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Művelődési házként emlegetjük, ám – ahogyan a pályázati támogatásban is szerepel
– Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret avattunk március
9-én. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a településen élők közül
sokan elfogadták a meghívást,
amely nemcsak a jeles eseménynek, hanem a nőnapnak is
szót. A hölgyeket is ünnepeltük
ezen az estén, illetve a Bartók
művészeinek meglepetés műsorával köszöntöttük őket. Túlzás
nélkül mondhatjuk azt is: hölgyünneppel avattuk művelődési
házunkat.
L. Simon László ország
gyűlési képviselővel közösen
fogadtuk a résztvevőket az
épület bejáratánál. Köszöntőmben utaltam arra, hogy
2007-ben elnyertük az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címet, amelynek
birtokában pályázhattunk a
művelődési ház felújítására. A
pályázati támogatásban nemcsak az épület modernizálása,
bővítése szerepelt, hanem esz-

Óvodabáloztunk

Hagyományainkhoz híven március hónapban tartottuk a szülői
munkaközösséggel közösen szervezet „Tavaszváró" óvoda bálunkat (részletek a 9. oldalon)

közfejlesztés is, amelynek köszönhetően számítógépekkel,
televízióval és még sok más

lunk. Mint mondta, avatni jár
Mezőfalvára, hiszen itt volt a
Dréta-szobor és az Egészség-

technikai eszközzel gyarapodott az intézmény.
L. Simon László örömét fejezte ki, hogy újra itt lehet ná-

ház ünnepélyes átadásakor is,
majd hangsúlyozta: a templom
lesz a következő.
(Folytatás a 12. oldalon.)

Fotó: H. L.

Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire
emlékeztünk március 14-én, a művelődési házban. Az ünnepség
után fáklyával a kézben vonultunk az iskolához, ahol megkoszorúztuk a Petőfi emlékfalat (Fotó Horváth László, mezőhir.info)
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JÓZSEF NÁDOR HÉT
PROGRAMJAI
2012. április 16 - 21.
Április 16. hétfő: KULTURÁLIS DÉLUTÁN
15.30 óra:
17.00 óra:

Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
Zenés, táncos est a Művelődési Házban
Fellépnek: óvodások, nyugdíjasok, nagycsaládosok, iskola énekkara,
művészetoktatás tanulói, néptáncosok

Április 17. kedd: ALAPÍTÓK NAPJA
16.00 óra:

József nádor-szobor megkoszorúzása
Dréta Antal-szobor megkoszorúzása
József nádor-szobor talapzatának felavatása

17.00 óra:

Művelődési Ház névadó ünnepsége

Április 18. szerda: SPORT- ÉS IFJÚSÁGI NAP
15.00-17.00 óra:

Asztalitenisz az iskolában ( József nádor-kupa)

17.00 óra:

Gála futballmeccs – kupa negyeddöntő a sportpályán: Mezőfalva-Mór mérkőzés

16.00 óra:

Ki mit tud községünk történetéről? - helytörténeti vetélkedő a Művelődési Házban

Április 19. csütörtök: NÉPZENEI NAP
15.00-19.00 óra:

Megyei Néptánctalálkozó az iskolában

Április 20. péntek: NÉMET NEMZETISÉGI NAP
16.00 órától:

Nemzetiségi programok a Művelődési Házban

Április 21. szombat: SPORTBÁL
19.00 órától:
Sportbál a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében

Az én falum - Mezôfalva
Durván megemelkedett!

Talajterhelési díj
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012 év elején több az előző év
utolsó napjaiban elfogadott törvény, illetve más jogszabályváltozás lépett életbe. Az újonnan
bevezetett jogszabályok közül
több közvetlenül érinti a lakosságot is - amennyiben - befizetési kötelezettséget írnak elő, vagy
súlyosbítanak.
Jelentős mértékben megnőtt
a talajterhelési díj alapösszege
120.-Ft-ról 1200.-Ft-ra és ehhez
jön az érzékeny vízbázis miatti
1,5-ös szorzó, így 1800 Ft talajterhelési díjat kell fizetni annak,
aki az ingatlanja előtt kiépített
csatornarendszerre nem csatlakozik rá. Az díj számításának alapja
az elfogyasztott ivóvíz mennyisége, csökkentve a jogszabály szerint
„locsoló víz mennységével”. A díj
önbevallás alapján kerül kivetésre
és adók módjára behajtható.
Fontos változás, hogy a Hulladékgazdálkodási tv. változása
kapcsán egyszerűsödött, bizonyos személyes adatok kezelésének lehetősége és így mód nyílik
a felhasznált ivóvíz mennyiségének és az elszállított szippantott
szennyvíz mennyiségének összehasonlítására.
Ez lehetőséget biztosít a jövőben arra, hogy az egyes csatorna
közművel nem rendelkező ingatlan tulajdonos a vízfogyasztással
arányosan keletkezett szennyvíz
mennyiség elhelyezéséről milyen formában gondoskodott.
Amennyiben nem tudja az ingatlan használója igazolni, hogy
a szennyvizet a kijelölt szippantónak adta át, úgy a jegyzőnek
eljárást kell indítania környezetszennyezési bírság kiszabása
miatt a környezetvédelmi hatóságnál.
Mezőfalván 2004. óta a
szennyvízszippantást kötelező
közszolgáltatásként Bognár József látja el és csak ő jogosult a
szenny
vizet az ártalmatlanító
helyre elszállítani.
Kérem, szolgáltatását feltétlenül vegyék igénybe, hogy a hatósági eljárás elkerülhető legyen.
Dr. Woth László
címzetes főjegyző
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Osztálylétszám-gondok
A képviselőtestület február
végi ülésén a 2012. évi költségvetés meghatározása nagyon
komoly feladat volt. A törvényi
változások jelentős többletmunkát eredményeztek, a mérleget
intézményenként kellett ös�szeállítani, így az eddigi egy
helyett nyolc készült el. Az intézményfenntartó társulás miatt
Hantossal és Daruszentmiklóssal együttesen kell elfogadni a
költségvetésünket.
Nem közösen döntöttünk,
hanem minden képviselőtestület maga hozta meg a döntését. Daruszentmiklóson ez már
megtörtént. Hantoson viszont
kisebb bonyodalmat okoztak a
törvénymódosításból eredő új
tanulói létszám számítási módok: az úgynevezett BTMN-es
tanulók, akik létszámilag eddig
kettőnek számítottak, szeptember 1-től egynek számítanak. Ez
az osztálylétszámokban komoly
problémákat okoz Hantoson. Az
induló osztálylétszámnak a 17,25
főt el kell érnie átlagban, akkor
jár rá a normatíva. Hantoson viszont az egyik osztályba csak hat,

a másikba pedig hét diák jár, ami
nagyon kevés. Felmerült, hogy az
ötödik-hatodik osztály kerüljön
át Mezőfalvára, az iskolabusszal
járjanak át hozzánk. Ezt a lépést
indokolta az is, hogy az ottani intézményvezető nyugdíjba
megy, és a felső tagozatban felszabaduló pedagógusok további
foglalkoztatását is biztosíthattuk
volna a mi iskolánkban. Voltunk
Hantoson, tárgyaltunk a képviselőtestülettel, jártunk szülői értekezleten, amelyen a diákok szülei is a Mezőfalvára járás mellett
tették le a voksukat. A képviselőtestületük viszont még mindig
nem döntött, annak ellenére sem,
hogy ez nem a mi érdekeinket
szolgálja, hanem a hantosiakét.
A társulás létrehozásával
Mezőfalva megmentette ezeket a kis iskolákat a bezárástól.
Most a következő álláspontot
képviseltük a tárgyalások során:
ma még ők döntenek arról, hova
járjanak a iskolába a gyerekeik,
ám ha ezt nem teszik meg, jövőre már – a törvényi változások
miatt – a kormányhivatal kezébe
kerül a sorsuk.

