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Sok helybélivel beszéltem
településünk nagyrendezvénye
után, és egyértelműen az volt a
vélemény, hogy az idei volt az
eddigi időszak egyik legjobb
vigassága. Nagyon sokan vettek részt a programokon. Külön szeretném megköszönni
mindenkinek, aki a díjátadó
ünnepségen ott volt, hogy a
zuhogó eső ellenére rengetegen álltak a nézőtéren, ezzel
emelték az esemény fényét,
rangosabbá tették a kitüntetést. Jó érzés volt.
A versenyzők finom ételekkel kényeztették el a zsűrit, és az

„Cseng a kasza meg az ének,
az aratók nem henyélnek!
Kasza alatt dől a kalász,
Lesz belőle fehér kalács.”
(népköltés)

ízektől nem csak én voltam elragadtatva, hanem mindenki, aki
megkóstolta a versenyműveket.
Nagy örömömre szolgált,
hogy kihagyás után idén ismét
volt borverseny. A zsűri egyik
hozzáértő tagja úgy nyilatkozott, hogy ilyen jó minőségű,
színvonalas borokkal régóta
nem pályáztak a mezőfalvi
bortermelők.
Újszerű része volt a vigas-

ságoknak a vasárnapi motoros
találkozó, amely szintén régi
hagyományokat elevenített fel,
és nagy sikert hozott. Gyönyörű motorokat láthattunk, helyi
lelkes motorosok összefogásával.
Köszönöm mindenkinek,
aki munkájával, közreműködésével, részvételével emelte a
Mezőfalvi Vigasságok fényét.
Márok Csaba

Lecsófesztivál

Június 29-től július 4-ig rendezték meg Mezőfalván a III. Wünsch
Nosztalgia Néptánc Tábort (írásunk az 5. oldalon.)

Újszerű programmal, Lecsófesztivállal ünnepelünk idén augusztus 20-án. Szeretném, ha minél többen részt vennének a
programban, hiszen augusztus a lecsószezon ideje: paprika-paradicsom terem bőven, amelyhez ezen az ünnepen új kenyeret
szolgálhatunk fel – természetesen a kenyér ünnepélyes megszegése után.
A mezőfalvi augusztális, a Lecsófesztivál a Rákóczi utcai
zöldterületen lesz.
Várjuk nagy szeretettel a csapatok, baráti társaságok jelentkezését a lecsófőzési versenyre!
A főzőverseny feltételeit, valamint a fesztivál részletes programják keressék a plakátokon, vagy érdeklődjenek a könyvtárban.
Márok Csaba
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Júniusban történt...

Az Oktatási-, Kulturális-, és
Sportbizottság legutóbbi ülésén többek között elhangzott:
iskolánk épületének átadóünnepsége igazán méltó volt az
eseményhez. Jaksics Erzsébet
iskolaigazgató ehhez hozzátette: a munkások mindvégig
rendkívül együttműködőek
voltak és minden kívánságot
teljesítettek. Az ünnepségen
pedig a művészetoktatásban
folyó komoly szakmai munka
tükröződött vissza. Új gyűjteménnyel gazdagodott az iskola: agancstrófea-kiállítás is található már az intézményben.
Mint megtudtuk, ez nem csak
esztétikai, hanem gyakorlati jelentőséggel is bír, lévén a
környezetismeret és biológia
tantárgyak oktatásakor ezek
(egyébként nagyon nehezen
és borsos áron beszerezhető)
szemléltetőeszközként is funk-

cionálnak. Ha már az iskolánál
volt a szó, az igazgatóasszony
elmondta azt is, hogy a ballagás
zökkenőmentesen zajlott, és
az ezt követő sportnap is újra
élményt nyújtott a diákoknak,
akik futballozhattak és floorballozhattak a felnőttekkel.
Megrendezték a Gyermeknapot is, mikor a Kishantosi-tóhoz kirándultak a tanulók. Az
odavezető utat a polgárőrség
biztosította, amit köszönnek
szépen. Megtartották, immáron hagyományosan, a zongora-, és népi tanszék évzáró
koncertjeit is, nagy sikerrel.
Az óvodában is rendben lezajlott a ballagás - tudtuk meg
Kondor Lászlóné intézményvezetőtől. A tanévet záró héten
többek között a helyi tűzoltók
tartottak bemutatót, volt pónilovaglás, és fagyizással egybekötött kirándulás, valamint

Papp Rita előadóművész is fellépett a Művelődési Házban.
Jelenlétével megtisztelte a
Bizottságot Molnár Zoltánné
gyógyszerész. Valikát az óvodai ballagáson kiemelték, mint
olyan embert, aki rendkívül sokat tesz az intézményért. Az
egészségügyi szakember évek
óta anyagi és tárgyi segítséget
nyújt az óvodának, elmondása
szerint azért, mert 33 esztendeje él itt, támpont az életében
Mezőfalva, és mindig is szerette a gyermekeket és pártolta a humánumot, az emberi
fejlődést. Itt ragadtuk meg az
alkalmat, hogy régi képviselőtestületi adósságot valamelyest
pótolva gratuláljunk vendégünk korábbi kitüntetéséhez,
a Köztársasági Érdemkereszt
Ezüst Fokozatához.
Nosztalgia Néptáncos Táborral kapcsolatban Feke Ju-

dit és Baratiné Hevesi Irén
arról adott hírt, hogy az önkormányzat mellett, mely
eszközileg (víz, áram, sátrak,
színpad, hangtechnika stb.)
és helyileg (iskola) támogatta
az eseményt, néptánccsoportunk vezetője, Szárszó Lajos,
a táncosok beleegyezésével, az
önkormányzattól kapott éves
támogatást is felajánlotta a tábor számára. Ez nemes gesztus
volt, köszönet érte.
Az Oktatási-, Kulturális-,
és Sportbizottság legközelebb
augusztus elején ül össze, ahol
a fő téma az augusztus 20-i
rendezvényünk lesz, melyre
művelődés-szervezőnk már
elkezdte az előkészületeket.
Valamennyi olvasónak nagyon kellemes nyarat kívánunk!
Bán Balázs
bizottsági elnök

Mezőfalva
Nagyközség
Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2010.(VII. 12.) HVI határozata:
Mezőfalva
Nagyközség
Helyi Választási Iroda Vezetője Mezőfalva Nagyközség
Képviselő-testülete megválasztható tagjainak száma tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek
2010. évi általános választásán
Mezőfalva nagyközségben a
települési önkormányzat képviselő-testület megválasztható
tagjainak száma: 6 fő.
Jelen határozat ellen annak
meghozatalától számított 2
(kettő) napon belül a Területi
Választási Iroda Vezetőjéhez
(8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 9.) címzett kifogással
lehet élni oly módon, hogy a
kifogás legkésőbb 2010. július
14. napján 16.00 óráig megérkezzen.

Indokolás
A 2010. június 14-én hatályba lépett, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.
évi L. törvény (a továbbiakban:
Övjt.) 24.§ (2) bekezdése értelmében a 2010. évi általános

napjáig) állapítja meg és teszi
közzé a képviselő-testületben
megszerezhető mandátumok
számát.
Az Övjt. 3. §-a szerint a
településen megválasztható
mandátumok számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján
kell megállapítani. Az
Övjt. 4.§-a szerint a
10000 vagy ennél
kevesebb lakosú település - egyéni listás
rendszerben - egy választókerületet alkot,
amelyben a képviselők száma 100 lakosig
2 fő, 1000 lakosig 4
fő, 5000 lakosig 6 fő,
illetve 10000 lakosig
8 fő.
Mezőfalva nagyközség 2010. január
1-jei lakosságszáma
a Kormány által rendeletben
kijelölt lakosságszám-adatot
nyilvántartó központi szerv
közlése szerint 4990 fő.

