lányok is elkelnek.
A fenti hagyományok ápolása
céljából a Schwowischi Buam zenekar farsangi batyus bált szervezett január 29-én Pusztavámon.
Az eseményre nagy volt az érdeklődés. Este hét órától várták a
szervezők a vendégeket, fél kilenckor a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport mutatott be
táncokat, éjfélkor pedig tombola
várta az érdeklődőket. Az eseményen nagy létszámban vettek részt
fiatalok, akik az egész estét végigtáncolták. Ez a rendezvény nagyon jó példa volt arra, hogy a hagyományőrzésre a jövőben is nagy
igény van. Szeretnénk köszönetet
mondani a Pusztavámi Önkormányzatnak, hogy a művelődési
házat biztosították a rendezvénynek és a művelődési ház dolgozóinak, hogy gondoskodtak az alapos
fertőtlenítésről, hogy a résztvevők
a legnagyobb biztonságba érezhették magukat! Szeretnénk köszönetet mondani a tombola felajánlóknak és mindenkinek, aki
hozzájárult bármilyen formában a
rendezvény megvalósításához!
A mai világban kifejezetten
fontos ismerni hagyományainkat,
hiszen csak annak van jövője, aki
ismeri a múltat is. (HL)

Február – Télutó –
Böjtelő hava –
Jégbontó hava

Régi magyar neve szerint
február a böjtelő hava, ami a keresztény hagyományokra utal:
általában februárban kezdődik a húsvétot megelőző hos�szú böjt. Korábban a tisztulás,
megtisztulás hónapjának tartották. A hónap neve a latin
„fibra” (tisztulás, megtisztulás)
szóból származik.
Ebben a cikkben rövid leírást olvashattok a februári népszokásokról.
Február 14. Bálint napja
Bálint nap, azaz Valentin
napja. 496-ban Gelasius pápa
rendelte el, hogy Szent Valentin
napját február 14-én ünnepeljék. Valentin egyébként magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk
Bálint napként is szokták emlegetni.
Régen szerelmi pratikákat,
boszorkányságokat vettetek be
e napon a fiatal lányok a kiszemelt fiúk megszerezésére vagy
arra, hogy megőrizzék szerelmeiket. Példának megemlítek
néhányat:
- Olyan almát kell enni,
amelyiknek kilenc magva van.
Azt a kilenc magot bele kell
tenni egy óvatlan pillanatban a
kiválasztott fiú zsebébe, akkor

Lapzártánk idején ünnepeltük
a Valentin-napot

biztos, hogy bele fog szeretni a
praktikát végző lányba.
- Meg kell gyújtani egy szál
gyufát, megvárni, amíg elég, s
amerre ekkor dőlni fog, abból
az irányból fog jönni a szerelmes.
- Azokat a szerelmeseket
a hiedelem szerint nem lehetett semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek
összekulcsolt kezüket a két anya
szenteltvízzel lemosta, a vizet
pedig a fejükre öntötte. E pár
ellen nem használt semmiféle
szemverés, igézés vagy rontás.
Február 19. Zsuzsanna
napja
A néphit szerint, ha ezen a
napon megszólal a pacsirta, akkor közel a tavasz.
Február 24. Mátyás napja
Ez a nap Mátyás apostol ünnepe. A középkorban a szenteket a rájuk jellemző tárgyakkal
ábrázolták, hogy az írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás
apostolnak a bárd volt „jelképe”.
A néphit szerint Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a jeget és elűzi a
hideget.
Innen ered a következő népi
szólás: „Ha Mátyás jeget talál,
akkor töri, ha nem talál, akkor
csinál.” Az ezen a napon fogott
csukát
„Mátyás-csukájának”
nevezik és egész évben bő fogást ígér.
Február négyévente a szökőnappal ér véget – a naptár pontatlanságát igazították ki ezzel
a plusz nappal még akkor, amikor az előző év vége és az új év
kezdete közé illesztették. Talán
igazuk is volt a rómaiaknak, akik
szerint az új év márciussal kezdődött: a hosszú téli éjszakák, a
rövid, gyakran ködös, szürke és
hideg napok után mindannyian
várjuk a természet ébredése, az
új élet, a tavasz havát.
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Vár a könyvtár!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk

Farkas Jánosnét
Kőkuti Mária
utolsó útján elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Feth János és felesége, Editke temetkezési vállalkozóknak a lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Szerencsés riasztás

Könyvtárunkban látható a Bolondvár-makett is
Az új év kezdetén immár a mezőfalvi Könyvtári Információs és közösségi Helyen is beindult az élet. A vírushelyzet miatt bár a maszk használata kötelező, de emellett szabadon lehet kölcsönözni, fénymásolni, nyomtatni, faxolni, szkennelni,
illetve igyekszünk segíteni a betérők ügyes bajos dolgainak intézésében is.

