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Csodás ünnep volt
Kiss Kálmán:

Hercegfalva ünneplése
Akarták Zircben, és itten falu
lett kétszáz éve. S jöttek emberek.
Remény volt bennük, nem sanda gyanú,
áldották a pártfogó herceget.
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Fennkölt pillanata volt az ünnepnek, amikor lehullt a
lepel – felavattuk a falualapító zirci apát, Dréta Antal
szobrát az iskola kertjében
Településünk alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi hét eseményei az alkalomhoz méltók voltak. A visszajelzések alapján
elmondhatjuk, jól sikerültek a programok, mindenki
remekül érezte magát. Köszönjük mindazoknak a
segítségét, közreműködését, akik az előkészületekben és a lebonyolításban részt vállaltak.
A képviselőtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

A messzeségből érkeztek a svábok,
hogy e föld legyen sorsuk élve s halva.
A határban új s új nemzedék szántott,
s magyar községgé serdült Hercegfalva.
Hiába zúdultak rá sorscsapások,
gyász, vereség, két világháború,
kitelepítés, téesz, zsarnokságok,
kényszernévcsere, oszlik a ború.
Ím, megértük: a csoda napja van ma!
Hercegfalvát ünnepli Mezőfalva.
Az évfordulós hét eseményeiről szóló
összefoglalónkat lapunk 4-11. oldalán olvashatják.

Húsvét a téren

2011. április 23-án szombaton
9.00 órától:

Kézműves foglalkozások a Csiga(játszó)házzal
Tojásfestés különböző technikákkal, húsvéti díszek
készítése
10 órától:
Húsvéti versenyek
Nyuszi keresés a fűben
Locsolóvers mondó verseny
Tojásgurítás, Tojásfutás
Aszfaltrajzverseny
Húsvéti „Ki mit tud?” ünnepi totó
11 órától:
Táncház a Néptánccsoportttal
Állatsimogató (nyuszik, bárányok), arcfestés, hajfonás,
ugrálóvár, Húsvéti vásár, kürtőskalács, vattacukor, a Húsvéti
Nyuszi látogatása a Piac térre
Mindenkit szeretettel várunk! Festendő tojást hozz magaddal!
Ijjas Gizella

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok
településünk valamennyi lakójának!
A képviselőtestület nevében:

Márok Csaba
polgármester
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Falunk története
(Folytatás lapunk márciusi
számából.)
Az I. Világháború (19141918) bár tőlünk távoli vidékeken zajlott, mégis sok szenvedést és komoly terheket jelentett
Hercegfalvának, fejlődését is jelentősen visszavetette. A fronton
harcoló férfiak munka erejét és
szakértelmét asszonyok, gyerekek és hadifoglyok foglalkoztatásával próbálták pótolni, kevés
eredménnyel. Az óvoda épületét
30 ágyas hadikórházzá alakították át a sebesült katonák számára. Az olasz és orosz frontokon
összesen 170 hercegfalvi katona
esett el, 187 pedig hadifogságba
került. Az áldozatok emlékművét közadakozásból állították fel
a templom mellett 1927-ben.
A rendkívül nehéz körülmények éhséglázadás kitöréséhez vezettek falunkban 1918.
november 4-én, melyet a Székesfehérvárról kivezényelt katonaság vert le egy hét múlva.
A felkelők házakat és üzleteket
fosztogattak, és megtámadták
a község elöljáróit. Az 1919
márciusában hatalomra került
tanácskormány a parasztság
követelése ellenére nem osztotta
ki az apátsági uradalom földjeit,
hanem köztulajdonba vette, és
termelő szövetkezetté alakította.
Az 1920-as évek elején a szociális problémák enyhítésére a
kormány és a nemzetgyűlés
országos földreformot iktatott
törvénybe. Az apátsági uradalom területéből 1786 kat. hold
földet osztottak ki, akik igényelték, azoknak pedig pénzért 600
négyszögöles házhelyet juttattak. Ekkor épült ki falunkban
az Újtelep, a Mátyás király és
a Honvéd utca közötti rész. A
helyzet átmeneti rendeződése
után ismét nőtt falunkban a
gazdasági és szociális feszültség. Ezt igyekezett kihasználni
a helyi németek egy részének
Volksbund szervezete a nemzetiségi ellentétek szításával és
a nagyarányú földosztás ígéretével. Ezek ellensúlyozására az
uradalom banki közreműködéssel földosztásba kezdett. Össze-

telepítettek át Németországba,
Stuttgart környékére. A kitelepítettek közül 33 fő rövidesen vis�szatért, felvállalva a nehézségeket.
sen 1438 kat. hold földet mértek lepülésünkön a Községi NemKözségünkben az első tanácski, egy család átlagosan 2-5 hol- zeti Bizottság és a Földigénylő választásokat 1950-ben tartották,
dat kapott. A lakosság egy része (földosztó)Bizottság Gajárszky 81 tagú testületet választottak.
még így is törpe és kisbirtokos János vezetésével. Összesen 12 Először utcasoronként, majd
maradt. A 30-as évek elején 40 ezer kat. hold földet osztottak utcánként választottak egy-egy
kisiparos és 25 kisketanácstagot. 1951 elereskedő látta el a falut
jén a tanács valószínűleg
„Ahogy én látom!”
és környékét árukkal és
politikai megfontolásMost ünnepeltük Mezőfalva alapításának 200-ik évforkülönböző szolgáltatá- dulóját. Ebből az alkalomból az a megtiszteltetés ért, hogy ból falunk nevét Hersokkal, a legtöbb közü- községünk szeretett magyar tanára, Hámori Lajos, az új iskola cegfalváról Mezőfalvára
lük szabó és vendéglős 1957-es avatására írt versét olvashattam fel a művelődési ház- változtatta.
volt. A 20-as években ban. Most szeretném megosztani Önökkel is a verset. Íme:
Az állami gazdaság
Hámori Lajos:
ujjászervezték a régi
1948-ban alakult meg
Egy új iskola avatására 1957-ben Nagysismánd közművelődési egyesületeket és újabbakat is
ponttal, egy 17 ezer
Nagyiramú, vad száguldásban porzik a század.
létrehoztak, pld.: Dahektáron gazdálkodó,
szédül az emberi szem: mily kicsi lett ez a föld.
Tegnapelőtt delizsánsz, autó, tegnap repülőgép
lárda, Iparoskör. „Turul
1300 főt foglalkoztató
Bolygókat kutat már ma az emberi Hold.
mozi” néven alapított
nagyüzemet hoztak
filmszínházat Gajálétre. Az első termeLepleiket megadással ejtik elénkbe a szférák rszky János kereskedő, Törpül a távolság, tágul a tág horizont.
lőszövetkezetek 1949melyben évente 40
Holnap már a rakétánk száll le fölénnyel a Marson,
ben alakultak telepüfilmvetítést tartottak. Jaj, de a kultúránk holtan űrbe zuhan?
lésünkön. Közülük a
Épülete a mai lakatosnagyobbak 1959-ben
Holtan az űrbe zuhanna, ha fönt a tudás meredélyén
műhely helyén volt a
egyesültek, az neve
Vissza se pillantván szállnánk fejtelenül.
Kinizsi-Kisfaludy utca
1975-től „Egyetértés
Ám a világ száz táján míg zúg-búg az atomkor,
Lelket e korba mi majd itt e helyen nevelünk.
sarkán.
Mgtsz” volt. A szövetRégi templomunk
kezet 4000 hektáron
Itt új iskola nőtt ki a régi kövekből büszkén.
falai 1917-ben megregazdálkodott. Falunk
Hirdeti fennhangon: ember az ember még.
pedeztek, ezért le kelaz elmúlt 50 évben új
Új hitet árasszon ez a ház az emberi szívbe:
lett bontani. Jelenlegi
Békesség, szeretet támad a munka nyomán.
településrészekkel bőtemplomunkat 1937.
vült: a 60-as és a 70-es
Békesség, szeretet. Szabad ember az úr a hazában október 10-én szenévekben kiépült a KosEzt az igét ez a ház büszkén hirdeti már.
telték fel Magyarok
suth telep a Rákóczi utFürge vidám gyerekek szomjaznak itt tudásra
Nagyasszonya tisztecától az Árpád utcáig.
S ott, hol a munka öröm, nyílik a tiszta mosoly.
letére, akinek ünnepe
A 70-es évektől épül
Szálljon a jókedv, zengjen az ének itt a falak közt.
október 8-án van. Ezért
a Petőfi telep a Váci
Emberség legyen itt s tárul a büszke jövő.
falunkban a búcsút
utcától a Szőlőhegy
Nem gépember a cél, a gép vak emberi eszköz.
minden évben október
felé. A 80-as években
Kormányozza az ész, hajtsa az emberi szív.
második vasárnapján
belterületi telekfeloszSzív legyen itt érző, melegen dobogó, magyar szív,
tartjuk.
tással kiépült a Bartók
Szomszédot becsülő, testvérét szerető,
Falunk rendkívüli
és a Semmelweis utca.
Hasznos összefogásra tanítson itt a tanár most,
módon megsínylette a
Mezőfalva közműAkkor e nagyhitű nép ad neki megbecsülést.
II. Világháborút. Hervesítése több fázisban
Fönt a magasba, az űrben kering a büszke rakéta,
cegfalva és környéke
valósult meg: a villanyLent a tudás háza méri a csillagokat.
1944 végétől egészen
áram bevezetése 1961Őrzi a kultúrát, a szépet, az emberiséget,
1945 januárjáig hadben fejeződött be, 10
Védje keményen hát évek százain át.
műveleti terület volt.
Tarány Sándor évvel később kiépült
Ugyanis a német hadaz ivóvízhálózat. A
vezetés a Balaton - Budapest ki: az alapjuttatás 6 hold szántó vezetékes gázellátás 1993-ban,
- Dunaföldvár háromszögben és 400 négyszögöl szőlő volt. Ezt a korszerű telefonvonalak és a
akarta megállítani a szovjet erő- gyermekenként 1 hold szántó- belterületi utak bitumenes útket. A hagyomány szerint falunk val és 100 négyszögöl szőlővel burkolata a Mátyás király utca
ez idő alatt hétszer cserélt gaz- egészíthették ki. Így falunkban kivételével 1997-re készültek el.
dát. A hercegfalvi áldozatoknak, a 10-20 holdas kisgazdaság lett a
Az összefoglalót Lénárt Imré
több mint 250 embernek, akiknek jellemző birtok. A háború végén – a helyi újságban 2000-2001nagy része a Szovjetunióban esett létrejött nemzetközi egyezmény ben megjelent – cikksorozata
el, a falu 1991-ben állított emlék- a lakosságcseréről településünket alapján készítette:
művet a Semmelweis utca sarkán. keményen érintette. 1946 májuHorváth István
1945 áprilisában alakult meg te- sában 1299 hercegfalvi németet
könyvtáros

