Az én falum - Mezôfalva

Az én falum

1

MEZÔFALVA
2007. március

Információs és közéleti havilap

Tartalom
Hercegfalva
vagy Mezõfalva

2. oldal

Közmûtársulati
tájékoztató

3. oldal

Szépül a sportöltözõ

3. oldal

Megbírtságolták
a szemetelõt

3. oldal

Korlátozva lett

3. oldal

Elfogadott
költségvetéssel

3. oldal

Óvodai hírek

4. oldal

Kellemes Húsvéti
ünnepeket
kívánunk Mezõfalva
lakóinak!

Petõfi Sándor Általános
Iskola hírei

5. oldal

Az olvasó írja

6. oldal

Foci, foci, foci

7. oldal

a képviselõtestület nevében:
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Épül a körforgó
Örömteli tény, hogy mérnök karók jelentek meg a
Földvári és Sárbogárdi utak
keresztezõdésében. Ez egyértelmûen arra utal, hogy a közútkezelõ kht. ígérete szerint
márciusban elkezdõdik a körforgó építése ebben a csomó-

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hõseire
emlékeztünk a március 14-én 17 órakor tartott községi
ünnepségen. Az óvodások és iskolások mûsora elõtt
Márok Csaba polgármester mondott ünnepi beszédet
a mûvelõdési házban. Az önkormányzat és a civil szervezetek képviselõi elhelyezték az emlékezés virágait a
Petõfi emléktáblánál. A koszorúzást követõen kezdõdött a fáklyás felvonulás Mezõfalva fõutcáján

pontban. A beruházás indokolt, ugyais a közelmúltban is
két súlyos sérüléssel járó baleset történt a keresztezõdésben. Jelenleg a közmûveket
egyeztetik a szakemberek, és
a szükséges átvezetések után
azonnal kezdõdhet az építés.
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helységnév kérdését. Mivel Mezõfalva belterületének kb. felén gyûjtött aláírások száma (636) nem érte
el a teljes bel- és külterületen élõ
választójogú lakosok számának
felét (1887), a képviselõtestület
nem vállalta magára a döntést.
Az egyik képviselõ egy új
„igényt” is megfogalmazott: ne
csak a támogató személyek aláírásait gyûjtsük, hanem az ellenzõkét
is, csak úgy lehet a támogatók / ellenzõk arányát pontosan megítélni. Ez utóbbi kérés 2001-ben kivitelezhetetlennek tûnt. Több száz
házhoz csengessünk be újra, kezdjünk mindent elölrõl? Azt nem lehet! A képviselõtestület ezzel el is
napolta az ügyet…
Megoldás csak évek múltán kínálkozott. A 2001. év ugyanis népszámlálási év volt Magyarországon. A feldolgozott népesség-adatoknak köszönhetõen ma pontosan
tudható, hogy egy adott utcában
hány választópolgár élt 2001-ben.
A fenti táblázat a választópolgárok számát és az általuk 2001 nyarán leadott aláírások mennyiségét
ismerteti, azon utcák esetében,
ahol az aláírásgyûjtést befejezettnek tekintjük. A számok nagyon elgondolkodtatóak. Fõleg, ha figyelembe vesszük a felmérést 2001
nyarán nehezítõ körülményeket.
Természetesen nem állítjuk,
hogy minden utcában hasonlóan
magas volt Hercegfalva támoga-
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Támogatási arány (%)

Utca

A Hercegfalva név
visszavételét támogató
választópolgárok száma
2001-ben*

A Hercegfalva községnév újrafelvételéért folytatott aláírásgyûjtés 2001 júliusában kezdõdött. Bár a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
Földrajzi-név Bizottsága támogató határozatot hozott a névváltoztatás kapcsán, a kezdeményezés falunkban két hónap
után mégis megakadt. Ezúton
szeretnénk pótolni az elmulasztott kötelességet, és tájékoztatást adni az aláírásgyûjtés menetérõl és eredményeirõl.
Elõször is fel kell hívnunk a figyelmet az aláírásgyûjtés kapcsán
néhány hátráltató körülményre:
– A költségvonzatok tisztázatlansága nagyban akadályozta az
aláírásgyûjtést! Miután sem a helyi önkormányzat, sem a dunaújvárosi okmányiroda nem tudtak
pontos tájékoztatást adni a lakossági terhekrõl, levelet címeztem a
Belügyminisztérium Jogi Fõosztályának, állásfoglalásukat kérve. A
2001. augusztus 21-én kelt minisztériumi válaszlevél szerint a lakcímet tartalmazó okiratok (pl.
gépjármû forgalmi engedély) átíratása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén ILLETÉKMENTES. A levél tartalmát az
„Én falum, Mezõfalva” 2001.
szeptemberi száma teljes terjedelemben közölte.
– A nyári szabadságolások és
szántóföldi munkák miatt több családot nem találtunk otthonában.
– Az aláírásgyûjtést sokan a
„Tanács” kezdeményezésének
tartották, és elvbõl elutasították,
holott teljes egészében magánemberek – többnyire fiatalok –összefogásáról volt szó.
Elõzetes kérvényünk nyomán
Budapesten kedvezõ döntés született. Az országos Földrajzi-név Bizottság támogató határozatot hozott
a Hercegfalva név visszavételérõl,
ahogy a világhálón is olvasható1 :
„39/391. Községnév változása. Támogatjuk, hogy Mezõfalva visszakapja a korábbi Hercegfalva elnevezést.” Ezzel minden
jogi akadály elhárult, a döntés a
képviselõtestület kezébe került.
A képviselõtestület 2001. szeptember 5-én vette napirendre a