Ennek megfelelően a helyi
önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2010. évi
általános választásán Mezőfalva nagyközségben a képviselőként
megszerezhető
mandátumok száma, s így
a települési önkormányzat
képviselő-testületének létszáma 6 fő.
Ezen határozat Mezőfalva
Nagyközség
Polgármesteri
Hivatalának (2422 Mezőfalva,
Kinizsi u. 44.) hirdetőtábláján
és a honlapon meghozatala
napján, és a helyi újság soron
következő számában kerül
közzétételre.
Jelen határozat alapja az
Övjt. 3. §. és 4. §. c) pontja és
a 24.§. (1)-(2) bekezdése.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény 102.
§. (3) bekezdésén alapul.

A képviselőtestület létszáma

Kisebb létszámú
lesz a testület
a választás után,
a következő
önkormányzati
ciklusban
helyhatósági választás évében a
helyi választási iroda vezetője
az Övjt. hatálybalépését követő
30 napon belül (2010. július 14.

Mezőfalva, 2010. július 12.
Dr. Woth László
jegyző
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Gyógytestnevelés:
kistérségi szinten
Dunaújváros Megyei Jogú
Város közgyűlése támogatásáról biztosította a gyógytestnevelés kistérségi szintű feladatellátásának megszervezését. A folyamatnak Mezőfalva volt a kezdeményezője,
annak érdekében, hogy több
normatívát lehessen igényelni
az ellátott gyermekek után.
A gyógytestnevelés kistérségi megszervezése, a szeptemberi kezdés elől minden
akadály elhárult azáltal, hogy
a város közgyűlése az ellátási
szerződést is jóváhagyta.
Hosszú folyamat végére
értünk, csak a közgyűlés háromszor tárgyalt a témáról.
A megfelelő előkészítésnek
köszönhetően a hozzáállás
minden alkalommal támogató volt.

Köztisztviselők
napján
Ünnepeltek a köztisztviselők. A köztisztviselők napja alkalmából ezúton is szeretném
megköszönni a polgármesteri
hivatal dolgozóinak, hogy
munkájukkal hozzájárulnak
ahhoz, hogy Mezőfalva önkormányzata eredményesen,
jogszerűen és a település fejlődését elősegítően működjön.
Köszönöm.
Márok Csaba

Lapunk
következő száma
A nyári szabadságokra, valamint a szünidőre tekintettel
augusztusban nem jelenik meg
lapunk, az Én falum Mezőfalva. Legközelebb szeptemberben, a választások előtti utolsó
képviselőtestületi ülést követően jelentkezünk egy terjedelmesebb lapszámmal.
Kellemes nyarat, jó pihenést
kíván községünk lakóinak a
szerkesztőbizottság.

Csatorna pályázat
A csatornaberuházásban
érintett négy település – Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs,
Kisapostag – képviselőtestülete együttes ülést tartott 2010.
június 24-én.
Nagy büszkén mondom,
hogy Mezőfalva lakossága
példamutatóan állt a pályázat
mellé. Az uniós támogatásra
jelentkezés feltétele volt, hogy
a lakók 75 százaléka nyilatkozatban rögzítse, hogy részt
kíván venni a beruházásban,
igényli a csatornázást. A képviselőtestület tagjai járták a
települést, személyesen gyűjtötték a nyilatkozatokat, de
utána is nagyon sokan hozták
be a polgármesteri hivatalba a
nyilatkozatukat.
Mezőfalva 85 százalékos
lakossági támogatást ért el.
Köszönöm.
A pályázathoz szükséges
dokumentáció (összesen 1051
oldal) határidőre elkészült, és
július 5-én beadhattuk az uniós
támogatásra vonatkozó pályázatunkat. Az írásos anyagot
jóváhagyták a képviselőtestü-

letek és elfogadta a társulási
tanács is.
Az elkészült kiviteli terveknek megfelelően módosítjuk a
létesítési és vízjogi engedélyünket, és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban
(RMT) is az új adatok szerepelnek.
Nagy beruházásról van szó,
ami kistérségi szinten is jelentősnek minősül. A csatornázás
nettó költsége 2 milliárd 333
millió 20 ezer forint, plusz az
áfa 583 millió 255 ezer forint,
így összességében 2 milliárd
916 millió 275 ezer forint a
beruházás összköltsége. A támogatási intenzitás – a költséghaszon-elemzés alapján –
83,35 százalék, így a támogatás
1 milliárd 9 44 millió 601 ezer
183 forint. Az önrész, amelyet
az áfán kívül biztosítanunk kell
388 millió 418 ezer 812 forint.
Mezőfalva beruházási része a
csatornázás második üteméből:
505 millió 731 ezer 760 forint.
Márok Csaba
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

Vízrendezés –
soron kívül

A képviselőtestület rendkívüli ülést tartott. Az egyik
legfontosabb téma a település
vízrendezés fejlesztése című
pályázaton való részvétel volt.
A nagy esőzések egyértelműen bebizonyították, hogy Mezőfalvának továbbra is vannak
olyan részei, ahol gondot okoz
a bel-, illetve csapadékvíz. Elsősorban a Kossuth utcára és
környékére gondolok, ahol a
fejlesztés feltétlenül szükséges.
A képviselőtestület úgy
döntött, indul a pályázaton,
amely ezeknek a veszélyeztetett településrészeknek a
vízelvezetésére van kiírva.
A döntés alapján a tervezői
munka elindult: az egész fa-

lura vonatkozóan készül a
vízrendezési terv.
Foglalkozott a testület a
futó Leader-pályázatokkal.
Az önkormányzat és több
helyi szervezet, intézmény is
adott be pályázatot a Leaderre,
ám sajnálatos módon ezekről
mind a mai napig nem született döntés, így a megvalósítás
is várat magára. A vigasság
volt az egyik ilyen, amire pályáztunk, de természetesen a
rendezvényt annak ellenére
is megrendeztük, hogy nem
tudjuk, eredményes lesz-e a támogatási kérelmünk. Láthatta
mindenki, hogy új színpadunk
van, amelyet a pályázat részeként építtettünk.
Márok Csaba

Adomány
a károsultaknak
Köszönöm mindazoknak,
akik pénzzel vagy természetbeni adományokkul hozzájárultak, illetve hozzájárulnak
az árvízkárosultak javára szervezett gyűjtésünkhöz. Az akció
szervezői egyeztettek a Borsod
megyei önkormányzattal, és az
ottani elnök döntött arról, hova
vigyük a szállítmányt. Szerettük volna elkerülni, hogy olyan
helyre vigyék az adományunkat, amely már nagyon sokat
kapott. Inkább a segítséget eddig nélkülözők életét szerettük
volna segíteni a gyűjtésünkkel.
M. Cs.

Irtsák
a parlagfüvet!
A parlagfű elleni védekezés legjelentősebb időszakát
éljük, hiszen akkor a leghatékonyabb ez a tevékenység, ha
még a növény virágzása előtt
elvégezzük. Községünkben is
nagyon sokan szenvednek az
allergia okozta megbetegedéstől. Az ő, valamint mindannyiunk érdekében kérem
Mezőfalva lakóit, hogy írtsák
a parlagfüvet az ingatlanaikon
és azok körényékén!
Az irtást elmulasztókat bírságolja az önkormányzat. Ám
nem a pénzbüntetés az elsődleges szándékunk, hanem a
megelőzés, a terület parlagfűmentesítése. Ebben kérem a
közreműködésüket. M. Cs.