Az én falum - Mezôfalva

Óvodai
tornaszoba
Döntött a képviselőtestület
arról is március 30-án megtartott ülésén, hogy pályázatot
nyújtott be óvodai tornaszoba
építésére. Átdolgoztuk a korábbi, sajnos eredménytelen
pályázatunkat.
Most ismételten támogatást
igényelünk, bízva abban, hogy
sikerrel járunk, mert egy régóta
húzódott problémát próbálunk
orvosolni.

Faluszépítés:
ültessünk
közösen virágot
idén is!

Falauszépítő és virágosítási akcióra várjuk településünk segítőkész lakóit,
azokat, akik tenni akarnak
azért, hogy Mezőfalva közterületei minél szebbek,
gondozattabbak legyenek!

Május 7-én 8 órakor

lesz a gyülekező a volt
tanácsháza előtti területen.
Amennyiben ott elkezdődnek a fejlesztési munkák,
akkor az iskola udvarán
találkozunk!
A résztvevők hozzanak
magukkal szerszámot, és a
„kőlevesbe” valót is. Várunk
mindenkit szeretettel!
Márok Csaba

Eredményes
közbeszerzések
A képviselőtestület közbeszerzési eljárásokat bonyolított
le, amelyeknek eredményhirdetése is volt.
A mezőfalvi IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér), vagyis a művelődési ház
bővítésének
közbeszerzési
eljárását a Baugewerbe Bt. és
Dimenzió Perfect 2007 Kft.
közös ajánlattal nyerte el. A
rendelkezésre álló 36 millió
600 ezer forint volt, és a két
cég 32 millió 800 ezer forintért
vállta a munkát.
Az előző közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevők sokkal
drágábban végezték volna a kivitelezést, ezért volt szükség új
eljárás lefolytatására.
A munka megkezdéséről
még nem tudok nyilatkozni.
Az eredményhirdetés megtörtént, ám a jogorvoslatot és a
szerződéskötési moratóriumot
meg kell várnunk. Valamint
minden egyes közbeszerzési
eljárásról az összegzést meg
kell küldeni a közreműködő
szervezeteknek, és ezen szervezeteknek teljességi nyilatkozatot kell kiadniuk arról, hogy
a közbeszerzésünk rendben
lezajlott. A nyilatkozat kiadása után köthetünk szerződést
a nyertesekkel.
Mezőfalvi Civilház – amely
a régi tanácsháza közbeszerzé-

séről és rendbetételéről szól –
három ajánlattételi körben lett
meghirdetve.
Az első a tetőfelújítás és
bádogozás, amelyet a V-DBK
Fővállalkozói Kft. nyert el. A
másodikat, az épési és szakipari munkákat a Teutónia-Bau
Kft. és a Dimenzió Perfect
2007 Kft. végezheti, míg a
hármas, külső burkolat készítési, útépítési és tereprendezési munkák esetében a nyertes
Magyar Aszfalt Kft.-t bízta
meg a testület. Összességében
elmondható: a pályázati keretösszegen belül vagyunk.
Az egészségház infrastrukrurális és eszközfejlesztése
érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárásnak szintén két
köre volt. A tetőfelújítás és bádogozási egyes kört, valamint
az építészeti munkákat tartalmazó kettes kört egyaránt a
Generál Építőipari Kft. nyerte.
A rendelkezésre álló forrás keretein belül került elfogadásra
a pályázati összeg.
A közbeszerzési eljárások
folyamatosan haladnak előre.
Amint a közreműködő szervezetektől megkaptuk teljességi
nyilatkzatot – ami néhány hét
– azonnal indulhatnak mindhárom intézménynél az átalakítási és felújítási munkák.
Márok Csaba

LOMTALANÍTÁS

A Dunanett Kft. díjtalan lomtalanítást végez a lakosság részére

május 12-én, csütörtökön.

A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas és üdülő ingatlanokon
felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom fogalmába tartoznak a háztartásban
feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük
kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó
anyagokat, törmeléket.
Mezőfalva önkormányzata
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Szervezzük
a vízi
közműtársulatot
A csatorna beruházásunknak két fordulója van: egyik az
előkészítés, másik a kivitelezés.
Az első fordulóban Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata
volt a gesztor, amelyben elkészültek a tervek, a különböző
megvalósíthatósági tanulmányok, a költséghaszon-elemzés,
részletes megvalósíthatósági
tanulmány – vagyis minden
olyan dokumentum, amelyre
szükség van a megvalósításhoz.
A közreműködő szervezettel folyamatosan egyeztettünk,
és eljutottunk oda, hogy az első
forduló – amelynek helyszíni
ellenőrzés is része volt – lezárult. Nagy eredménynek értékelem azt, hogy egy 100 millió
forint összegű, négy települést
összefogó úniós támogatást
tartalmazó eljárást úgy tudtunk lebonyolítani, hogy abban
hiba nem volt.
Most tartunk a második
fordulónál. A kivitelezéshez
szükséges közbeszerző kiválasztása és közbezerzések
lefolytatása van soron. A vízi
közműtársulat szervező bizottsága megalakult, amelynek elnöke a polgármester,
és kezdődik a közműtársulat
szervezése. A megalakuláshoz
az érdekelt ingatlantulajdonosok 69 százalékának a belépése
szükséges. Mezőfalván a lakók
85 százaléka töltötte ki a szándéknyilatkozatot, amit nagy
eredménynek tartok.
Természetesen lakossági
fórumot tartunk hamarosan.
Ennek időpontjáról plakátokon és egyéb nyilvános módon értesítjük az érintetteket.
Megbeszéljük azt is, milyen
formában lehet a rendelkezésre álló önrészt biztosítani.
A szerződéskötés szervezett
lesz. Felhívom a lakók figyelmét, a megjelent napokon minél nagyobb számban jöjjenek
el szerződést kötni. A VKT
alakuló ülését május 31-én 16
órára tervezzük.
M. Cs.
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NYITÓNAP

Az ünnepi hét nyitánya

Zeneszó, szép versek, gondolatébresztő ünnepi beszéd, nemes
felajánlás, s településünk történelmi múltja - ez a sokszínűség
jellemezte a hétfői napot, az ünnepi József nádor-hét nyitányát.
A közösen elénekelt himnusz felemelő hatása után Márok Csaba,
Mezőfalva polgármestere tartotta meg ünnepi megnyitó beszédét, melyben kiemelte a mezőfalviak összefogását.

Szép műsor volt

Az ünnepi hét megnyitóján az iskola szavalói és a Mezőfalvi
Nőikar szerepeltek
Márok Csaba elmondta:
a község 1951-ig viselhette a
Hercegfalva elnevezést, amit
az akkori politikai akarat Mezőfalvára változtatott. A falualapító nádor előtt minden évben ünnepi héttel tisztelegünk.
Az idei alkalom más, mint az
előzőek voltak: községünk
lakói összefogtak, virágokat,
fákat ültettek, táblákat helyeztek ki, a szokottnál is nagyobb
hangsúllyal készültünk együtt
a kétszázéves évfordulóra. A

polgármester kiemelte: jöhetett aszály, vagy jégverés, az
elődeink kitartottak, és olyan
szép örökséget hagytak ránk,
amelyet érdemes gondosan
ápolva tovább örökíteni. A
mezőfalviak sokat tesznek lakóhelyük gyarapításááért, ezért
azt kívánta: érezzék jól magukat a bicentenáriumi programsorozaton, mert fontos, hogy
a hozzánk érkezőket jó szívvel
lássuk vendégül, ám ez elsősorban a mi ünnepünk...