Művelődési ház – névadó
Döntött a képviselőtestület a művelődési ház elnevezéséről. A polgármester azt javasolta, hogy ne országos nagyjaink
nevét viselje az épület, akiknek tettei elévülhetetlenek, mezőfalvi kötődésük viszont nincs. Inkább helyi személyiséget
válasszunk. Hosszas keresgélés után Kiss Kálmán mellett
döntöttünk, aki iskolaigazgató volt Mezőfalván. Ezüst koszorús nóta szerző volt, ő maga, felesége, valamint fiai és
unokája is a kultúrát tovább vivő ember.
A Kiss Kálmán Művelődési Ház ünnepélyes névadója a
József nádor héten, április 17-én lesz.

Csatorna: Két közbeszerzést már lezártunk
Csatorna szempontjából
az idei év nagyon jelentős.
Sikerült kiválasztanunk közbeszerzési eljárás keretében
a PR-, valamint a projekt
menedzsment szervezetet. A
PR-feladatokat az M8 Duna-híd Kft. nyerte, a projekt
menedzsmenti tevékenységgel
pedig a budapesti Perfektum
Projekt Kft. nyerte el, az ő
ajánlatuk volt a legjobb, és ők
adták a legkedvezőbb árat is. A

szerződéskötésre március 6-án
került sor.
A kivitelezésről: unják már
olvasóink, hogy minden lapszámban arról írunk, hogy a
minőségbiztosítás van folyamatban. Sajnos ez van.
Köszönöm a lakók pozitív
hozzáállását a vízi közműtársulati befizetések kapcsán.
Gyűlik a pénz, ami nagyon
fontos a beruházás finanszírozhatósága szempontjából.

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

Márok Csaba
polgármester

Költségvetés
A képviselőtestület elfogadta Mezőfalva 2012. évi
költségvetését. Nagyon spórolós, takarékos kiadási oldalt állítottunk össze. Fontos
elmondani: a lehetőségeink
jelentős mértékben kezdenek
korlátozódni. Fejlesztések terén a folyamatban lévő pályázati támogatossal kapcsolatos
teljes pénzügyi elszámolást le
kell zárnunk idén. Pályázatot
adtunk be a település északkeleti részének belvízelvezetésére, valamint ebben az
évben előttünk van a csatorna.
Ezekkel számoltunk a költségvetésben. Módosításként kell
megemlíteni, hogy az óvodai
konyha szervezetileg és költségvetésileg az önkormányzat
családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatához került, mert ezen
a helyen van úgynevezett áfaköteles tevékenység.
Nem mondtunk le az óvodai tornaszoba tervekről, ám
ezzel kapcsolatban sajnos nem
jelent meg pályázat. Előttünk
álló feladat a templom épülete, annak omladozó vakolata.
Bízunk abban, hogy pályázati
támogatásból ez meg tudjuk
valósítani legkésőbb jövőre.
Az önkormányzati oldalt
összeállította:
Márok Csaba
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Tündérkert Óvoda
Fogorvosi látogatás
Február 22-én megkezdődött a fogorvosi vizsgálat.
Elsőként a Pillangó csoportba
látogatott el dr. Mallár Erzsébet fogorvosnő. Beszélgetett
a gyermekekkel a fogápolás
módjáról, a helyes táplálkozásról, a rágás fontosságáról, majd
ezt követte a fogak ellenőrzése.
Folyamatosan fog jönni majd a
többi csoportba is, és ellenőrzi
a gyermekek fogait.

Fényképezés
Március 1-jén óvodánkban fényképezkedés folyt a
két nagycsoportban, és a két
középső csoportban. A szülők
előre jelezhették igényeiket
egyéni és csoportképekről. A
fényképezés az egész délelőttöt kitöltötte mire a különböző beállítású képek elkészültek.
Reméljük szép képek készültek!

Továbbképzés
Március 7-én Kovácsné
Huber Zita és Huszta Renáta
kolléganőnk Mórra utazott,
hogy
elsősegélynyújtásban
továbbképezzék
magukat.
A képzés címe: ,,Segítség a
bajban” volt. Sok hasznos, új
információval lettek gazdagabbak. Megismerhették az
újraélesztés helyes technikáját,
beszéltek a lázgörcsről, Croup
-sindromáról, sérülések ellátásáról, kötözésről. Megtanulták,
hogy az állapotfelmérés után
nagyon fontos, hogy gyorsan
a megfelelő segítséget hívják.
Tudásukat a mindennapokban
is hasznosíthatjuk. Reméljük,
nem sűrűn lesz rá szükség.
Az itt tanultakat,az információkat a kollégáknak is átadják egy nevelési értekezlet
keretén belül.

Nyugdíjas búcsúztató
A gyermekek életében legfontosabb a szeretetteljes légkör, a biztonság, a felnőtt közelsége,
a figyelő szemek, a simogatás, egy kedves szó, a
törődés, amit a szülő mellett az óvodában az óvó
nénitől kap meg a gyermek. Amikor ezt a pályát
választja valaki, elsősorban a gyermekek iránti
szeretete vezérli ide. Így került erre a pályára
40 évvel ezelőtt Korompai Tamásné kolléganőnk, akit most köszöntöttünk nyugdíjba vonulása alkalmából. A Katica csoport gyermekei,
dolgozói, a szülők február 29-én, utolsó munkanapján búcsúztatták. A jelenlegi és egykori
óvodások virággal, jókívánságokkal köszöntek
el óvó nénijüktől. Megható pillanatok voltak
gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Az ember életében amikor lezárul egy korszak, másodpercek alatt felidéződik az elmúlt
40 év.
Ezt a visszatekintést a kollektíva szervezésével próbáltuk felidézni Zsuzsa óvó néninek a
nyugdíjas búcsúztatóján, március 12-én.
Az ünnepség Márok Csaba polgármester úr
nőnapi köszöntésével kezdődött, ezután óvodavezetőnk és a kollektíva köszöntötte Zsuzsa

óvó nénit, az óvodában eltöltött 40 évét. Kívánunk neki nagyon boldog, nyugalmas nyugdíjas
éveket!

Szülői értekezlet
a nagycsoportokban
Február 27-én a nagycsoportos gyermekek szüleinek
rendkívüli szülői értekezletet
szerveztünk. Jelen volt az iskola részéről Jaksics Erzsébet
igazgatónő, Horváthné Gubicza Gabriella, Nyulasiné
Lakos Angéla, Nyuliné Bauer Szilvia, Hajas Györgyné,
Baricza Zsuzsanna, Nagyné
Garai Olga.
A szülők itt tudhatták meg,
hogy Nagyné Garai Olga és
Baricza Zsuzsanna lesznek
Az óvodai oldalakat
összeállította:
Kiss Annamária

2012/2013-as tanév elsős tanítói. Tájékoztatást kaptak a
szülők az új lehetőségről: választhatnak az iskolaotthon az
angol és a német nyelvű osztályok között.
Igényeiket megadott táblázatba jelölhették be. A
megváltozott diákigazolvány
igénylésről és a beíratásról
is kaphattak információkat.
Megtudhatták, hogy az idén
is részt vehetnek a gyermekek
,,Iskolanyitogató" programon,
és ezek pontos időpontjairól
is itt tájékoztatták a szülőket
a tanító nénik. A következő
szülői értekezletre májusban
kerül sor az iskolában.

