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Mezőfalva alapításának 200. évfordulóját
ünnepeljük!
Szeretettel meghívjuk településünk polgárait
az április 4-9. között tartandó
József nádor hétre!
(Évfordulós összeállítás a 2. oldalon,
részletes program a 12. oldalon található.)
Ünnepeljünk együtt!
A képviselőtestület nevében: Márok Csaba
polgármester

Fórum
a csatornáról
A pontos időpontot még
nem tudjuk, de várhatóan április első felében lakossági fórum
keretében tájékoztatjuk a csatornázás II. ütemében érintett
lakókat a beruházás lebonyolításának pénzügyi részleteiről,
további menetéről.
Kérjük, figyeljék a hirdetményeket!
Fotó: mezohir.info

Téltemetés

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és eseményeire emlékeztünk március 11-én. Az iskolában tartott ünnepi műsor után a megjelentek elhelyezték koszorúikat a Petőfi
emlékfalnál

Február 26 - án tartottuk
falunk első közös télűzését a
Piac téren. Sok ember látogatott ki, hogy együtt égessük el a
tér közepén felállított, telet jelképező bábut. A hagyománynak megfelelően a résztvevők
a télbanya ruhájára gondjaikat, bajaikat is rátűzték, hogy
a rossz idő mellett ezektől is
megszabaduljanak.
Mikor a lángok magasra
csaptak, közös körtánccal biz-

tosítottuk a télűzés sikerességét.
Természetesen a már megszokott vendéglátás sem maradt el: nyugdíjas klubjaink
és az ÖNO jóvoltából fánk,
forralt bor és meleg tea várta
az érdeklődőket.
Végül tűzoltóink is bekapcsolódtak az eseményekbe, ők a máglya oltásánál
segítettek.
Ijjas Gizella
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Felhívás!
A Mezőfalváért Egyesület felhívással fordul
Mezőfalva lakóihoz, civil
szervezeteihez!
Az Önkéntesség Éve,
valamint falunk 200. évfordulója tiszteletére önkéntes munkára hívjuk
Mezőfalva lakóit, civil
szervezeteit.

Készüljünk
az ünnepre!

Ültessünk 200 db fát.

2011. április 9-én 200 éves
Mezőfalva település. A programot még pontosítjuk. Megkerestük a falualapító zirci
apátságot, és Dákány Árpád
apát elfogadta meghívásunkat, tehát jelen lesz az ünnepségünkön. Megtiszteli rendezvényünket dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter és
L. Simon László országgyűlési
képviselő is.
Várunk mindenkit szeretettel a programjainkra, figyeljék
a honlapon és a hirdetőtáblákon a tájékoztatást.
Márok Csaba

A faültetés a Kossuth
Lajos utcában, valamint
a Szőlőhegyi út kivezető
szakaszán lesz.
2011. április 2-án
8.30-ra várjuk a munkában részt venni akaró jó
szándékú személyeket a
Nyugdíjas Klub udvarán
Kérjük, védőkesztyűt,
lapátot, ásót hozzanak
magukkal.

Készítette: Varga László nyugalmazott polgármester. A településfa eredeti méretben megtekinthető lesz Mezőfalva központjában

2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐ ÖSSZESÍTŐ
						
Ssz.

Me.: ezer Ft

Cím/Alcím

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

1.

I.Polgármesteri Hivatal

1 112 961

3.

2. Általános Iskola

a

2.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

b

1. Polgármesteri Hivatal

3. Napköziotthonos Óvoda

4. Szociális és gyermekjóléti intézmény
II. Kisebbségi Önkormányzatok
1. Német Kisebbségi Önkorm.

2. Cigány Kisebbségi Önkorm.

III. Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás

c

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

985 581
102 079
14 667
10 634
420

210
210

9 494 *

10. MINDÖSSZESEN:
1 122 875
							
*Mezőfalva intézményi támogatása nélkül						
Intézményi támogatás: 3.128 e Ft

d

1 109 833

646 913 *
308 474
107 658
46 788
420
210
210
12 622

1 122 875
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Közbeszerzések
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata közbeszerzési
eljárásokat indított el a három
nyertes pályázatban. Minden
pályázatra közel 10 cég (volt
amelyikre több is) jelentkezett.
A közbeszerzési eljárások most
vannak folyamatban. Természetesen az eredményekről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Cégtervek
A Budafilter Kft. megkereste az önkormányzatot azzal a
kéréssel, hogy a PET-palack
újrahasznosítás ügyében dolgozzanak ki együttműködést.
Simon Lajos ügyvezető elmondta: szeretné, ha a Mezőfalván termelődött műanyag
palackok zsugorítása és újra
hasznosításuk helyben megoldható lenne úgy, hogy a cég
begyűjtené ezt a műanyag hulladékot. A képivselőtestület
rendkívüli ülésen is tárgyalta
a javaslatot, és a szerződéstervezet kidolgozása dr. Woth
László jegyzővel közösen történik majd meg. A testületi
ülésen is elhangzott: Mezőfalván jelentleg a PET-palackok
begyűjtését a Nagycsaládosok
Egyesülete végezte. A gyűjtés a
jövőben is történhet az egyesületen keresztül, de a részletek a
konkrét szerződés ismeretében
körvonalazódnak.
Az együttműködést azért
tartjuk fontosnak, mert nem
kerülne annyi műanyag a
kommunális hulladékba, és a
PET-palack újrahasznosítása
is megoldódna.

Polgárvédelmi nap
Március 22-én polgárvédelmi nap lesz Mezőfalván,
amelynek keretében egy katasztrófa szimulációs gyakorlatát hajtjuk végre: katasztrófahelyzet elkerülésével
kapcsolatos feladatokat kell
megoldanunk. A gyakorlatot
a helyi védelmi parancsnok,
Márok Csaba vezeti. Gyülekező a polgármesteri hivatalban
reggel 7 órakor.

Költségvetés:
elfogadva
Mezőfalva képviselőtestülete február 23-án ülésezett.
A témák között szerepelt az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása, a
szociális, családsegítő és gyermekjóléti intézmény beszámolója, a közművelődési és
sportbeszámoló, valamint az
önkéntes tűzoltók beszámolója. (Az elfogadott költségvetés
fő összegeit lapunk 2. oldalán
tanulmányozhatják.)
Az idei költségvetés iskolai
és óvodai vonatkozásait a társult településekkel, Hantossal
és Daruszentmiklóssal együtt
fogadtuk el. A költségvetés
meghatározó eleme a megnyert pályázatok megvalósítása. Ezek a munkák komoly
pénzügyi megterhelést jelentenek Mezőfalva számára. A
művelődési ház bővítése, a civilház és az egészségház ös�szetétele jelentős feladat lesz.
Változott a közfoglalkoztatás
rendszere. Már nem az önkormányzat hívja be a foglalkoztatottakat, hanem a munkaügyi
központon keresztül pályázatos formában kerülhetnek be
az emberek a rendszerbe. Sajnálatos, de kevesebb összeg áll
rendelkezésre.
Fontos – és szintén része a
költségvetésnek – a jogi személyiségű társulás, amelyet a
csatornázás II. ütemére hoztunk létre. Ahogyan az elmúlt

években, úgy most is elmondhatjuk: egymilliárd forint feletti költségvetéssel rendelkezik Mezőfalva.
A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásától 27 millió 175 ezer forintot vettünk át,
ami jelentős segítséget jelentett az intézményeknek, illetve az azokat fenntartó önkormányzatoknak. Az iskolában
komoly
eszközfejlesztéssel
lehet számolni, mert nyertünk
a TIOP-pályázaton.
A költségvetés személyi
kiadásairól el kell mondani:
nincs béremelés, változott a
cafeteria rendszer, amelyet
törvény szerint maximáltak.
A dologi kiadásokat a tavalyi
teljesítések alapján terveztük,
próbálunk takarékoskodni.
A közművelődési beszámolót a testület elfogadta.
Új könyvtárosunk nagy lelkesedéssel látja el feladatát,
próbálja bevonni a fiatalokat
a könyvtár életébe a művelődésszervezővel közösen.
A szociális családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatnál
el kell mondani: a szociális
helyzet nem javult, nagyon
sok a problémával küzdő
család, amelyeket az önkormányzat az intézményen
keresztül próbál segíteni. A
téli hónapokban például tüzelővel is segítettük a rászorulóknak.

Közös varrás

Készüljünk!

Március 26-án közös varrást lesz a Petőfi Sándor iskolában a Mezőfolt Klub
szervezésében. Foltvarróink
közel 100 vendéget várnak
a rendezvényre, ezért volt
szükség arra, hogy ne a művelődési ház, hanem az iskola
tornaterme legyen a helyszíne
a rendezvénynek.
A nagyszabású közös varrást kiállítással teszik még
emlékezetesebbé a mezőfalvi
klub tagjai.