Választópolgárok száma
(KSH adat, 2001)*

Hercegfalva vagy Mezõfalva?
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tottsága, hiszen az aláírások száma érezhetõen függött az adott településrész múltjától, a helyi lakóktól. Legalább ennyire számított az aláírásgyûjtõ személye is:
Mennyi idõt tudott szentelni az
ügynek? Mennyire volt felkészült? Bizalmat éreztek-e iránta a
megkeresettek? stbTény, hogy a személyes tájékoztatásnak véleményformáló
ereje volt. Sokan érdeklõdtek a
„Herceg”-elõtag eltörlésének oká-

ról, a névváltoztatással járó ügyintézésrõl, továbbá az Önkormányzat szerepe felõl a kezdeményezésben. A község más részein
lakók ettõl a tájékoztatástól sajnos
elestek, így ott megalapozatlan híresztelések is napvilágot láttak.
A gyûjtés tanulsága
A megkérdezettek többsége
egyetértett azzal, hogy a Hercegfalva név egy szép településnév,
kulturális örökségünk megbecsülendõ része. Ugyanakkor a megkérdezett lakosság jelentõs hányada 2001 nyarán – a Belügyminisztérium válaszlevelének megérkezése elõtt – az anyagi terhektõl
tartva nem merte hozzájárulását
adni a névváltoztatáshoz.
A névváltoztatás vonzatait idõközben pontosítottuk és a keretezett szövegmellékletben ismertetjük. (Ehhez kérem az Önkormányzat ellenõrzését!)
Itt tartunk most. Végezetül köszönetet szeretnék mondani annak
a több száz családnak, akik aláírásukkal támogatták Hercegfalvát.
Kérem Önöket, hogy Hercegfalva
„születésének” 200. évfordulójához
közeledve vállalják továbbra is
büszkén falunk alapításkori nevét!
Tisztelettel és köszönettel:

Jamniczky Zoltán

Mibe kerülne nekünk Hercegfalva?
A lakosságnak:
– Nincs lakcím a kártyás személyigazolványon, jogosítványon,
TB kártyán, adókártyán, útlevélben,
így ezeken nincs mit átíratni
(0 forint).
– A lakcímet tartalmazó okiratok (pl. lakcímkártya, gépjármû forgalmi engedély) átíratása költözéssel nem járó címváltozás esetén illetékmentes.
– A jegyzõ kérelemre ingyenes
hatósági bizonyítványt állíthat ki,
ami a helységnév megváltozását igazolja. A BM tájékoztatása szerint ez
a bizonyítvány elõsegítheti, hogy pl.
a helységnevet tartalmazó gépjármû
okmányok cseréjét torlódás nélkül és
akkor végezzék el, amikor a csere a
forgalmi engedély egyéb adatainak
változása miatt egyébként is szükséges.
– A földhivatal automatikusan
és térítésmentesen átvezeti a tulaj-

donlapokon a község nevét (0 forint).
Vállalkozóknak:
– A Fejér Megyei Cégbíróság tájékoztatása szerint a cégbejegyzés
módosítása, amennyiben az kizárólag a költözéssel nem járó címváltozás miatt szükséges, illetékmentes.
A Cégbíróság felhívta figyelmünket,
hogy az új Gazdasági Törvény
(2006. évi IV.) miatt 2007. szeptemberig a legtöbb vállalkozás esetében amúgy is szükséges a társulási szerzõdés és cégbejegyzés módosítása, így jelenleg kedvezõ alkalom kínálkozik a megváltozott
községnév átvezetésére!
– Az üzletcímet is nyomtató
pénztárgépek átprogramozása jelentõs kedvezménnyel megoldható, ha az egybegyûjtött pénztárgépek átprogramozására egy vállalkozó kap keretmegbízást. (Ez önkormányzati szervezést kíván.)
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Közmûtársulati tájékoztató
A helyi víziközmû-társulat
tájékoztatja a lakosságot, hogy a
korábban üzemeltetésben lévõ
két szennyvíz-tisztító telepet
megszüntette a kivitelezõ és átkötötte az új rendszerre a hálózatot. Ez a változás a lakókat
annyiban érinti, hogy a régi rendszer mentén lakóknak, akiknek
talajterhelési díjat fizetniük kellett, ezen kötelezettségük megszûnik, végszámlát kapnak a vízórák leolvasása után.
Változatlanul fennáll a lehetõség a csatorna beruházás elsõ

ütemében érintett lakók elõtt,
hogy rákötés esetén május 31ig az önkormányzat átvállalja
az üzemeltetési díjat.
Felhívjuk a figyelmét minden mezõfalvinak arra, hogy a
lakástakarékként vállalt 2.500
forint havi díj fizetési kötelezettségüknek mindig idõben
tegyenek eleget. Az elmaradások miatti kiesések nemcsak a
felvett hitelt érintik, hanem a
címzett állami támogatás lehívását is megakadályozzák.
VKT

Megbírságolták
a szemetelõt!

Korlátozva lett

Változatlanul nagy gondot
okoz községünkben az illegális szemét-elhelyezés.
Elhivatott vagyok a hovatartozásra tekintet nélkül
megbírgásolni mindazokat,
akik Mezõfalva nagyközség
területén szemetelnek.
Mint arról az elõzõekben
tájékoztattuk olvasóinkat, egy
szekszárdi székhelyû kft-t feljelentettünk emiatt. A közelmúltban kaptuk az értesítést
a szekszárdi polgármesteri hivataltól, hogy a céget 5.000
forint pénzbüntetéssel sújtották azért, mert Mezõfalva területén rakta le jármûvérõl a
hulladékot.
Kérem Önöket: vigyázzunk környezetünk tisztaságára!
Márok Csaba

A képviselõtestület rendeletet
alkotott, amelyben 3,5 tonnás
súlykorlátozást vezetett be Mezõfalva önkormányzati útjaira. Behajtani kizárólag a jegyzõ külön
írásos engedélyével lehetséges.