Nyitvatartásunk a
már megszokott:
Hétfő: 			
Kedd, szerda és csütörtök:
Péntek: szünnap
Szombat: 			

13- 18 óra
9-12 és 13-18 óra
9-12 óra

Idén is fogadunk, mint az előző években is iskolás és óvodás
csoportokat, folytatjuk az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva a „Könyvtármozi” vetítéseket is. A pandémia az utóbbi közel két esztendőben a könyvtár életére is kihat. Többek
között meghatározza, hogy tudunk e előadásokat, találkozókat
szervezni a bibliotékában.
Értékes helytörténeti anyagok is fellelhetők nálunk: helyi
újságunk 1990 óta megjelent valamennyi lapszáma. Ezekből
külön válogatásban gyűjtöttük, illetve folyamatosan gyűjtjük
nyomtatott és szkennelt formában a mezőfalvi focira vonatkozó részeket. (Ezt a MEDOSZ SE 100 éves jubileumára kezdtük készíteni.) Albumban őrizzük Horváth László 2003 és 16
között készült fotóit, valamint a templomunk 80. születésnapjára, 2017-ben készült kiállítás anyagát is. Könyvtárunkba került
a Horváth Béla és segítői által készített Bolondvár-makett is.
A mezőfalvi könyvtár 2022-ben is nagy szeretettel vár minden olvasót és látogatót.
Horváth István könyvtáros

Január 8-án, szombaton
12.50 perckor érkezett a riasztás a mezőfalvi önkéntes tűzoltók vonalán, hogy segítségnyújtásra, ajtónyitáshoz kell
vonulni az Ady Endre utca
egyik ingatlanjához. A helyi
információk szerint a szomszédok először az állatvédőket értesítették, mert az udvarban nagyon elhanyagolt
állapotú kutya volt. A gazdáról sem tudnak semmit. Az
állatvédők hívták a hatóságokat, nem lehet-e, hogy a gazda
rosszul van? Szerencsére a kiérkező mentősöknek és tűzoltóknak már nem akadt dolga,

az ingatlan tulajdonosa nem
kért segítséget, bár nem volt
valami jó „bőrben”. A kutya
állapota miatt azonban lehet,
hogy még hosszabbra nyúlik
a történt. Vannak olyan vonulások, amikor szerencsével
végződik a riasztás, nem lett
baja senkinek, csak a szombati, ebéd utáni pihenő borult
fel. (HL)

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:.................................... 510-360
Általános Iskola:............................................. 506-930
Tündérkert Óvoda:......................................... 506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:...... 506-900
Kiss Kálmán Művelődési Ház:........................ 506-832
Könyvtár:....................................................... 506-985
Rendőrségi ügyelet:........................................ 510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):........ 06/20- 277-3075
Polgárőrség:........................................06/30-621-0712
Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop Ramona (I. körzet):.............. 506-837
dr. Krupják Róbert (II. körzet):................... 506-925
dr. Kosztándi Molnár Éva........................... 506-889
Fogászat:........................................................ 224-401
Védőnő:.......................................................... 506-888
Gyógyszertár:................................................. 244-013
Mezőföldvíz Kft. (csatorna):................. 06/40 462-000
E.R.Ö.V. Zrt. (víz):.............................. 06/74 529-260
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Az én falum - Mezőfalva

Nőnapi Meghívó
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Szeretettel várja Önt
2022. március 7-én 17 órára a
Kiss Kálmán Művelődési Házban tartandó

Nőnapi ünnepségre
A hölgyeket köszönti
Márok Csaba polgármester

Fellép

Peter
Srámek
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38. Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5. Készült 2022. február 15-én, 1800 példányban.