Könyvtárlátogatás
Március 8-án a Pillangó
csoportosok könyvtárlátogatáson vettek részt. Óvodánk
fontosnak tartja, hogy kapcsolatot alakítson ki, ápoljon
a falu más intézményeivel.
Arra törekszünk, hogy a gyermekekkel megismertessük ,
megszerettessük a könyveket,
valamint helyes használatukra
is igyekszünk őket nevelni.
Horváth István könyvtáros
elszavalta a gyermekeknek a
Nemzeti dalt, majd bemutatta
a könyvtár épületét, termeit.
A gyermekek az olvasóteremben könyveket lapozgathattak,
megtudhatták a kölcsönzés
rendjét. Az óvodások érdeklődve figyeltek. Reméljük sok
rendszeres könyvtárlátogató
lesz közülük.
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Óvodások Farsangi bálja
Február az utolsó téli hónap,
de nem éppen az ,,unalom” a
legmegfelelőbb jelző rá. Szinte
minden napja jósló nap, vagy
egy népi hiedelem, hagyomány
kapcsolódik hozzá. Ezek
a következő évszakkaltavasszal- vagy akár az
egész évvel kapcsolatosak. Óvodai életünket
ezek köré a napok köré,
hagyományok köré szervezzük.
Február eleje a tél
jegyeit abszolút magára
öltötte: hófehér bundába öltözött Mezőfalva.
A hó elolvadt, s elkezdődött a tavaszra készülődés: Farsangi mulatság
és Kiszeégetés formájában.
A gyermekek óvodai
farsangi bálját február
17-én tartottuk meg.
A csoportszobákat farsangi díszbe öltöztettük

erre a napra . Minden csoportban lázas készülődés folyt: a
gyermekek farsangi énekeket,
verseket, mondókákat tanultak, jelmezeket próbálgattak.

Titkosak voltak a jelmezek,
így nagy izgalommal várták
már társaikat.
Számtalan
jobbnál-jobb jelmezt csodálhattunk meg a gyermeke-

ken. Volt a jelmezesek között
mókus, tigris, varázsló, sok
hercegnő, katona… felsorolni
sem lehet. Néhány óvó néni
is jelmezbe bújt a gyermekek
nagy örömére. Tízórai előtt a
szülők számára is nyitva álltak az ajtók, fényképeket készíthettek és megcsodálhatták
gyermekeiket. Sőt a Napsugár
csoportban ügyességi játékokon
vehettek részt a szülők - gyermekeikkel közösen. A Szivárvány csoportban pedig tízórai
után ügyeskedhettek a szülők.
Jó hangulatban indult a reggel.
Egész délelőtt vidám mulatozás, tánc, evés, ivás folyt a
csoportokban. Rágcsálnivalókat, gyümölcsöket hoztak
a szülők temérdek mennyiségben.
A nap csúcspontja a konyhás nénik által elkészített fánk
volt. Köszönjük nekik! Mindenki ajándékkal és rengeteg
élménnyel térhetet haza..

Kiszéztünk – elűztük a telet
,,Jer, jer kikelet
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget
dideregtünk eleget!"
A farsangi mulatságot
követő héten télűző hagyományra készültek az óvodá-

sok, mégpedig a kiszézésre.
Miután elolvadt a hó, a Néphagyományőrző csoport elkészítette szalmából a kiszebábot, amit színes szalagokkal
díszítettek fel. Február 24-én
(péntek) az óvoda aprajanagyja levonult a nagykertbe,

és körbeállta a felállított, telet
jelképező bábot. Erre az eseményre meghívtuk az iskola
kis elsőseit, valamint jelen volt
Márok Csaba, községünk polgármestere is.
Közösen
megbeszéltük
miért is égetjük el a bábot,

mit is jelképez. A csoportok,
és az iskolások is elmondták
tavaszváró, kiszeégetős verseiket, énekeiket. A szalmabábu
meggyújtása után a gyermekek
különböző csörgők, zörgők,
konzerves dobozok segítségével zajt csaptak- így elősegítve
a tél elűzését.
A báb feje nem égett el teljesen, s ebből máris következtethettünk arra, hogy a tavasz
bizony még várat magára egy
kicsit.
Ezt az alkalmat is megragadtuk, hogy kis barátainkról,
a madarakról gondoskodjunk.
Az előzőleg még télűző zörgőként használt dobozokból
finom madárcsemege került a
madáretetőkbe.
A gyermekek különböző technikákkal elkészített
kiszebábokat, csörgőket vihettek haza, és egy újabb
nagyszerű élménnyel gazdagodtak.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A Petőfi-hét
eseményei
Hosszú évek óta hagyomány iskolánkban, hogy névadónk
emléke előtt a Petőfi-hét elnevezésű rendezvénysorozattal tisztelgünk. Ennek keretében számtalan területi és helyi vetélkedőt
szerveznek pedagógusaink. Március első két hetében versenylázban ég az egész iskola, hiszen ekkor nem múlhat el nap valamiféle
megmérettetés nélkül.
Az alsó tagozatosok sport-, ének-, táncversenyen, és versmondó versenyeken vehettek részt. A felsősök hat különféle
megmérettetés közül választhattak, a játékos logikai versenytől
a szaktárgyi tudást igénylő vetélkedőn át a mindig népszerű
labdarúgó rangadókig. A nagy sikerű, rendkívül sok gyermeket
megmozgató, színvonalas programsorozat eseményei, képei és
az itt született eredmények megtekinthetőek iskolánk honlapján.
A jól megérdemelt jutalmaikat ünnepélyes keretek között, 2012.
március 14-én vehetik át legjobb diákjaink.

HÍREI

Az iskolában tanulóink osztályszinten ünnepelték a farsangot.
Ötletes jelmezekkel és izgalmas játékokkal készültek e vidám
eseményre

Ismét Betűzgető anyanyelvi verseny Mezőfalván
Február 21-én tartják az
anyanyelv nemzetközi napját. Banglades javaslatára az
ENSZ (UNESCO) 1999-ben
nemzetközi anyanyelvi nappá
nyilvánította e napot. 2000ben ünnepelték először.
Anyanyelvnek azt a nyelvet
vagy nyelveket nevezzük, amelyet az ember gyermekkorában
a szüleitől vagy a környezetétől

megtanul, és azt a mindennapi
élete során természetes módon,
külön fordítás nélkül képes
használni, illetve gondolatait
ezen a nyelven képes a legkönnyebben kifejezni. Gyakran
mondják azt is, hogy anyanyelv
az, melyen az adott személy saját gondolatait megfogalmazza.
Iskolánk az elmúlt évekhez
hasonlóan az idei tanévben is

megrendezte - az Anyanyelv
nemzetközi napjához kapcsolódóan - BETŰZGETŐ
területi anyanyelvi versenyét.
Meghívásunkra 13 környező
településről, 63 fő 2-3-4. osztályos tanuló érkezett. A gyerekek írásban és szóban adtak
számot a magyar nyelv ismeretéről. A következő eredmények
születtek:

2. osztály
I. Stingli József - Dunaföldvár
II. Répási Nóra - Nagylók
III. Garbacz Bendegúz Mezőfalva
3. osztály
I. Hajnal Marcell - Mezőfalva
II. Hamburger Nikander Sárosd
III. Szőcsényi Enikő - Dunaújváros, Vasvári Ált. Isk.
4. osztály
I. Bertalan Domonkos Dunaföldvár
II. Török Enikő - Pusztaszabolcs
III. Jézsó Vivien - Mezőfalva.
Köszönetünket fejezzük ki
iskolánk vezetőségének a színvonalas megrendezés lehetőségéért, a tanító kollégáknak a
verseny lebonyolításában nyújtott segítségükért, a felkészítő
tanítóknak és a gyerekeknek a
lelkes részvételükért és munkájukért.
Szabóné Kovács Erika
és Balláné Spitz Mariann
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Újabb sikeres pályázat

A nyári szünidő végén iskolánk vezetése pályázatírással
töltötte napjait.
A Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében
kiírt pályázat célja a referencia-intézmények
országos
hálózatának kialakítása és
felkészítése, melyben közel 4
millió forintra pályázhatott
intézményünk.
A felkészülés során elkészítettük intézményi fejlesztési
tervünket, melyben a szolgáltatói szerep ellátásához szükséges
képzéseket, feladatokat részleteztük. A pályázat előfeltétele
volt, hogy jó gyakorlatokat
dolgozzunk ki és ajánljunk fel
a később hozzánk látogató és
módszereinket átvenni kívánó
intézményeknek, kollégáknak.
2012. március 9-én kaptuk
a jó hírt, hogy pályázatunkat
a bíráló bizottság támogatásra

méltónak ítélte. A nyertes pályázatnak köszönhetően tantestületünk infokommunikációs kompetenciákat fejlesztő
továbbképzés keretében ismerkedhet meg többek között
a tanulói laptop programmal,
tovább bővíthetjük ismereteinket az interaktív tanagyagok
órai alkalmazásáról is.
A pályázat megvalósítási
ideje alatt vezető pedagógusaink felkészülnek a mentor
szerepre, továbbá arra, hogy
a felsőoktatási intézményekből hozzánk érkező hallgatók
megismerhessék magas színvonalú pedagógiai gyakorlatunkat is. A pályázat lehetőséget
biztosít a referencia-intézményi szolgáltatások nyújtásához
szükséges eszközök beszerzésére, továbbá egy tárgyalásra
és oktatásra alkalmas terem
berendezésére is.

A mezőfalvi csapatok nagyon szépen szerepeltek a megmérettetésen

Területi német nyelvi
verseny iskolánkban
Február utolsó hetében
iskolánkban délutánonként
is igen nagy volt a nyüzsgés,
mert szinte minden napra
jutott valamilyen tanulmányi
verseny. A kedd délután a német versenyé volt. 6 vidéki és 5
helyi csapat mérte össze tudását, szókincsét, kreativitását. A
vidéki (Dunaújváros: Szilágyi
E. Ált Isk., Dózsa Gy. Ált Isk.,
Nagyvenyim, Előszállás és
Daruszentmiklós) valamint a
helyi csapatok értékelése külön
történt, azonban a végén készí-

tettünk egy végső számvetést
is. A különböző nehézségű feladatok mérték a tanulók szókincsét, nyelvtani felkészültségét, hallás utáni szövegértését.
A játékos feladatok megoldása
igen jó hangulatban történt, a
vendégcsapatok széles mosol�lyal hagyták el iskolánkat. A
helyezések a következők:
Összesített eredmény:
1. Mezőfalva
2. Dózsa Gy. Ált. Iskola Dunaújváros
3. Mezőfalva

Területi verseny
angol nyelven
Idén második alkalommal
rendezte meg angol nyelvi
munkaközösségünk területi versenyét. 6-8. évfolyamig
vártuk 3 fős csapatok jelentkezését a saját és a környék
iskoláiból. A verseny meghirdetése után lázas készülődés
kezdődött.
Témánk a tavaszi ünnepekhez kapcsolódott: Valentin
nap, Szent Patrik nap, húsvét.
A felkészüléshez az internet
nyújtott segítséget. Végül szép
számban, 13 csapattal neveztek
a környékbeli iskolák. Érkeztek hozzánk Ercsiből, Szabadegyházáról, Nagylókról,
Adonyból, Nagyvenyimről és
Kulcsról is. Iskolánkat 2 hazai
csapat képviselte. Így összesen
45 tanulóval vágtunk neki az
izgalmas délutánnak. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a
verseny lebonyolítására a tornateremben került sor.
A feladatok összeállítását és
a vetélkedő lebonyolítását Siposné Takács Tünde és Sörös
Anikó tanárnő vállalta magára.

A zsűrizésben Nyuliné Bauer
Szilvia és Bordás Anita segítettek. Ezúton is köszönjük
Zsákovicsné Ági néni munkáját, a finom teát és a szendvicseket.
A több mint 2 órán át tartó,
jó hangulatú délutánon, a soksok izgalmas, mindenkit próbára tevő feladatok - kakukktojás, totó, rejtvény, igaz-hamis,
idézet felismerés, képeslaptervezés, titkosírás - 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. Kulcs
2. Szabadegyháza
3. Ercsi
Mindenki tisztességesen
küzdött és élményekkel gazdagon tért haza.
Köszönjük valamennyi angolt tanító kolléga felkészítő
munkáját! Bízunk benne, hogy
jövőre ismét találkozunk!

Ráckeresztúron, németül
Március 7-én területi német
nyelvi versenyen vettünk részt
Ráckeresztúron. Az 5. osztályos csapat – melynek tagjai

Bodás Dalma, Puskás Timea,
és Szalai Bálint – 2. helyezést
ért el. Felkészítő tanáruk: Molnárné Troppert Mária
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Iskolai beíratás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 20122013. tanévre a tanköteles korú gyerekek beíratása

2012. április 24-én és 25-én
(kedden és szerdán)
14 - 17 óráig lesz az iskola épületében

A beíratáshoz kérjük, hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek lakcímkártyáját
 a gyermek TAJ-kártyáját

János vitéz
– irodalmi vetélkedő
Petőfi Sándor: János vitéz
című elbeszélő költeménye az
egyik legnépszerűbb irodalmi
alkotás az általános iskolai
irodalmi tananyagban. Iskolánkban minden évben helyi
szintű vetélkedőt rendeztünk a
mű ismeretanyagából. Az idei
évben először kibővítettük a
versenyzők körét és meghirdettük a régió ötödikeseinek. Nagyvenyim, Előszállás,
Nagykarácsony, Perkáta, Rácalmás, Daruszentmiklós és
a mi iskolánk egy-egy csapata
jelentkezett a versenyre. A jó

hangulatú vetélkedőn Petőfi
életrajzát és a János vitézt is
ismernie kellett a gyermekeknek a sikeres szereplésért. A
három fős csapatok változatos
feladatokat kaptak, sokféle
módon csillogtatták tehetségüket. Mindvégig szoros volt
a küzdelem, hiszen a tanulók
nagyon jól ismerik Kukoricza
Jancsi kalandjait. A végeredmény:
I. Mezőfalva 5.a
		 osztályos csapata
II. Előszállás csapata
III. Daruszentmiklós csapata