Kitakarítottak
Köszönetet mondunk Barna
Zsoltnak és feleségének, akik tettek is azért, hogy gyermekeikkel
kultúrált, szép környezetben sétálhassanak. Az úgynevezett Hadi
úttól a régi pálinkafõzõig összeszedték a szemetet – amit az önkormányzat elszállíttatott.
Dr. Kosztandi Molnár Éva
gyermek szakorvos kezdte meg
mûködését a mezõfalvi gyermekorvosi rendelõben.
Munkába állt Kaló Eszter védõnõ is, akinek a beilleszkedését
Rajcsányi Ferencné nyugdíjas védõnõ segíti.

Elfogadott költségvetéssel
Mezõfalva képviselõtestülete február 21-én tartott ülésén elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletét.
Elmondható, hogy a legjelentõsebb kiadásokat a bérek
és azok járulékai teszik ki, továbbá az intézmények mûködtetéséhez szükséges alapvetõ
dologi kiadások jelentik. Nem
kerülhettük el az energia áremelés miatti kedvezõtlen
költségnövekedést sem. A
pénzügyi mérleg elfogadása-

kor megállapításra kerültek a
képviselõi tiszteletdíjak is.
Valamint szerénynek nevezhetõ forrást biztosítottunk a
fejlesztésekre.
Változatlan
mértékben fenntartjuk a helyi
civil szervezetek támogatását,
erre szintén elkülönítettük a
szükséges keretet.
Povolnyik Györgyné könyvvizsgáló a rendeletet megalapozottnak és a törvényi elõírásoknak megfelelõnek minõsítette.
Bence Éva
pénzügyi csoportvezetõ
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Szépül a sportöltözõ

Az önkormányzat elkezdte
a sportpálya épületének teljes
körû felújítását. A helyreállításra azért volt szükség, mert
közegészségügyi szempontból
már olyan állapotban volt a
sportlétesítmény, hogy az már
tarthatatlan volt, amennyiben
mi nem tesszük meg a szükséges lépéseket, a szakhatóság
bezáratta volna.
Az épület külsõ-belsõ felújítása magában foglalja a
mosdók cseréjét, csempézését,
a zuhanyzók korszerûsítését,
valamint a teljes körû meszelést, mázolást.
Sportolóink és a sportbarátok örömmel fogadták a kezdeményezést. Olyannyira, hogy
társadalmi munkájukkal hozzá is járultak a tatarozáshoz. A
sportkör szervezte a közös
munkát, amely elsõsorban az
öltözõ környékének a rendbe

tételére irányult. A szorgos
helybéliek összeszedték a letört ágakat, valamint a leveleket, és az eredményes munka
után finom bundás kenyér és
tea várta õket.
Az épület felújításának kivitelezését Deák Károly mezõfalvi építési vállalkozó végzi.
Köszönetet mondunk Deák
Károlynak, Tibold Csaba asztalosnak, Horváth Tamás vízgáz-fûtésszerelõnek, és Masinkáné Baranyai Mariannak
a segítségért.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy kivágásra kerülnek a lelátó melletti magas
fák, mert a letört ágak fokozott
balesetveszélyt jelenteken a
nézõkre. De minden fa helyett
másikat ültetünk!
(A sportkör tájékoztatója a
7. oldalon olvasható.)
MCS

Köszönetnyilvánítás!
Köszönetünket fejezzük ki a helyi választási bizottság tagjainak, a választási iroda dolgozóinak a március 4-én tartott megyei és országos kisebbségi választás
alkalmával végzett lelkiismeretes munkájukért, valamint a két kisebbségi (német és cigány) helyi önkormányzat tagjainak az eredményességet elõsegítõ együttmûködésért.
Ennek köszönhetõ, hogy választást lezáró anyagokat elsõként tudtuk elküldeni megyei összesítésre.
Gratulálunk Rács Györgynek, aki a német kisebbség megyei önkormányzatának tagja lett. Munkájához
sok sikert kívánunk!
dr. Woth László
jegyzõ
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Óvoda, óvoda, óvoda
Miért vágják ki a nyárfákat?
Ilyen és ehhez hasonló kérdés merült fel sok szülõben,
amikor meglátta, hogy a szép
nagy fák eltûntek az udvarról.
Már régóta szerettük volna,
hogy kivágásra kerüljenek
ezek a fák, mert a viráguk nagyon megnehezítette az udvari életünket, fõleg a száraz meleg napokban. A szálló "pihe"
sok allergiás megbetegedést
okoz, ami a gyermekek számára nagyon kedvezõtlen.
Természetesen sajnáljuk
ezeket a nagy fákat, ami jó
hûvöset adott a 30 fokos melegben, de pótoljuk hiányukat
és újabb, gyorsan növõ fákat
szeretnénk helyettük ültetni.