Helytörténeti előadást tartott Varga László és Dr. Erdős Ferenc

A Mezőfalvi Nőikar előadásában a megnyitó közönsége
meghallgathatta a Vermeland
című romantikus kórusművet,
mely a haza szeretetéről szól.
A zene kézen fogva jár a
költészettel. Az általános iskola tanulói a szülőföld, és
szűkebb pátriánk tiszteletéről
és értékeiről szóló költeményeket szavaltak mély átéléssel. Az
általuk előadott verseket Nagy
Margit tanárnő válogatta, s ő
segített a gyerekeknek a szövegek értelmezésében is.
Megható élmény volt hallgatni előadásukat.
A műsort Verdi Rabszolgakórusa zárta a Nőikar előadásában.
A vers és a zene által elvarázsolt közönség ezután
megismerhette a Varga László által megálmodott és elké-

szített településfa születésének
történetét.
E nagy ívű, sok-sok kutatómunkát igénylő alkotás szemléletes módon mutatja be Mezőfalva alapításának történetét,
lakói etnikai összetételének
alakulását.
Ehhez az alkotáshoz kapcsolódóan folytatódott Dr.
Erdős Ferenc, a Fejér Megyei
Levéltár igazgatójának előadása, mely feltárta a hallgatóság
számára Mezőfalva történelmi
múltját. Az érdeklődő közönségnek még arra is volt lehetősége, hogy az előadás során
megfogalmazódott kérdéseiket
feltegyék.
A számos felvetés arra bizonyság, hogy az elkövetkezendő években is szükség lesz
ezekre a „külön történelem
órákra”.
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A helytörténeti vetélkedő győztes csapata
Szili Valéria, a Fejér Megyei Europe Direct iroda vezetőjének előadásában arról beszélt, hogy az Európai Unión belül milyen lehetőségek állanak a fiatalok előtt. Mezőfalva szülöttének édesanyja
is helyet foglalt a nézőtéren, végighallgatta lánya tájékoztatóját.
Szili Valéria elsősorban a továbbtanulással kapcsolatos hasznos
információkkal látta el a hallgatóságot

Nemzedékek találkozója

Dr. Woth Lászó címzetes
főjegyző úr beszélgetésre invitálta településünk korosztályainak képviselőit. Hasznos volt
a rendezvény, hiszen idősek,
fiatalok és középkorúak meghallgathatták, összevethették
egymás véleményét. Kertész
Ilonka néni elmondta: Banksismándról gyalog jártak iskolába, aszfaltos út nem volt,
télen hóban, sárban kellett
megtenniük az utat... Men�nyivel másabb most az élet!
Az idősek visszaemlékezései
mellett a fiatalok elvárásai is
felszínre kerültek. Váradi Tamás elmondta: igénylik a szórakozási lehetőséget.

Falutörténeti vetélkedő

Április 5- én, kedden 17
órakor a Művelődési Házban
került sor annak a vetélkedőnek a döntőjére, melyet a jeles
évforduló alkalmából lapunk
hasábjain indítottunk útjára
januárban. A három írásbeli
fordulóban 16 csapat mérettette meg magát, közülük a
legjobb 8 csapat vett részt a
döntőben.
Az általános iskolásoktól
a nyugdíjasokig minden korosztály képviseltette magát a
faluból. Igyekeztünk változatos feladatok segítségével
feleleveníteni
településünk
múltjának főbb eseményeit és
néhány jeles személyiségének
életét. A csapatok lelkiismeretesen készültek és ügyesen versenyeztek. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy az
első három helyezett csapat

között mindössze 1- 1 pont
volt a különbség.
Bízom abban, hogy a játékosok és minden ott lévő
érdeklődő is közelebb került
egy kicsit e vetélkedőn keresztül Hercegfalva _ Mezőfalva
múltjához. Végezetül köszönetet mondok a zsűri tagjainak:
Márok Csaba polgármesternek
, Szabó Istvánné , Marika néninek, Molnárné Troppert Mária
képviselőnek, Lénárt Imre tanár úrnak. Köszönöm továbbá
Lénárt Imre és Váradiné Ági
néni szíves segítségét a vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában, illetve köszönöm
mindenkinek, aki segítségével
bármilyen módon hozzájárult
a vetélkedő sikeréhez.
Horváth István
könyvtáros,
a vetélkedő szervezője

A Mezőfalvi Néptáncegyüttes adventi rendezvénysorozaton
látott meseelőadásának második „felvonását” láthattuk a művelődési házban kedden este. A néptáncos elemekkel tarkított
mese nagy siker volt
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Vállalkozók találkozója

A rendezvény értéke, hogy
sikerült összefogni, összehozni
a helyi vállalkozókat egy kötetlen, helyzetértékelő és jövőformáló beszélgetésre. A jelentősektől a legkisebbig mindenki
képviseltette magát – a szervezők köszönik a konstruktív
együttműködésüket.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy legyen közös képviseletük Mezőfalván.
Az egykori iparosok klubja
mintájára egyesületi forma
kialakítását kezdeményezték,

amelyen belül egyeztethetnék
dolgaikat. A rendszeres találkozások lehetővé tennék, hogy
megbeszéljék problémáikat,
kicsit jobban odafigyelnének
egymásra, akár etikai kódexet
is kialakíthatnának.
Az önkormányzat vezetői azt ígérték, segítenek az
egyesület létrehozásában, illetve helyszínt biztosítanak
a rendezvényeiknek. A jegyző minden helyi vállalkozást
értesít majd az alakuló ülés
időpontjáról.

Birkózó bemutató
A mezőfalvi iskolában már
régóta, s igen nagy sikerrel
működik birkózó szakosztály.
Tombor István testnevelő
tanár, édesapja örökét átvéve sok gyermekkel szeretteti
meg a küzdősportokat, s kiváló sportembereket nevel.
Tanítványai (első osztályostól
a főiskolás korosztályig) látványos bemutató keretében adtak ízelítőt tudásukból, edzésmunkájukból. A nézők közül
sokan talán most szembesültek
először azzal a ténnyel, hogy

a sportág számos korosztályos
magyar bajnoki helyezettje
a mi településünkön kezdte
sport karrierjét.
Valamennyiünk legnagyobb
örömére, magát a „mestert” is
láthattuk birkózni, aki nem
volt rest beállni diákjai közé, s
megmutatott néhány látványos
dobást, fogást.
Szakmai sikereire, tanítványai nagyszerű eredményeire
valamennyien nagyon büszkék vagyunk. A folytatáshoz
sok erőt és kitartást kívánunk.

Asztalitenisz:

József nádor-kupa

Sok éven keresztül része
már klubunk versenye a József
nádor hétnek. Az idén szokatlan helyen,az általános iskola
emeleti folyosóin került megrendezésre. Tizennégy indulónk volt: 10 évestől 62 évesig
voltak képviselve korosztályok.
Indulók: Kiss Zoltán, Márok
Csaba, Blanárik János, Nagy
Péter, Palkovics Patrik, Szabó
Krisztián, Balogh Imre, Balogh Dániel, Ágoston Gergő,
Ferkel József, Sümegi Dominik, Mulady Péter, Szabó Sándor, Varga Tamás
Sajnos „csak” fiúk és férfiak...
Az egyéni versenyek 4 asztalon
zajlottak,mindenki
játszott
mindenkivel,ez 182 meccset
jelentett. Utána még gyorsan
lezajlott párosok viadala is,és
így éppen belefértünk 3 órába...
Egyéniben az egyetlen nem
mezőfalvi illetőségű játékos,
Blanárik János diadalmaskodott. János mindenkit meggyőző teljesítménnyel vert meg.
A döntőnek számító meccsen
nagyon fordulatos és izgalmas
mérkőzésen 2:1-re diadalmaskodott felettem (szerző: Varga
T.). Szabó Sándor lett az egyéni 3., aki nagyon megnehezítette első két helyezett dolgát.
A „nagyok” (férfiak) közül még

a két Péter, Mulady és Nagy
fogott ki jó napot.
A fiatalok közül egyértelműen Balogh Dániel vitte a
prímet, aki sok borsot tört a
rutinos játékosok orra alá! Itt
jegyzem meg, hogy nagyon
látható a fejlődése, amióta
klubunkba jár, és felnőtekkel
is üti a labdát. Sok mindent
ellesett és tanult, tanítjuk...
Pimaszsága „odáig vezetett”,
hogy polgármesterünket, Márok Csabát is 2:0-ra legyőzte!
Tehetséges fiatal oda kell rá
figyelnünk a jövőben.
Egyéni verseny helyezések:
1. Blanárik 2. Varga 3. Szabó
Sándor 4. Mulady 5. Balogh
Dániel 6. Nagy 7. Márok 8.
Kiss 9. Balogh Imre 10. Ágoston 11. Szabó Krisztián 12. Sümegi 13. Palkovics 14. Ferkel
Páros verseny helyezések
1. Blanárik-Nagy 2. Mulady-Varga 3. Ágoston-Balogh
Dániel 4. Balogh Imre-Szabó
Krisztián 5. Szabó SándorSümegi
Összességében jó színvonalú és jó hangulatban lezajló
kupaküzdelmek voltak! Jövőre
is várok,várunk nagy örömmel
minden asztalitenisz rajongót!
Mezőfalvi
Asztalitenisz
Klub vezetője:    Varga Tamás

A remek hangulatú bemutató után került sor a délutáni asztalitenisz bajnokság eredményhirdetésére, valamint a versenyzők
által kiérdemelt díjak kiosztására

A barátságos mérkőzés résztvevői
A sportnapot egy barátságos gála futballmeccs zárta.
Cseke Ottó, mint a MEDOSZ
SE elnöke a DUNAFERR
Öregfiúk csapatát hívta meg
egy kis örömfocira.