A siker töretlen
Az Osztrák Intézet által kiírt országos német színjátszó
versenyen 2012. február 15-én
a mezőfalvi gyerekek immár 8.
alkalommal hoztál el az 1. díjat.
A 14 hetedikes és 9 nyolcadik
osztályos németes diák kitartó
munkája meghozta a várva várt
eredményt. Mi is négyszeres
győztes csapat vagyunk, mint
az elődeink. Már decemberben
megkezdtük a szöveges próbákat.
Hajas Erika néni kemény tempót
diktált, mivel a műsor mellett a
tananyaggal is haladnunk kellett.
Ebben az évben a „barátság” témában kaptunk az Osztrák Intézettől műveket, ebből kellett
egyet kiválasztani, dramatizálni
és 10 percben színpadra vinni.
Az Osztrák-Magyar Nagykövetség, az Osztrák Intézet, kettő
budapesti gimnáziumi tanárnő
képviseltette magát a zsűriben,
akik pontozták a szöveghűséget,
a kiejtést, a jelmezt, a színpadi
képet, az ötletességet.
A „Wirle-Wurle” történet
a zsűrit is elvarázsolta. Há-

rom különdíjat is elhoztunk
az első helyezés mellé: Kovács Mercédesz szép énekléséért, Nagy Veronika és
Czifra Anna szerepjátékáért
és jelmezéért lett díjazott. A
diákok nevében szeretném
megköszönni Hajas Erika
néninek, hogy sikerre vitte a
csapatot és ismét felejthetetlen élménynek lehettünk részesei, továbbá Angéla néninek az ének, Emese néninek
a tánc betanítását.
A győztes csapata: Nagy
Veronika, Czifra Anna, Simon
Noémi, Zsákovics Kevin, Márok Bence, Nagy Péter, Ozohánics Bernadett, Ozohánics
Mihály, Ozohánici Zsanett,
Wittmann Ákos, Kovács István, Vámosi Nikolett, Ossik
Mónika, Görög Petra, Ossik
Angéla, Németh Vanessza,
Nyegota Szabina, Kovács
Mercédesz, Fekete Balázs, Palkó Anna, Salgó Bence, Póck
Máté, Szántó Angéla
Czifra Anna, 7.a

Operalátogatás Budapesten
Március 2-án Budapesten
jártunk a Magyar Állami Operaházban. Puccini: Tosca című
operáját néztük meg.
Huszonnyolc gyereknek és
huszonöt felnőttnek volt nagyon szép élmény ez az este.
Korábban érkeztünk, így egy
órás sétát is tehettünk a nagyon szép, tavaszias időben az
operaház körül. Megnéztük az
éppen felújítás alatt álló Liszt

Ferenc Zeneakadémia épületét
és a Budapesti Operettszínház
előtt a hírességek csillagait. A
gyerekek élvezték a gyönyörű
esti belváros fényeit, kirakatait. Az opera zeneileg is kiváló
volt, a zenekart Héja Domokos vezényelte, s a címszerepet
éneklő Lukács Gyöngyi alakítása is nagyon nagy élményt
nyújtott.
Lajtos Imréné
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Mindennapi
„függőségeink”
címmel

DR. ZACHER GÁBOR

Tavaszváró
óvodabál
Hagyományainkhoz híven
március hónapban tartottuk a
szülői munkaközösséggel közösen szervezet "Tavaszváró"
óvoda bálunkat. A báli készülődés mindig nagy izgalommal
zajlik, a dekoráció tervezésétől,
a bál lebonyolításáig .A tavaszvárásnak megfelelően színes
anyagokkal, lufikkal, valamint
újonnan készített virágokkal
varázsoltuk tavaszi rétté a tornatermet. Itt szeretnénk megköszönni Horváthné Kovács
Margitkának, hogy megvarrta
ezt a rengeteg virágot a bálra.
A munka a péntek délutáni díszítéssel, teremrendezéssel
kezdődött, amiben a kollektíva
a szülőkkel közösen vett részt.
A felnőttek mellett a gyermekek is izgalommal készültek,
hiszen óvodánk gyermektáncosai, valamint az alsós táncosok a népi énekesek kíséretével
léptek fel. Igazán színvonalas
műsorban mutatták meg ma-

gukat a két intézmény gyermekei. Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak Csonka
Emesének, Nyulasiné Lakos
Angélának, Gremsperger Mónikának a munkáját.
A műsor után a MÉHecske
Kft. vezetője Deák Ferenc tett
egy felajánlást, hogy 500 ezer
forinttal támogatja óvodánkat,
újabb kerti játszótér kialakításával. Ezután elkezdődött a
vacsora, majd a hajnalig tartó
mulatozás. A jókedvet és a
táncot csak a tombola húzása szakította félbe. Rengeteg
felajánlást és támogatást kaptunk a szülőktől, a falu lakóitól, vállalkozóktól, cégektől,
intézményektől amit mindenkinek nagyon köszönünk,
hiszen ezzel is óvodásainkat,
az ő mindennapjaikat próbáljuk szebbé tenni. Köszönjük
a finom és kiadós vacsorát a
konyha dolgozóinak.
az óvoda kollektívája

toxikológus,
A Péterfy Sándor utcai Kórház főorvosa
tart előadást

2012. március 29-én,
15 órakor
a nagyvenyimi iskola
tornatermében
A belépő 300 Ft.
Minden érdeklődő szülőt
és felnőttet szeretettel várunk!

Megnyitottuk
a Nyugdíjas
Otthonunkat!
ÂÂ Segítségre van szüksége?
ÂÂ Társaságra vágyik?
ÂÂ Biztonságot szeretne?

Várjuk a kedves érdeklődőket
és leendő lakóinkat!
Cím: Mezőfalva, Kinizsi utca 20.
Érdeklődjön az alábbi telefonszámokon:

0630/4465-277
0670/5911-400
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HÚSVÉTI PROGRAMOK
A PIAC TÉREN
2012. április 7. Nagyszombat

9.00 órától: Kézműves foglalkozások a Csiga(játszó)
házzal
Tojásfestés különböző technikákkal, húsvéti díszek készítése, gyöngyfűzés stb.
9.00 –11.00: Lovaglás
9.30 –tól:

Táncház a Mezőfalvi Néptánccsoporttal

11 órától:

Áldás Együttes húsvéti hagyományőrző
műsora

10 órától:








Húsvéti versenyek
Nyuszi keresés a fűben
Locsolóvers mondó verseny
Tojásgurítás
Tojásfutás
Aszfaltrajzverseny
Húsvéti „Ki mit tud?” ünnepi totó

Állatsimogató (nyuszik, bárányok)
Furfangos népi játékok kipróbálása
Arcfestés
Húsvéti vásár
Kürtőskalács
A húsvéti Nyuszi látogatása a Piac térre

Mindenkit szeretettel várunk!
Festendő tojást hozz magaddal!
Rossz idő esetén a programok
a Művelődési Házban lesznek megtartva.