Sok volt a beteg
Az enyhe tél elég jól megtréfált bennünket is. A februári
hónap sajnos a betegségekben
telt el. A gyermekeket sem kímélte az influenza szerû megbetegedés. Aki meggyógyult,
az pár nap múlva visszaesett a
betegségbe, így újabb hiányzások következtek.
Úgy gondoljuk a szülõk közül többen nem vették komolyan a megbetegedést – mondván csak köhög a gyermekem –
és küldték az óvodába, így fertõzve a többieket. Véleményünk
szerint kevés vitamint fogyasztanak az óvodásaink, így az ellenálló képességük is csökken.
Nagyon fontos a téli idõszakban
még a szabadban töltött minél
több idõ, séta, játék.
Rossz szokás a túlöltözöttség, sajnos a nagy hideg elkerült bennünket, a gyermekek
ennek ellenére még 10-15 fokban is nagyon fel voltak öltöztetve, pedig tudjuk: a gyermek
hamar megizzad, ha mozog,
így meg is fázik.
Az óvodai oldalt összeállította:
Korompai Tamásné

Óvodabál, óvodabál
Bízunk benne, hogy március 24-én este találkozunk és
egy kellemes estét, éjszakát
töltünk együtt az idei óvodai
mulatságon – ha a bálozni
akarók is úgy gondolják.
Hiszen tudjuk mi, az óvoda dolgozói és tudják a szülõk, a vendégek is: mindezt a
gyermekekért tesszük, az õ
javukat szolgálja a jótékony
rendezvény!

Köszöntötték
a nõket
Óvodánk dolgozóit a nagycsoportos fiúk köszöntötték a
NÕNAPON verssel és énekkel. A szívmelengetõen bájos
és megható kis mûsort követõen egy-egy szál virággal is
kedveskedtek a fiúk intézményünk hölgy tagjainak.
Az ünnepnapot egy jóízû
közös vacsorával zártuk.

Ha nem is tûnt hosszúnak a tél, azért nagyon vártuk
már a tavaszt. Idén is szokásunkhoz híven március 2án elégettük a KISZE BABÁT az óvoda udvarán, ezzel
is elûztük a telet és várjuk már az igazi jó idõt. A gyermekek verssel, énekkel búcsúztak a téltõl és énekekkel köszöntétték a tavaszt

A falu rossza
Nem egy tényfeltáró írás olvasói Önök, hanem egy színházi
felhívásé. Az idõsebbek, illetve az
õ elmeséléseikbõl a fiatalok közül is jónéhányan emlékezhetnek
arra, hogy régen minden faluban
hagyománya volt a falusi színjátszásnak, az úgynevezett népszínmûvek elõadásának. Ennek több
oka is volt: a mezõgazdasági
munkák télen szüneteltek, az esték hosszúak voltak, nem volt
tévé, rádió, az embereknek saját
maguknak kellett gondoskodniuk szórakoztatásukról. Ennek
egyik formája volt az úgynevezett
fonó, ahol munka közben énekeltek, meséltek, anekdotáztak az
emberek. Ez volt a fiatalok ismerkedésének egyik színtere is. Az
elmúlt század 30-as éveitõl kezdve alakult ki a népszínmûvek elõadásának szokása. Évente mutattak be községenként egy-egy közérthetõ, vidám, többnyire dalbetétekkel tarkított darabot. Ezek
elõadásában mindenki részt vett,
hiszen fiatal, idõs szereplõkre
egyaránt szükség volt, aztán voltak, akik a jelmezek, díszletek elkészítésében segédkeztek. Bár
már elmúlt a tél, és sok lesz a
munka a zsendülõ tavaszban, de
mégis, próbáljuk meg, keressük
meg egymást, élesszük fel ezt a
régi szép szokást!
Játékra hívom a falu fiatalját,
és örökifjú idõseit! Állítsuk színpadra Tóth Ede: A falu rossza
címû, ma már klasszikusnak számító népszínmûvét! A cselekmény egy kis községben játszódik, ahol szolgák és gazdagok,
fiatal szerelmesek élik az életüket. Féltékenység, félreértés, szerelemféltés, cselszövés teszi izgalmassá a cselekményt. Finum
Rózsi nevét még ma is emlegeti,
de ismerõsen hangozhat szerelmének, Göndör Sándornak a
neve is. A színlap szerint 21 szöveges jellegû szerepekre is van lehetõség.
Akik kedvet éreznek ehhez a
nagy kihívást, de nagy örömet is
jelentõ programhoz, azokat várom
2007. április 3-án (kedden) 18
órakor az iskolában. Jó hangulatú próbákat és izgalmas elõadást
ígérhetek, mutassuk meg együtt,
hogy ki is igazán a falu rossza!

Baricza Zsuzsanna
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Petôfi Sándor Általános Iskola hírei
Olvasni, számolni, önállóan
dolgozni nehéz feladat. Mégis
minden évben sok-sok kis diák
vállalkozik tudásának összemérésére. Nagy izgalommal, sok munkával készülnek a tanulmányi versenyekre, melyeket iskolánkban
minden év tavaszán több tantárgyból megrendezünk. Tanulóink
megmérettetnek matematika, helyesírás, szépírás és szövegértés
(olvasás) tantárgyakból. A következõ eredmények születtek:
1. osztály
MATEMATIKA
1. Klics Bence 1. a
Nikó Laura 1. a
2. Szabó Martin 1. a
3. Valler Kristóf 1. b
SZÖVEGÉRTÉS
1. Feke Olivér 1. b, Jassó Mária 1. b, Klics Bence 1. a, Valler
Kristóf 1. b
2. Ágoston Réka 1. b , Birkás
Nikolett 1. b, Nikó Laura 1. a,
Szûcs Ferenc 1. b
3. Aszalay Anna 1. b
SZÉPÍRÁS
Arany minõsítést kapott:
Ágoston Réka 1. b
Klics Bence 1. a
Ezüst minõsítést kapott:
Gárdonyi Kata 1. b, Jassó Mária 1. b, Németh Friderika 1. a,
Nyikus Karina 1. a, Padováno Angéla 1. a
Bronz minõsítést kapott:
Feke Olivér 1. b, Gombita Klaudia 1. b, Kovács Gréta 1. a,
Mazzag Gergõ 1. a, Nagy Renátó
1. a, Nyegota Nikolett 1. a, Raffael
Dolli 1. a, Szûcs Ferenc 1. b,
Zsadon Géza 1. a
2. osztály
MATEMATIKA
1. Vámosi Nikolett 2. c
2. Masinka Vanessza 1. a,
Nagy Péter 2. c, Simon Noémi 2. a
3. Czifra Anna 2. a
SZÖVEGÉRTÉS
1. Kovács István 2. a
Márok Bence 2. a
2. Keresztes Nóra 2. a
Vámosi Nikolett 2. c
3. Masinka Vanessza 2. a,
Wittmann Ákos 2. c, Zsákovics
Kevin 2. a

