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Országosan
elismert
A Magyar Innovációs
Szövetség legeredményesebb,
újonnan alapított innovatív
kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában részesült
a mezőfalvi GWE Budafilter
Kft. az általa megvalósított
"PVC menetes, tekercselt szűrő, mélyfúrású ivóvíz kutakba"
c. innovációért. Az elismerést
Simon Lajos, ügyvezető igazgató vette át az országos ünnepségen március végén.
Gratulálunk a díjhoz és további sikeresket kívánunk a cég
vezetőinek, dolgozóinak!
Márok Csaba
polgármester

Hétfőn kezdődtek, és még
most is javában zajlanak a
József nádor-hét programjai
Mezőfalván. A településalapítók tiszteletére rendezett eseménysorozat idén is színvonalas. Az újság lapzártája miatt a
mostani számban csak a hétfői
és a keddi nap eseményeiből
adunk ízelítőt, a részleteket pedig majd májusban olvashatják a lakók. Elöljáróban el kell
mondanom: a korábban csak
tervek szintjén létező elgondolás valósággá vált, ténylegesen
kiállítottuk az eredeti József
nádor szobor talpköveit. Öröm
és büszkeség számomra, hogy
elődeinket ilyen méltó módon
tudjuk tisztelni. Nekünk nincsenek váraink, kastélyaink,
csak köveink vannak, ám úgy
gondolom, nagyon szép em-

lékhely került ismét kialakításra Mezőfalván.
Szintén nagy büszkeséggel
tölt el, hogy településünknek
olyan híressége is van Kiss
Kálmán személyében, aki az
oktatás és a kultúra terén je-

Birkózó tehetségnap
Mezőfalván
Szeretettel meghívjuk Önöket
a 2012. április 28-án, 10 órától
a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
megrendezésre kerülő

SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ
VERSENYRE
Sztárvendég:

Majoros István

birkózó olimpiai bajnok
Meghívott csapatok:
Székesfehérvár, Tatabánya, Érd, Enying, Dunaújváros,
Veszprém, Budapest—Kertváros, Pécs
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A belépés ingyenes.

leskedett a maga idejében,
hozományát tovább adta az
utódainak, és róla nevezhettük
el a művelődési házunkat.
Márok Csaba
(Fotó: Fribák Mihály. Összefoglaló a 4-5. oldalon.)

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves szülőket,
hogy 2012. április 23. és 27. között 8-16 óráig óvodai beíratás
lesz a Tündérkert Óvodában.
Azokat a gyerekeket kell beíratni, akik a 2012/2013-as
tanévben betöltik a 3. életévüket!
Kötelező beíratni azokat a
gyerekeket, akik a tanév folyamán betöltik az 5. életévüket!
Beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek lakcímigazoló
kártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- a szülő személyi és lakcím
kártyája.
Minden szülőt és gyermeket szeretettel várunk!
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Anyák
napja!

DURVÁN MEGEMELKEDETT!

Talajterhelési díj

A közelgő anyák napja
alkalmából szeretettel
és tisztelettel köszöntjük
a Mezőfalván élő édesanyákat,
nagymamákat.
A képviselőtestület nevében:

Márok Csaba
polgármester

Közbeszerzés és jogszabályok
A képviselőtestület már
ciusi ülésén szó volt a közbeszerzési tervről. A koncep
cióban a település vízrendezési
pályázata szerepel. Ez az egy
közbeszerzéssel érintett beruházásunk lesz. A beszámolót a
képviselőtestület egyhangúlag
elfogadta.
Az év végén hatályba lépett új törvényekkel kapcsolatban dr. Woth László
címzetes főjegyző elmondta
a testületi ülésen, hogy Magyar Nemzeti Jogtár készült,
amelyben ezek a törvények
megtalálhatók. A jogtár az

interneten is elérhető, letöltésük ingyenes, tehát hozzá
tud férni mindenki.
A jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy komoly változások várhatók, és nehezíti
a helyzetet, hogy különböző
időpontokban lépnek hatályba a rendelkezések. A jövőben
megváltozik a jegyző, valamint
az önkormányzat feladata. A
testület abban foglalt állás,
hogy a jegyző úrnak a jövőben
is folyamatosan tájékoztatnia
kell a képviselőtestületet az
aktuális változásokról és teendőkről.