Annak idején mindenki felkapálta a ház előtti virágoskertet, lemeszelte a ház elejét, ha
valami jeles esemény történt a
faluban. Ahogyan ezt valószínűleg 200 évvel ezelőtt elődeink tették, úgy most is tegyünk
rendet környezetünkben az
évfordulós ünnepre. Készüljünk
méltó képpen! Figyeljünk arra,
hogy a porták, közterek tetszetős emlékként maradjanak meg
a magyar, német és kanadai
vendégekben.      
M. Cs.
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A sportolóink
támogatásáról
A sport támogatásával
kapcsolatban Simon Lajos, a
Mezősport Kft. ügyvezetője
tájékoztatta a képviselőket arról, hogy két részre bontották
az eddig egyben lévő költségvetést, külön szerepeltetik a
kft. bevételeit, kiadásait, illetve
másik soron vezetjük a Medosz
SE bevételeit és kiadásait. Azét
kell a két szervezet, mert a Mezősport végzi az objekbum
üzemeltetését, illetve ellátja
az azzal kapcsolatos feladatokat, a Medosz pedig, mint
sportegyesület a labadarúgó
bajnoksággal, sporttal kapcsolatos ügyeket viszi.
Az önkormányzat a tavalyihoz hasonló mértékű támogatást tervezett a sportra. Simon
Lajos elmondta: ha lehetőség
nyílik a társasági adó sport célú
felhasználására, akkor természetesen fejlesztési koncepciót
kell készíttetni, amelyet a képviselőtestület elé tár.

Frissebb legyen
a honlap
Mezőfalva honlapjáról is
beszámolót hallhattunk a képviselőtestületi ülésen. A honlappal kapcsolatos feladatokat
Nagy Sándor informatikus
végzi, aki gyakoribb anyagküldést kért, illetve a honlap bizonyos mértékű átszervezését
javasolta. Az ezzel kapcsolatos
feladatokat dr. Woth László
jegyzővel egyeztették.

Beszámoltak
a tűzoltók
Igényként merült fel, hogy
a polgárőrséghez hasonlóan a
tűzoltók támogatása is külön
soron szerepeljenek Mezőfalva
költségvetésében. Ennek eleget
tettünk. Tűzoltóink nagyon
sok tűzesetnél voltak jelen a
településen, több esetben a hivatásos tűzoltóknál hamarabb
érkeztek, így az anyagi károkat
is mérsékelni tudták. A képviselőtestület a munkájukra
számít a jövőben is.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

A humán munkaközösség
Az idegen nyelvi
munkaközösség hírei versenyeinek eredményei
A Petőfi-hét keretében több
versenyen mérhették össze tudásukat a nemzetiségi német
nyelvet tanuló diákjaink.
Eredmények a német nyelvi
szépkiejtési versenyen:
3-4. évfolyam:
1. Koppányi Noémi 3.a
Rónai Péter 3.a
2. Jézsó Vivien 3.a
Bodás Dalma 4.a
3. Mihályi Daniella 3.a
5-6. évfolyam:
1. Jassó Mária 5.b
Márok Bence 6.a
2. Zsákovics Kevin 6.a
3. Ossik Mónika 6.b
7-8. évfolyam:
1. Szántó Angéla 7.b
2. Ossik Angéla 7.b
3. Palkó Anna 7.b
2011. február 28-án egy területi német versenynek adott
otthont iskolánk.
Játékos
csapatversenyen
vehettek részt a környékbeli
iskolák németet tanuló diákjai, illetve iskolánk csapatai is
megmérettették magukat.
Egy kellemesen eltöltött,
izgalmaktól sem mentes délutánt zárt le az eredményhirdetés és vendéglátás.
A vendég iskolákból
1. helyezést ért el Nagyvenyim csapata

2. és 3. helyen Daruszentmiklós egy- egy csapata végzett.
Iskolánkból
1. Zsákovics Kevin, Feke
Olivér, Salgó Bence, Vida
Fanni csapata,
2. Jassó Mária, Márok Bence, Ossik Angéla, Scheidl Boglárka csapata,
3. Aszalay Anna, Ossik
Mónika, Palkó Anna, Hornperger Arnold csapata.
A napokban lezárult egy országos német levelező verseny.
A versenyre kb. 1500 tanuló
nevezett be, ahol a versenyzők
4 fordulóban mérhették össze
tudásukat. Az összesítésben
Csergő Péter (3.a) 15.
Deák Csaba (3.a) 17.
Koppányi Noémi 21.
Márok Bence 25. helyen
zárta a versenyt.
Oklevélben részesültek:
Antal Dénes, Czifra Anna,
Csergő Péter Deák Csaba, Görög Petra, Koppányi Noémi,
Márok Bence, Nagy Veronika,
Ossik Mónika, Simon Noémi,
Vámosi Nikolett, Zsákovics
Kevin
Gratulálunk minden résztvevő diákunknak!
Felkészítő tanár: Hajas
Györgyné

Elhoztuk az I. díjat!
Ebben az időszakban
nemcsak hozzánk jöttek versenyezni, hanem a mi diákjaink is részt vettek területi
nyelvi versenyeken. A legszebb
eredmény a Széchenyi István
Gimnázium által szervezett
kistérségi angol nyelvi versenyen született.

Szabó Szindbád 8.b osztályos tanuló I. helyezést ért
el. Kimagasló teljesítményét
bizonyítja, hogy mind az írásbeli, mind a szóbeli fordulóban
ő végzett az első helyen. Egyedülálló eredményéhez gratulálunk. Felkészítő tanára: Szalai
Lászlóné

A Petőfi-héten a humán
munkaközösség hagyományosan sok vetélkedőt, versenyt
szervez minden évfolyamon.
A versenyek nagy száma miatt
több megmérettetést a Petőfihét előtt, illetve után rendeztünk, rendezünk. Gratulálunk a
felkészüléshez és a színvonalas
eredményekhez.
Irodalmi vetélkedő - 5. évfolyam
I. helyezés: Aszalay Anna,
Feke Olivér, Jassó Mária - 5.b
osztályos csapat
II. helyezés: Klics Bence, Kovács Gréta, Padováno Angéla 5.a osztályos csapat
III. helyezés: Falusi István,
Masinka Csaba - 5.b osztályos
csapat
Irodalmi vetélkedő - 6. évfolyam
I. helyezés: Kovács István,
Nagy Veronika, Simon Noémi
- 6.a osztályos csapat
II. helyezés: Czifra Anna,
Kovács Virág, Vizi Krisztián 6.a osztályos csapat
III. helyezés: Antal Ádám,
Márok Bence, Zsákovics Kevin
- 6.a osztályos csapat
Irodalmi vetélkedő - 7. évfolyam
I. helyezés: Nyegota Szabina,
Palkó Anna, Szabó Luca - 7.b
osztályos csapat
II. helyezés: Balogh Imre,
Gál Roland, Masinka Bianka 7.a osztályos csapat
III. helyezés: Bordács Martin, Ossik Angéla, Salgó Bence
- 7.b osztályos csapat
III. helyezés: Kovács Mercédesz, Papp Alexandra, Szántó
Angéla - 7.b osztályos csapat
Szavalóverseny
5. évfolyam
I. hely: Aszalay Anna 5.b
II. hely: Gombita Klaudia 5.b
III. hely: Jassó Mária 5.b
6. évfolyam

I. hely: Czifra Anna 6.a
II. hely: Kovács István 6.a
III. hely: Görög Petra 6.b
III. hely: Masinka Vanessa 6.a
7. évfolyam
I. hely: Szabó Luca 7.b
II. hely: Nyári Anita 7.b
III. hely: Masinka Bianka 7.a
8.évfolyam
I. hely: Scheidl Boglárka 8.a
II. hely: Szabó Szindbád 8.b
III. hely: Falusi Brigitta 8.c
Történelem verseny
6. évfolyam
I. helyezés: Kovács István,
Nagy Veronika, Simon Noémi
- 6.a osztályos csapat
II. helyezés: Czifra Anna,
Márok Bence, Zsákovics Kevin
- 6.a osztályos csapat
III. helyezés: Antal Ádám,
Kovács Virág, Masinka Vanessa - 6.a osztályos csapat
7. évfolyam
I. helyezés: Drózdik Dániel, Gégény Krisztina, Jankovics
Dániel - daruszentmiklósi csapat
II. helyezés: Palkó Anna,
Salgó Bence, Szabó Luca - 7.b
osztályos csapat
III. helyezés: Balogh Imre,
Gál Roland, Horváth Patrik 7.a osztályos csapat
Népdaléneklési verseny
Kamara kategória:
I. helyezés: Mihályi Mónika,
Szilva Dzsenifer - 6.b osztály
II. helyezés: Gugmony Laura, Horváth Petra, Szabó Luca
- 7.évfolyam
III. helyezés: Kovács Virág,
Masinka Vanessa - 6.a osztály
Szóló kategória:
5-6. évfolyam
I. helyezés: Aszalay Anna 5.b
II. helyezés: Kovács Virág
6.a, Vámosi Nikolett 6.b
III. helyezés: Czifra Anna
6.a, Ossik Mónika 6.b
7-8. évfolyam
II. helyezés: Polácskó Viktória 7.a
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Betűzgető verseny
„Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A magyar szóból finom
műszer lett, zajtalan sebességű gép, mellyel a mérnöki elme
könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lélek homályos vidékeit
is lágyan kiemeli mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel megmintázhatjuk a kővágó motorok
pergő zaját s az udvar sarkában
gubbasztó maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és
modern, erdei, mezei és városi,
ázsiai és európai.” ( József Attila:
Töredékek)
Az UNESCO 2000-től
emlékezik meg Az anyanyelvek napjáról. Iskolánk e naphoz kapcsolódóan rendezte
meg immár 4. alkalommal
körzeti Betűzgető anyanyelvi
versenyét 2. - 3. - 4. osztályos
tanulóknak. A versenyen tudásukról írásban és szóban adtak
számot a diákok.
Felhívásunkra a környékbeli
településekről 37 kisdiák érkezett. Évfolyamonként a következő helyezések születtek:

2. osztály
1. Tunyogi Petra - Pusztaszabolcs
2. Hajnal Marcell - Mezőfalva
3. Lucai Dominika - Sárosd
3. osztály
1. Katona Kitti - Mezőfalva
2. Szentmihályi Bence Pusztaszabolcs
3. Debreceni Dezső - Besnyő
4. osztály
1. Csibrik Annamária Nagylók
2. Botár Dalma - Pusztaszabolcs
3. Eszenyi Panna - Rácalmás
Köszönetünket fejezzük
ki a felkészítő tanítóknak, a
lebonyolításban
segédkező
tanító és tanár kollégáknak.
Köszönjük a megrendezés lehetőségét és a díjakat iskolánk
vezetőségének!
Balláné Spitz Mariann
tanító
Szabóné Kovács Erika
tanító

KÖSZÖNJÜK!
Az iskola Szülői Munkaközössége ezúton szeretné köszönetét
kifejezni azoknak, akik munkájukkal, jelenlétükkel, fellépésükkel
vagy bármilyen más formában segítették az általunk szervezett
Valentin-napi bálunkat. Külön szeretnénk megköszönni azoknak
az állandó és önzetlen támogatóinknak a segítségét, akik minden
alkalommal ajándékkal és különböző felajánlásokkal támogatják
közösségünkön keresztül a gyermekeket. Az idei évben is elsősorban az osztálykirándulásokhoz szeretnénk anyagi támogatást
nyújtani az iskola tanulói számára, és természetesen hozzájárulunk a gyermeknapi rendezvényhez is.
Köszönettel:
Az iskola Szülői Munkaközössége

Petőfi - hét
alsós versenyek
eredményei
Petőfi - kupa sportverseny
1 - 2. osztály 3 - 4. osztály
1. 2. a
1. 4. a
2. 2. b
2. 4. b
3. 1. a
3. 3. b
4. 1. b
4. 3. a
Dalverseny
1. osztály
1. Maár Csenge 1. a
2. Kovács Szimonetta 1. b
3. Stempely Eszter 1. a
2. osztály
1. Szekeres Brigitta 2. a
2. Radó Szabolcs 2. b
3. Takács Balázs 2. a
1-2. osztály csoportos
1. Komjáti Krisztián - Kovács Kristóf 2. b
2. Kovács Balázs - Klics
Márton 1. a
3. Szabó Levente - Tóth
Adrián - Temesvári Donát 1. b
3. osztály
1. Szalai Virág 3. b
2. Jézsó Vivien 3. a
3. Koppányi Noémi 3. a
4. osztály
1. Azurák Flóra 4. a
Mogyoródi Luca 4. a
2. Bódás Dalma 4. a
3. Puskás Tímea 4. b
3-4. osztály csoportos
1. Azurák Flóra - Mogyoródi Luca - Bódás Dalma 4. a
2. Tatai Enikó - Szalai Virág - 3. b
3. Bökönyi Imre - Lénárt
Gergő 3. b
Versmondó verseny
1. osztály
1. Gombita Dzsenifer 1. b
2. Temesvári Donát 1. b
3. Kaltenecker Réka 1. a
Különdíj: Milics Attila 1. b
2. osztály
1. Komjáti Krisztián 2. b
2. Szekeres Brigitta 2. a
3. Németh Norbert 2. b
Sudár Dániel 2. b
Különdíj: Radó Szabolcs 2. b
Födelevics Zoltán
3. osztály
1. Vámosi Noémi 3. a
2. Kovács Gábor 3. a
3. Németh László 3. b
4. osztály
Emléklapot kap:
Mogyodóri Luca 4. a
Szekeres Benjamin 4. a
Takács Richárd 4. b
Fűrész Dóra 4. a
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Versenylázban égtünk
A február és március hónapok iskolánk életében már
évek óta a tanulmányi versenyek jegyében zajlanak. Erre
az időszakra esik a Petőfi-hét,
mely keretében intézményünk
névadójának tiszteletére pedagógusaink számtalan tanulmányi versenyt hirdetnek. Ennek
köszönhetően diákjaink sokféle
tudományterületen bizonyíthatják felkészültségüket. Már
második éve tulajdonképpen
Petőfi- heteket tartunk. Ezek
keretében az alsó és felső tagozaton összesen 28 verseny ad
lehetőséget arra, hogy diákjaink
összemérjék egymással tudásukat, s ehhez jönnek még a területi, országos megmérettetések.
Minden résztvevőnek gratulálunk, felkészítő tanáraiknak
pedig köszönjük a munkájukat!
Természettudományos munkaközösség versenyei a Petőfihét keretében
Fizika-kémia tanulmányi
verseny:
7. évfolyam: I. Nagy Dóra
7.a, Turcsány Fruzsina 7.a, II.
Palkó Anna 7.b, Szabó Luca
7.b, III. Gál Roland 7.a
8. évfolyam
I. Gugmony Laura 8.a,
Boros Viktor 8.a, II. Szabó Szindbád 8.b, Szentpáli
Zsombor 8.b, III. Hornperger
Arnold 8.b, Vizi Richárd 8.b
Ötödölő:
5-6. évfolyam: I. Vizi Krisztián 6.a, II. Masinka Vanessa
6.a, III. Ossik Mónika 6.b
7-8. évfolyam: I. Gál Roland 7.a, II. Szabó Szindbád
8.b, III. Szentpáli Zsombor 8.b
Sudoku:
7-8. évfolyam: I. Szentpáli
Zsombor 8.b, II. Horváth Petra 7.a, III. Szabó Szindbád 8.b
Papírrepülő szépségverseny:
I. Szabó Luca 7.b
Papírrepülőt reptető verseny: I. Márok Bence 6.a
DÖK által szervezett asztalitenisz verseny:
5-6. évfolyam: I. Papp Martin 6.b, II. Kovács Ádám 6.b,
III. Kincses Dávid 6.b
7-8. évfolyam: I. Balogh
Imre 7.a, II. Ágoston Gergő
8.b, III. Balogh Dániel 7.a.
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Iskolai beíratás

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
A 2011-2012-es tanévre a tanköteles korú gyermekek

beíratása

2011. április 18-án és 19-én,
(hétfőn és kedden)
14-17 óráig lesz
az iskola épületében.
A beíratásra kérjük, hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a diákigazolvány
igényléséhez szükséges 550 forintot, 1 db fényképet és a
gyermek TAJ-kártyáját.
Amennyiben a gyermek a nevelési tanácsadóban részt
vett iskolaérettségi vizsgálaton, kérjük, ennek eredményét is
hozzák magukkal!
iskolavezetés

Rendhagyó színház
Egy szombati napon a
dunaújvárosi Bartók Színház
„Kukkants a kulisszák mögé!”
című nyílt napján vettünk
részt.
Felfedezhettük a kulisszák
titokzatos világát, a színház ismerős és ismeretlen zugait. Kipróbálhattuk a forgószínpadot,
a süllyesztőt, belebújhattunk a
jelmezekbe, fotózkodhattunk
színészekkel.
Körbejárhattuk a táncszínházat, megtekinthettük egy
próbát. Sok izgalmat rejtett
a jelmezvarró és díszletgyártó

helyiség, a stúdióterem és a vezérlőszoba. Örök élmény lesz a
„beugró” játék a művészekkel.
Nagyon tetszett az aulában
a Színháztörténeti kiállítás,
jelmezekkel, jelmeztervekkel,
színpadkép makettekkel.
Ezután szeretnénk köszönetet mondani Antal József és
Vörös Annamária szülőknek,
akik lehetővé tették, hogy utazásunk is kényelmes és felejthetetlen legyen!
3.a osztály tanulói és
Nagyné Garai Olga
osztályfőnök

Területi angol nyelvi
verseny Mezőfalván
Idén első alkalommal rendezett angol nyelvi munkaközösségünk iskolánkban ország
ismereti területi versenyt. A
verseny meghirdetése után lázas készülődés kezdődött. 5-8.
évfolyamig vártuk a jelentkezőket saját és a környék iskoláiból. Végül szép számban,
9 csapattal 5 iskola 36 diákja
képviseltette magát. Érkeztek
vendégek Szabadegyházáról,
Kulcsról, Daruszentmiklósról,
Hantosról és természetesen
Mezőfalváról is.
A zsűrizést Sörös Anikó és
Sótiné Papp Elvira tanárnők, a
feladatok összeállítását és a vetélkedő lebonyolítását pedig Siposné Takács Tünde vállalta magára.
A több mint 2 órán át tartó, jó hangulatú délutánon, a
sok-sok izgalmas, mindenkit
próbára tevő kérdések közben
a csapatok szívesen fogyasztották Zsákovicsné Ági néni teáját és a ropogtatnivalót. A kakukktojás, totó, rejtvény, képkirakó feladatok között igazi

kihívást és egyben felüdülést is
jelentett a dalfelismerés. A lelkiismeretes felkészülésnek és a
lelkesedésnek is köszönhetően
szoros eredmény alakult ki a
csapatok között.
Helyezések:
1. Magdics Anna 122 pont
(Szabadegyháza)
Kolonics Patrícia
Sztupa Bence
Szabó Bence
2. Szabó Luca 121 pont
(Mezőfalva)
Ágoston Réka
Boros Viktor
Suplicz László
3. Csikós Gabriella 117,5
pont (Szabadegyháza)
Révész Dominik
Kis Zoltán
Imre Dávid
Mindenki tisztességesen
küzdött és remélhetőleg élményekkel gazdagon tért haza.
Köszönjük valamennyi angolt tanító kolléga felkészítő
munkáját! Bízunk benne, hogy
jövőre ismét találkozunk!