Tiszta átereszek
A belvizes időszak alatt
tapasztalhatták, hogy nagy
esőzések idején milyen nagy
hasznát vesszük a vízelvezető
árkoknak. Kérem a község lakóit, hogy az árkok kaszálása
után gyűjtsék össze a levágott
füvet, gallyakat és takarítsák
el az árokból, különben esőzés
idején a törmelék eltömi az átereszeket, és elzárja a víz útják.
Köszönöm.
M. Cs.
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Mezőfalva kitüntetettjei
Az idén a Mezőfalváért kitüntetés mellett díszpolgári cím

odaítéléséről is döntött a testület.
Az elismeréseket a legszélesebb
nyilvánosság előtt a Mezőfalvi
Vigasságok rendezvénysorozaton
adta át Márok Csaba polgármester
és Mezőfalva Önkorányzatának
képviselői.
Németh Györgyné, Juliska
néni Hercegfalva-Alsókisvenyim
Pusztán született 1932. június
24-én. Kisvenyimen a Klébelsberg
Kunó féle iskolépítő program keretében épült egy tantermes iskolában tanult. 1945. elején beköltöztek Hercegfalvára a mai Szent
István u. 27. szám alá, nagyapjáék
házába. 1958-ban került a Kinizsi utcában lévő ÁFÉSZ Irodája
mellett megnyílt cukrászdába.
Ott megtanulta a szakma minden területét, majd később ezt egy
szakvizsgán igazolta, melyet kiváló
eredménnyel teljesített.
Sokat dolgozott, segítette
gyermekeit a tanulásban. A cukrászdában már akkor is nagyon
szerették figyelmessége miatt.
Mezőfalva
központjában,
1987-ben megnyílt a Dóra Cukrászda. Juliska néni a cukrászda
munkatársa lett.
Életében, mivel cukrászdában
dolgozott, nagyon sokat találkozott a gyerekekkel, akiket mindig
tiszteletre, szeretetre és figyelmességre oktatott. Falunk életében
egy meghatározó személyiség,
aki a mai napig dolgozik a Dóra
Cukrászdában, és mosolyogva
szolgálja ki az oda érkezőket.
A Dóra Cukrászda vezetőjével,
Édelmann Istvánnéval (Ica nénivel) teljes egyetértésben dolgozik.
Mindig nagy-nagy szeretettel és
tisztelettel fogadják a hozzájuk
betérő vendégeket. Mivel a kitüntetés adományozásának feltétele az, hogy valaki több éves
közösségi munkát végezzen, úgy
gondolom, hogy Juliska néni mind
a több évet, mind a település életében meghatározó szerepet betölti.
Bízom abban, hogy még sokáig mosolyogva méri a gombócos
fagylaltot és a süteményt.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Németh Györgynét „Mezőfalváért” kitüntetésben részesíti.
Klics Ferencné 1986-ban férjhezmenetele után került Mezőfalvára. Gyermekei megszületésétől
tevékenyen részt vett az egyesület

munkájában. Első időkben, mint
patronáló, majd miután édesanyja
meghalt kiskorú testvérei hozzákerülnek, Ő lett gyámjuk, innentől
tagja a Nagycsaládosok Egyesületének.
Először vezetőségi taggá választják és a pénzügyek bonyolítását bízzák rá, majd 2004-től
nagyobb bizalmat szavaznak neki
s az egyesület elnökévé választják.
A települési rendezvényeken
az egyesülettel és a családjával
együtt kiemelkedő munkát végez.
A tagságnak különböző közéleti programokat szervez, Mikulás, Karácsony, Gyermeknap,
Vigasságok stb. A tagság körében
nyári kirándulások szervezése, lebonyolítása. Vannak olyan családok, akik anyagi helyzetük miatt
csak így tudnak eljutni fürdőhelyekre, kiránduló helyekre.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete ifj. Klics Ferencnét „Mezőfalváért” kitüntetésben részesíti.
Farkas Imre településünk
állampolgára, már 1986 -ban
közösségi szerepet vállalt azzal,

Szabó Istvánné a
díszpolgári cím átvételekor az anyagi elismerést
felajánlotta a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
javára. Valamint kérte a kuratórium vezetését, hogy a
100 ezer Ft-ból egy meghatározott százalékot – mivel az önkormányzat gyűjt
az árvízkárosultak javára –
ajánljon fel a bajbajutottak
megsegítésére.
hogy a Mezőfalvi Nagyközségi
Nyugdíjas Klub tagjává vált. 23
éve, azóta is aktív klubéletet folytat, ahol megbecsült tagja a közösségnek. Külön kiemelendő az az
odaadás, melynek során a klubon
belül szervezi, igazgatja a férfiak
és nők kis csapatát.
Minden községi ünnepen, ahol
sátorállítás szükséges, Ő jelen van
barátaival, klubtársaival. Szervezi
és részt vesz a munkálatokban,
egyéb feladatok elvégzésében.
Ő olyan ember, akire nemcsak a
szűkebb ismerősi kör számíthat,
hiszen a nyugdíjas klubon kívül

számos esetben találkozhattunk
munkájával az elmúlt 23 év alatt.
Közel 4 éven keresztül a polgárőrség tagja volt, ahol magas
társadalmi megelégedésre végezte
önkéntes tevékenységét.
Ezzel még nem ér véget Farkas
Imre közösségi szerepének bemutatása.
Farkas Imre jelentős társadalmi munkával is hozzájárult
községünk és azon belül gyermekintézményeink
állagának
megóvásához. Az óvodában több
generáció felnövése alatt ingyen
végzett - illetve a mai napig is végez - karbantartási, asztalos, vagy
egyéb feladatot, javítást.
Mezőfalva sportéletében is
kitörölhetetlen nyomot hagyott.
Sokszor látni társadalmi tevékenység közben, legyen szó gyeptéglázásról, vagy a pálya környékének
rendberakásáról. Szinte felsorolni
is nehéz a sok évtizedes, önzetlen
munkát.
Mezőfalva életében nagyon
fontos, hogy sok hasonló ember
alkossa kis közösségünket!
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Farkas Imrét „Mezőfalváért"
kitüntetésben részesíti
Szabó Istvánné Kolozsváron
született, majd Dunaújvárosban
érettségizett és a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolán könyvtáros, népművelő diplomát szerzett. A Móricz Zsigmond Községi
Könyvtár vezetője 1964-től 1993ig, majd a Művelődési Házzal történő összevonással igazgatóként
dolgozik.
Meghatározó szerepe volt abban, hogy kis falusi könyvtárunk
a megye egyik legjobban működő
22.000 kötettel rendelkező, 900 fő
beiratkozott olvasóval dicsekedhető intézménnyé fejlődött.

Komoly szakmai munkát végzett a könyvtárban könyvtári órák
tartásával, melynek hatására az általános iskolai tanulók többsége
olvasó is lett. A község fejlődése
kapcsán szervező feladatot látott
el a klubok, civil szervezetek alakulásában. Szakmai tudása, kapcsolatteremtő képessége, akaratereje a nagyközség kulturális életét
is meghatározta. Kiváló programszervezőként helyi programok
szervezésével, színházlátogatások
szervezésével színesítette a település kulturális palettáját.
34 évet dolgozott a faluban,
aminek nyomait a mai napig
megtalálhatjuk. Azonban nyugdíjba menetele után sem tűnt el
a település életéből, komoly szerepet vállalt a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány munkájában, mint jelenlegi kuratóriumi
tag szívügyének érzi a gyerekek
támogatását, lelkes szervezőképességével sokat tett az alapítványi bálok sikeres lebonyolítása
érdekében.
Választás évében vagyunk, így
konkrét munkájaként azt is el kell
mondani, hogy évtizedek óta részt
vesz a szavazatszámláló bizottsági
munkában.
Összességében elmondhatjuk, hogy aktív munkája során is
sokat tett azért, hogy Mezőfalva
fejlődjön és miután nyugdíjba vonult, akkor is aktív tagja marad a
település életének.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Szabó Istvánnét „Díszpolgári
Cím” kitüntetésben részesíti.
(Szöveg és fotók: Horváth
László, mezohir.info. A falunapi
képek egy részét Horváth Boglárka készítette. További információkat találnak a mezohir.info
honlapon)
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Nosztalgiatábor Mezőfalván
Június 29-től július 4-ig
rendezték meg Mezőfalván, az
általános iskola udvarán a III.
Wünsch Nosztalgia Néptánc
Tábort.
Wünsch László koreográfus, tánctanár 1931-ben született Diósgyőr-Vasgyárban, és
elmondása szerint már 9 éves
korától a tánc az élete… Ezekben az évről-évre megrendezésre kerülő táborokban azok a
községek régi és aktív táncosai
adnak egymásnak randevút és
teszik tiszteletüket, ahol a tanár
úr eltöltött több-kevesebb időt.
Idén a házigazda mezőfalviakon kívül Adonyból, Hartáról,
Madocsáról, Dunavecséről,
Rácalmásról, Kulcsról, Soltról,
Szalkszentmártonról, Beloianniszról és Nagyvenyimről
érkeztek vendégek. Összességében a szűk egy hét alatt
közel háromszázan fordultak
meg a táborban…
Ha visszatekintünk a múltba, akkor láthatjuk, hogy 1974ben rendeztek először Wünsch
Dunamenti Táncostábort; ez a
sorozat kereken húsz esztendőn át, egészen 1994-ig tartott.
Aztán következett sok-sok év
kihagyás, majd tavaly előtt,
2008 nyarán Szalkszentmárton, tavaly pedig Kulcs adott
otthont a seregszemlének, már
„Wünsch Nosztalgia Néptánc
Tábor” név alatt. Mezőfalván
egyébiránt hivatalosan volt
már ilyen rendezvény, mégpe-