Rendeletekről
A képviselőtestület felülvizsgálta a vagyonrendeletét. Megjelent a nemzeti vagyonról szóló törvény a múlt év végén. Emiatt,
valamint az államháztartási törvény változásai miatt is át kellett
dolgozni a helyi vagyonrendeletet. A testület úgy foglalt állást,
hogy a jegyző által javasolt módosításokkal egyetért, és ezekkel
együtt a rendelet módosítását jóváhagyja.
Korrigálta a testület a költségvetési rendelet is, amelyre a
normatív támogatás, a rendszeres szociális díj, az ápolási díj, a
közfoglalkoztatási díj, a tűzifa-támogatás változásai miatt volt
szükség.

Virágosítsuk együtt Mezőfalvát!
Virágosítási akcióra várjuk mindazokat, akik szívükön
viselek településünk szépítését!

Időpont: 2012. április 21. szombat

Gyülekező reggel 8 órakor a volt tanácsházánál!
Feladat: növények ültetése, településünk közterületeinek
rendbetétele.
Számítunk a mezőfalviak aktív közreműködésére!
Tisztelettel:
Márok Csaba
polgármester

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
mennyiségével. 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 szennyvizet az ártalmatlanító
helyre elszállítani.
Kérem, szolgáltatását feltétlenül vegyék igénybe, hogy a hatósági eljárás elkerülhető legyen.
Dr. Woth László
címzetes főjegyző

Csatorna-beruházás

A csatornázásról is szó esett
a márciusi testületi ülésen.
Közbeszerzési eljárással kiválasztott két szervezetünk már
van: a projektmenedzsment
szervezetet és a pr-tevékenységet végzőt már kiválasztottuk.
A közbeszerzési értesítőben
már megjelent a műszaki ellenőr, a mérnök ajánlattételi
felhívása, amelyre teljesen

nyilvánosan lehet jelentkezni a cégeknek. Ezen kívül a
kivitelező dokumentációját
a társulási tanács jóváhagyta,
a közbeszerző a tervező cég
bevonásával átdolgozta, és
visszaküldtük a közbeszerzések felügyeleti főosztályához.
Várjuk a jóváhagyást, hogy ez
a közbeszerzés is minél előbb
elindulhasson.

Ellenőrizzük a bebocsátást!
Felhívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy az utóbbi
időben olyan idegen anyagok kerültek bele a csatorna hálózatba, amelyek a kommunális szennyvízzel nem távozhattak
a lakásokból. A nagy darab hulladékok a szivattyúk meghibásodását okozták. Emiatt komoly lépésekre kényszerülünk.
Ellenőrizni fogjuk a csatornarendszert, ami jelenthet akár
kamerás vizsgálatot is. Az illetéktelen anyagokat bebocsátókkal szemben eljárást indítunk, ami bírságból és az eljárás
költségeinek megfizetéséből fog állni.
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Egészségügyi beszámolók
A képviselőtestület márciusi
ülésén beszámolót hallgattak
meg a képviselők az egészségügyi ellátásról, minden érintett, valamint a civil szervezetek vezetőinek jelenlétében,
akik a beszámolóikat adták
le. Közbeszerzési tervről, valamint új, megjelent törvényeinkről dr. Woth László címzetes
főjegyző tartott beszámolót.
Dr. Tasy Péter háziorvos
elmondta, hogy az ÁNTSZ
ellenőrzést hajtott végre a felújított Egészségházban, ahol
mindent rendben talált. Egy
takaró hiányát állapították
meg, amiről az ülés végére kiderült, hogy nyolcszáz forintos
nagyságrendet képvisel. Ezen
kívül mindent rendben talált
a tisztiorvosi szolgálat ellenőre. Problémák voltak még a
vények nyomtatásával, ami a
nyomdaváltás miatt közponA civil szervezetek képviselőtestületi beszámolójakor kiderült, hogy tűzoltóinknak van
egy kis gondjuk: parancsnoki
utasításra a hivatásos tűzoltók
nem láthatnak el egyesületen
belüli feladatokat. Ez jelentősen megnehezíthetné a helyi
önkéntesek munkáját, akiket
nemcsak Mezőfalváról, hanem
más településekről is riasztanak
tűz esetén. Az egyesület vezetői
úgy nyilatkoztak, hogy az utasítással kapcsolatos problémát
minden valószínűség szerint
meg tudják majd oldani, tárgyalnak róla.
Az asztalitenisz klub részéről
Szabó Sándor vett részt a testületi
ülésen, aki mostantól összefogja
a klubéletet. Eddig az iskolában
tarthatták a foglalkozásokat, de
az intézmény nyitva tartása, az
A mezőfalvi önkéntes
tűzoltók közül miniszteri
elismerő oklevelet kapott
Somogyi Tímea és
Kaltenecker Miklós.
A képviselőtestület gratulált az elismeréshez!