Pályázatot nyert
a Tehetségpont!
Iskolánk - már regisztrált
Tehetségpontként - pályázatot
nyújtott be az Oktatásért Közalapítványhoz. A tehetséggondozó műhelyek támogatására
kiírt pályázaton maximum 1
millió forintra lehetett aspirálni. Intézményünk természetesen e maximum összeget
célozta meg, ám a sokszoros
túljelentkezés miatt az igényelt
összegből „csak” 600.000 Ft-ot
nyertünk el. Büszkék vagyunk
arra, hogy a bíráló bizottság
megyénkből a dunaújvárosi
Arany János Általános iskola
és a mi intézményünk pályázatát találta a legszínvonalasabbnak és támogatásra méltónak.

A 2011 első félévében
megvalósuló tehetségprogram a német színjátszó kör
működéséhez, versenyeztetéséhez nyújt támogatást. A
programban szereplő gyermekek kiválasztásához, a
díszletek, jelmezek kialakításához, az országos német
színjátszó versenyre (OLIMA) történő utaztatás költségeihez sikerült ily módon
anyagi támogatást szereznie
iskolánknak.
A megvalósult német nyelvi színdarabbal reményeink
szerint a Mezőfalvi Vigasságokon találkozhat a mezőfalvi
közönség.
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Tündérkert Óvoda
Február a jégtörő, lucskot ráz minden cipő.
Kedves mezőfalvi lakosok!

Kiszézés

Mint ahogy az óvodánkban már évek óta hagyomány, úgy
idén is elűztük a telet azzal, hogy elégettük a kiszebabát. Ezen
a tavasziasnak még nem mondható napon a plébános úr és az
első osztályosok is meglátogattak bennünket.
Közösen énekeltünk, verseltünk és riogattuk a hideget. Hangulatos délelőtt volt.

Papírgyűjtés
Óvodánk 2011. március 21-től április 1-ig reggel 7 órától délután 16 óráig papírgyűjtést szervez. Kérünk mindenkit, hogy az
összegyűjtött papírokat, újságokat, könyveket, kartonokat összekötve hozza be óvodánkba ezeken a napokon. A közös gyűjtésből
befolyt összeget az óvodás gyermekekre szeretnénk fordítani.
Számítunk együttműködésükre és segítségükre!

Szülői
értekezlet

Bemutató
foglalkozások

Mivel közeledik az év vége,
s ezzel együtt a nagycsoportosoknak az óvoda vége is, megtartották az ezzel kapcsolatos
aktuális szülői értekezletet.
Bemutatkoztak a leendő tanító
nénik és elmondták a gyerekeket váró lehetőségeket. Idén is
felajánlották az iskolalátogatást „iskolanyitogató” elnevezéssel.
Az iskola beíratás időpontja: 2011. április 18-19.

Januártól
óvodánkban
megindultak a bemutató foglalkozások. Ezek alakalmával bepillantást kaphattunk a
csoportok tevékenységeibe, az
óvónők foglalkozásvezetésébe,
valamint új ötletekkel gazdagodhattunk.
Az oldalt összeállította:
Kiss Nóra

Az előző évekhez híven a Delikát 8 tovább folytatja
a „Nyerjen játszóteret” akcióját.
Kérjük mindenki segítségét, hogy DELIKÁT 8
ételízesítő vásárlásával járuljon hozzá a játszótér megnyeréséhez.
Az üres ételízesítő zacskókat kérjük juttassák el a
Tündérkert Óvodába, hogy esélyt kapjunk a győzelemhez. A mi régiónk sorsolása május 15-én lesz.
(Nagyon sok kód kell, mert a lakosság létszámát veszik alapul.) Nagyon köszönjük az eddig is beküldött
kódokat.
Fogjunk össze gyermekeinkért, a játszótérért!

Könyvtárlátogatás

Továbbképzések

A Napsugár csoport ellátogatott a könyvtárba, ahol a
gyerekek megismerkedtek az
új könyvtáros bácsival.
Aktuális témaként a március tizenötödikei eseményekről,
szereplőkről hallhattak egy
rövid ismertetőt, majd ehhez
a történelmi eseményhez kapcsolódó könyvek válogatásához
kaptak segítséget. Köszönjük.

Februárban három kolléganőnk vehetett részt továbbképzésen Nagyvenyimen, ahol
a nyelvi kompetenciák játékos
fejlesztésére kaptak hasznos
ötleteket.
A minőségirányítási munkacsoport vezetője Budapesten
szerzett praktikus ismereteket
arról, hogyan célszerű értékelni
a minőségi munkát.

„Az én falum Mezőfalva” újság lapzártájával egyidőben tartottuk a hagyományos óvodabálinkat. A rendezvényről részletesen
áprilisban számolunk be
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Népszokások, hagyományok, megfigyelések
Ismert és ezeken a tavaszindító napokon ismételt
népi regula: „Sándor, József,
Benedek, zsákkal hozza a
meleget”, de hogy honnan
ered eme hiedelem, erre kerestük a választ:
Valamikor egy hosszú tél
után, Szent Péter egy zsákba kötve leküldte Sándorral
a meleget a földre. Sándor
ment, mendegélt, de nagyon
elfáradt a meleg súlya alatt.
Ekkor az országút szélén
meglátott egy kocsmát, lerakodott és iddogálni kezdett.
Meg is feledkezett arról, hogy
mi a feladata. Szent Péter
megsokallta a földi emberek
meleg után való sóvárgását és
elküldte Jóskát, hogy keresse
meg Sándort. Jóska útnak is
indult, kereste, egyre csak kereste Sándort, végre megtalálta a kocsmában.
A bor mellett azonban ő is
elfeledkezett arról, hogy miért küldték. Szent Péter már
türelmetlenkedni kezdett és
Benedeket küldötte utánuk. Ő
is elakadt a kocsmában. Szent
Péter csak várta, leste, mikor
ér a földre a meleg. Lenézett
az égből, de a jámbor vándorokat sehol sem látta. Nagyon
megharagudott és Mátyást
küldötte a földre, de most már
korbácsot is nyomott a kezébe.
Mátyás hamarosan rájuk akadt
a kocsmában, mert nagyon jó
kedvük volt és dalolásuk már
messzire elhallatszott. Bement
hozzájuk, mire szedték sátorfájukat és siettek a földre a zsák
meleggel, s akkor hirtelen nagy
meleg lett, minden jég megolvadt.
Népi hiedelmek:
- Sándor, József, Benedek
zsákban hozza a meleget.
Ám ha üres ez a zsák, nem
kapod csak a harmadát
- Ha Sándor napján szép az
idő, jó termés várható.

- Egyes kutatók szerint egy
régi római hiedelem cseng
vissza a szólásban. Tudniillik
a rómaiak hite szerint Aeolus, a szelek atyja bőrzsákba
zárva tartotta a szeleket. Ha
kiszabadultak, a hajók a tengeren felborultak, az emberek
elpusztultak.
Népi megfigyelések:
Végre beköszöntött a tavasz, az új élet kezdete. A
népi kalendáriumok szerint
március a legmozgalmasabb
hónap, pontosabban március
közepe. Hivatalosan is vége a
télnek. A paraszti udvarokban
megszaporodik a munka, a teendő, úgy a szántó-vető emberek körében, mint az állattartó
gazdák udvaraiban.
Sándor, József és Benedek
a zsákjukban hozott meleggel
becsukják a tisztaszobák ajtóit,
ahol nemrég még állt a szövőszék, az asszonyok befejezik a
szövést, fonást.
- József napon hajtották ki a
jószágot először a legelőre, mit
véglegesen csak György napon
hagytak kint egészen őszig a
szabadban.
- Népi megfigyelések szerint József napján szólalnak
meg először a madarak is, mert
ezen a napon „Szent József kiosztotta nekik a sípot”.
- József napon repülnek ki
először téli bezártságukból a
méhrajok. A néphit szerint, ha
a méhek sűrűn kitelepednek a
kas vagy kaptár szájára, akkor
jó idő lesz.
- Algyőn a gazda a következő szavak kíséretében eresztette ki a méheket: „Atya, Fiú,
Szentlélök Isten nevibe induljatok, rakodjatok, minden
mézet behordjatok.”
- Aki serényebb munkára
akarta a méheit fogni, az hangyabolyt szórt a kas alá.
- A gólyák is ekkor térnek vissza hosszú útjukról,