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik bármilyen
formában támogatták
a III. Wünsch Nosztalgia
Tánctábor
megvalósulását.
Köszönjük a lehetőséget
és a segítséget.
Szervezők
és a tánccsoport

dig 1991-ben, ám a gyakorlatban Hantos volt a helyszín…
Iskolánk nagyszerű házigazdának bizonyult. Rengeteg
ember érezte nagyon jól magát
nálunk, és vitte el jó hírünket.
Köszönet illeti az önkormányzat-, a Polgármesteri Hivatal-,
és a Petőfi Sándor iskola vezetőit, hogy lehetővé tették ezt a
programsorozatot.
Ugyanis volt program bőven. A teljesség igénye nélkül
rendeztek itt akadályversenyt
falunk területén; volt „vizipartiba” torkolló tűzoltó bemutató,
köszönhetően helyi önkénteseinknek; hatalmas floorballbajnokságot tartottak (ez a
sport a jégkorong és a gyeplabda bitumenen játszott fajtája);
egyik este a tábortűz mellett
remek és színvonalas műsorszámokkal
szórakoztatták
egymást a résztvevők; leg-legleg vetélkedő, gyermekeknek is
szóló sportverseny, tánctanulás,
régi időkről szóló vetítés és kifulladásig tartó bál is szerepelt
a heti menüben. Szombaton
délután pedig Gálát tartottak.
Ezen, közel két és fél órán
keresztül fantasztikus táncbemutatókat láthattunk. Szinte
valamennyi résztvevő település színpadra lépett, és bizony
táncteljesítményükkel odaszegezték a nézők tekinteteit. A
műsort figyelemmel kísérte
Márok Csaba Mezőfalva, és
Ronyecz Péter Adony polgármestere is. Hogy az időnkénti
széllökések okozta kellemetlenségek és az ebből adódó
műsorvezető szerencsétlenkedések, valamint koordinációs
malőrök és leváló színpadi
kellékek is fűszerezték a délutánt, szerencsére különösebben senkit sem zavart.
A műsorról röviden: a programot a Hantosi Citerazenekar
nyitotta Koncz Tímea felkészítő tanár vezetésével. A pedagógus gyönyörű hangján népi
énekkel is segítette a nívós produkciót. Ezt követte a Mezőfalvi Gyermek Néptánccsoport

műsorblokkja, mely Csonka
Emese táncpedagógus remek
szakmai munkáját tükrözte. A
mezőfalvi felnőtt néptáncosok,
vezetőjük Szárszó Lajos, megadták a „Tej, túró, tejfel”-lel az
alaphangulatot. A következőkben Rácalmás és Dunavecse
közösen déldunamenti táncokat, míg stílszerűen Madocsa
madocsai, míg Harta hartai
táncokat adott elő. Utóbbiak
már a német nemzetiségi kultúrából merítettek csakúgy,
mint az adonyiak az adonyi
polkával. Szalkszentmárton,
visszatérve már a magyar értékekhez, Sarkantyús forgatóssal készült, valamint láthattunk
két parádés programbetétet is,
amikor vegyes tánccsoportok
álltak össze a táborlakókból és
előbb Kiskunlegényest, majd
Hegyaljai dalcsokrot mutattak be, fergetegesen. Minden
egyes előadásrész különbözött
egymástól, bemutatva a néptánc hihetetlen sokszínűségét,
ám ezekben egy valami mégis
közös volt: a koreográfiákat
mindenhol Wünsch László
és felesége Tomcsányi Éva
készítette. Egyébiránt a házaspárnak megjelent második
kötete is: „Életünk a táncművészet” címmel, melyhez már
a táborban is hozzá lehetett
jutni. A könyv nagyszerűre
sikeredett, a tartalmas szöveg mellett rengeteg szép
fotó örökítette meg a szerzők

szakmai pályafutását és a táborok szenzációs hangulatát.
Amolyan slusszpoénként a
fináléban valamennyi színpadon szereplő egyén együtt
lépett fel és énekelte el, olykor könnyeket csalva elő, az
„Újra itt van a nagy csapat”
című örökzöld slágert. A tábor támogatóinak köszöntése
után kiderült az is, hogy jövő
nyáron Harta folytathatja a
nosztalgiatáborok sorát.
A mezőfalvi rendezés remekelt. Külön ki kell emelni
a két főszervezőt: Feke Juditot és Baratiné Hevesi Irént.
Köszönet nekik a nagyszerű
munkáért!
A Gálát kivéve valamen�nyi napon, a hagyományoknak megfelelően, zártkörű
rendezvényt tartottak a táncosok. Ezen írás szerzőjének
ennek ellenére volt alkalma és
szerencséje néhány estét meghívott vendégként eltölteni a
táborban. Azt az összetartást,
egymás iránti megbecsülést
és szeretetet, amit ott lehetett
érezni, manapság már nagyon
ritkán tapasztalhatjuk. Rengeteg jó és értékes ember jött
össze egy helyen, ez is ritkaságszámba megy. Egy külön világ
tárult fel és engedett betekintést magába. Egy olyan vonzó
és csodálatos miliő, melyhez
tartozni nemcsak élmény, hanem kiváltság is.
Bán Balázs
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Nyaralás a horvát tengerparton
2010. június hétvégéjére
egész Mezőfalva a jó időt várta.
Így voltunk ezzel mi is, akik a
„Vigasságokról” lemaradva egy
nagy élmény reményében 26án reggel 6 órakor Hajas Erika
néni vezetésével elindultunk
Horvátországba nyaralni.
Majd 9 órás utazás után
végre megérkeztünk a szállásunkra. Mindenki elfoglalta
a szobáját, ágyát, s első programként azonnal lementünk a
közeli öbölbe, hogy élvezzük a
tenger hűs habjait és kagylókat,
csigákat gyűjthessünk. A hat
napos nyaralás alatt megnéztük
Pula városát a monumentális
Amfiteátrummal, a festői Rovinjt, amely ódon utcái teljesen
elvarázsoltak bennünket, több
mint 2 órás hajókiránduláson
vehettünk részt a tengeren,
ahol kis időre lehetőséget kaptunk arra a nagyszerű érzésre

is, hogy magunk kormányozhassuk a hajót. Természetesen
minden nap maradt időnk a
fürdőzésre is és arra is, hogy
próbára tegyük ügyességünket és erőnket az Aquaparkban. Még a "meló-robot" is,
amiből mindenkinek kijutott,
jó buli volt: együtt terítettünk,
mosogattunk és takarítottunk
magunk után.
Utolsó nap korán keltünk,
mert sok dolgunk volt: egy
utolsó fürdés, pakolás, takarítás és miután megettük sült
kolbászunkat - indulás haza.
Éjjel 11 órakor izgatott
szülők vártak bennünket és a
boldog gyerekeket látva végre
megnyugodtak.
Hajas Erika néni jó szervezésének és kísérő tanáraink
segítségének ( Lilla néni, Marika néni, Zita néni és Szilvi
néni, Dóri néni) és persze