A sérülésekkel tarkított izgalmas küzdelem eredményét
fedje jótékony homály, ám azt
kijelenthetjük: a mezőfalvi fiúk
tisztes helytállással zárták e
tartalmas napot.
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nét tanító pedagógusok között
előadóművészeket is köszönthetünk. Ezen az estén felejthetetlen élményt nyújtott a
Tótin házaspár fagott-zongora kettőse, illetve Koncz Tímea
népdaléneklése.
Az első rész záró számaként
a népi énekes lányok produkci-

Az est második részében
a nagytiszteletű mezőfalvi
igazgató úr, Kiss Kálmán fia
és unokája lépett színpadra.
Kiss Tibit, a Quimby együttes frontemberét egy új, tőle
szokatlan szerepben láthattuk.
Akusztikus gitárjával kísérte
magát, miközben hangjával

Masinkáné Baranyai Mariann

Kitelepítettek emlékére
A Tótin házaspár duettje felejthetetlen élményt nyújtott

Zenés-verses teadélután

A jubileumi hét negyedik
napja a kultúra ünnepe volt.
A költészetet mezőfalvi kötődésű költők verseivel idéztük
fel, míg a zeneszámokat a Petőfi Sándor Általános Iskola
Alapfokú Művészetoktatási
Intézményében tanuló zongora, fafúvós és népi énekes
növendékei képviselték. A zenei produkciók különlegessége
az a tudatos elhatározás volt,
hogy a felkészítő tanárok és
tanítványaik közösen lépnek
színpadra, ezzel is hangsúlyozva az „együtt ünneplést”.
A műsor az iskola énekkarának hangulatos népdalfeldolgozásával kezdődött, majd
Masinkáné Baranyai Mariann
képviselő asszony szavalta
el ezen ünnepi alkalomra írt
versét a kitelepítettek emlékére. Édl Zsuzsanna nemcsak a
tanárával közösen bemutatott
négykezes számmal, hanem
egy 5 évvel ezelőtt előadott
Hámori verssel is fellépett. A

Mondd milyen érzés visszatérni a földre, melyen születtél?
Melynek mélyének magvaiból cseperedtél?
Mondd el, hogy könnyezem mikor a lábam e földre leteszem.
Hol ismerősként integetnek a fák gyermekei
és nem Senki vagyok, hanem Valaki!
Igen a fák gyermekei, mert a fákat nem lehetett kitépni,
szerteágazó gyökérzet, azon méreg nem fogott.
Százszor elátkozod a napot, mikor hazád kidobott.
Apró kis tarisznyában vihettem el mi az életet jelentette nekem,
amiért addig megdolgoztam egy pillantás alatt szertefoszlott
és újra csak álom és vágy lett belőle.
Egy keserű, új élet kezdete idegen földön,
bosszút forralva nap mint nap lelkemben.
Tudják az emberek,hogy a seb gyógyul,de nehezen.
S az emlék is megszépül…én nézek most szelíden,öregen.
Nézek a távolba, s szívemben bekövesedett már a hasadék.
Látom a tapasztalatokat…mindenhol ott a szakadék.
Körbe vagyunk véve mindenütt. Ezért, hát azt mondom:
Éljünk a mának, s felejtsük el a múlt tébolyult gyilkos tettét és ötletét!
A tiszta, igaz testvéri szívnek nem árt a távolság,a golyó és lövedék,
mert a szeretetnél és összetartozásnál nincs nagyobb kötelék!

kacagó pusztai iskola története
sok embernek ma is könnyeket
csalt a szemébe.
A gyönyörű négykezesek,
fúvós és énekes előadások között Hámori Lajos, Mezőfalván élt tanár és költő verseiben gyönyörködhettünk. Lajos
bácsi életútját Márok Tamás
személyes hangú méltatásából ismertük meg. A Hámori
művek mindegyike magával
ragadta a közönséget, hiszen
nagyon sok érzelmet ébresztett bennünk. Különleges élmény volt, hogy többségében
felnőttek előadásában hallhattuk a verseket. Az általunk
más területekről jól ismert
személyek értelmezésében új
színt kaptak ezek a költemények, és erősen érezhető volt a
szavalók személyes érintettsége, mint például Tarány Sanyi
bácsi vagy Molnárné Troppert
Mária esetében is.
Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy a Mezőfalván ze-

óját csodálhattuk meg. Az ünnepi alkalomra Zorán: Apám
hitte című dalát mutatták be,
miközben fotókat tekinthettünk meg Hercegfalva régmúltjából valamint Mezőfalva
közelmúltjából. Bizonyosságot
szereztünk arról, hogy az igazi
értékek 200 éven át öröklődtek
a helyi családokban is.

Apám hitte – a népi ének tanszak megindító közös produkciója

Költészet és zene Kiss Kálmán
és Kiss Tibi előadásában

mindenkit elbűvölt a közönség soraiban. Édesapja a
címlapon olvasható ünnepi
szonett mellett számos remekművével örvendeztette
meg a lelkes hallgatóságot.
A kellemes, évődő hangulatú,
egyedi előadást még órákig
hallgattuk volna.
Az est Zsákovics Ági néni
utánozhatatlan teájával, pogácsával és laza beszélgetéssel
ért véget. Ekkor csendült fel a
ráadás. A népi énekes lányok
külön kérésére Kiss Tibi: Most
múlik pontosan című száma
egy spontán, közös produkcióvá vált.
Csodálatosan feltöltődve,
túláradó érzelmekkel tértünk haza, és úgy gondolom,
ezt az eseményt még sokáig,
nagy örömmel idézzük majd
fel.
Nyulasiné Lakos Angéla
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Disznóvágással kezdődött a nap a tájháznál, amelyet Sóki László
képviselő szervezett. Az elkészült finomságokból lakmározhattunk a nap hátralévő részében

A 2. osztályosok műsora színesítette a kiállítás megnyitót

Egy kiállítás margójára

A József nádor-hét eseménysorozatában
kiemelt
szerep jutott a kultúrának, a
művészeteknek.
Településünk iskolája, mint
alapfokú
művészetoktatási
intézmény szívesen vett részt
annak a képzőművészeti kiállításnak a megszervezésében,
mely hat mezőfalvi kötődésű
alkotó munkáit mutatta be.
A művészeket és a megjelent érdeklődőket Márok Csaba polgármester köszöntötte.
Beszédéből megtudhattuk,
miképpen kötődnek a képzőművészek Mezőfalvához.
Kisfalusi Márta keramikus,
iparművész édesapja mezőfalvi születésű, s a művésznő
férje, Kocsis Imre festőművész
és lányuk Kocsis Eszter fotóművész is megtisztelte településünket azzal, hogy alkotásaikat elhozták, és bemutatták
nekünk.

Hammerl Ferenc nyugdíjas
gimnáziumi igazgató és tanár
1998 óta él és alkot Mezőfalván.
Kiss Márton rajztanár és
festő a mezőfalvi iskolának
volt évekig tanára.
Horváth László ugyan
önmagát nem vallja fotóművésznek, de elhivatott abban,
hogy szép képekben örökítse
meg Mezőfalva mindennapjait, 1991 óta él családjával
közöttünk.
Valamennyien nagy szeretettel osztották meg az érdeklődőkkel művészetüket. A tárlat létrejöttében óriási szerepe
volt Szautnerné Mártikának,
akinek segítségét ezúton is
köszönjük.
A kiállítás megnyitóján az
iskola 2.a osztályos tanulói
Márokné Szatmári Ilona vezetésével teremtették meg az
alkalomhoz illő ünnepi hangulatot.