HELYESÍRÁS
1. Keresztes Nóra 2. a
Márok Bence 2. a
2. Nagy Veronika 2. a
Simon Noémi 2. a
3. Ossik Mónika 2. c, Vámosi
Nikolett 2. c, Zsadon Andrea 2. a
SZÉPÍRÁS
1. Virág Enikõ 2. c
2. Márok Bence 2. a
3. Zsadon Andrea 2. a
3. osztály
MATEMATIKA
1. Ossik Angéla 3. b
Palkó Anna 3. b
2. Bordács Martin 3. b
Szabó Luca 3. b
3. Gál Roland 3. a
Szautner Máté 3. a
HELYESÍRÁS
1. Szabó Luca 3. b
2. Ossik Angéla 3. b
3. Igel Dániel 3. a
Szántó Angéla 3. b
SZÖVEGÉRTÉS
1. Sági Roland 3. b
2. Szabó Luca 3. b
Turcsán Fruzsina 3. a
3. Ossik Angéla 3. b
4. osztály
MATEMATIKA
1. Boros Viktor 4. a
2. Ollmann Máté 4. a
Vizi Richárd 4. b
3. Szabó Szindbád 4. b
HELYESÍRÁS
1. Vida Fanni 4. b
2. Horinger Inez 4. b
Scheidl Boglárka 4. a
Szabó Szindbád 4. b
3. Csikós Laura 4. a
SZÖVEGÉRTÉS
1. Szabó Szindbád 4. b
Szentpáli Zsombor 4. b
2. Horinger Inez 4. b
Vida Fanni 4. b
3. Hornperger Arnold 4. b
Ollmann Máté 4. a
A nehéz tanulmányi versenyek
mellett jutott idõnk egy-egy jó
sportversenyre is, melyen az
ügyességünket,
kitartásunkat,
gyorsaságunkat mérhettük össze.
Alsó tagozatunk évek óta sikeresen vesz részt országos, megyei és
városi versenyeken is. Nem volt ez
másként az idei tanévben sem.
Közös munkánk eredményeként

az 1-4. osztályban tanuló gyerekek elnyerték a Crayola és a Buci
Maci újság által meghirdetett rajzversenyen a „Legtöbb értékelhetõ munkát beküldõ iskola” megtisztelõ címét. A nagyvenyimi
Kossuth Általános Iskola mesemondó versenyén Szabó Luca
vett részt, és a IV. helyezést szerezte meg. A Székesfehérváron
megrendezett „j-ly” helyesírási
versenyen a 3. osztályosokat Szabó Luca, a 4. osztályosokat Vida
Fanni képviselte. Az Arany Általános Iskola által meghirdetett
Móra olvasási versenyen Szabó
Szindbád 4. b osztályos tanuló
vett részt. „Fejér megyében
élek” címmel hirdetett honismereti versenyt a dunaújvárosi Petõfi Általános Iskola. A 4. osztályosoknak megrendezett versenyen 4 csapat képviselte iskolánkat. Nagyon ügyesen szerepeltek
tanulóink. Nagy örömünkre Szabó Szindbád és Szentpáli Zsombor 4. b osztályos tanulók nyerLegjobb
ték meg a versenyt.
helyesíróink a Dunaújvárosban
megrendezett döntõkön vettek
részt. A 3. osztályosok a Gárdonyi Általános Iskolában adtak számot tudásukról. Ügyesen oldotta
meg a nehéz feladatot Ossik Angéla és Szabó Luca 3. b osztályos tanuló. A 4. osztályosok versenyét a Körösi Általános Iskola
rendezte meg. Itt Szabó Szindbád
4. b-s tanuló különdíjat kapott.
Gratulálunk tanulóinknak és a felkészítõ tanítóknak:

Baricza Zsuzsa

A farsangunk
2007. február 23-án osztályunknak, az 5. b osztálynak
farsangi bulija volt. Elõször
mindannyian bemutattuk jelmezünket, mert persze e nélkül
nem telhet el egy maskarás bál.
Ezután színes kártyákat húztunk és csapatokba rendezõdtünk.
Kilenc izgalmas feladatunk
volt, mint például: memóriajáték, ügyességi játékok és körjátékok.
Ezek közül nekünk legjobban az ügyességi játék tetszet,
ami abból állt, hogy egy vízzel
teli edénybõl kéz segítsége nélkül szájjal kellett „kihalászni”
az almákat. Jó volt nézni és
együtt küzdeni azért, hogy még
az utolsó szár nélküli almát is
megszerezzük.
Mikor az összes játék lezajlott a zsûri vagyis az osztálytársaink szülei pontozták a csapatmunkáinkat. Addig mi egy
jót buliztunk. Majd kihirdették,
hogy holtverseny alakult ki,
ezért a gyõztesnek járó tortát az
egész osztály ette meg. Közösen összepakoltuk a termet, és
jókedvûen indultunk hazafelé.
Reméljük jövõre is lesz legalább ilyen jó farsangunk. Így
telt el az 5.b osztály farsangja.
Mi nagyon jól éreztük magunkat:
Benedek Csilla
Végh Stefánia

Farsangi kupa
1-2. osztály
1. 2. a osztály
2. 2. c osztály
3. 1. b osztály
4. 1. a osztály

3-4. osztály
1. 4. c osztály
2. 3. a osztály
3. 3. b osztály
4. 4. b osztály
5. 4. a osztály
Köszönjük az ötletes, vidám feladatokat Garai Olga tanító néninek!