tilag okozott gondot, de ez
mostanra elhárult.
A laborról is ejtettünk szót:
megkérdeztük a háziorvostól,
hogyan alakultak a díjtételek.
Tudni kell mindenkinek, hogy
a mezőfalvi labort az önkormányzat tartja fenn, semmilyen
állami normatíva, plusz pénz
nem jár hozzá. A labor szolgáltatásokat végez a lakosság

részére. Természetesen a minták azon bevizsgálásait elvégzik
helyben, amelyekhez a feltételek adottak, viszont azok döntő többségét Dunaújvárosban
kell megoldani. A labor léte
egyszerűsíti az igénybevevő
életét, hiszen a labor asszisztensünk leveszi a mintát, beviszi azt Dunaújvárosba, majd
hazahoza az eredményeket.

Labor térítési díj
A labor önkormányzati költségeinek részbeni kiváltásához minimális térítési díjat határozott meg a testület, hogy
elkerüljük az indokolatlan igénybevételt.
Aki Mezőfalván lakik és itt adta le a TB-kártyáját, annak
300 forintot,
aki nem mezőfalvi, annak 1000 forintot kell fizetnie a
laborviszgálatért.
A testület mentességeket is megállapított a háziorvos
javaslatára. Továbbra is térítésmentes a laborvizsgálat
azoknak, akiknek tartós betegségük indokolja a rendszeres
vérvételt.

A helyi civil
szervezetekről
esti bejutás gondot okoz. Megoldásként székhelyük a jövőben
minden bizonnyal visszakerülhet
a művelődési házba. Elhangzott:
a József nádor-héten ezúttal is
megrendezésre kerül a hagyományos asztalitenisz kupa, és
pingpongozóink a jövőben is
részt kívánnak venni településünk rendezvényein. Pozitívum:
nagyon sok gyerek látogatja a
heti két klubnapjukat.
A Mezőfalváért Egyesület
elnöke, Kiss Attila részletes tájékoztatást adott a testületnek.
Jelezte egyúttal, hogy megpróbálnak idén kis zászlókat kihelyezni
a villanyoszlopokra. A polgármester üdvözölte azt a pozitív és
követendő tényt, hogy az egyesület nemcsak az önkormányzati
támogatásra számít, hanem a tagdíjakon felül sok helyről tudott
anyagi forrást szerezni, pályázatos
formában.

A Nagyközségi Nyugdíjasklub részéről Kertész Ilona elnök,
a Sárgarózsa Nyugdíjas Egyesület
képviseletében Cséplő Béláné elnök vett részt a testületi ülésen.
Mindkét
nyugdíjasszervezet
fontos része településünk közéletének, részt vesznek a községi
rendezvényeken, nagyon aktívak,
jól működnek, vállalják minden
hónapban a mezőfalvi újság kihordását. A testületi ülésen jó
egészséget kívántunk nyugdíjasainknak.
A gazdakör részéről Feth Róbertné volt jelen a tanácskozáson.
Beszámolt arról, hogy a gazdák
alapvetően nem önkormányzati
támogatásból kívánnak tevékenykedni. A többi civil szervezethez
hasonlóan ők is részt vesznek
közösségi rendezvényeinken, az
Adventen, a Vigasságokon, ami
nagyon pozitív, jó dolog. Sajnálatos, hogy a mezőgazdasági utak