Német nemzetiségi nap
Péntek délutáni rendezvényünk egy zenés kísérettel egybekötött felvonulással indult
volna, de az erős szél keresztülhúzta számításunkat. Ezt
az időt felhasználhattuk arra,
hogy a Németországból hazalátogatókat fogadjuk, minden
érdeklődőt helyére vezessünk.
Vendégegyütteseink a velünk baráti kapcsolatokat
ápoló Szárról és Adonyból
érkeztek.
A délutáni program a köszöntővel, a magyarországi németek Himnuszának eléneklésével és a mezőfalvi Női Kar
hangulatos német népdalainak
előadásával indult Nyulasiné
Lakos Angéla vezetésével.
A műsort nagyrészben a
német nemzetiségi osztályok
tanulói adták. Kettő látványos
mesejátékot láthatott a közönség. Hajas Györgyné felkészítésében „Az aranylúd” címűt,
a daruszentmiklósi gyermekcsoport pedig „Az okos kis
szabó” című mesejátékot adta
elő Hajas Dóra vezetésével. A
kettő között az adonyi „Rozmaring” gyermek néptánccsoport táncolt.
A legnagyobb kihívást a
„Hercegfalva története képekben” című előadás következett,
melyet nagy lelkesedéssel és
sok munkával készítettünk el.
Nagy segítségemre volt ebben
Kuminka Józsefné, Ilus óvónéni és Móricz Csabáné Ancika képviselőtársam a Német
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. Ebben a színdarabban
sikerült megidézni a múltat,
Hercegfalva - Mezőfalva történelmének fontos eseményeit
és egyediségét: a megalapítás
főbb mozdulatait, a betelepítés eseményeit, az iskolai
élet jellegzetességeit, a „Szent
Ivászned szobor” történetét,
a magyar és német kocsma
hangulatát,a kivándorlás majd
a kitelepítés szomorú pillanatait. Dienes János kollégám
megkapó éneklése felejthetetlen marad számunkra. Az
epizódokba beépülő tánckoreográfiák Csonka Emese

kolléganőmnek köszönhetők
és minden lelkes gyermekszereplőnek.
Köszönet illeti az Adonyi
Nemzetiségi Néptánccsoport
és a Mezőfalvi Néptánccsoport tagjait, akik fáradságot
nem kímélve vettek részt a
sokszor késő estébe nyúló

Ragyogó jelmezek, csodás előadás a 6. évfolyam színdarabjában
próbákon. Ugyanígy azok
a gyermekszereplőink, akik
minden epizódban főbb szerepeket játszottak, nagyon
szép teljesítményt nyújtottak.
Ők név szerint: Hornperger
Arnold, Kovács Zsombor,
Molnár Fanni, Scheidl Boglárka, Szabó Szinbád, Aszalay Anna, Szücs Fecó, Jassó
Mária,Gárdonyi Kata, Farkas
Alexandra, Kovács Gréta.
A vacsora szervírozását az
ÖNO dolgozóinak , megfőzését a óvoda konyhájának
köszönhetjük.
A zenét és a táncházat a
vértessomlói Heimattöne zenekar szolgáltatta.
A hangosítás Nagy Jocó és
Palló János feladata volt.
Hálás köszönetem polgármester úrnak a vacsora előteremtéséért, Ijjas Gizikének
valamint kolégáimnak és más
kívülállónak mindenféle segítségéért.
Bízom benne, hogy maradandó élményt tudtunk nyújtani minden kedves érdeklődőnek ezen az estén is.
Molnárné Troppert
Mária
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A FALUALAPÍTÁS 200.
ÉVFORDULÓJÁNAK NAPJA
Felemelő
pillanatokkal
kezdődött községünk alapításának 200. évfordulóján, ápirlis 9-én rendezett ünnepség:
díszegyenruhás koronaőrök
vitték a Szent Korona másolatát a templomba, hogy e
szakrális szimbólum jelenlétében mondjanak hálát az
ünnepi szentmisén a település
létrehozóinak, a betelepítőknek és azoknak, akik a bajt és
boldogságot egyaránt megélt
lakóhelyünk fejlesztésén munkálkodtak eddig is.
A mise után József nádor szobránál folytatódott a
program:

- Olyan helyen állunk, ahol
valaha ükapám is állt - mondta
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, aki feleségével
együtt vett részt az ünnepségen. A főherceg méltatta a
nádor tetteit, a példaértékű
összefogást, amellyel Hercegfalva uradalmi központtá vált
egykor, és Mezőfalva számtalan értékkel büszkélkedhet
ma. Elmondta, nagy örömmel
hallotta, hogy újjáalakult Mezőfalván az önkéntes tűzoltó
egyesület, amelynek elődjét a
nádor fia, Habsburg József Károly szervezte meg, aki maga is
tűzoltó volt.

Ünnepi beszédet mond Dr. Réthelyi Miklós, a nemzeti erőforrás
miniszter

A Szent Korona másolata a templomban

A falu alapítójának, Dréta Antalnak állított szobor leleplezése

József nádort az ükunoka, Habsburg Mihály méltatta

Koszorúzás következett:
Habsburg-Lotharingiai Mihály után a kormány nevében
dr. Réthelyi Miklós nemzeti
erőforrás miniszter helyezte el
a megemlékezés virágait József nádor szobránál. Koszorúztak településünk elöljárói,
civil szervezetek és az egyház
képviselői. A ciszterci rend és
a kitelepítettek emléktáblájánál a falualapító ősök, illetve

a más hazába száműzüttekre
emlékeztünk virággal.
Molnárné Troppert Mária
képviselő, a német kisebbségi
önkormányzat vezetője, települési önkormányzati képviselő tisztelgett az elődök előtt,
akik sokat dolgoztak ezért a
településért, majd szenvedtek,
mert nincstelenül, húsz kilós
csomaggal kellett elhagyniuk
otthonukat.
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A 8. osztályosok fergeteges Palotás tánccal zárták a műsort
Lélekemelő pillanat volt,
ahogyan ott álltunk az iskola
kertjének szegletében, és vártuk Dréta Antal szobrának
leleplezését.
A koronaőrök díszsorfalat
álltak a lepellel letakart alkotásnál, amely Rohonczi István
ROHO művész úr alkotása.
A falualapító ciszterci apát,
Dréta Antal tetteire Dékány
Árpád Sixtus zirci főapát emlékezett: nem volt könnyű
dolga, de megtalálta a közös
hangot József nádorral - az
egyházi méltóságok nehezteltek is rá emiatt -, egyfajta
barátság alakult ki a világi és
egyházi faluépítők között,
amely a közösség és a település
fejlődését szolgálta.
Az iskola tornatermében
rendezett ünnepségen Jaksics
Erzsébet igazgató köszöntöt-

te a megjelenteket, külön kiemelve Dr. Réthelyi Miklóst,
nemzeti erőforrás minisztert,
L. Simon Lászlót, választókörzetünk országgyűlési képviselőjét, és a helyi képviselőtestület tagjait. Megtisztelte
jelenlétével a megemlékezést
Dékány Árpád Sixtus, zirci
főapát, Habsburg-Lotharingiai Mihály és kedves felesége, Kiss Róbert, a felvidéki
Kisújfalu polgármestere és
képviselőtársai, a Kanadából
és Németországból érkezett
látogatók, valamint a környező települések polgármesterei.
A háziasszony nagy tisztelettel köszöntötte Mezőfalva
díszpolgárait: Szabó Istvánnét, Dr. Wittmann Károlyt
és Varga Lászlót, a megjelent
mezőfalviakat és minden kedves vendéget.

Balázs Fecó koncertje nagy sikert aratott

A vendégek és a község elöljárói együtt ültették el a 200
éves évforduló fáját
Az ünnepség a Himnusz
közös éneklésével kezdődött,
majd a mezőfalvi iskola egykori szépemlékezetű igazgatójának fia: Kiss Kálmán, költő és pedagógus erre az ünnepi
alkalomra írt versét adta elő.
A szonett címe: Hercegfalva
ünneplése. (Lapunk címlapján
olvasható)
Mezőfalva
polgármesterének, Márok Csabának
ünnepi beszéde következett.
Mondandójában összegezte
a falualapítás ünnepi hetének
eseményeit. Hangsúlyozta: a
település élt és él, a fennmaradás segítette lakóinak hite.
Több ezer ember számára ez
a darab föld a haza, ha honvágyuk van, erre a tájra gondolnak.
Az ünnepség Kiss Melinda fellépésével folytatódott,
aki tehetsége révén a Petőfi
Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatását élvezi.
A fiatal művésznő Verdi: In
solitaria staza című áriáját
énekelte.
Ezt követően Dr. Réthelyi
Miklós, valamint L. Simon
László mondott ünnepi beszédet.
A falu életében mindig is
fontos szerepet játszott a tánc
szeretete és művelése. Nagyszerű közösségek szerveződtek e tevékenység köré. A
legkisebbeknek az óvodában
Gremsperger Mónika adja át
tudását. Gyermektánc címmel
láttunk tőle produkciót.