és ha érkezésükkor piszkos
a tolluk, abból bő termésre,
a fehér tisztaságukból pedig
szűk esztendőre lehetett következtetni.
- S ha már melegedni kezdett, a férfiak hozzálátnak a
kinti munkához.
- El lehet vetni a borsót, fehérbabot, a zabot, a répát.
- József-napkor különösen
figyelték az időjárást is, hiszen negyven napra lehetett
következtetni belőle. Alföldi
hiedelem szerint, ha szivárvány jelenik meg József-napon
az égen, a széles sárga sáv jó
búzatermést, a széles piros jó
bortermést ígér.
- Amilyen az idő Józsefnapkor, olyan lesz Péter Pálkor
és szénahordáskor
- Észak-Magyarországon a
József-napi rossz idő sok halottat jövendölt arra az évre.
Szeged környékén uralkodott
az a hiedelem, ha József napján
megdördül az ég, Péter-Pálkor
jég veri el a határt, viszont jó
bortermés várható.
- Benedek a tavasz első
napja. „Ha ezen a napon dörög
az ég, száraz lesz a nyár.”
- Benedek napján zsírt és
fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak.
- Benedek-napon ültetett
hagymát augusztus 24-én
szedték föl, utána a háztetőre
rakták, ahol hét nap érte a napsugár és hat éjszaka a harmat.
Ennek a hagymának a főzetét
elsősorban a tífuszos betegek
gyógyítására tartották alkalmasnak.
- Rábagyarmaton a marhák
felfúvódásának gyógyítására
tartották alkalmasnak a Benedek napján vetett hagymát.
- A bukovinai székelyek
úgy vélték, ha ezen a napon
dörög az ég, akkor száraz lesz
a nyár.

- A Bács megyei Topolyán
a három jeles nap együttes
megfigyeléséből vontak le következtetéseket: ha ezekben a
napokban kisüt a nap, akkor
hosszú, meleg nyár várható,
ha nem süt ki, akkor hosszú,
lucskos őszre lehet számítani.
József
Héber eredetű bibliai név.
Jelentése Isten tegyen a most
született gyermekekhez. Jahve
gyarapítson.
Magyarországon a XVIII.
századtól kezdve a leggyakoribb férfi nevek közé tartozott.
Ehhez hozzájárult Szent József akkoriban megnövekedett
tisztelete, amely a XIX. század
második felében tetőzött, amikor is IX.Pius pápa a római katolikus egyház védőszentjének
nyilvánította őt.
Az 1970 évektől veszít a
népszerűségéből, de még igen
gyakori. Szokásokban a három
nap közül azért is a leggazdagabb József napja, mert a kis
Jézus gondviselőjének, a názáreti ácsmesternek, Józsefnek az
ünnepe is .
Benedek
A latin Benedictus névből származik. Jelentése: áldott. Nursiai Szent Benedek
(Nursia, 480 körül - Monte
Cassino, 547. március 21.)
Mint a nyugati szerzetesség
alapítója és az európai szellemiség alakítója 1964-ben VI.
Pál pápától az "Európa védőszentje" címet kapta meg.
Előkelő szülőktől származott. Kezdetben Rómában tanult, később egy Subiacohoz
közeli barlangba vonult a világ
elől. Három év után pásztorok
találtak rá.
529-ben megalapította a
montecassinói kolostort, és
kidolgozta annak szabályrendszerét, ami máig a nyugati
szerzetesség alapja.
Ijjas Gizella
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Falunk története
Falunk határa és annak vidéke egykor füves puszta volt, fás,
bokros ligetekkel, nádasokkal.
Az ember megjelenése idején
őshonos volt itt a nyúl, az őz
a róka és a farkas. A tízezer
évvel ezelőtt itt élő emberek
halászó vadászó és gyűjtögető
életmódot folytattak. Eszközeiket kőből, fából, csontból, majd
részből és bronzból készítették.
Kre. 300 körül a kelták hódították meg vidékünket. Eszközeiket vasból készítették, és
ezüstpénzt használtak. Mezőfalva határában is találtak kelta
településnyomokat. A rómaiak
Augustus uralkodása idején hódították meg térségünket, mely
Pannónia provincia része lett.
Az avarok a 6. században
érkeztek a Duna - Tisza vidékére, és jelentős birodalmat
építettek ki. Emléküket őrzi
a falunk határában található
Bolondvár, mely régészetileg
védett terület. A vasútállomás
építésekor egy avar temetőt,
összesen 269 sírt, köztük 15
lovas sírt tártak fel. A honfoglaló magyarok 900 -ban érkeztek a Dunántúlra.. A terület a
fejedelmi (Megyer) törzs szállásterülete lett, később pedig
királyi birtok Székesfehérvár
központtal. Géza fejedelem
besenyőket telepített erre a
vidékre. Valószínűleg ekkor
erősítették meg Bolondvárat,
mely jelentős védelmi funkciót
töltött be egészen a tatárjárásig. Ezekben a falvakban félig
földbe ásott veremlakásokban
laktak, búzát, árpát és kölest
termeltek, marhát és birkát
tartottak. Az 1242-es tatárdúlás következtében vidékünk
teljesen elnéptelenedett, ezután kunokat telepítettek ide,
akik a földért cserébe katonákat küldtek a király seregébe.

Ebben az időben létesült
falunk első ismert elődje Újszállás néven. E településről az
első írásos emlék egy 1417-ben
kelt oklevél. A falunak ekkor
már temploma is van, mely
Vásáros Boldogasszony tiszteletére épült. Sismánd szintén kun település volt, nevét
Sismány kun vezérről kapta.
Újszállás és a környező településekkel együtt a hantosszéki
kunkapitánysághoz tartozott.
A 16-17. században a török
uralta vidékünket, mely ismét
szinte teljesen elnéptelenedett.
A maradék falvakba a törökkel együtt érkező rácok költöztek. Ebben az időszakban
vidékünknek több birtokosa
is volt: a 16. században a palotai vár birtokénak része, a
18. században a heinrichaui
cisztercita apátság, ezt követően pedig a zirci cisztercita
apátság birtoka. Akkoriban
itt rideg állattartást folytattak,
juhokat legeltettek.
A Zirci Apátság az 1780as években templomot kívánt
építeni a mai Nagyvenyimen,
ám a nagy távolság miatt a
mai Nagykarácsony lakói tiltakoztak. Így a templom a mi
falunk elődjében, Újmajorban épült meg. A templomot
1787-ben szentelték fel Sarlós
Boldogasszony tiszteletére. A
templom azon a helyen épült,
ahol jelenlegi templomunk
is áll, ám annál jóval kisebb
méretű volt, főbejárata pedig
ellenkezőleg a nyugati irányba
nézett. Egy évvel később pedig
megszervezték falunk máig is
működő plébániáját, melynek
épülete községünk legrégibb
ma is álló épülete.
A Zirci Apátság az emberhiány és a munkaerő pótlására már a 18. század közepén