Petõfi Kupa
1-2 osztály
3-4. osztály
1. 2. b osztály
1. 3. b osztály
2. 2. a osztály
2. 4. b és 4. c osztály
3. 1. b osztály
3. 3. a osztály
Köszönjük a remek feladatokat Hajdúné Virág Tünde tanító néninek!
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Az olvasó írja...
„A
kegyelet
jogán”
Birknerné Tarr Anita, az apósa
–Birkner István temetésével
kapcsolatosan elégedetlenségét
fejezte ki nálunk szóban, és kérésemre írásban is.Ezzel kapcsolatosan tisztelettel szeretnénk
néhány fogalmat tisztázni:
Egy temetésen kegyeletsértés akkor történik, ha:
az Egyház részérõl a szertartást végzõ pap vagy – ez
esetben a lelkipásztori kisegítõ – nem a liturgikus ruhában
és az elõírásnak megfelelõen
végzi a szertartást.
A jelenlévõk részérõl: ha
valaki illetlenül viselkedik a
szertartás alatt.
A temetkezési vállalkozó
részérõl: ha az elõírt szabályokat nem tartja be.
Vannak temetkezési törvények, szabályok és minden faluban különbözõ szokások.
– A hangerõsítõ hiánya
máskor is elõfordult. Ilyenkor
kérni szoktam a híveket, hogy
közelebb jöjjenek, mert van
bõven hely, hogy hallják a búcsúztató szentbeszédet.
– A négy gyertyatartó régen
volt szokásban és akkor a gyászoló család gondoskodott
gyertyavivõkrõl. Majd több
mint tíz évig nem volt használva. Néhány hónapja kérésre
elõvettük, de a régi szokáshoz
híven, ezután is, ha valaki
használni akarja – erre mindenkinek, van joga – de a gyertyavivõkrõl ezután is a gyászoló család kell gondoskodjon.
Erre kötelezni senkit nem lehet.
Ez nem tartozik a szertartáshoz, amint az sem, hogy a
pap hol öltözik fel.
– A befizetett pénz mennyiségét és célját – ami az Egyházi részt illeti – a temetõi szabályzatban, ki van függesztve,
kérjük mindenki, akit illet, olvassa el.
Mindezen fogalmi tisztázás
után, úgy véljük, hogy fent
említett esetben nem történt
kegyeletsértés. Viszont egy
másik- és talán több- kellemetlenségért, amennyiben az az
egyházat érintette, a szükséges

lépéseket megtettük és a jövõben is meg fogjuk tenni. Mindezen emberi dolgok és gondok
mellett nekem –, mint minden
embernek, aki valóban hisz a
lélek halhatatlanságában és az
örök életben – csupán egy óhajom van, hogy a halálom elõtt
lenne mellettem pap, aki a feloldozással és a szent útravalóval segít megbékülni Istennel és emberrel, hogy megbékélten léphessem át az öröklét
küszöbét. Erre kellene több
gondot fodítanunk.
Ezt az alkalmat ragadom
meg, hogy a kedves mezõfalvaiakkal az alábbi fontos tudnivalókat közöljem:
1. 2007 januárjától a Székesfehérvári Egyházmegye
plébániáinak könyvelését a
püspökséghez tartozó iroda
végzi.
A plébániánk minden bevételi- kiadási bizonylatot, csekket, nyugtát, elismervényt stb.,
havonként ide kell leadjon.
Ezért a temetési szertartáshoz
tartozó járulékokat is a plébánián kell befizetni.
Az Egyházi adót ezután is
lehet a plébánián, valamint
Feth János temetõ gondnoknál
illetve Kõkuti Józsefné Annus
néninél fizetni, hivatalos elismervény ellenében.
2. A templomunk felújításának tervei elkészültek. Jelenleg a pályázatokon dolgozunk. A javítás finanszírozására külön sárga csekket készítettünk, amelyet a következõ
újságban bocsátunk rendelkezésre. Erre befizetve várjuk és
köszönjük a kedves hívek
minden adományát.
3. Húsvétra már önmûködõ, elektronikus felszerelést
kap harangunk.
Így ezután reggel-délbeneste és minden szükséges alkalomkor újra lesz harangszó
falunkban.
„Isten szereti a jószívû adakozót!” Isten fizessével, hálásan
köszönünk
minden
jószívvel adott fillért. Üdvös
szent böjti napokat és húsvéti
lelki-feltámadást, megújulást
kívánva, maradunk tisztelettel.
Az Egyházközség vezetõsége nevében
Szabó Gyula
plébános