Ha ezt egy mezőfalvi lakónak
maga kellene megtennie, és
időpontot kérnie a városban,
akkor hosszú időt kellene várnia a vizsgálatra, vállalni az
utazási költségeket, illetve a
sorbanállás okozta kellemetlenségeket. Úgy gondolom, ez
jelentős anyagi megterhelést és
energiát jelentene a lakosságnak. Ehhez képest a képviselőtestület által meghatározott
díj nem túlzottan megterhelő
a helybéliek számára.
Dr. Molnár Erzsébet fogszakorvos is beszámolt a testületi ülésen, tájékoztatása szerint a felújított szakrendelőben
jó körülmények között végzik
munkájukat.
A két védőnő beszámolójában megemlítette, hogy az
iskolai vizsgálatokkal kapcsolatban egyeztetésre lenne
szükség az intézménnyel és a
gyermekorvossal.
felújítására az önkormányzattal
közösen nem tudtak pályázni,
mert az önrész olyan magas volt,
amit az önkormányzat nem tudott bevállalni.
Sóki László a Damil Horgászegyesület részéről emondta:
jól működnek, ám idén gondot
fog okozni a kishantosi tó oxigénellátása, tehát minden bizonnyal
egy vízforgatót kell beépíteniük.
Örömmel vesznek minden támogatást.
A civil szervezetek beszámolójáról összefoglalóan elmondhatjuk: Mezőfalva egyik legnagyobb értéke, hogy nagyon sok és
jól működő civil szervezete van,
valamennyi döntő szerepet játszik
rendezvényeink sikerében. A polgármester elmondta azt is, hogy a
jövőben is folyamatos kapcsolatot
kíván fenntartani a szervezetek
vezetőivel, rendszeresen egyeztetni velük a programokat, hogy
minél szélesebb körben legyenek
informálva a mezőfalviak.
Az önkormányzati
oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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JÓZSEF NÁDOR HÉT

KULTURÁLIS DÉLUTÁN
Kulturális délutánnal vette kezdetét Mezőfalva ünnepi hete, április 16-án, hétfőn. Ünnepi szentmise nyitotta meg a programsorozatot a Római Katolikus Templomban. A zenés, táncos est
délután öt órakor kezdődött a művelődési házban. Szerepeltek
az óvodások, a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, valamint az iskola
énekkara, a művészetoktatásban résztvevő tanulók, néptáncosok. Színvonalas, látványos és érdekes délután volt – a fellépők
különlegessé tettek a mezőfalviak számára a József nádor-hét
nyitányát. A rendezvényen készült fotók segítségével idézzük fel
a felejthetetlen pillanatokat...
(Fotók: Horváth László. További képek
a www.mezohir.info honlapon)
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JÓZSEF NÁDOR HÉT

AZ ALAPÍTÓK NAPJÁN

Kedden délután négy órakor elsőként Dréta Antalnak
az iskolakert sarkában felállított szobrát koszorúzták
meg. A ciszterci rend perjele
(rendfőnöke) volt az, aki az
uralkodót képviselő József
nádor gondolata nyomán megépíttette a falut, Hercegfalvát,
1818-ra, és szobrot is állíttatott a főhercegnek. Akinek
már az utódok által állított
mellszobrát koszorúzták meg
másodszorra kedden délután:
az ünnepi beszédet a néhai
nádor ükunokája, HabsburgLotharingiai Mihály főherceg
mondta. Egyben megkoszorúzták a faluépítő ciszterci
szerzetesek emléktábláját is a
nádor szobrának hátterében.
A harmadik koszorúzás pedig
egy leleplezéssel kezdődött: a
nádor eredeti szobrának talapzatát (sajnos, csak azt) nemrég
a plébánia kertjében találták
meg. Most újra felavatták és
megkoszorúzták ezt is, a nádor
mai szobrával szemben.
A koszorúzók dr. Bán Zoltán Elizeus atya, a ciszterci
rend perjele, L. Simon László,
a körzet országgyűlési képviselője, Habsburg Mihály, Má-

rok Csaba polgármester, és a
község civil szervezeteinek
képviselői voltak.
De még nem volt vége! A
közelmúltban újították fel és
bővítették ki (csodaszépen!)
a mezőfalvi kultúrházat is. A
József nádor-hét alkalmából
rendezték az intézmény névadó ünnepségét is.
Április 16-tól hivatalosan is
Kiss Kálmán, a falu néhai iskolaigazgatójának nevét viseli
a mezőfalvi kultúrház.

József nádor-díjat vehetett át
Deák Ferenc
A képviselőtestület József nádor-díjat adományozott
Deák Ferenc mezővalvi lakónak, a MÉHecske Kft. tulajdonosának. Az elismerést az Alapítók napján, kedden adták át.
Deák Ferenc rendszeresen támogatja, segíti óvodánkat,
szívügyének tekinti az intézmény fejlesztését.