tervezte egy jobbágyfalu kialakítását, ám ez jóval később
valósult meg. A falu alapítását
az akkori zirci perjel, Dréta Antal kezdeményezte, az
alapítás fővédnöke Habsburg
József főherceg, Magyarország
akkori nádora volt. József nádor tiszteletére 1918-ban állítottak homokkőből készült
mellszobrot a plébánia előtt.
A faluba Fejér és Veszprém
megyéből telepítettek jobbágyokat, összesen 120 család
érkezett ide. Egy jobbágy 12
hold első osztályú földet(1
hold 1200 négyszögöl), 4 hold
kaszáló rétet és 4 hold legelőt
(holdanként 800 négyszögöl)
kapott, valamint 1200 négyszögölnyi házhelyet is. Ekkor
alakultak ki falunk első utcái, a
mai Kinizsi, Vörösmarty, Kossuth és József Nádor utcák. A
gazdagabb lakóházak vert falú,
szoba-konyhás épületek voltak, de az eső nehéz években
sokan félig földbe ásott pincelakásokban éltek. A házakat
a jobbágytelek északi oldalára
építették. A fél jobbágytelek
használatáért Hercegfalván a
jobbágyok 1848-ig a következő szolgáltatásokkal tartoztak:
évi 52 nap gyalogos, vagy évi 26
nap igás robot, termények után
tized fizetése és egyéb adók. Egy
jobbágy 4 ökröt, 2 fejőstehenet,
2 lovat, valamint saját szükségleteire sertéseket is tarthatott.
A falut az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
eseményei nem érintették
közvetlenül, de a községnek
élelemmel kellett ellátnia vagy
a magyar honvédséget, vagy a
császári sereget, attól függően, hogy kinek a kezében volt
vidékünk. Mivel falunk lakosságának nagy része német
volt, Hercegfalva néhány évre1850 és 1854 között- járási
székhely lett. Ebbe a járásba
ekkor 4 mezőváros és 9 falu
tartozott. 1854-ben a járási
központ a jobb adottságokkal
rendelkező Sárbogárd lett. A
Zirci Apátság tulajdonában
megmaradt előszállási uradalmi birtokot a korábbi zsellérek
művelték béresként vagy cselédként, akik járandóságukat
természetben kapták meg. A
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községi parasztok a 19. század
második felében háromnyomásos gazdálkodást folytattak,
a fő termények a gabonafélék,
a burgonya, a len, a kender,
a lucerna és a muhar voltak.
Mivel falunknak természetes
erdeje nem volt, a határ keleti,
homokos részére tölgyerdőt
telepítettek a jobb tűzifa ellátás és a sertések makkoltatása
céljából. A Község területe is
tovább bővült a Bem és a Rózsa utcák kialakításával. Vertföldfalu szobakonyhás házakat
építettek . A középületeket
vályogból, a 19. század végétől
már téglából építették. A régi
községháza vályog és téglasorokból épült ujjá 1865-ben egy
nagy tűzvész után.
A falu vezető testülete
1886-tól a közgyűlés volt. Ez
magába foglalta a 40 fős képviselőtestületet(20 állandó és 20
választott tag) és az elöljáróság
tagjait(bíró, jegyző, törvénybíró, 8 esküdt, pénztárnok, közgyám, körorvos). A közgyűlés
évente négyszer ülésezett, a
napi ügyeket az elöljáróság
intézte. A község társadalmi
és kulturális életében meghatározó szerepe volt a katolikus
egyháznak. Ebben az időszakban a templomban a magyar
és a német nyelvet felváltva
használták. A piactér melletti kápolnát 1879-ben építette
Krausz Mátyás helyi lakos, és
fenntartására 100 forintos alapítványt adott az egyháznak.
Óvodánk épülete 1908-ban
készült el, és az intézmény meg
is kezdte működését 2 óvónővel és 2 dajkával. Falunk első
iskolája 1841-ben 220 beiratkozott tanulóval és 2 tanítóval
működött. A mai iskola elődjét, a modern négy tantermes
iskolát 1909-ben építették. Az
első művelődési egyesületek az
1880-as években alakultak településünkön. Hercegfalván a
20. század elején három olvasókör, a községi, a polgári és a
katolikus olvasókör működött.
Ezek könyveket kölcsönöztek,
újságokat járattak, előadásokat
és vitaesteket szerveztek.
(Lapunk áprilisi számában
folytatjuk)
Horváth István
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Falutörténeti vetélkedő III.
Idén ünnepeljük Mezőfalva – Hercegfalva alapításának
200. évfordulóját. Ebből az alkalomból lapunk hasábjain
egy helytörténeti vetélkedőt indítunk útjára, amely három
írásbeli fordulóból és egy döntőből áll.
Az írásbeli fordulók anyagát az újság januári, februári és
márciusi számában közöljük. A vetélkedőre 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A döntőre a József nádor – héten kerül sor. A győztes
csapat jutalma egy parlamenti látogatás lesz!

A kitöltött feladatlapokat a könyvtárban kell leadni.
Kérjük, a feladatlapra írják rá a csapat nevét. A harmadik
forduló leadási határideje: 2011. március 31. A megoldások
megtalálhatók a Mezőfalva története című könyvben. A
könyv elérhető a könyvtárban és a legtöbb mezőfalvi családban. Az első forduló eredményeit a következő számban
közöljük.
Horváth István
könyvtáros

A csapat neve: ........................................................................................................................................................................
1. Mikor volt a hercegfalvi éhséglázadás?
................................................................................................................................................................................................
2. Az 1919 – es tanácsköztársaság idején ki volt a helyi munkástanács elnöke?
................................................................................................................................................................................................
3. Ki volt Kovács Ferenc?
................................................................................................................................................................................................
4. Az 1920- as években több egyesület is működött falunkban. Nevezzen meg legalább kettőt!
................................................................................................................................................................................................
5. Mikor avatták fel településünkön az I. Világháborúban elesettek hősi emlékművét?
................................................................................................................................................................................................
6. Ki létesített falunkban szikvíz üzemet 1926 –ban?
................................................................................................................................................................................................
7. Ki nyete meg a képviselőválasztást 1922-ben a hercegfalvi választókerületben ?
................................................................................................................................................................................................
8. A II. Világháború alatt mettől meddig zajlottak harcok községünk területén?
................................................................................................................................................................................................
9. Hány hercegfalvi németet telepítettek át Németország amerikai megszállási övezetébe 1946 májusában?
................................................................................................................................................................................................
10. Ki volt iskolánk igazgatója az 1962/63 –as tanévben?
................................................................................................................................................................................................
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Falutörténeti vetélkedő
Immár harmadik fordulójához érkezett falutörténeti vetélkedőnk. A második fordulóban 15 megoldás érkezett. Köszönöm
minden versenyző szorgalmát, lelkesedését.. A harmadik forduló
megoldásai a „Mezőfalva története” című könyv 123-189. oldalán
találhatók, a leadási határidő: március 31., csütörtök. A döntőre
április 5-én 17 órakor kerül sor a művelődési házban. A döntőbe
a három fordulóban elért összpontszám alapján lehet bekerülni.
Arról, hogy kik jutottak a döntőbe, valamint a döntővel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a könyvtárban lehet érdeklődni,
április 1-jétől. Minden kedves résztvevőnek további eredményes
versenyzést kívánok!
Eredmények:
A maximális pontszám: 10 pont
I. forduló
II. forduló
Czifra család:
9 pont
10 pont
Favágók:
9 pont
7 pont
Gagyi mamik
5,5 pont
7,5 pont
Három testőr: 		
10 pont
Hercegfalva testőrei:
7 pont
Hercegnők:
6 pont
6 pont
Jobbágyok:
9 pont
8 pont
Kiss család:
9 pont
10 pont
Kőművesek:
9 pont
10 pont
Mezőfalva Nagyközségi
Nyugdíjas Klub:
9 pont
10 pont
Mezőfalva történészei:
5 pont
Mindig minden
Körülmények között:
7,5 pont
10 pont
Nagyi és az unokák:
9 pont
10 pont
Okoskák:
7 pont
4 pont
Okostojások::
7 pont
9 pont
Triumvirátus:
9 pont
8 pont
Várvédők:
7 pont
7 pont

Kérjük, segítsenek!
Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel az alapítvány részére. Tudjuk, hogy ezt sokan megteszik,
hiszen így gyűlt össze az elmúlt évben több mint 700 000 forint.
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!
Kérjük, figyeljék az újságot, mert ettől a hónaptól kezdve minden
alkalommal közöljük a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
adószámát: 19097477-1-07, ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat nagy tisztelettel köszönjük. Őszintén
bízunk abban, hogy továbbra is fontosnak tartják céljainkat, gyermekeink jövőjét!
az alapítvány kuratóriuma

Adó 1 % a polgárőröknek!
A Mezőfalvi Polgárőrség köszöni az eddigi segítséget,
és bízik abban, hogy a lakossággal és a rendőrséggel közös
erővel polgárőreink továbbra is tenni tudnak településünk
közbiztonsága érdekében. A Mezőfalvi Polgárőrség kéri,
adója 1 %-ával segítse az őrség munkáját.

Adószám: 18485732-1-07
Köszönettel:

Sóki László
elnök
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Egy rablóbanda
sikeres elfogása
Talán még mindenki emlékszik, hogy 2009. november és 2010. január közötti
időszakban nyolc betörést
követtek el ismeretlen elkövetők ajtóbefeszítéssel a faluban. Mindenhonnan könnyen
mozdítható értékeket (pénzt,
ékszereket, telefonokat, laptopokat) vittek magukkal a betörők. De a betöréssorozatuk
megszakadt azon a januári estén. Elfogásukban nagyon sokan segítettek, akiknek utólag
is még egyszer köszönöm!
Az elkövetők a helyszínen beismerték a betörést, és
még azt is elmondták, hogy a
laptopot a menekülés közben
eldobták.
Ezeket a mondatokat hallották a jelenlévő polgárőrök,
rendőrök, és civil emberek is.
Még aznap este beszállították
őket a kapitányságra. Mindenki örült, hogy közös erővel elfogtunk egy rablóbandát.
Másnap kiengedték őket. Jött a
sajtó, csak úgy harsogott a környék, hogy micsoda szenzáció
történt a falunkba. (Ez lenne a
természetes: összefogás) Egyből megalakult a riadólánc is.
Páran rosszallóan mondták,
hogy úgysem lesz belőle semmi, mi meg csak lehurrogtuk
őket, hogy majd most aztán
aztán!
Hát most kérem olvassák el
ezt a határozat részletet, amivel
megszüntették az eljárást.
"A gyanúsítottként kihallgatott -----------------, ------------- illetve ---------- a
bűncselekmény elkövetését tagadta. Azt elismerték, hogy egy
negyedik személy, akit ők csak
„Béla vagy Géza” néven ismernek, személygépkocsival elvitte
őket valahova, a helyiség nevét
nem tudják, ott kirakta őket.
---------- még azt is elmondta, hogy őket egy háztól távolabb
rakta ki a " Béla"nevű személy.
------------- és --------------- valamint Géza vagy Béla