MEGHÍVÓ
2012. március 30-án Mezőfalvára látogatnak a Budapesti
Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakos hallgatói, egy,
az egész országra kiterjedő kiállítás-sorozat állomásaként.
A Csakoda elnevezésű csoport

„Csakide!” című kiállítása

a Művelődési Házban tekinthető majd meg.
Megnyitó: 2012. március 30. péntek 18 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Március - nevét a harcias természetű MARS istenről kapta

Márciusi népszokások
Március 12. Gergely napja
E nemes nap ünneplését IV.
Gergely pápa rendelte el 830ban, aki elődjét, I. (Nagy) Gergely pápát (509-604), iskolák
alapítóját, a gregorián-éneklés
megteremtőjét az iskolák patrónusává tette.
E naphoz Európa-szerte
felvonulások,
diákpüspökválasztás és vetélkedők kapcsolódtak. Magyarországon
a Gergely-járás volt és szórványosan meg is maradt élő
hagyományként.
A Gergely-járás célja a 17.
századtól: a szegény tanulók
számára adomány gyűjtése és
az iskolába való verbuválás.
Verbuválás, amely a katonai
toborozás mintájára szerveződött; a szereplők katonai
rangot viseltek; Szent Gergely vitézeinek nevezték magukat; néhol még a püspököt is
megszemélyesítették. A Gergely-járás hagyománya nagyon
gazdag volt, de az idők múltával egyszerűsödött. A Gergelyjárás éneke: „Szent Gergely
doktornak, híres tanítónknak
az ő napja” kezdetű hosszú
ének, amelyhez kapcsolódott
a szereplők tréfás bemutatkozása, jókívánság mondóka és
adománykérés.
Ezen a napon a gyermekek
dobbal, zászlóval, pántlikásan
felöltözve, s csaknem minden
házba beköszönve, körbejárták
a falut kedvcsinálónak, hogy a
még iskolába nem járó gyermekek kedvet kapjanak a tanulásra.
- Pallas táborába beáll? kérdezte a kengyelfutó gyermek, s mert ezen a napon nagy
„joggal” bírt, még az ágyra is
felheveredhetett abban a házban, ahová bekérezkedtek, s
ennek „áraként” bizony a kiváltság rútul végződött, mert
sok helyen számítottak erre a

cselekedetre és tűt helyeztek az
ágyra, ami bizony megbökdöste kengyelfutó „urunkat”.
A csapat többi tagja eközben énekszóval kérte az adományt, amelyet meg is kaptak
kínálmációval együtt.
Egyszerűbb szokásként ma
így él:
Iskolás gyermekek hárman
vagy négyen egy csapatban,
szalagokkal és virágokkal feldíszített kalapjukkal, házrólházra mennek Gergely-napot
köszönteni. Köztük van egy
bejelentő, aki előre megy és
- Szerencsés jó napot - kíván, majd megkérdezi - Megengedik-e Szent Gergely napját köszönteni?
A háziak beleegyezése után
bemennek mindnyájan énekelnek. Pénzzel, tojással meg sonkával fizetnek. A pénz a fiúkat,
a tojás meg egyéb a tanítót illeti/illette.
Búcsúzásként ekképp énekelnek: „Dicséret, dicsőség,
tisztesség adassék az Istennek,
csendesség, békesség legyen e
háznépnek, ámen, ámen!”
Néhol azonban mára úgy
leegyszerűsödött a szöveg,
hogy csak az adománykérés
maradt meg.
Adománykérő rigmusok:
Kérem asszonyomat, adjon
vagy két tojást.
Kérem a tarkát, tojjon helyébe
mást.
A fekete, sárga, fehér és a suta,
Tojjanak sokakat minden
Gergely napra.
Gergely-járás kiszámoló:
Gyertek gyerekek iskolába,
Ötözzetek papruhába,
Inc-pinc Lőrinc,
Te vagy odakinn.
Időjárás- és termésjóslás:
„Megrázza még szakállát
Gergely”, vagyis előfordul, hogy
e napon havazik: „Megrázta
szakállát Gergely”.
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A keresztútjárás
hagyománya
A keresztút eredetileg az a
körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet
Jézus végigjárt a kereszttel a
Golgotáig. Via Dolorosa: a
fájdalmak útja. Via Crucis:
a kereszt útja. A hagyomány
szerint a szent körúton már a
feltámadás utáni napokban végigmentek néhányan (az Utolsó Vacsora terme, Annás és
Kaifás háza, Golgota, Szentsír,
Praetorium, Getszemáni kert,
Olajfák hegye, Kedron-völgy,
Sion hegye).
Hagyomány volt az is, hogy
a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit.
Később emlékkápolnákat is
építettek az útvonal főbb helyszínein. A tizennegyedik századtól kezdve, ferences atyák
vezetésével zarándokok látogatták, bár azok az állomások
nem voltak teljesen azonosak
a maiakkal.
Európában elsőként a mai
Olaszország területén imádkozták a stációkat. Szabadtéren
a németek állítottak fel először
keresztutat a tizenötödik században hét állomással.
A tizennégy stációs forma
Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az Itália apostolának nevezett Szent Léránd
népmissziójának köszönhetően kontinensünkön a tizen�-

nyolcadik században terjedt el
a tizennégy állomásos forma.
Őt a keresztút prédikátorának
nevezték el.
Húsz év alatt (1731 és 1751
között) 572 keresztutat állított
fel. Az állomások számát, a
keresztút felállításának helyét
és az ájtatosság módját XII.
Kelemen pápa szabályozta és
egyesítette az 1731-ben kiadott rendeletében. Így egyre
több helyen idézte fel, és véste
lelkébe minden kor embere Jézus tanácsát: „Aki követni akar,
tagadja meg magát, vegye fel
keresztjét mindennap, és úgy
kövessen engem!”
A keresztúti ájtatosság egy
emelkedő imádság, amelyben a hívők felidézik Jézus
keresztútjának történéseit.
Imádkozható kötött szövegekkel, de saját szavainkkal is.
Sajátos napja a péntek, de más
napokon is végezhető. Ajánlott lelkiismeretvizsgálattal
és bűnbánattal felkészülni rá.
Elcsendesedünk, életünkre
tekintünk, és együtt érzünk
a szenvedő Jézussal, valamint
mindazokkal, akik vele együtt
szenvednek, így erőt merítünk
saját keresztjeink hordozásához is. Életünk minden gondjával és örömével Jézus után
indulunk.
Valter atya

Felhívás!
Közeleg húsvét ünnepe, ami az egyház életében jelentős esemény. Az ünnepre való felkészüléshez tartozik az is, hogy templomunkat és környékét is felkészítsük a nagy eseményre. Az egyházközségi képviselő testület ezen okból március 31-én szombaton 9
órai kezdéssel templomunk és környékének rendbetételét szervezi.
Kérünk mindenkit, akinek ideje engedi, hogy jöjjön el, és segítsen nekünk, hogy méltón ünnepelhessük az Úr feltámadásának
ünnepét.
Aki tud, hozzon magával
- a kinti munkákhoz kapát, gereblyét, metsző ollót, baltát,
- a benti munkákhoz vödröt törölgető ruhát, seprűt, felmosó
eszközöket.
Gyülekező 9-órakor a templom udvarában.
Segítségüket előre is köszönjük!
Az egyházközségi képviselőtestület

Mezőfalvi Téltemetés
Az idén második alkalommal tartottuk a Kiszebáb
égetést a Piac téren. Igaz, egy
kissé megkésve, hiszen a februári nagy hideg a programtervünket is átírta. Március
3-án jöttünk össze, hogy a régi
szokásból újra hagyományt teremtsünk.
Négy órától vártuk a gyerekeket az ÖNO épületébe, ahol
a Csiga Játszóházzal farsangi
álarcokat készíthettek.
Nagy örömünkre most is
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, néptáncosaink
táncházba invitálták a résztvevőket. A közös tánccal
biztosítottuk a télűzés sikerességét.
Civil szervezeteinknek köszönhetően a vendéglátás sem
maradt el: a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub és a Nagycsaládosok
Egyesületének jóvoltából farsangi fánk és meleg tea várta a
vendégeket.
A rendezvény végén tűzoltóink is bekapcsolódtak az
eseményekbe, ők a máglya oltásánál segítettek.
Köszönet Mindenkinek, aki
segített abban, hogy a II. Mezőfalvi Téltemetés is sikeres
legyen!
Ijjas Gizella

Kérjük, segítsenek!
Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel, hogy adójuk 1%át ajánlják fel a Petőfi sándor Iskolafejlesztési Alapítvány javára!
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!