A névadáson jelen voltak az
egykori igazgató leszármazottai is: Kiss Kálmán (az idősebb
fiú, pedagógus), Kiss Attila (a
fiatalabb fiú, pedagógus), az
unokák: Kiss Endre (pedagógus), Kiss Tibor (zenész, a
Quimby-együttes frontembere), Kiss Bea, Kiss Mariann,
és a dédunokák: Ábel Gellért,
Máté, Dániel, Csanád.
A megújult kultúrház
színpadát az 1925-től 1966ig Herceg-, majd Mezőfalván
szolgáló Kiss Kálmán és felesége, Rózsa asszony életnagy-

ságú portréja uralta. A műsor
karénekből, szavalatból, életrajzi ismertetőből, a névadó két
fiának visszaemlékezéseiből,
Kiss Kálmán ezüstkoszorús
nótaszerző dalaiból és kedvenc
nótáiból szerkesztett betétből,
a megjelent több mint száz
helybéli visszaemlékezéseiből,
az unoka, Kiss Tibor zenéléséből állt össze. Az előtérben
kiállítás a rendkívül sokoldalú
névadó hagyatékából, például
festményeiből.
(Fotók: Fribák Mihály, forrás: www.dh-online.hu)

Az ünnepi hét további programjai
Újságunk nyomdára adásával egy időben folytatódtak (és még
ma is tartanak) a József nádor-hét programjai.
Április 18-án, szerdán sport és ifjúsági nap jelentett kellemes
kikapcsolódást, sportolási lehetőséget. Az iskolában asztalitenisz
József nádor-kupa zajlott, a sportpályán Mezőfalva-Mór gála futballmeccsen szurkolhattak a helybéliek, közben a Kiss Kálmán
Művelődési házban a „Ki mit tud községünk történetéről?” helytörténeti vetélkedő eredményhirdetésén tapsolhattunk a győzteseknek
(eredmények lapunk következő számában lesznek olvashatók).
Április 19-én, vagyis tegnap, a népzenei napon első alkalommal rendezte meg a Petőfi Sándor Általános Iskola a Mezőföldi
Néptánc-találkozót, amelyen a művészetoktatással foglalkozó társintézmények néptáncos csoportjai mutatkoztak be a zsűri előtt.
Április 20-án, pénteken német nemzetiségi nappal folytatódik
az ünnepi sorozat. A rendezvény 16 órakor kezdődik a művelődési
házban.
Április 21-én, szombaton sportbál kezdődik 19 órakor a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében.

6

Az én falum - Mezôfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
KöszönetDiákolimpiai
nyilvánítás
siker
Iskolánk nagy örömére

szolgál, hogy az Iskolafejlesztési alapítványnak köszönhetően, saját hangosító
berendezéssel lettünk gazdagabbak. A beszerzésben Palló
János volt segítségünkre, aki
időt és fáradságot nem kímélve összeállította azt a kiváló
minőségű technikát, melynek
segítségével az iskolában zajló
események hangosítása profi
minőségben történhet majd.
A számos eszközt tartalmazó
rendszert János összeállította,
használatát megtanította a
pedagógusoknak. Segítségét
ezúton is hálásan köszönjük.

A IV. korcsoport focistái
a Diákolimpia versenysorozatban az elmúlt időszakban
sikert sikerre halmoztak. A
területi meccseken nyújtott
jó teljesítményük eredményeként az Antal Ádám, Balogh
Dániel, Balogh Imre, Horváth
Patrik, Horváth Zsolt, Kertész
Norbert, Márok Bence, Papp
Martin, Póck Máté, Sági Roland, Suplicz László és Szabó
Krisztián alkotta csapat bejutott a megyei négyes döntőbe, s
itt harmadik helyezést értek el.
A rangadónak a Puskás
Ferenc Labdarúgó Akadémia
alcsútdobozi
létesítményei

adtak helyszínt. A csodálatos
műfüves pályákon Sárbogárd,
Székesfehérvár, Mezőfalva és
a helyi csapat mérte össze tudását.
A mezőfalviak legeredményesebb játékosa Sági Roland

HÍREI

volt három góllal, Balogh Imre
kétszer, Balogh Dániel és Szabó Krisztián pedig egyszer
talált az ellenfelek kapujába.
Edzőjükkel, Südi Lászlóval
együtt az egész iskola nagyon
büszke a fiúk teljesítményére.