nevű személy valahova elmentek, azt hogy hova, nem tudja.
Azt is elismerték, hogy egy árokban ültek, azon tanakodtak, hogy
hogyan tudnának hazamenni
az állandó lakásukra, mert az
a személy, aki kocsival elvitte
őket, elment, ott hagyta őket, nem
tudtak mivel hazamenni. Arra a
kérdésre, hogy miért futottak el,
úgy nyilatkoztak, attól tartottak,
hogy valamelyik társuk rosszba
keveredett, és ezért kergetik őket
az emberek.
A nyomozóhatóság igazságügyi szakértőt is kirendelt az
ügyben, aki megvizsgálta a gyanúsítottaktól lefoglalt felsőruházatot (pulóvert, nadrágot, cipőt),
illetve a cselekmény elkövetésének
helyszínén rögzített farost anyagot, illetve törött üveget, és megállapította, hogy a gyanúsítottak
lefoglalt ruházatában a fenti
tárgyak rázadékai, nevezetesen
üvegszemcsék és narancsbarna
színű festékszemcse sem található.
Az eltulajdonított laptop a
ház hátsó kerítésénél került elő,
így a megtalálás helyéből sem
lehet kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a bűncselekményt
----------------- és társai követték el."
A neveket kipontoztam,
hogy a személyi szabadság jogát meg ne sértsem.
Sokszor hallottam már emberektől, hogy ha eltűnt valamijük, hogy miért nem tesznek
feljelentést, és az volt számtalanszor a válasz, „ha meg is
fogják őket úgysem lesz belőle
semmi, én meg azért nem járok
a rendőrségre”!
Tényleg így van ez?
Ennyit ér egy éves nyomozás?
Mindenkinek el kellene
gondolkodnia ezen az eseten.
Csak egymás segítségével,
összefogásával tudjuk megelőzni az ilyen vagy ehhez hasonló eseteket.
Üdvözlettel:
Egy sértett a sok közül
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A 200 ÉVES ÉVFORDULÓ ÜNNEPI HETE
2011. ÁPRILIS 4-9. (hétfőtől szombatig)
Április 4. hétfő: NYITÓNAP
16.00 óra:
Ünnepélyes megnyitó
helyszín: Művelődési Ház
Ünnepi beszédet mond: Márok Csaba polgármester
Varga László településfájának bemutatása
Mezőfalva történetéről előadást tart Dr. Erdős Ferenc, a Fejér Megyei
Levéltár igazgatója
Április 5. kedd: IFJÚSÁGI NAP
15.00 óra:
Nemzedékek találkozója
helyszín: művelődési ház
17.00 óra:
Ki mit tud községünk történetéből? - helytörténeti vetélkedő döntője
helyszín: művelődési ház
A döntő után a mezőfalvi Néptáncegyüttes meseelőadása
Április 6. szerda: MOZGÁS NAPJA
10.00 óra:
Vállalkozók találkozója
helyszín: polgármesteri hivatal tanácsterme
14.00-17.00 óra: Asztalitenisz az iskolában ( József nádor-kupa)
17.00-17.30:
Birkózó bemutató
Díjátadás
17.30:
Gála futballmeccs
Április 7. csütörtök: IRODALMI NAP
16.30 óra:
Zenés délután a művelődési házban
Zenés, verses teadélután a helyi költők verseivel, zeneiskolások szereplésével
Vendégeink: Kiss Kálmán költő és Kiss Tibor, a Quimby frontembere
Április 8. péntek: NÉMET NEMZETISÉGI NAP
12.00 óra:
Disznóvágás a Tájháznál
16.00 óra:
Felvonulás
17.00:
Német nemzetiségi csoportok bemutatója, Mezőfalvi Női Kar,
Német tánccsoportok bemutatója
18.00 óra:
Vacsora mindnkinek és táncest a vértessomlói Heimattöne Zenekar kíséretében
helyszín: iskola tornaterme
Április 9. szombat: A FALUALAPÍTÁS 200. ÉVFORDULÓJÁNAK NAPJA
09.00 óra:
Ünnepi Szentmise a templomban a Szent Korona másolatának jelenlétében
10.00 óra:
Koszorúzás a falualapítók szobránál, Dréta Antal szobrának felavatása.
Díszvendég dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter
11.00 óra:
Ünnepély. Helyszín: iskola tornaterme
12.30 óra:
a 200 éves évforduló fájának elültetése
13.00 óra:
ebédszünet
15.00 óra:
az óvoda megtekintése, óvodás néptáncosok fellépése
15.30 óra:
séta a temetőben, éneklés a kitelepítettek emlékére
17.00 óra:
Nótaest
Rauf Pál és Szentendrei Klára nótaénekesek fellépésével
helyszín: iskola tornaterme
19.00 óra:
BALÁZS FECÓ koncert a diszkó épületében
20.00 óra:
Nosztalgia diszkó
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Katolikus hírek

FORDULJON
HOZZÁNK, HA…

E nagyböjti szent időben...
A szent negyven nap megkülönböztetett idő az egyházi
évben. A miseruhák színe viola, a templomot nem szabad
díszíteni; az orgona is csak
legfeljebb az ének alátámasztására szólhat. A szentmisében
elmarad az öröm éneke,
a Glória, nincs Alleluja
sem, helyette az Evangélium előtti verset
énekeljük.
Nagyböjt első szakaszának
liturgikus
tárgya a keresztség, a
bűnbánat, vezeklés, a
nagyböjti megújulás,
a böjtölés áldozata. A
Hamvazószerda a böjt
ünnepélyes kezdete. A
hamuval való meghintés már az Ószövetségben is
a bűnbánat jele volt. A hamu
ugyanis kifejező jelképe a földiek mulandóságának, s így
természetes voltánál fogva
magában is alkalmas, hogy
bűnbánatra intsen. A hamvazás az egyház szentelménye,
amely az imák által gyógyító
erőt nyer és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére szolgál,
hogy általa egy új és jobb életre
feltámadjunk.
Az Evangéliumban először a böjtölő és megkísértett Krisztust látjuk, majd az
üdvösséget és bűnbocsánatot
hirdető Messiást, vagy a gyógyító történetek jelképében
a kegyelmi gyógyulást hozó
isteni orvost. Az énekek az elesett ember Istenhez kiáltását
és az Egyház bíztató válaszait
idézik. A könyörgések a nagyböjti életgyakorlatra kérnek
segítséget, s azt liturgikusan
felajánlják Istennek.
A Nagyböjt vége felé a liturgia egyre inkább a szenvedő
Krisztus alakját mutatja meg,
aki együtt szenvedésre hív
minket, hogy majd dicsőségből is részt adhasson.

A Nagyböjt utolsó hete,
a Nagyhét már a megígért
misztériumnak beteljesedése és kiosztása, az egyházi év
központja és szíve. Igyekezzünk minél teljesebben átadni magunkat ünneplésének,
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szentségét, a papi átváltoztató
hatalmat, mintegy végrendeletül elmondja búcsúbeszédét, és
egyházáért a főpapi imát. Azután elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú gyötrődésben,
imádságban, teljes magáraha-

• úgy érzi, hogy felmerülő problémája megoldásában segítségre, támogatásra van szüksége

• nincs információja arról, hová fordulhat,
milyen ellátásokat vehet
igénybe
• szeretné valakivel
megosztani gondjait

• családjában, vagy
környezetében gondozásra, segítségre szoruló
idős, beteg embert ismer

• szeretne egy közösséghez tartozni, ahol jól
érezheti magát

elmélyedni a Húsvét titkában
egyéni imádsággal, emelkedéssel, szent olvasmányokkal,
s részt venni a szertartásokban
és ájtatosságokban.
Virágvasárnap az Úr bevonul
Jeruzsálembe, s mi ünnepélyesen elkísérjük őt azon az úton,
a szenvedés útján. Ez az ágak
(hazánkban: barkaágak) megszentelésével kezdődik lehetőség szerint a templomkertben,
jelképzeve az Olajfák-hegyét,
majd a bevonulással folytatódik. Ez az Olajfák-hegyétől
Jeruzsálem kapujáig tartott,
mi bevonulunk a templomba.
Ezután mintha csak a Szent
Városban lennénk, következik
Jézus szenvedéstörténete és
keresztáldozata, a Passió és a
Szentmise. A szentmise kezdőéneke is szenvedést kezdetét
jelzi: Mi pedig dicsekedjünk,
Urunk, Jézus Krisztus keresztjében, benne van a mi üdvünk,
életünk és feltámadásunk.
Nagycsütörtök Jézus búcsúestéje tanítványai között.
Örök idők óta erre készült,
ekkor adta át búcsúajándékait: szeretetének jelét a lábmosásban, testének és vérének

gyottságban elfogadja az Atya
akaratát, engedi magát Júdás
által megcsókolni, s elfogatásával megkezdi szenvedését.
Mennyi történt néhány óra
alatt ezen az estén! Az esti
szentmise az utolsó vacsorát
behozza a jelenbe. Megszólal
a Glória, az orgona, a harangok, a csengők, hogy azután
a gyász jeléül elhallgassanak
egészen húsvét éjszakáig. A
szentmise végén oltárfosztás
van, a templom a pusztaság és
vigasztalatlanság helyévé lesz
egészen addig, amíg az Úr a
sírjából elő nem jön.
Nagypéntek: Urunk halálának emléknapja. E napon nincsen szentmise, mert maga az
Örök Főpap mutatta be véres
áldozatát a kereszt oltárán. A
szertartás részei: olvasmányok,
Passió, könyörgések, hódolat a
Kereszt előtt és Szentáldozás.
Nagyszombat: az Úr sírban
nyugodásának napja. Reggel a
zsolozsmát imádkozhatjuk,
napközben más szertartás
nincs. A hívő nép imádsággal,
szent sír látogatással tölti a
napot.
Valter atya