Hajas Gyuri bácsi jó főztjének
köszönhetően úgy gondolom,
mindenki felejthetetlen élményekkel tért haza.
Köszönjük a buszsofőrünknek, Szabó Misi bácsinak, hogy minden akadályt
legyőzve szinte háztól -házig
szállított bennünket.
Itt szeretnék minden
gyerek nevében köszönetet

mondani szüleinknek, hogy
lehetővé tették számunkra,
hogy részt vehessünk ezen
az élményekben gazdag nyaraláson.
KÖSZÖNJÜK!
Czifra Anna 6.a
Az oldalt összeállította:
Nyuliné Bauer Szilvia

Búcsú egy „kis” iskolától

Ez a tanév emberpróbáló volt azoknak a kollegáknak, akik a
felújítás ideje alatt teremről-teremre költözve, zajban, piszokban,
szerszámok és cementes zsákok között bukdácsolva voltak kénytelenek
tanítani.
Először azt hittem én is a nagy vesztesek közé tartozom, amikor
megkértek, hogy költözzek ki az osztályteremből egy egész tanévre
a „Kézművesház”-ba. A munkatársaim is sajnáltak: „Te szegény,
minden nap ügyeletes leszel! Soha nem fogunk találkozni! Ott leszel
egész évben egyedül! Hogy fogsz elférni azon a picurka helyen?” Ezek
a gondolatok nekem is eszembe jutottak, de a munkanapok tennivalói
kiverték a fejemből ezeket a hangokat.
Szorosan, de elhelyeztük a padokat, felkerült a falra egy kicsike
tábla, helyet találtunk a táskáknak, beszorítottuk a cipős szekrényünket. Előre át kellet gondolnom, hogy mire lesz szükségem az egész
tanév alatt, össze kellett csomagolnom a kézikönyveket, feladatlapokat, szemléltető eszközöket. Izgultam, hogy vajon mit szólnak a
szülők ehhez a helyzethez, de szerencsére nagyon jól fogadták.
Szeptemberben elkezdtük közös másodikos életünket a "kis iskolában". (Így neveztük el magunkat.) A gyerekeket nagy önállóságra
szoktatta ez az év. Mindenki nagyon gyorsan be tudja kötni a cipőjét, mert csak így mehet ki valamennyi szünetben az udvarra. Ezt
irigyelték tőlünk a többiek, a „nagy” iskolában a legjobban. Rengeteget öltözködtünk is ebben az évben, főleg télen, amikor teljesen

fel kellett öltözni, átmenni az udvaron, és a testnevelési öltözőben
sok-sok ruhahegyet hátrahagyva készültünk fel a testnevelés órákra.
Szentpáli Balázs csak így hívott bennünket: - Megjöttek a külföldi
versenyzők!
De a sok gond mellett sokkal több volt az öröm ebben az évben!
A higiéniai szokásokat olyanná kellett alakítani, mint egy családban, hiszen egy közös fürdőszobát használtunk. Lehetett szünetben
nyugodtan játszani, úgy, mint otthon, vagy a barátokkal. Nálunk
játék nem veszhetett el, tehát a szülők nyugodtan megengedték, hogy
otthonról elhozzanak játékokat. Szünetekben nagy sakk partik zajlottak, a lányok babázhattak, lehetett társasozni, és a kisautók is
sokszor végiggördültek a játékszőnyegen. Szorosabbra vonódtak a
gyerekek közötti kötelékek, több új barátság is kötődött.
Persze nem volt minden fenékig tejfel! Kicsi helyen óhatatlanul
sokat ütköztünk, akadályoztuk egymást. Ha két gyerek örök haragra,
azaz legalább egy órára összeveszett, akkor nehéz volt elkerülniük
egymást. Mindig mindenki szem előtt volt, nem lehetett megbújni a
hátsó sorban, ha valami nem volt rendben rögtön kiderült!
Kedvenc szólásunk az idén ez volt: Sok jó ember kis helyen is
elfér! Nálunk a második bé-ben azt hiszem sok jó ember van, vagy
legalább igyekszünk azok lenni. Ezért is búcsúzunk nehéz szívvel
a mi „kis” iskolánktól.
Baricza Zsuzsanna
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Könyvajánló
Felnőtt irodalom
Barry S. : Egy eltitkolt élet
„Mit mondhatnék még
neked? Valaha éltem az emberek között, és általában véve
kegyetlennek és ridegnek találtam őket, és mégis tudnék
mondani három-négy nevet,
akik olyanok voltak, mint az
angyalok.”
Shaffer, M. A.: Krumplihéjpite Irodalmi Társaság
Dehnel, J.: Lala
Cabot, Meg: Locsifecsi királynő férjhez megy
Reevs, C: Sovay
Sovay még Marynél (Bűbájos Mary, Farkasszem) és Nancynél (Kalózok!) is vakmerőbb
és kalandvágyóbb, hiszen ő
nem kényszer vagy erőszak
hatására szakít az illedelmes
kisasszonyoknak előre megírt
sorssal, hanem sértett büszkesége okán válik útonállóvá.
Ami először jó mókának tűnik, és gyógyír a hiúságon esett
sebekre is, hamarosan véresen
komoly játékká válik: élet vagy
halál a tét.
Kresz könyv
Kóka Rozália: Napsugár
kisasszonyok a történelem sodrásában
Interjúkötetünkben tíz csodálatos, bátor asszony életútját követheti végig az olvasó, a
születésüktől kezdve napjainkig. Valamennyien kortársaink,
közvetve vagy közvetlenül részesei, szenvedő alanyai voltak
a 20. századi történelem szörnyű viszontagságainak
Reumatoid artritiszes betegek
kézikönyve: plusz 100 kérdés és
válasz, és gyógytorna gyakorlat
A világ helyzete: 2010.
Ifjúsági irodalom
Farley, T.: Musztánghold
(Vágtázó Fantom 2.)

Knudsen, M.: Oroszlán a
könyvtárban
Miss Merriweather, a
könyvtár igazgatója nagyon
szigorúan veszi a szabályokat. Például tilos szaladgálni a
könyvtárban és csöndben kell
lenni. Ám amikor egy oroszlán tér be hozzájuk, senki
nem tudja, mit is tegyen. Az
oroszlánok semmilyen szabály
nem vonatkozik. Knudsen és
Hawkes elragadó története nemcsak a szabályokról és
azok betartásáról szól, hanem
egy csodálatos helyről is: a
könyvtárról
Spiderwick krónika 2. A varázskő
Folytatódik a Spiderwick
krónika! Amikor Mallory és
Jared megpróbálja kimenteni
Simont a koboldok fogságából, egy varázskövet használnak, amelynek segítségével a
láthatatlan dolgok is láthatóvá
válnak
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi
Brezina, T.: Visszatér az iskola fantomja

Kedves Olvasók!
Az elmúlt tíz évben, ha
ellátogattak a könyvtárba,
akár naponta találkozhattak velem. Ez a folyamat
augusztusban megszakad,
mivel munkahelyet változtatok. Ezúton elköszönök
minden kedves könyvtárhasználótól, akitől személyesen nem tudtam. Kívánom, hogy a könyvek és a
olvasás szeretete mindenkiben megmaradjon.
Könyvtárosi üdvözlettel:
Papp Márta

Tündérkert
Óvoda
Ismét eltelt egy tanév, elbúcsúztak a nagycsoportos óvodások,
tanévzáró értekezletet tartottunk és megkezdődött a nyári szünet. Óvodásaink is vakációjukat töltik, de vannak akik itt az óvodában játszanak, pihennek, különböző tevékenységekkel töltik
mindennapjaikat. Igyekszünk számukra is változatossá, érdekessé
tenni a programokat. Sokat mozognak, az új sporteszközökkel
játszanak, barkácsolnak, valamint a kertben homokoznak, labdáznak, rajzolnak, fűznek. A kicsik és nagyok közösen vidáman
sok játékkal töltik nyári napjaikat.