Az olvasó írja...
Az Én Falum februári
számában megjelent a kegyelet jogán címû cikkre reflektálnék!
A cikk írója Birknerné Tarr
Anita állítása szerint mi nem biztosítottunk megfelelõ szolgáltatást
apósa Birkner István temetésén.
Kezdeném ott, hogy a temetést
végzõ szolgáltatók nem mi voltunk. Továbbá állítása szerint férjemnek Feth Jánosnak kifizetett
14.000 Ft sírhelypótdíjat, 10.000
Ft temetési kellékek használati
díját (belsõ ravatal kellékekre vonatkozik), valamint 2000 Ft temetõ fenntartási díjat. Ez hazugság!
Elõször is azért, mert nekem fizetett (Feth Jánosné Edit), másodszor azért, mert férjével felkerestek részvétnyilvánításom után tájékoztattam õket, hogy ezeket az
összegeket nálunk kell befizetni,
de a Római Katolikus Egyházközségé a pénz! Kérdésükre, hogy mi
is az a sírhelypótdíj világos és érthetõ magyarázatot adtam.
Aztán ön leírja Kedves Anita,
hogy a temetés napján érte Önöket az a megrázó élmény miszerint a kellékek nem voltak biztosítva (pl. gyertyatartók, hangosítás, átöltözési lehetõség).
Akkor én leírom az általam ismerteket: február 1-én reggel férjem fogta az itthon lévõ kettõ hangfalat, ami saját tulajdonunk, a ravatalozó kulcsát kiment a temetõbe. Kinyitotta a wc-t, a ravatalozót, a hûtõt tároló helyiséget és
ebbe a helyiségbe berakta a hangfalakat és a kulcsot a külsõ ravatalozásra használ asztalra (kocsi),
amin az öltözõ ajtó kulcsa is rajta
volt! Ott pedig megtalálható lett
volna hangosításhoz szükséges
eszköz, a mikrofon, az erõsítõ és a
cd lejátszó. Mindhárom saját tulajdon. A cd-lejátszóban ott volt a
csöndes várakozó zenére alkalmas
lemez és kazetta. A cikk megjelenése után anyósát felkerestem és õ
szóban elmondta, hogy neki a más
temetésén oly szépen szóló gyászzene is hiányzott.
Nem tudom, hogy az önök által választott vállalkozónál kérteke várakozó zenét, verset? – hiszen
vele állapodtak meg! Tavaly több
alkalommal is temetett más vál-

lalkozó, volt aki élt a hangosítás
lehetõségével, volt aki nem, de
akadt olyan vállalkozó is, aki azt
mondta, hogy õt a hangosítás nem
érdekli, beszéljen a búcsúztató
személy úgy ahogy akar. Ezeket
csupán azért fontos Önnel közölnöm, mert az ilyen apró részletek
kihagyásával nem lenne teljes a
kép.
Az, hogy az öltözõ ajtó zárva
volt, annak oka az 50.000 Ft értékû cd-lejátszó és a 70.000 Ft értékû mikrofon erõsítõvel. Az már
csak a sors fintora, hogy az oly
nagyon hiányolt gyertyatartók is
abban a helyiségben voltak, amit
persze eltelik 7-8 temetés is, hogy
nem viszi senki. Kérdezem én,
mibõl tartott volna kizárni az öltözõ ajtaját és használatba venni
az eszközöket? Ott volt a kulcs!
Valamiért mégsem találták – ha
ez így volt, van másik kb. 200 mre az üzletben és van a plébánián
is!
A lányom a kolléganõmmel
11.45-kor vitte ki a koszorúkat,
találkoztak a vállalkozóval, beszélgettek is. A szolgáltatónak
nem volt hiányérzete! De ha maguknak volt, akkor ezt miért nem
tisztázták a szertartás elõtt?!
Azt nagyon sajnálom, hogy az
általunk nagyra tisztelt Diakónus
Úr, aki a szertartást végezte a wcben öltözött át. Aki pedig azért
ment el a temetésre, hogy a család figyelmét felhívja arra, hogy
a Diakónus Úr hol öltözött át, annak nem csak a család iránti részvét volt a fontos!
Nos így a válaszom vége felé
az, hogy a Feth János megalázta
mély gyászában a családot az önmagában is kimeríti a rágalmazás
fogalmát! Hiszen Önök sem a temetés elõtt, se pedig utána vele
személyes kapcsolatba nem álltak.
A vállalkozást én irányítom és ha
valakinek a temetésén hibát követünk el, én tudok alázattal bocsánatot kérni és elismerni azt! Az
Önök esetében nincs miért.
Azért meg végképp neheztelek, hogy községünk vezetõit is
megtévesztette, ugyan õk nem kerestek meg a panasza kapcsán,
csak sajnálattal reagáltak az Ön
által elmondott történtekre.
Ne feledje Anita! – "minden
dolognak két oldala van"!

Feth Jánosné
Temetkezési vállalkozó
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Foci, foci, foci...
Tisztelt Sportbarátok! Elérkezett a bajnokság kezdete. A
hosszú pihenés után a csapat
megkezdte a felkészülést, reméljük az alapozás meghozza
a várt eredményt. Ennyire nem
szeretnék elõre szaladni az
idõben. De elvárunk minden
szórakozni vágyó sportszeretõ barátot a meccsekre.
Szurkoljunk együtt a csapatnak! Ha õk nincsenek, a
mezõfalvi foci sem létezne.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden dolgos
kéznek, a csapattagoknak,
nyugdíjasoknak, akik a sportpálya körül segítettek egy kis
kultúrát teremteni! De ezt üres
hassal nem lehetett volna végigvinni. Köszönet Masinkáné Baranyai Mariannak, aki
az ételt, italt finanszírozta!
Hajrá Mezõ!
Tisztelettel:
Cseke Ottó

GÖRÖG
TÁNCHÁZ!