MEGTALÁLSZ
BENNÜNKET,
HA…
• problémád van, s
nincs kihez fordulnod

• információra, segítségre lenne szükséged
• elhagytak, vagy bántalmaztak

• szeretnél megszabadulni káros szenvedélyedtől, de egyedül nem megy

• van egy jó ötleted,
aminek megvalósításához
társakra lenne szükséged
Ha a fentiek közül valamelyik igaz Önre, vagy
felkeltette érdeklődését,
akkor keressen fel bennünket intézményünkben
(Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény, Mezőfalva, Piac
tér 3. szám alatt)!
Nikolinné Héring
Edit
intézményvezető
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Ahogy én látom!
Áprily Lajosról már írtam a
múltban,- most csak emlékeztetőül: Brassón született 1887.
november 14-én, és Budapesten halt meg 1967. augusztus
6-án. A kolozsvári egyetemen

magyar-német szakos tanári
képesítést szerzett. Erdélyben
több helyen tanított. 1923-ban
Dijonba utazott, ahol diplomát
szerzett a francia nyelv tanításához is. Aktívan részt vett
az erdélyi irodalmi életben,
különböző lapokban jelentek
meg versei. 1929-ben Budapestre költözött. Szerkesztette
a Protestáns Szemlét. Sokáig
csak fordításokkal foglalkozott, versekkel csak az ötvenes
évek közepétől kezdett újra.
Most a költő szép tavaszváró
versét ajánlom önöknek olvasásra, fogadják szeretettel:
Áprily Lajos:

Mennék eléd

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!
Tarány Sándor

Versenyeztek a birkózók!

A hosszú alapozási szezon után januárban minden
korosztályban megkezdődtek
a versenyek a birkózók háza
táján is.
A diák korcsoportúak egy
igen rangos versenyre utaztak Érdre, ahol a két korosztályban 527!!! Ifjú birkózó
palánta mérte össze tudását.
Igazi nemzetközi megmérettetés volt, hiszen szinte a teljes hazai mezőny mellett, több
szomszédos ország egyesülete
képviseltette magát. Sajnos itt
sok babér nem termett a Mezőfalviaknak, igaz csak nagy
csatában, de mindenki elvérzett ellenfelével szemben.
A legkisebbek után a legnagyobbak következtek. Az idei
évtől már a felnőtt korosztályban Fehér Gergő, mint a
Dunaferr Se versenyzője képviselte falunkat. A Budapesti
Vasutas Sport Club csarnokában az igazi király kategóriában 120 kg-ban a legjobbakkal
viaskodhatott. Olyan klasszisok mögött végzett a negyedik
helyen, mint Deák Bárdos Mihály Európa bajnok, négyszeres VB ezüstérmes, vagy pedig
Nunajev Juszup EB ötödik.
A serdülők rangsorverseny
sorozata Dorogon kezdődött,
ahová még Finnországból,
vagy a birkózó nagyhatalom-

nak számító Ukrajnából is érkeztek a 14-15 éves fiatalok.
Szentpáli Zsombor jóvoltából, aki 69 kg-ban versenyzett,
már éremmel térhettünk haza.
Csoportjának 16 fős mezőnyében bronzérmet sikerült megszereznie. Nyegota Szabina a
lányok +65 kg-os mezőnyében

Sportbál
Április 16-án 19
órakor az iskola
tornatermében.

Zenél: EFKA zenekar.
Jegyek a Sportpályán,
Sóki Lászlónál,
Cseke Ottónál
és a könyvtárban
kaphatók.
2. helyen zárt. 38 kg-ban Igel
Dánielnek, és a 76 kg-os Bognár Gergőnek is sikerült beverekednie magát a legjobbak
közé, és nagyon bíztató birkózással az ötödik helyen zártak.
Február utolsó hétvégéjén,
Cegléden rendezték meg a
Terület Bajnokságot. Itt a Fejér és Pest megye egyesületei
indulhattak, csak a legjobbak
juthattak tovább az országos
versenyre.

Felhívás!

Diák korcsoportban
32 kg Palkovics Patrik V.
hely
35 kg Nagy Renátó V. hely
38 kg Szalai Bálint V. hely
Serdülő korcsoportban
38 kg Igel Dániel I. hely
63 kg Hornperger Arnold
III. hely
69 kg Szentpáli Zsombor
II. hely
76 kg Bognár Gergő V. hely
85 kg Nyegota Szabina III.
hely
A kadettek (16-17 évesek)
igazán nagy tétért küzdenek.
Magyarországon
rendezik
a korosztályuk világbajnokságát. Már ezek a fiatalok
is tudják, hogy mekkora dicsőség felölteni a címeres
mezt. Petrovics Renátó 69
kg-ban esélyesként nevezett, de egy makacs betegség
nagyban rontotta az esélyeit.
Lázasan és betegen elutazott
Budapestre,ahol a Fortuna
sem fogadta kegyeibe. Nagyon nehéz sorsolás mellett
az ötödik helyezést érte el.
Sajnos már biztos, hogy ez
a betegség miatt az erősebbik fogásnemében sem állhat
rajthoz. Garbacz Szilárd 54
kg-ban tisztességgel küzdött,
de egy orosházi fiatal kifogott
rajta, így helyezetlenül zárt.
Tombor István

Tisztelt Mezőfalvi lakók!
Nagyközségünk 200 éves évfordulója alkalmából az egyházi képviselőtestület az alábbi
kéréssel fordul a lakossághoz!
Szeretnénk, ha az ünnepi rendezvények alkalmából templomunk és környéke méltó dísze
lehessen e jeles eseménynek, ezért a képviselőtestület március 26-ra templomi takarítást és a
templom környékének rendbetételét tervezi. Ehhez segítségre van szükségünk, ezért fordulunk
a tisztelt lakossághoz, és kérjük, akinek ideje és ereje engedi, jöjjön el és szépítsük meg együtt
falunk egyik jelképét!
A találkozót reggel 9 órára a templom udvarában lenne.
Aki segíteni kíván, kérjük, hozzon magával
– a belső takarításhoz felmosó eszközöket, törlő ruhát,
– a külső munkákhoz: gereblyét, kapát, metszőollót, ásót, baltát.
Tervezünk egy másik napot is a takarításra, ezen időpont 26-ai takarítás eredményének
függvénye.
Segítségüket előre is köszönjük!
Mezőfalva Nagyközség Egyházi Képviselőtestülete
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Édesanyánk

77. születésnapodon
szeretettel köszöntünk!

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

lányaid: Gabika, Tündike, vejeid, menyed: Terike,
unokáid: Gabika, Ágika, Pityuka, Tomika és családjaik, Tercsike, Gáborka, Dóri és Peti

Szobafestést, mázolást,
tapétázást,
gipszkartonozást,
laminált parketta
lerakást vállalunk.

GÁZKÉSZÜLÉKEK

Megbízható, minőségi munka!

KARBANTARTÁSA!

Ugyanitt párátlanító készülék is bérelhető.

JAVÍTÁSA,
Pinke Ferenc, gázszerelő

László József
06-30-235-7651

Petpalack
és papír gyűjtés!

Ismét lesz gyűjtés. Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt
papírt, műanyag flakont és sörös dobozt március 25-én reggel
6 óráig szóródásmentesen helyezzék ki az utcára.
A később kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani.
Egyéb hulladékot, szemetet ne tegyenek a zsákokba!
A petpalackok kupakjait ha lehet külön szedjék, mert
gyűjtjük.
Köszönjük NCSE

Kérjük, adója 1 %-ával segítse
a Mezőfalváért Egyesület
céljainak megvalósítását!

Adószám: 18492336-1-07

Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

FRIBÁK ISTVÁN

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Édesanyja, két testvére és három lánya



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket mondunk mindazoknak,
akik férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

KARCAGI ISTVÁN

Temetésén részt vettek, sírjára, koszorút, virágot helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük az egészségügyben dolgozók lelkiismeretes
munkáját, hogy a nehéz időszakban mellettünk voltak.
Gyászoló család
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Bali-bála Bali-bála Bali-bála Bali-bála

Használtruha kereskedés!!!
MINDEN SZERDÁN BÁLABONTÁS!!!

Minden nap friss Áru!!!
Felnőtt és gyermek ruházat KRÉM minőségben IS.
Cipő, lakástextil, függöny, táska.

MINDEN KEDDEN AKCIÓ: 60 FT/DB
Bali-bála: József nádor u. 9. (A 100 Ft-os bolt mellett)

Bali-bála Bali-bála Bali-bála Bali-bála

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt
Ekler Györgyné Erzsike

Nőnap

Március 8-án a hölgyek örömére vendégünk volt Márió a
harmonikás, aki a szüreti bálon egyszer már elkápráztatta a mezőfalvi közönséget.
Aki eljött, most sem csalódott: vidám dallamoktól volt hangos
a régi mozi épülete.
A műsor végi óriási taps jelezte, hogy Márió újra nagy sikert
ért el Mezőfalván.

úti beszámolójára
a Szent Jakab Zarándokútról
(El Camino)
Időpont: március 24. csütörtök 17 óra
Helyszín: könyvtár olvasóterme
Ijjas Gizella
művelődésszervező
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
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.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. március 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0001