Nyári munkák

Tanévkezdés

A nyári szünettel megkezdődnek a nyári munkák, karbantartások az óvodában. Az
idei évben a középső mosdó
javítási munkáit, valamint a
csoportszobák nagytakarítási
munkáit terveztük és szeretnénk elvégezni. Az óvoda utcai
és kerti környezetének rendbetételében pedig folyamatosan
az önkormányzat közmunkásai
segítenek, amit külön köszönünk a Polgármester Úrnak és
Fekete Istvánnak.

A 2010/2011-es tanév
szeptember 1-én (szerdán)
kezdődik. Ezen a napon várjuk azokat a gyermekeket, akik
már eddig is óvodások voltak.
Az új tanévre minden beíratott gyerek felvételt nyert a
Tündérkert Óvodába.
Az új gyerekek 2010. szep
tember 6-án (hétfőn) kezdik az
óvodai életet. Ezen a napon
lesz a tanév első szülői értekezlete minden csoportban.
Minden új óvodás csak orvosi igazolással jöhet!
Azok a beíratott kiscsoportosok akik a tanévkezdés után
töltik be a 3. életévüket, csak a
betöltés után kezdhetik el az
óvodát.
Szeretettel várjuk a Katica
és a Csigabiga csoport nagycsoportosait és az elsős tanító
néniket (Mariann és Erika
nénit) a Tündérkert Óvodába
a 2010. szeptember 1-én 7.30ra, hogy együtt kísérhessük
őket át az óvó nénikkel az iskolába a tanévnyitó ünnepélyre.

2010. június 22-én Pedagógus Napi rendezvényre került
sor a Művelődési Házban. A
rendezvényen a Képviselő testület tagjai Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Polgármesterei és a Kuratórium
tagjai,a falu intézményeinek
és tagintézményeinek dolgozói, nyugdíjasai, vettek részt.
A köszöntők és a pedagógusi
munka méltatása után a díjak
átadására került sor. A Kuratórium az Év pedagógusa címet
Csonka Emesének és Klárné
Huszta Renátának, az Év közalkalmazottja címet Zsákovics
Istvánnénak
adományozta.
Gratulálunk a díjakhoz!
A nyári szünetre mindenkinek kellemes pihenést
kivánnak az óvoda
dolgozói!
Kondor Lászlóné

A Mezőfalvi Vigasságokon
óvónőink a délelőtti játszóházban foglalkoztatták az érdeklődő gyermekeket. A jó hangulatú
főzés mellett a játszóházban
szorgos kezek készítették a különböző nyakláncokat, karkötőket, a liszttel tömött lufiemberkéket, papírforgókat. Nagy
érdeklődést keltett az arcfestés,
ami késő délutánig tartott.
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Július – Szent Jakab hava
– Nyárhó – Áldás hava
volt, mert úgy hitték, hogy aki
kint dolgozik a mezőn, abba
belecsaphat a villám, a termést
pedig jég éri.

Eredetileg a hónap neve quintilis volt, merthogy a márciussal
kezdődő régi római kalendáriumban ez az ötödik hónap
volt, Kr. e. 44-ben Marcus Antonius javaslatára nevezték el
júliusnak, Julius Caesarról, aki
e hónap 12. napján született.
A július az aratás hónapja.
Az aratás betakarításának sikerességét számos népszokás jellemzi. Az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással
kezdték. A munkálatokhoz
szükséges eszközöket a templomkertben összegyűjtötték,
ahol a pap megszentelte, majd
az aratók a búzatábla szélén
letérdeltek, keresztet vetettek
s elkezdődött az aratás.
Az első és az utolsó learatott búzaszálaknak nagy jelentőséget tulajdonítottak, ha az
elsőből készített kévéből ettek
a baromfiak, akkor egészségesek és termékenyek lettek,
ha pedig az arató a derekára
kötötte, elűzte a fájdalmát, az
utolsó kévéből aratókoszorút
készítettek, amit a gazdának
adtak váltság fejében, amit ő
a mestergerendára akasztott,
jelezve a munka végét. Ebből
a koszorúból kimorzsolt szemeket tavasszal a vetendők
közé keverték, hogy jó termés
legyen.
Az aratókat először meglátogató gazdát a learatott gabona szalmájával megkötözték,
aki borral és pénzzel kiválthatta magát.
A legtöbb aratási szokás
az aratás végéhez kapcsolódott. Egy talpalatnyi gabonát
meghagytak aratatlanul, hogy
jövőre is jó termésük legyen és,

Az aratás hónapja a július...
hogy jusson az ég madarainak
is.
Aratási ünnepségeket is
rendeztek az uradalmakban,
ahol az aratók aratással és
búzával kapcsolatos dalokat
énekeltek:
„Arass rózsám, arass, megadom a garast.
Ha én meg nem adom, megadja galambom!”
Júliusi jeles napok
Július 2. Sarlós Boldogasszony
napja:
A XIV. századtól a római
katolikus egyház e napon em-

lékezik meg Szűz Máriáról,
aki a Keresztelő Szent János
édesanyjánál tett látogatást.
Boldogasszony a várandós
anyák, a szegények, a szükségben szenvedők és a halottak
oltalmazója.
Magyarországon e nap az
aratás kezdőnapja. A Sarlós
Boldogasszony
elnevezést
azért kapta, mert régen az
asszonyok az aratást sarlóval
végezték.
Július 20. Illés napja:
Ezen a napon, illetve e nap
táján gyakoriak a viharok, ezért
régen e napon munkatilalom

Július 22. Mária Magdolna
napja:
A bűnös életből megtért
Mária Magdolna ünnepe, aki
hajával Krisztus lábát törölgette, ezért régen szokás volt a
kislányok hajából egy keveset
levágni, hogy az még hos�szabbra nőljön meg.
Időjárásjósló hiedelem is
kötődik e naphoz, úgy hitték,
hogy ezen a napon esnie kell az
esőnek, hisz Mária Magdolna
siratja bűneit.
Július 25. Jakab napja:
Az első vértanúhalált szenvedő apostol. Ő a búcsújárók,
utasemberek, hajósok védőszentje. Jakab napra kellett learatni a zabot, mert amit kint
hagynak, az elvész. Az e napi
időből jósoltak a várható téli
időjárásra, volt olyan település,
ahol az északi szélből hideg telet jósoltak.
Július 26. Anna napja:
Szűz Mária édesanyjának
ünnepe, aki a gazdaasszonyok,
a bányászok, a szabók, valamint a járványos betegségben
szenvedők, haldoklók egyik
pártfogója.
Különösen a katolikus asszonyok, a meddő, a terhes és szülő
nők védőszentje, akik hozzá fohászkodtak pártfogásért. Eredete a középkorhoz kötődik, a
keddi naphoz, több helyütt a
meddő asszonyok e napon böjtöltek. Ha Anna napon jó idő
volt, megkezdték az annabab
szedését, a kender nyűvését.
Ijjas Gizella
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Tuboly Ferenc (1900 - 1979)
Községünk egykori tanítója
volt 1926 - 1952 között.
Településünk idősebb lakói
még ismerhették, talán többen
is emlékeznek még rá. Az iskolai munka mellett 1945 - 1948
között kántorként szolgált a
templomunkban. 1947 őszétől,
amikor V. osztályosok lettünk,
akkor Ő tanította nekünk az
éneket és a földrajzot.
Tuboly Ferenc Budapesten
született. Az elemi- és a középiskola után, az I. világháború
végén orosz fogságba esett. Az
esztergomi tanítóképző elvégzése után vehette át tanítói diplomáját. 1926-ban a hercegfalvi
iskolában kapott tanítói állást. A
következő évben kötött házasságot Szalay Erzsébet óvónővel.
Az óvoda épületében laktak.
Gyermekeik: Ferenc (sajnos ő
már nem él), Erzsébet, Sándor.
A szülők életútját Sándor fiúk
segítségével tudtam elkészíteni,
2010 tavaszán.
Mi még tanító néninek, tanító bácsinak szólítottuk nevelőinket, tanítóinkat. A Tuboly
tanító bácsi egy derék, jó kiállású, szigorú, következetes ember volt. Mi jól ismertük Tuboly
tanító bácsit és családját, hiszen
egy utcában laktunk velük az
1930-as évek közepétől. Idősebb testvéreim pedig a Tuboly
tanító bácsiék gyermekeivel jártak iskolába.
Az 1940-es évek, mindenki
számára súlyos megpróbáltatást jelentettek a II. világháború következményeként. A
családapákat, a felnőtt fiúkat
elvitték a háborúba. De az otthon maradóknak is szenvedést,
nélkülözést jelentettek a harcok.
A súlyos harcok elmúltával falunkban is lassan helyreállt rend,
újból elkezdődhetett a mindennapok munkája. Bár továbbra is
sok-sok küzdelemmel jártak a
következő évek is.
1948 őszétől Tuboly Ferenc
iskolánk igazgatója lett 1952-ig.
Mint említettem már, egy ideig
földrajzot és éneket tanított nekünk. Az első énekórán egyenként meghallgatott bennünket,
majd két csoportra osztotta az