Adószám: 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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József nádor
Szép, tágas a művelődési ház
(Folytatás az 1. oldalról.)
Hamarosan kiírják a templomok renoválására vonatkozó
pályázatot, melyen az egyházzal együttműködve Mezőfalva
önkormányzata nagy eséllyel
indulhat, ha nem is az idén,
jövőre mindenképpen.
A felújított művelődési házunkat Valter atya megáldotta, majd országgyűlési képviselőnkkel átvágtuk a nemzeti
színű szalagot – sokan kaptak
egy-egy darabot belőle –, majd
az egybegyűltekkel közösen
teremről teremre végig jártuk
az épületet, megkínáltunk a
vendégeket az óvodai konyha

dolgozói által sütött finom
pogácsával. Mindenki megnézhette a megszépült nagytermet, az internetes szobát, a
tárgyalót, az irodát, a gyermeksarkot, a társalgót és kiállító
teret, ahol Hoffmanné Irénke
festményei kápráztatták el a jelenlévőket. A hátsó udvar még
a tavaszi nagy rendrakásra, ültetésre vár, hogy a művelődési
házzal szimbiózisban az is igazi közösségi térként szolgálja
a helybéliek kulturális igényeit
és kikapcsolódását.
Márok Csaba
(Fotók: Horváth László
mezohir.info.)

(1776 - 1847)
Mária Terézia császárnő
unokája, I. Ferenc császár
öccse. 1796-tól haláláig Magyarország nádora. A bécsi
udvarral szemben is támogatta a magyar érdekeket, megismerte az országot, megtanult
magyarul is.
Szorgalmazta a magyar
mezőgazdaság, ipar és kereskedelem fejlesztését, sőt
1810-ben azt javasolta az
uralkodónak, hogy a Habsburg Birodalom súlypontját
helyezzék Magyarországra.
Bécsben túlságosan magyarbarátnak tartották őt, és minden lényeges javaslatát elutasították.
Együttműködött
több reformkori politikussal,
főleg Széchenyi Istvánnal.
1825-ben rávette bátyját, Ferenc császárt az országgyűlés
összehívására. Az 1832-36os országgyűlésen igyekezett
mérsékelni az ellenzék radikális követeléseit, viszont elérte a megszavazott reformok
keresztülvitelét. Később megakadályozta a Kossuth Lajos
által létrehívott Védegylet
feloszlatását. Az 1838-as nagy
pesti árvíz idején ő irányította
a mentést.
1808-ban megalakította a
Pesti Szépészeti Bizottságot,
melynek célja Pest nagyvárossá építése volt. Ennek
eredménye volt a Városliget
rendezése és a Margitsziget
parkosítása. 1844-ben Pesten
ipartanodát hozott létre, mely
a mai műszaki egyetem elődje.
Támogatta a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos
Széchenyi Könyvtár, a Pesti
Magyar Kereskedelmi Bank,
a Ludovika katonai akadémia
alapítását, a Lánchíd építését,
Széchenyi Duna szabályozási

tervét, az első magyar vasútvonal megépítését Pest és Vác
között.
Fejér megyében Alcsúton
építetett magának kastélyt,
mely 1827-re készült el Pollack Mihály tervei alapján.

Alcsúti és kisjenői birtokain
mintagazdaságokat létesített.
Településünk alapításában is
fontos szerepet játszott.
Ő Javasolta Dréta Antal
zirci perjelnek a terület betelepítését, támogatta őt a
falu alapításában. Iránta való
tiszteletből viselte községünk
1811 és 1951 között a Hercegfalva nevet.
Először 1818-ban állítottak szobrot tiszteletére. Mostani szobrát, mely a plébánia
előtt áll, 2001-ben avatták fel..
Ettől az évtől kezdve rendezik
meg hagyományosan a „József
nádor - hét” rendezvénysorozatot a falu alapításának emlékére és a falu alapítóinak
tiszteletére.
Horváth István
könyvtárvezető
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Falutörténeti vetélkedő III. forduló
A csapat neve:………………………………………………………
1.

Kinek a vezetésével szerveződött újjá a Hercegfalvi Katolikus Olvasókör az 1920-as években?

2.

................................................................................................................................................................
Melyik évben kezdték meg falunkban a villamos energia bevezetését?

3.

................................................................................................................................................................
Az 1930-as években miből élt a hercegfalvi lakosok többsége?

4.

................................................................................................................................................................
Mikor szentelték fel mostani templomunkat? (év, hónap, nap)

5.

................................................................................................................................................................
Nevezzen meg két személyt a helyi Volksbund meghatározó alakjai közül!

6.

................................................................................................................................................................
Ki volt Ruppert István?

7.

................................................................................................................................................................
Melyik párt nyerte meg falunkban az 1945. novemberi választásokat?

8.

................................................................................................................................................................
A mezofalva.lap.hu oldal alapján nevezzen meg három mezőfalvi nevezetességet!

9.

................................................................................................................................................................
Ki volt az 1956 - os forradalom mezőfalvi mártírja?

................................................................................................................................................................
10. Nevezzen meg hármat a ma működő mezőfalvi civil szervezetek közül!
		
................................................................................................................................................................

Falutörténeti vetélkedő - eredmények

Az idei vetélkedő első és második fordulójában az alábbi eredmények születtek:
I. forduló
II. forduló
A! csapat_________________10 pont____________ 10 pont
Cy A. K.__________________10 pont____________ 10 pont
Mini Manók_______________ 9 pont
Párduclányok______________10 pont____________ 10 pont
Pumák____________________ 9 pont____________ 9 pont
Táncosok__________________10 pont
Triumvirátus_______________10 pont
Tudorok__________________10 pont____________ 9 pont
A maximálisan elérhető pontszám: 10 pont. A következő forduló leadási határideje: 2012. április 2. (hétfő). A feladatlapokat a
könyvtárban kérjük leadni! A versenyző csapatok a döntő részleteiről április 10-e (keddtől) érdeklődhetnek a könyvtárban.
Valamennyi versenyzőnek további sikeres kutakodást kívánok!
Horváth István
könyvtáros
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Megerősödve várják a tavaszt!
Sokat alakultak csapataink
az elmúlt néhány hónap alatt.
A felkészülési időszakban a
felnőttekhez Král László és
Huber Balázs érkezett. Az
IFI -hez hárman is igazoltak,
Bartus Krisztiánnal, Juhász
Imrével és Tóth Zoltánnal
bővült a csapat. Az erősítésre
a felnőtteknél nagy szükség