Az iskolásokat Csonka
Emese tanárnő tanítja a tánc
művészetére. Az évfordulóra
német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok sváb keringővel
készültek.
A felnőtteket a Mezőfalvi Néptánccsoport képviselte.
Művészeti vezetőjük: Szárszó
Lajos. Szatmári táncokat adtak elő. Az ünnepség záró
műsorszámaként tekinthettük
meg a Palotás táncot, melyet
Erkel Ferenc zenéjére Csonka
Emese tanárnő koreografált.
A táncot az iskola büszkeségei, 8. osztályos végzős diákok
adták elő.
Az ünneplő közösség ebéd
előtt elültette a 200 éves évforduló fáját, utána megtekintette az Óvodát, és gyönyörködött a kis óvodások
műsorában.
Majd kis séta következett a
temetőbe, ahol énekszó csendült a már elhunyt mezőfalviak és kitelepítettek emlékére.
A nótaesten Rauf Pál és
Szentendrei Klára kápráztatta
el csodálatos hangjával, illetve
gyönyörő magyar népdalokkal
a vendégeket. Balázs Fecó
koncertje nagy siker volt. Az
ünnepnapot, illetve az évfordulós hetet nosztalgia esttel
zártuk.
Fotók: Dienes János, ifj.
Sági István, Horváth László
és Ollmann Judit.
A képek megtekinthetők
a www.mezofalva.hu weboldalon.
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KITÜNTETETTEK
A képviselőtestület döntése alapján idén ketten vehettek át
József nádor-díjat a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében rendezett 200. évfordulós ünnepségen.
Mezőfalváért Díjra öt helybélit érdemesített a képviselőtestület ebből az alkalomból. A díjakat a nemzeti erőforrás
miniszter, valamint országgyűlési képviselőnk jelenlétében
adta át Márok Csaba polgármester.
A képviselőtestület döntése
alapján József nádor-díjat kapott 2011-ben
Kovács István
(Rózsa utca 35.), mezőgazdasági vállalkozó. Kovács
István rendszeresen támogatja
anyagilag a községi rendezvényeket, a helyi intézményeket,
és segíti a programok sikeres
lebonyolítását.

díjasklub vezetője évek óta.
Szervezőkészségének, kitartásának és emberi hozzáállásának köszönhetően a klub

Mezőfalváért kitüntetést
adományozott a képviselőtestület
Cséplő Béláné
részére. Évike vezeti a
Sárgarózsa Nyugdíjasklubot.
Példa értékű a lakóhelyünkhöz és annak rendezvényeihez való hozzáállása. A
klubtagokkal közösen bizonyították a József nádor-hét
előkészítésekor és lebonyolításakor, a virágültetésekkor,
a takarítási akciókkor, hogy
folyamatosan és örömmel
tesznek a település szépítéséért, azért, hogy a helybéliek
jól érezzék magukat lakók.
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ségünk temploma tiszta és
rendezett legyen. Szervezi a
környék rendbetételét, azon
dolgozik, hogy minden rendben legyen. Segítőkészsége,
az, ahogyan az emberekhez
áll, példa értékű a fiatalok
száma.
A képviselőtestület Mezőfalváért Díjjal ismerte el
dr. Pozsonyi László
háziorvosi tevékenységét. A
kitüntetést életműdíjnak szánta a testület mindazért, amit az
elmúlt évtizedekben kifejtett a
településéért, és lakói egészségének megőrzéséért.

József nádor-díjat adományozott a testület
Jamniczky Zoltán
részére. A kitüntetéssel ismerte el azt a hallatlanul nagy
munkát, amelyet Mezőfalva
múltjának, értékeinek felkutatásában végzett. Jamniczky
Zoltán sokat tett, sokat utazott azért, hogy a Linz melletti Herzogsdolf településsel
kapcsolat alakulhasson ki.
Mindig készségesen segítette
a rendezvényeket is nyelvtudásával – mindezt önzetlenül,
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Mezőfalváért Díjat adományozott a képviselőtestület
Kertész Ilona
részére. Ilonka néni a Mezőfalvi Nagyközségi Nyug-

sikeresen működik. Ilonka
néni és a klub tagjai minden
községi rendezvényen részt
vesznek. Példát mutatnak a
fiataloknak is abban, hogyan
kell egy adott feladathoz hozzáállni.

Évfordulós év
A 200 éves évfordulóról nemcsak az ünnepi hét, az évfordulós nap szólt, hanem a teljes 2011-es évünk ennek
jegyében telik. Vannak előttünk álló feladatok, példaként
csak egyet említsünk: a plébánia udvarán lévő eredeti József nádor szobor talpköveit összerakjuk, és felújítás után
közterületen helyezzük el, hogy mindenki megtekinthesse
az eredeti helyétől nem messze.

A rendezvényeken nemcsak
ő, hanem a klubtagok is rendeszeresn jelen vannak.

A képviselőtestület Mezőfalváért Díjat adományozott

A képviselőtestület Mezőfalváért Díjjal ismerte el

Horváth László
Vörösmarty utcai lakónak,
aki példamutató közösségi
ember.
Alapító tagja a Mezőfalvi
Polgárőrségnek. Folyamatos
résztvevője a falu életének,
rendezvényeinek, részt vesz a
virágültetéseken, hasznos támogatója a mezőfalvi sportnak.
A polgárőrség egyhangúlag kezdeményezte Horváth
László elismerését.

Kőkuti Józsefné
tevékenységét. A mindenki által csak Lakk Annus
néniként ismert és szeretett
asszony a templomgondnokunk. Plébános már nem
egy volt az elmúlt időszakban Mezőfalván, Annus néni
viszont változatlanul ellátja a
feladatát évtizedek óta. Rengeteget tesz azért, hogy köz
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Megemlékezés
a víz világnapjáról
Március 22-e, s azt megelőző
napok mindig nagy izgalommal
töltik el a természettudományos
munkaközösség tagjait, mivel ekkor
készülünk a Víz világnapi megemlékezésekre. Az idei évben a kutak és
források témakör köré szerveztünk
rajzversenyt és versíró versenyt. A
kevésbé ügyes kezűek, akik az informatikában jártasak számítógép
segítségével alkothattak plakátokat
a fenti témakörökben. Az elkészült
szebbnél szebb pályamunkákat
kiállítás keretében lehetett megtekinteni, kiegészítve azokkal a fontos
ismeretanyagokkal, érdekességekkel,
melyeket a pedagógusok gyűjtöttek
össze Magyarország forrásairól, kútjairól.
A kiállítás részeként bemutattuk régebbi korok víztároló,
vízhordó eszközeit, összehasonlítva azok mívességét napjaink sorozatgyártott, eldobható
hasonló célú tárgyaival.
A jeles alkalomra Sági István
munkája és támogatása révén elkészült egy kerekes kút modellje
is, mely ezentúl iskolánk aulájának
egyik látványossága lesz. Segítségét
ezúton is köszönjük.
A víz és annak védelmére fókuszáló eseménysorozatot Bordás
Anita tanárnő diavetítéses előadássorozata zárta.

Papírgyűjtés!
Az iskola szülői munkaközössége papírgyűjtést szervez a
tanulóknak május 17-én, kedden 14-17 óráig.
Helyszín a Művelődési Ház
előtti parkoló.
Kérjük a falu lakosságát, segítsék a gyerekeket a munkában,
hogy minél eredményesebb legyen a gyűjtés. Kedvezőtlen
időjárás esetén az időpont május
20-ra, péntekre módosul.
Köszönettel:
az iskola szülői
munkaközössége

Versünnep

Immár negyedik éve hagyomány, hogy a tavaszt versekkel,
szép gondolatokkal köszöntjük.
A Petőfi-héten már összemérték
erejüket az iskolai versmondók,
közülük a legjobbak a területi versenyen is megmérettethetik magukat. Így van ez minden iskolában.
A helyi versenyek után a legjobbak
Mezőfalván verselhetnek, más gyerekekkel is versenyezhetnek, megismerhetnek új költeményeket, más
stílusú szavalatokat.
József Attila születésnapja, a
Költészet napja régi kedves ünnepünk. Az osztályok versidézeteket
gyűjtenek, ezekhez illusztrációkat
készítenek, amelyek az iskola falát
díszítik hetekig. Meg- megállnak
előtte a gyerekek, böngészik a
verssorokat, nézegetik a rajzokat.
A területi versmondó versenyre ebben az évben közel 60
tanuló fogadta el a meghívásunkat. Nagyon örültünk annak, hogy
nemcsak a környező falvakból, de
Dunaújvárosból is érkezett vendég, például a Móricz Zsigmond
Általános Iskolából. A többi iskola
régi kedves vendégünk, szívesen
hívjuk őket, és ők szívesen jönnek.
Az alsó tagozatosok évfolyamonként mutatták be verseiket a

felsős és alsós tanárokból álló zsűri
előtt. Igazi kis tehetségkutatós hangulat alakult ki, bár nem kiscsillagot
kerestünk, de csillogó tehetségű szavalókat találtunk. Magyar gyerekek
ajkáról, magyar költők versei csendültek fel az édes anyanyelvünkön.

Néptáncosaink igazán sűrű
programot bonyolítottak le
szombaton, hiszen amint lejöttek a jubileumi ünnepség színpadáról, azonnal indultak Baracsra, a Néptáncfesztiválra. A
versenyt 12 éve rendezik meg,
melyet az idén soha nem látott
érdeklődés övezett. 25 együttes,
31 csoportja, közel 500 fővel vett
részt. Gyermek, felnőtt és ifjúsági csoportok, valamint szóló táncosok és párok jelentkezhettek a
versenyre.
Iskolánk 4-5-6. osztályos tanulói a mezőfalviak által ismert
Rábaközi lakodalmassal vettek
részt a fesztiválon.