osztályt, a jól éneklőkre és a botfülűekre. A fiúk többségével én
is a második csoportba kerültem.
Éneket csak az V. osztályban tanított nekünk. Földrajzból akkor
mi még a történelmi nagy Magyarországot tanultuk. A tanító
bácsi órájára, ha valaki nem tanulta meg a leckét, akkor annak a
rossz jegy mellé kijárt a tenyeres,
vagy a körmös, esetleg a fenyítés
súlyosabb formája is. Az egyik
órára én sem tudtam megtanulni a feladott leckét, amelynek
az volt a címe: A Délnyugati
felföld, vagyis a mai Horvátországról szóló rész. Ezért kaptam
két „tenyerest”, ami azt jelentette, hogy az előre tartott tenyerünkbe nádpálcával kaptam a két
büntető ütést. Ez akkor nekem
nagyon rosszul esett. De talán
ennek következtében minden
órára megtanultam a földrajzi leckét. De nemcsak, hogy
megtanultam, hanem nagyon
is megszerettem e tantárgyat.
Ennek következtében igencsak
megismertem hazánk és a világ
országainak földrajzát. Itt említem meg, hogy egyetemista
koromban a kelet-európai országokkal foglalkoztunk. Ezt a
tárgyat Arató Endre professzor
úr tanította. Nála úgy kezdődött a vizsga, hogy az adott tételt földrajzilag mindenképpen
pontosan meg kellett határozni,
a városokat, folyókat stb. Miután
a vizsgán az említett tárgy földrajzi részét kiválóan fel tudtam
térképezni, megkérdezte a tanár
úr, hogy leendő kollégám, ön a
vakok iskolájában tanult, hogy
ilyen pontosan tudta meghatározni a földrajzi helyeket?
Mondtam, hogy én akkor még
láttam és Hercegfalván végeztem az általános iskolát. Nekünk
akkor földrajzot Tuboly Ferenc
tanító bácsi tanította. Nála szerettem meg a földrajzot. Arató
tanár úr azt mondta, hogy ilyen
tanítóra csak hálával és szeretettel gondolhatunk.
A Tuboly tanító bácsi az
óráin a tananyagon kívül, többször is a gyakorlati életből vett
nevelő hatású példákat is, ezek
közül csak kettőt említek meg:

Az iskolában a tanító bácsi felelősségre vonta egyszer Vonnák
András nevű tanítványát, majd
megpofozta, mert a gyerek a
bicskájával belekarcolta a padja
lapjába a nevét. Ezek után azt
mondta a fiú "tanító bácsi kérem
én nem véstem bele a nevemet a
padba, csak kitisztítottam a betűket, amelyeket a nagyapám írt
fel a padra, mert őt is Vonnák
Andrásnak hívták". Hát az szép
dolog, hogy így megemlékezel a
nagyapádról, de ezt ne így tedd,
hanem a szívedben őrizd meg
az ő emlékét. A másik tanulságos történet: Egyszer egy ember az udvarból úgy húzta ki az
édesapját, hogy miután fellökte,
a két lábánál fogva húzta egészen a kisajtón kívülre az utcára,
amikor már kívül volt az utcán,
akkor azt mondta, most már
hagyjál itt, mert annak idején
én is idáig húztam ki az apámat.
Az ilyen nevelési célból elmondottakból nagyon sok bölcsességet tanulhattunk meg.
1952-től falunkból Dunaföldvárra költözött el a Tuboly
család. A Tuboly házaspárnak
5 unokája van, már egyetemet
végzett fiatalok. Ferencéknek
2 fiú, Erzsébetnek egy fia (Kovács Zoltán, az Élet és Irodalom
című folyóirat főszerkesztője),
Sándoréknak Katalin nevű
lánya agrármérnök, Tamás fiúk
pedig állatorvos.
Tuboly Sándor egyetemi
tanár, még ma is tanít Budapesten, a Szent István Egyetem
Állatorvos Tudományi Karán.
Nemcsak a Tuboly gyermekek,
hanem az unokák is örökölték a
nagyszüleik tehetségét, amelyet
kitartó tanulással tudtak kamatoztatni a tanulásban, majd a
munkájuk területén is.
Tuboly Erzsébet és Tuboly
Sándor segítségével tudtam elkészíteni e kis összeállításomat
szüleikről, akik 26 éven át tanították településünk gyermekeit
az óvodában, az iskolában. Így
a falunkban végzett munkájuk
nem merül a feledés homályába. Munkásságukat megőrzik e
sorok.
Lak István

Figyelem:
tankönyvtámogatás
Mezőfalva
Nagyközség
Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága
a 2010/2011-es tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel
rendelkező azon általános iskolai tanulók részére, akik nem
esnek a tankönyvpiac rendjéről
szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8.
§. (4) bekezdésében meghatározottak körébe - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül
- gyermekenként 3.000 Ft,
azaz háromezer forint tankönyvtámogatást biztosít a
szociális keret terhére az alábbi
formában:
a/ a Mezőfalván iskolába
járó - mezőfalvi lakóhellyel
rendelkező - gyermekeknek a
tankönyvcsomag árának 3.000
forinttal csökkentett összegét
kell megfizetniük.
b/ azon mezőfalvi lakóhel�lyel rendelkező gyermekek,
akik nem a mezőfalvi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járnak a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető nyilatkozat
kitöltésével és iskolalátogatási
igazolás becsatolásával igényelhetik a támogatást 2010.
augusztus 1-től 2010. szeptember 30-ig. Az igényeket 15
napon belül ellenőrzi a hivatal
és értesíti a szülőt arról, hogy
a támogatást a házipénztárban
felveheti.
Jogosulatlan igény esetén a
soron következő Egészségügyi
és Szociális Bizottsági ülésen a
bizottság határozattal dönt az
elutasításról.
A bizottság megkeresi a
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola igazgatóját azzal,
hogy a tankönyvcsomagok árának csökkentéséről fentieknek
megfelelően gondoskodjon és
a tankönyveket megvásárló
tanulók pontos létszámáról
hiteles igazolást nyújtson be a
polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportjához.
Kiss Attila
bizottság elnöke
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Átadták a kupát

Bajnoki cím Gyöngyösről
Június 19-én hivatalosan
is átvehette IFI bajnokcsapatunk a kupát. Az érmeket a
Fejér megyei Labdarúgó Szövetség küldöttei akasztották
focistáink nyakába. Az ünnepi pillanatok után vacsorával
egybekötött évzárón búcsúztak a 2009-2010-es szezontól
labdarúgóink.
Szombaton délután este hat
órára kértek minden fociszerető szurkolót és a csapathoz
közel álló személyeket, osztozzanak a MEDOSZ SE
IFI csapatának kupaátvevő
örömén. Az érmeket a Fejér
megyei Labdarúgó Szövetség
küldöttei akasztották a fiatal
mezőfalvi focisták nyakába.
Az éremosztás végén pedig a
kupa is magasba lendült Ágoston Ferenc kezében.
Az IFI góllövő teljesítménye az FMLSZ honlapjának
táblázatában jól látható, hogy
az első tíz helyből hatot birto-

kolnak a mezőfalviak! Az első
öt helyből három a mienk, és
ami legszebb, az első két helyen
is mezőfalvi fiúnak tapsolhatunk!
Góllövő eredmények:
1. Bartha Norbert 49 gól,
2. Ágoston Ferenc 39 gól, 5.
Sági József 34 gól, 10. Márok
Máté 23 gól
A hivatalos átadó ceremónia után minden meghívott
átballagott a régi disco épületébe, ahol egy kellemes vacsora kíséretében töltötték az est
hátralévő részét.
A vacsora alkalmával arra
is lehetőség adódott, hogy a
MEDOSZ SE vezetősége és a
csapatok megköszönjék szponzoraiknak, támogatóiknak az
egész éves segítséget!
Horváth László
(További információk és fotók
a mezohir.info internetes honlapon találhatók.)