hász Imre, Erős Márk, Fekete
Gergő,, Bartus Krisztián

volt, mert nagyon hiányoztak
a befejező emberek. Gól nélkül
pedig nehéz feljebb jutni. Az
IFI -nél is fontos a frissítés,
hiszen egy bővebb kerettel,
sokkal nagyobb az esélye a negyedik bajnoki győzelemnek.
A csapatok névsora az átigazolások lezárultával az alábbiak szerint alakult:
A felnőtt csapat névsora a
posztok alapján:
Kapusok: Papp Zoltán és
Erdélyi Lóránt
Hátvédek: Bozoki Dávid,
Tonka Péter, Papp Attila, Boye
György, Vörös Richárd
Középpálya: Balázs Sándor, Viniczai Ferenc, Benczik
Zsolt, Móricz Csaba, Huber
Balázs, Szepesi
Konrád,
Szilva Tamás, Ágoston Ferenc
Támadók: Král László, Sági
József, Tórizs Attila, Begán
Gábor
Sérült: Váradi Tamás (középpálya)
Az IFI: Molnár Zoltán,
Orosz Gábor, Papp Dániel,
Papp Károly, Lénárt Zsolt,
Tóth Zoltán, Bozsoki Marcell, Bozoki Márk, Vörös Ákos,
Csuka Ákos, Márok Máté,
Tokai László, Tibold Viktor,
Szilva Máté, Tarr Gergő, Ju-

foghíjas vendégekkel szemben
(7 fő) 21:0. A felnőtteknél 4:1
a végeredmény.
Alaposan megszórták ifistáink a sárbogárdi fiúkat. A 7
fővel kiálló vendégek a minimum létszámmal próbálták
felvenni a versenyt, de ez a
négy fő mínusz miatt is lehetetlen vállalkozás. A listavezető mezőfalvi csapat így egy
laza edzőmérkőzésként kezelte
a találkozót. A végeredmény
21:0.
Góllövők: Bozoki Márk
10', 15'; Márok Máté 13', 22',
30', 41', 63'; Tokai László 20',
33', 38', 48', 53'; Csuka Ákos
29', 37', Papp Dániel 34', 43',
Lénárt Zsolt 39', Papp Károly
47', 52'; Juhász Imre 55' Tóth
Zoltán 70'.

Norbert megszerezte a sárbogárdiak becsületgólját.
A pihenő előtt (39. perc)
újabb mezőfalvi találatnak
tapsolhatott a közönség. Sági
József révén végre akciógólt
láthattunk!
A pihenő után a 69. percben
ismét Mezőfalva volt eredményes. Ezúttal a frissen igazolt

A felnőtt mérkőzésről
Erősen kezdett Masinka László legénysége. A cél,
mindjárt a meccs elején eldönteni a találkozót. A vendégek
azonban úgy gondolták, nem
fognak feltartott kezekkel
kifutni a pályára. Öt fős hátvédsorral próbálták visszaverni a mezőfalvi rohamokat. Ez
egészen a 24. percig sikerült is,
amikor tizenegyeshez jutottak

Huber Balázs talált a hálóba.
A nap utolsó góljára a 82.
percig kellett várni, amikor Tórizs Attila került remek helyzetbe, és beállította a mérkőzés végeredményét. Mezőfalva
- Sárbogárd 4:1

Győzelem
az első fordulóban!
Jelentős gólkülönbségekkel
győzött Mezőfalva Sárbogárd
ellen a 2011-2012-es idény
tavaszi szezonjának nyitó
mérkőzésén. Az IFI -nél kissé

a hazaiak. A büntetőt Móricz
Csaba értékesítette.
A harmincadik perc környékén egy kissé felélénkült a
Sárbogárd. Az eddig a kapujához szorított együttes többször is eljutott a házigazdák
térfelére. Egy ilyen akció során
baloldali szögletet eredményezett, ahol a beadásból Hegedűs

A mérkőzés végén Masinka Lászlót kérdeztük:
- Szezonnyitó meccsnek
ilyet akartál?

- Nem volt olyan folyamatos játékunk, mint amire számítottam, de voltak pillanatok,
amikor nagyon jól elkaptuk a
fonalat. Ez a Sárbogárd egy
érdekes csapat, mert idegenben két gólnál többet egy szezonban nem kapnak. Beállnak
bekkelni több védővel, és így
próbálják meg kihúzni a játékidőt.
- Mezőfalva megpróbálta
mindjárt az elején eldönteni a
meccset, de az öt védő vonalán
nehezen sikerült átjutni.
- Azért a helyzeteink megvoltak, Ha az első félidőben
egy kicsit higgadtabbak vagyunk a kapu előtt, akkor nagyobb előnnyel jövünk be pihenőre. Ez is reális lett volna.
Az utolsó húsz percre - ahogy
beszélgettünk is a felkészülési
időben - elfáradtak a vendégek,
és az erősebb kondícióban lévő
Mezőfalva bedarálta ellenfelét.
- Összességében akkor elégedett vagy az eredménnyel?
- Igen!
Az első forduló után 3 pontot szerzett Mezőfalva. A nagy
rivális Ercsi viszont kikapott
Adonyban, így az öt pontos
előnyük kettőre olvadt. Ezt

már sokkal könnyebb ledolgozni a mieinknek a feljutásért.
A következő lapszámban
a diákolimpiáról is készül egy
összefoglaló, ahonnan remélhetőleg hasonló jó eredményekről írhatunk.
Horváth László
(Mezőfalva sportéletét folyamatosan nyomon követhetik a www.mezohir.info
oldalon!)
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Betegek ápolását,
gondozását
és felügyeletét vállalom!
Halláné Kocsis Erzsébet
Telefon: 0620/956-8388
GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

Nem dobog már a szív,
Mely a jóság tükre volt.
Ajka nem szól többé,
Mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott
Soha semmit nem kért, s el nem fogadott.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak,
Akik szeretett édesanyánk



REINICZ FERENCNÉ

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

Köszönetet mondunk Turcsán Jánosnak a
Temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

HITEL
Nyugdíjasoknak is,
akár 80 éves korig!
BAR nem akadály

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.

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

Érdeklődni:

06 20 532 2984

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
Általános iskola:
Óvoda:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Könyvtár:
Rendőrség ügyelet:
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
Remsei Tamás (körzeti megbízott):
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
dr. Tassy Péter:
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
Védőnő:
Gyógyszertár:
Polgárőrség:
Tűzoltó egyesület:

509-876
506-930
506-987
506-900
506-985
510-510
06/30-400-3047
06/70-4171-999
506-837
506-925
506-889
506-888
244-013
06/30-621-0712
06/30-912-8105
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Húsvéti Buli!
Mindenkit szeretettel meghívunk
a régi Patkó csárdába egy fergeteges
bulira.

A jó hangulatért felelős: Horváth Csaba.
A belépés díjtalan, a helyszínen italakció.
Gyertek és táncoljatok olyan zenére,
amely minden
korosztálynak
megfelel.
Torkos szombat!

Időpont: 2012.
április 7., 20 óra

Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés
Akciós árak
Barna szén (Lignit): 1900 Ft/ mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2450 Ft/mázsa
Hasogatva:
2550 Ft/mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy,
Honvédségi út eleje
06/30/2811-504

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

AUTÓSOKNAK! MOTOROSOKNAK!
AKCIÓ április 30-ig
Itt a tavasz! Minden min. 10.000 Ft-os
megrendelés +2.000 Ft-ot ér!
A részletekért keresse a lent megadott
elérhetőség valamelyikét!

MÁRKAFÜGGETLEN JAVÍTÁS!

- Ingyenes átvizsgálással
- Gumiszereléssel, klímázással, hibakód olvasás,- törléssel
- Bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
- Vállalt ár és határidő betartásával......stb
Várjuk MEGLÉVŐ és LEENDŐ megrendelőinket!
Árajánlat-kérése csak egy telefonhívásba kerül!
Telefon: 06-30/271-7143 vagy küldjön üzenetet!
E-mail: zoltankovacs@vnet.hu
Kovács Zoltán autószerelő mester

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 2012. március 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00003