PÓKER – PARTY

Új kezdeményezés!
Havonta egy alkalommal
táncházat szervezünk a mûvelõdési házban.
Március 24-én 16 órától
várunk minden táncot kedvelõ fiatalt GÖRÖG Táncházunkba!
Darabos Richárd
szervezõ

Csütörtökön este 18 órától és vasárnap délután minden póker-kedvelõ amatõr
játékost és érdeklõdõt várunk a mûvelõdési házba!
Varga Tamás
szervezõ

POLGÁRÕR
VONAL
Polgárõrségünk állandóan
hívható telefonszáma:

06-30-621-07-12
Várjuk bejelentéseiket!
Sudár Mihály
parancsnok

7
Enesei Mihályt
és feleségét
50.
házassági
évfordulójuk
alkalmából köszönti
két lánya és családjaik

Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék
örökzöldek, sziklakerti növények
Évelõ és egynyári virágpalánták,
rózsatövek, hagymás-, balkon-,
és dézsás növények
vetõmag, mûtrágya, növényvédõszer
kertek, kerti tavak,
locsolórendszerek,
tervezése,kivitelezése

Meghívó!

KERT CENTRUM

Március 23-án, április 6-án
(húsvéti kellékek készítése) és
április 20-án délután a mûvelõdési házba 14 – 17 óra között várjuk az óvódás és iskolás gyermekeket és szüleiket
JÁTSZÓHÁZUNKBA!

Mezõfalva, Kossuth L. u. 5.

Kiárusítás a Kisáruházban!
Nõi-, férfi-, gyermek fehérnemûk
vásárlása esetén akár

30 - 40 % árengedmény!
Háztartási aprócikkek
(több darab vásárlása esetén)
szintén 30 - 40 %-os árengedmény!

Mindenkit szeretettel várunk!
Julika és Gabi

Tel.: 06/30-217-8239, 06/30-351-8508
Nyitva:
Hétfõ: 8 - 18 óráig, Kedd: szünnap
Szerda - péntek: 8 - 18-ig, Szombat: 8 - 14-ig

KÖZÖS VARRÁS
Március 31-én 9 órától kiállítással egybekötött közös
varrást szerveznek a Mezõfolt
tagjai.
A környékbeli települések
„foltosain” kívül érkeznek
vendégek a fõvárosból és
Százhalombattáról,
Szekszárdról, Székesfehérvárról,
Kecskemétrõl, Martonvásárról
is.

Köszönetnyilvánítás!

Köszönetnyilvánítás!
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Vadász Mihályné
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük Feth Jánosnak és
feleségének lelkiismeretes
munkáját a temetés
lebonyolításában.

Gyászoló rokonok

Köszönetnyilvánítás!

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik férjem,

Link Ferencné

Edelmann István

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot hoztak és
mély fájdalmunkban osztoztak.
Ezúton köszönjük a nagylóki
Napfény Idõsek Otthona
dolgozóinak lelkiismeretes
munkáját.

elhunyta alkalmából
gyászunkban osztoztak és
együttérzésüket bármilyen
módon kifejezték.
Külön hálás köszönet
azoknak, akik a távolság
ellenére a búcsúztatáson
személyesen velünk voltak.

Gyászoló család

felesége és gyermekei
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Az én falum - Mezôfalva

József nádor hét

Kétszemélyes bolondságok

2007. április 10. – 15.
Április 10., kedd:
17 óra: Koszorúzás a József nádor szobornál
18 óra: Mezõfalva – 1956
községtörténeti elõadás a könyvtárban
Elõadó.: dr. Erdõs Ferenc
Április 11., szerda:
15 óra: Bocskai hadba hívja a hajdúkat
történelmi játszóház a mûvelõdési házban
18 óra: Hercegfalva – a név története
Elõadó.: Jamniczky Zoltán
Április 12., csütörtök:
17 óra: Kulturális est
civil szervezetek mûsora a mûvelõdési házban
Április 13., péntek:
16 óra: Nemzetiségi nap az iskolában
Április 14., szombat:
9 óra: József nádor kupa – teremfoci - tornaterem
18 óra: Mezõfalvi Nõikar jubileumi hangversenye
(templom, iskola)
Április 15., vasárnap:
10 óra: József nádor kupa
asztalitenisz verseny a mûvelõdési házban

HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ és CSEKE PÉTER fantasztikus elõadással örvendeztette meg a mezõfalvi nézõközönséget február 28-án (szerdán) este a mûvelõdési házban. A „Kétszemélyes bolondságok" címû irodalmi estjük méltán népszerû az egész országban

A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány számla-száma:

19097477-1-07
Kérjük, ajánlja fel adójának 1 %-át az alapítvány részére, hogy továbbra
is megvalósíthassa a mezõfalvi gyermekek érdekében vállalt céljait.

Március 17-én NYÍLT NAP Sárbogárdon!
Új autó AJÁNDÉK elõleggel!!!
S. Swift II 1.3 GLX CD:
2 750 000 Ft
Ignis 1.3 GLX plussz AC „ tour”: 2 980 000 Ft
SX4 1.5 GC AC:
3 150 000 Ft

427 000 Ft ajándék
450 000 Ft ajándék
420 000 Ft ajándék

27 971 Ft/hó
29 983 Ft/hó
32 353 Ft /hó*

AJÁNDÉK téligumi a készlet erejéig!
Használtautó beszámítás!
Kezes és jövedelem igazolás nélkül!
*Minimum 2 000 000,- hitel felvétele esetén. THM: 9.9%

Keressen! Hívjon! Biztosan megegyezünk!
SÁRBOGÁRD: 25/50-80-80, 25/518-011…019
SZÉKESFEHÉRVÁR: 22/51-52-53, 22/50-50-47
www.suzukibarta.hu, www.fejerinfo.hu
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