A nyári szünet előtt még
utoljára medencébe szálltak
a búvárúszók - tudtuk meg
László Dezső vezetőedzőtől. A Gyöngyösön rendezett
kétnapos megmérettetésen a
serdülők a bajnoki címekről
döntöttek, míg a kisebb korosztály egy gála keretein belül
küzdött meg a minél jobb helyezésekért.
A serdülő bajnokságban
Németh Attila volt érdekelt.
Ő 13 versenyszámban állt
rajthoz; 11 ezüstérem után
az utolsó számban, a 4x200m
váltóval végre sikerült bajnoki
címet is szereznie.
Az Uszonyos Gálán Klics
Bence találta meg régi formáját, hiszem hosszú szünet után
újra sikerült dobogóra állnia.

Eredmények:
Németh Attila:
I. hely: 4x200 m váltó,
II. hely: 50 m, 100 m,
200 m, 400 m, 800 m, 1500
m uszonyosúszás, 100 m, 400
m búvárúszás, 50 m, 100 m
gyorsúszás.
Klics Bence:
II. hely: 50 m pillangó,
III. hely: 100 m gyorsúszás,
IV. hely: 200 m gyorsúszás.
A verseny végeztével elkezdődhetett a nyár, amikor
is búvárúszóink kipihenhetik
a fáradalmakat, hogy aztán
szeptemberben újra indulhasson a kemény munka.
László Dezső
Bán Balázs

A Mezőfalvi Etnikai
Kisebbségi Önkormányzat
jogi képviselője,

DR . BALO G EDINA
ügyvéd
megkezdte munkáját.

A kisebbséghez tartozó állampolgárok az irodájában
kereshetik fel az ügyvédet, előre egyeztetett időpontban.
Az iroda címe:
Dunaújváros, Vasmű út 63. fszt. 3.
Időpont kérhető a 25/281-245-ös telefonszámon.
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A Mezőfalvi Lovasegylet
A Mezőfalvi Lovasegylet
ezúton pályázatot nyújt be
a Mezőfalvi önkormányzat képviselő-testületéhez a
meghirdetett pénzalap egy
részére.
A pályázatból nyert összeg
részben fedezné a Mezőfalvi
Lovasegylet 2010. évi működését.
A Mezőfalvi Lovasegylet
1995-ben alakult meg 12 fővel, ma már 38 tagja van. Ebből
két fő a Megyei Szövetség vezetőségi tagja. Működése során kivívta tekintélyét országos
lovas körökben, Mezőfalváért
önkéntesen, szorgalommal tevékenykedik.
Az egylet idén három igazolt versenyzővel jelenik meg
területi és országos versenye-

ken, sikeresen, képviselve Mezőfalvát. Tájékoztatásul mondanám, hogy megyei szinten is
kevés az a lovasklub, aki ennyi
versenyzővel rendelkezik.
Ezenkívül felkérésre az
egylet részt vett a mezőfalvi
és környékbeli rendezvényeken
és ezt a szándékát továbbra is
fenntartja.
Sajnos Magyarország szűkös gazdasági helyzete miatt
egyre kevesebb támogatásra
számíthat az egylet, ezért a
polgármesteri hivatal képviselő testületéhez, azzal a kéréssel
fordulunk, hogy a lehetőségekhez képest minél nagyobb
arányban támogassák a lovas
egyletet.
A lovasegylet életben tartásához feltétlenül szükséges

90
éves

MEGHÍVÓ
Nemzetközi
labdarúgó tornát
rendezünk Mezőfalván

éves tagdíjat fizetni a következő szervezeteknek:
– Országos Lovas Szövetség
– Megyei Lovas Szövetség
– Magyar Országos Sportlótenyésztők Egyesülete
Mezőfalva kulturális életét
és hagyományainak megőrzését támogatva szeretnénk a
már nagy múltra visszatekintő
Szüreti Fogathajtó és Díjugrató Lovasversenyt megrendezni.
Csupán saját erőből és lelkes
támogatóink munkájából, a
megszigorodott feltételek miatt a verseny megrendezése
nem lehetséges.
2009. augusztus 20-án
megrendeztük a Mezőfalvi Lovasnapot, ezen belül a
Szekér és Fogathajtó versenyt,



MEDOSZ SE
Helyszín:
Mezőfalva, Sportpálya

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

Id. Kuti Károly
Gyászoló család


a mezőfalvi
A hármas torna után
Mezőfalva-Kisújfalu
öregfiúk mérkőzés kezdődik

Szabó Zsolt
a Mezőfalvi Lovasegylet
elnöke

temetésén résztvettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.

JÚLIUS 24-ÉN 10 ÓRÁTÓL
Meghívott csapatok:
Kisújfalu (Szlovákia)
Szabadegyháza
Mezőfalva

ami sikeres volt, de a megyei
díjugrató versenyre költségvetésünkből nem futotta.
Nem szeretnénk a hagyománnyá vált Mezőfalvi, országszerte ismert díjugrató
versenyt ismét elhalasztani.
Az eddig megrendezett versenyek a falu rendezvényeinek
meghatározó eseményei voltak
és a kilátogató nézők számára
jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást nyújtottak.
Az ismertetett adatok alapján, kérem a Tisztelt képviselő-testület kedvező elbírálását!
Köszönettel: Mezőfalva,
2010. 3. 5.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

Balla Istvánné

temetésén résztvettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Melegebéd házhozszállítás Dunaújváros és vonzáskörzetében.
Kiszállítási terület: Dunaújváros, Kisapostag, Baracs, Mezőfalva, Nagyvenyim, Kulcs, Rácalmás

Nyugdíjasok, családosok figyelem!!!
Pihenjen és a főzést bízza ránk!
Mont Parnasse Menü Napi menü, mely 2 fogásból, levesből és főételből áll: 650 Ft
Amennyiben 5 napra előre megrendeli ebédjét, a hatodika ajándékba adjuk.
Nálunk:
 házias ebédet fogyaszthat
 CHEQUE DÉJEUNER, SODEXHO, TICKET RESTAURANT étkezési utalványokkal is fizethet
 azt árak szolidak (tartósan)
 akár 1 adag ételt is rendelhet, amelyet másnap kiszállítunk
 a választék folyamatosan bővül, kérjük figyelje aktuális étlapunkat
 mi az ebéddel együtt az ízeket is becsomagoljuk és kivisszük Önnek!
Szeptembertől gyerekmenü:
16 év alatt diákigazolvánnyal a menü mindössze: 450.- Ft
Megrendelés:
Mont Parnasse Étterem és Kávézó
2400 Dunaújváros Béke tér 3/a
Aktuális étlapunk a neten: montparnasse.blog.hu
Aktuális étlapunk a telefonon: 06(20)459-16-39, 06(30)242-69-54, 06(70)540-82-08

Tegyen egy próbát és rendeljen tőlünk!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