A bemutatkozás mellett fontos
volt, hogy a résztvevők megmérethetik magukat, összehasonlíthatják a tudásukat a többiekével.
A produkciókat kéttagú zsűri értékelte, Varga János (Kutyakölykök, Zala, Maros Táncegyüttes
művészeti vezetője) és Hámori
Balázs (néprajzkutató, néptáncpedagógus, Sárvári Néptáncegylet
vezetője).
A közel öt órás műsor után a
zsűri emléklappal jutalmazott minden csoportot, és külön díjazták
azokat, akiknek kiemelkedő volt a
teljesítményük.
A mezőfalvi Futrinka csoport
a Csonka Emese által összeállított

Hol nevettünk, hol könnyeztünk a
verssorok hallatán, de végig nagyon
jól éreztük magunkat.
A díjkiosztó, az ünneplés csak
ráadás volt, az igazi ajándék mindannyiunknak a szép szó, az igaz
emberi gondolatok elhangzása
volt. Köszönjük valamennyi felkészítő tanár és szülő segítségét,
és várunk mindenkit 2012-ben
is. Már most kezdődhet a verseskötetek lapozgatása, a felemelő
gondolatok gyűjtögetése!
Helyezések: Első osztály
1. Szabó Bence - Nagyvenyim
2. Harza Márk Noé - Pusztaszabolcs

HÍREI
3. Temesvári Donát - Mezőfalva
Második osztály
1. Komjáthi Krisztián - Mezőfalva
2. Tunyogi Petra - Pusztaszabolcs
3. Juhász Barnabás - Dunaújváros
Harmadik osztáy
1. Őszik Fruzsina - Seregélyes
2. Sudár Virág - Seregélyes
3. Acél Dorka - Dunaújváros
Negyedik osztály
1. Tóth Barna - Dunaújváros
2. Horváth Anna - Dunaújváros
3. Nagy Martin - Pusztaszabolcs
A verseny szervezői:
Nagyné Garai Olga
és Baricza Zsuzsa
A jubileumi hetet iskolánk kívül-belül megszépülve várta, ebben
nagy szerepe volt a szülői munkaközösség tagjainak, akik társadalmi
munkájukkal segítették szebbé tenni
környezetünket. Iskolánk tanulói a
József nádor-hét számos rendezvényén szerepeltek. Az ezekről szóló
beszámolókat az újság ünnepi oldalain, illetve az iskola honlapján
olvashatják. A fenti cikkek képgalériáit szintén a www.petofiaisk.hu
oldalon találhatják.

Újabb siker a néptánc tagozaton

ötletes koreográfiáért, jó témaválasztásért és színvonalas előadásmódjáért kapott különdíjat, egy
szép kerámia tányért.
A neves zsűri később a koreográfusoknak tartott megbeszélésen
részletesebb szakmai értékelést is
adott, melyben egyedülállónak nevezték a tánccsoport énektudását,
tiszta intonálását, szép artikulációját, egységes, erőteljes hangzását.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy bár első alkalommal vettünk részt ilyen megmérettetésen, a zsűri egyértelmű véleménye
alapján a csoport még magasabb
szintekre juthat el ezzel a kitartó,
színvonalas munkával.
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Tündérkert Óvoda
Óvoda
bál

Március 12-én került megrendezésre a már hagyományos
tavaszváró óvodabálunk. Az
idei évben is nagy izgalommal
készült felnőtt és gyermek erre
a rendezvényre. A pénteki dekorálás a báli terem elrendezése mindig fontos feladatot
jelent óvodánk kollektívájának
és a szülői munkaközösségnek.
A báli műsorban felléptek óvodánk középső és nagycsoportos gyermektáncosai valamint
az iskola alsós táncosai. A
csodálatos táncokat vastapssal köszönték meg a vendégek, amelynek felkészítéséért
Gremsperger Mónikának és
Csonka Emesének jár a köszönet.
A vacsora elfogyasztása
után elkezdődhetett a tánc, a
mulatozás a Turi zenekar kíséretével. A hajnalig tartó szórakozást a tombola sorsolás rengeteg nyereményének kiosztása szakította csak félbe. Az idei
évben szerényebb létszámmal,
de nagyon jó hangulatban sikerét a bál megrendezése.
A jótékonysági bál bevétele, a hozzájárulások, a rengeteg tombola felajánlás óvodás
gyermekeink mindennapi életét fogja segíteni, hiszen ebből
a bevételből a kerti játékokat
szeretnénk bővíteni, valamint
a gyermeknapi programokat az
ünnepek ajándékozásait finanszírozni.
A bál megrendezésében,
szervezésében nagyon sokan
dolgoztak. Nagyon köszönjük
mindenkinek a segítségét és a
támogatását.
A cikket összeállította:
Bálint Györgyné
Klárné Huszta Renáta

Víz világnapja

A víz világnapjáról már jó néhány éve megemlékezünk. Ezen a
héten minden csoport változatos tevékenységekkel gazdagította
a gyermekek ismereteit. A Napsugár csoport kirándulni ment
Dunaújvárosba a Duna-partra, a Szivárvány csoport Budapestre
a Tropicariumba. Számtalan kísérletet végeztünk, a faliújságok
szebbnél szebb munkákkal teltek meg a vízi világgal kapcsolatban. Kiemelten foglalkoztunk a víz fontosságával, a takarékoskodással. Az édes víz kincs! Vigyázni kell rá!

Továbbképzés

Iskolanyitogató

Ebben a hónapban ismét
két kolléganőnk vett részt továbbképzésen Dunaújvárosban. „Alternatív zenei játékok”
valamint „Fejlesztés a mese
erejével” témákban bővítették
ismereteiket.

Óvodánk nagycsoportosai számára iskolanyitogató
program indult 5 héten keresztül minden hétfő délután
az elsős tanító nénik szervezésével, Horváth Lászlónéval,
Sivák Zitával és Nyuliné Bauer
Szilviával. Megismerkedtek az
iskola épületével, tantermeivel,
tornatermével és játékos foglalkozásokon vettek részt. A
leendő elsős tanító nénik is
meglátogatták a két nagycsoportot itt az óvodában, hogy
kölcsönösen
megismerjék
egymást. Örömmel fogadták
őket a gyerekek, így nagyobb
bizalommal várják az iskolát.

Papírgyűjtés

A papírgyűjtési akciónk
az idén is sikeresen zárult le.
Két hatalmas konténer papír
gyűlt össze, melynek bevételét
játékvásárlásra fordítjuk. Köszönetet mondunk minden
szülőnek és a falu lakosainak
a segítségért.

Bábszínház

Március 31-én óvodánk és
tagóvodáink gyermekei bábszínházi előadáson vettek részt.
A Mosó Masa mosodája című
mesét néztük meg. Az előadás
színvonala némi kívánni valót
hagyott maga után. Reméljük
az elkövetkezendő meséket
gyermek közelibb előadásmódban láthatjuk.

Delikát 8!
Kérünk mindenkit, hogy juttassák el óvodánkba a Delikát8
vonalkódját, ezzel is növelve
nyerési esélyünket. Köszönjük
az eddig beküldött kódokat, de
még több kódra lenne szükségünk a nyeréshez, mert a falu
létszámát veszik alapul a kilókhoz.

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy 2011. május 3-6-ig
8-16-ig óvodai beíratás lesz
a Tündérkert Óvodában.
Azokat a gyermekeket lehet
beíratni, akik a 2011-2012es tanévben betöltik 3. életévüket. Kötelező beíratni
azokat a gyermekeket, akik
a tanév folyamán betöltik az
5. életévüket!
Beíratáshoz szükséges
okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
a gyermek lakcím igazoló
kártyája, a gyermek TAJ
kártyája, a szülő személyi és
lakcím kártyája.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Vendégek
az óvodában
A Felvidékről Kisújfalu
polgármestere és képviselői
ellátogattak Mezőfalvára és
óvodánkat is megtekintették.
Nagyon tetszett nekik a szép
nagy kertünk, tágas csoportszobáink. Örömmel beszélgettek a dolgozókkal és a sok
aprósággal. Érdeklődtek programjainkról, szokásainkról,
hagyományainkról. Reméljük
többszöri találkozással bővíthetjük kapcsolatainkat.

Életmód

Március - április hónapban
a fogorvosnő (Dr. Mallár Erzsébet) mind a 6 csoportban
ellenőrizte a gyerekek fogait.
Jó tanácsokkal látta el őket,
fogaik épségének megőrzése
érdekében. Beszélgettek a helyes fogmosásról, a rágás fontosságáról. Nagy hangsúlyt kapott a zöldségek, gyümölcsök
fogyasztásának fontossága, az
édességek mellőzése.
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Katolikus hírek

Húsvét

„Ez az a nap, melyet az Úr
szerzett nekünk, örvendezzünk s
vígadunk rajta!”
Húsvét éjszakájának szertartása
az egyházi év középpontja. Drámai kifejlődésben éli át a liturgia
Krisztus feltámadását, a világosság győzelmét a sötétség fölött, az
egyiptomi rabságból való szabadulást, lelkünk feltámadását. Ugyanakkor nem szakítja el a feltámadást
a kereszthaláltól. Egyúttal ünnepli
a keresztfán szerzett megváltást is.
Halál és feltámadás összefonódik
a megkeresztelésben. Ma éjszaka
meghalnak Krisztussal együtt, s
benne életre támadnak. Ez volt az
ősegyházban a keresztelés éjszakája. A keresztség kegyelme ma
megújul minden megkereszteltben,
s így ők is részesednek a húsvéti
kegyelemből.
Ez az a nap... Felértünk a győzelem hegyére, az élet győzött a
halál felett. Krisztus feltámadt a
halálból, ezzel igazolta istenségét,
tanítását, s hogy saját akaratából

tette le életét nagypénteken, és
hatalma van felvenni azt. Krisztus feltámadása magában hordja
valamennyiünk feltámadásának
ígéretét és zálogát. Ő nem önmagáért támadt fel, hanem azért,
hogy feltámadt szent emberségén keresztül reánk is kiárassza a
feltámadás erejét. Ezért a húsvét
a keresztény reménységnek, az
örökkévalóságba beletekintő bizakodásának ünnepe.
A húsvéti ujjongásoknak a
legmagasabb pontja a vasárnapi
nagymise. Minden, ami a szent
három nap alatt szóban, tettben,
előképben megjelent, az most
titokzatos valóság és jelenlét:
Krisztus, a mi húsvéti bárányunk
feláldoztatott, s mi most szent lakomában egyesülhetünk vele. Az
oltár ünnepi díszben fénylik és
felhangzik az Alleluja.
A feltámadás örömhírével
kívánok kegyelemteljes húsvéti
ünnepeket Mezőfalva lakóinak!
Valter Atya

NAGYHETI SZERTARTÁSOK
Virágvasárnap ( április 17.) 8 óra 30 perc: Barkaszentelés
és Ünnepi Szentmise Passióval
Nagycsütörtök (április 21.) 18 óra: Szentmise az Utolsó Vacsora
emlékére
Nagypéntek (április 22.) 17 óra 30 perc: Keresztúti ájtatosság.
18 óra: Jézus szenvedésének szertartása
Nagyszombat (április 23.) 10 és 17 óra között: Szentsír látogatás
a Piac téri kápolnánál
18 óra: Húsvéti szertartások és Feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap (április 24.) 8 óra 30 perc: Ünnepi Szentmise
RAVATALOZÓ
Április 30-án 10 órakor tartjuk a temetőben a ravatalozó most
elkészült előtetőzetének ünnepélyes megáldását.
Az egyházközség képviselőtestülete

Kedves Mezőfalvi Lakók!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
március 26-án feláldozták szombati napjukat és segítették templomunk és környéke megszépítésében. Reméljük mindenkinek
jól esett a tea és a zsíros kenyér „társaságában” eltöltött családias beszélgetés, mely idő alatt egy kicsit meg is pihenhettünk.
Nagy örömükre, délutánra a templom és környéke készen állt
az ünnepre.
Köszönjük a segítséget!
Mezőfalvi Nagyközség Egyházi képviselőtestülete

Szobafestést, mázolást,
tapétázást,
gipszkartonozást,
laminált parketta
lerakást vállalunk.
Megbízható, minőségi munka!
Ugyanitt párátlanító készülék is bérelhető.

László József
06-30-235-7651

Szakdolgozatkötés
Telefon:
30/342-1156, 20/774-9076
Kérjük, segítsenek!
Kérjük tisztelettel, hogy adója 1%-át ajánlja fel alapítványunk részére.
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány adószáma:
19097477-1-07
Eddigi támogatásukat nagy tisztelettel köszönjük. Őszintén bízunk abban,
hogy továbbra is fontosnak tartják céljainkat, gyermekeink jövőjét!
az alapítvány kuratóriuma



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minazoknak,
akik drága párom, fiam, édesapánk és nagyapánk

KUTI KÁROLY

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút virágot helyeztek,
mély gyászunkban fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Feth Jánosnak és Fethné Editnek
a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket mondunk mindazoknak, akik

BALOGH ERVIN

Temetésén részt vettek,sírjára koszorút,
helyeztek,mély fájdalmunkban osztoztak.

virágot

Köszönetünket fejezzük ki Fethné Editnek és férjének a
temetés lebonyolításában.
Gyászoló család
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Ebek veszettség
elleni oltása

Értesítem a tisztelt ebtulajdonosokat, hogy 2011-ben az
ebek kötelező veszettség elleni oltása az alábbi helyszíneken
és időpontokban lesz:
Május 9. Hétfő

	  8-12, 14-18 óra Főtér (Bableves
vendéglő és a játszótér közötti
területen).
Május 10. kedd	  8-12, 14-18 óra Főtér.
Május 11. szerda
10-11 óra Ménesmajor.
14-16 óra Selyemmajor.
17 órától Sismánd.
Pótlás:
Május 24. kedd	  8-10, 14-18 óra Főtér.
Május 25. szerda
14-15 óra Szőlőhegy.
A 164/2008/XII.20./ FVM rendeletnek megfelelően
minden három hónapnál idősebb ebet kötelezően be kell
oltatni veszettség ellen. Az oltást az új, egyedi sorszámozással megjelölt könyvel lehet igazolni. A kötelező könyvcsere
Mezőfalván a tavalyi évben megvolt, így csak a még nem
oltott ebek kapnak új könyvet. Az oltás díja: 3200 Ft.; amely
tartalmazza az áfát, valamint 10 kg-ig a féregtelenítést. A
kutya oltása megoldható tartózkodási helyén is, a kiszállítási
díj 1000 Ft. Amennyiben oltatlan kutya harap meg valakit, annak tulajdonosa nagy összegű bírságra számíthat. A
kutya körülményeinek megváltoztatását (elhullás, elvesztés,
gazdacsere, stb.) kérem az alábbi telefonszámon bejelenteni:
06-30-9697-940
Dr. Juhász Miklós
állatorvos

Lovak kötelező
vérvizsgálata
A lovak három évenként
kötelező vérvizsgálata fertőző
kevésvérűségre és takonykórra
ismét esedékes.
Vérvizsgálat alá kell vonni
minden 6 hónapnál idősebb
lovat, melynek vérvizsgálati
eredménye nincs, vagy egy
évnél régebbi.
A vérvizsgálat helyszínén
a tulajdonjogot és a ló adatait hitelt érdemlően igazolni
kell.
A vizsgálat költségei a tulajdonost terhelik. A vérvétel
díja lovanként 2.000 Ft, amely
a vért vevő állatorvosnak fizetendő, + a vizsgálati költség,

amelyet az Állategészségügyi
Intézet laboratóriuma kiszámláz.
A vizsgálat alól elvont lovakra forgalmi korlátozás rendelhető el, tulajdonosa ellen
szabálysértési eljárás indulhat.
A lovak összevezetése Mezőfalván:
Május 3-án, kedden 8-10.
óráig lesz a Főtéren (az eboltás helyén a Bableves vendéglő
mögött).
A vérvétel a lovak tartási
helyén is megoldható (kiszállítási díj ellenében).
Dr. Juhász Miklós
állatorvos

HIRDETMÉNY

A falugazdász értesíti a mezőgazdasági termelőket, hogy
az április tizenegyedikével
kezdődő héttől megkezdődött
a 2011. évi területalapú igénylések elektronikus beadása. Az
igénylést május 15-ig lehet
szankciómentesen benyújtani.
(A május 16. és június 9.
között beaérkezett támogatási igénylésekből az MVH
naponta növekvő összeget
levon, a június 10-től beadott
igényléseket késedelem miatt
elutasítja.)

A beadás hasonlóan az
előző évekhez a dunaújvárosi
irodában történik, munkanapokon 8 és 16 óra között
(pénteken 8 és 12 óra között.)
Időpontegyeztetés miatt
az alábbi telefonszámokon
vagyok elérhető:
25/500-161, 70/4362466
Soós Barna
falugazdász
(A fent nevezett dunaújvárosi időpontok alatt az ügyfélfogadás a községben szünetel.)

Vörös Lászlónét 65. születésnapján
sok szeretettel köszönti népes családjának
apraja és nagyja.

GYÓGY-FRISSÍTŐ MASSZÁZS
– Talpmasszázs
– Váll-, hátmasszázs
– Egésztestes masszázs
Várom Kedves Vendégeimet!
Bejelentkezés telefonon:

25/242-549, 06-30-236-1723

Deák Jánosné
gyógymasszőr

Adósságrendezés anyagi gondokkal
küszködő ügyfelek részére!
– ha már nehezen tudja fizetni hiteleit,
– ha már nem tudja fizetni hiteleit,
– ha már felmondták hitelét vagy,
– végrehajtói folyamatba került ügylete,
Kérem hívjon, segítsünk anyagi gondjai megoldásában.

Időpont egyeztetés: hétfőtől péntekig
Tel.: 06-30-374-4251

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736
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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

Figyelem!
Mezőfalva központjában 50 m -es üzlethelyiség eladó!
Irányár: 2.000.000 Ft
Tel: 30 224 3367
WWWWWW
2

Élőzene minden pénteken este
a Zöldfa Étteremben!
WWWWWW

Előnevelt
kacsa,
fehér húspulyka,
egyhetes liba
megrendelhető!

Hot-dog, hamburger, pizza, melegszendvics
kapható a Zöldfa Éttremben!
WWWWWW

Mezőfalva központjában 120 m2 -es üzlethelyiség eladó!
Tel: 30 224 3367
WWWWWW
Dunaföldváron egyszobás lakás áron alul eladó!
Irányár: 3,6 millió Forint
Tel: 30 224 3367

Central Soya Takarmánybolt
Mezőfalva, Dózsa Gy. u. 6.
Sudárné Anikó, 06-25-243-078

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. április 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002