Költészet napja
Április 11-ről, a költészet napjáról minden évben
megemlékezik iskolánk. Az
elmúlt évek alatt, hagyománnyá lett, hogy osztályaink
szépen dekorált színes plakátokon jelenítik meg kedvenc
idézeteiket. E nap alkalmából
területi versmondó versenyt
szerveznek a tanító nénik,

míg a felső tagozatosok helyi szintű versenyen tehetnek
tanúbizonyságot a költészet
iránt érzett szeretetükről.
Ötödik hatodik évfolyamon
a természet, hetedik nyolcadik osztályokban pedig a
szerelem lesz a téma.
Mindenkinek jó felkészülést kívánunk!

Háromnegyedéves értékelés
Iskolánk pedagógusai nagy hangsúlyt helyeznek diákjaik tanulmányi munkájának rendszeres ellenőrzésére és értékelése. A
negyedévenkénti értékelés segíti a tanulókat és szüleiket abban,
hogy reális képet kapjanak tanulmányi előmenetelükről. Április
elején a háromnegyed éves értékelést viszik haza a gyerekek. Az
évvégéig még kellő idő áll mindenki rendelkezésére, hogy ha
elégedetlen eddig nyújtott teljesítményével javítson azon.
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Területi versenyeken

A tanév második félévének elején számos iskola rendez különféle
területi tanulmányi versenyt. Mezőfalván sincs ez másképp. Előző
számunkban már beszámoltunk
azokról a területi megmérettetésekről, amelyeknek iskolánk
adott otthont. Az intézményünk
által kidolgozott és lebonyolított
versenyeken tanulóink élvezhetik
a hazai pálya előnyét, még akkor
is, ha a vendégeket és saját diákjainkat külön értékeljük.
Mostani összeállításunkban
azokat a térségi versenyeket foglaltuk össze, melyeken a közelmúltban mezőfalvi diákok jeleskedtek. Az idegen környezetben,
ismeretlen pedagógusokkal és
versenytársakkal szemben elért
eredmények jól tükrözik iskolánk
magas színvonalú oktató nevelő
munkáját.
q
Március és április hónapokban
diákjaink a következő megmérettetéseken vettek részt:
- A városi és város környéki
iskolák számára, a Rudas Szakközépiskola által szervezett német
szépkiejtési versenyen Ossik Mónika 7. b osztályos tanulónk első
helyezett lett.
- A dunaújvárosi Petőfi
Sándor Általános Iskola által
szervezett, elméleti ismereteket számonkérő területi kémia
versenyen Vámosi Nikolett 7.
b osztályos tanuló 5. helyezést,
míg Ossik Angéla 8. b osztályos
tanuló 3. helyezést ért el.
- A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola szervezi évek óta az
általános iskolások számára a területi informatika versenyt, melyen
a 7. b osztályos Kovács Marcella

Kitti és Igel Dániel 8. a osztályos
tanulók egyaránt harmadik helyezést értek el.
- A matematika iránt érdeklődő tanulók Előszálláson az Árpád
Fejedelem Általános iskolában
mérték össze tudásukat. A felső
tanulókból álló csapat megnyerte
a versenyt. Barati Bence 5. a, Hajnal Dániel 5.b Ágoston Réka 6.b
és Klics Bence 6.b osztályos tanulók alkották a győztes csapatot.
- A Dózsa György Általános
Iskola által szervezett német nyelvi versenyen a német ünnepek
témakörét dolgozták fel a gyerekek. A lelkiismeretes felkészülés
eredményeként a 7. a osztályos
Nagy Veronika és Zsákovics Kevin csapata 2. helyezést, míg a 8.b
osztályos Ossik Angéla és Palkó
Anna párosa 4. helyezést ért el.
- A Széchenyi István Gimnázium évek óta megrendezi az
általános iskolás tanulók számára a „Kis biológusok” versenyét,
melyen Kovács Marcella Kitti 7.
b osztályos tanuló 3. helyezést ért
el. Vizsgálatának és ebből készített
prezentációjának témájául az iskolánk előtt növekedő hársfa sort
választotta.
A fentiekben felsorolt nagyszerű eredmények mögött soksok óra munka van mind a diákok
mind a pedagógusok részéről. A
gyerekeket sikerre vivő felkészítő
pedagógusok névsora az alábbiakban olvasható: Hajas Györgyné,
Jaksics Erzsébet, Sótiné Papp Elvira, Szentpáli Balázsné, Szentpáli
Balázs, Bordás Anita.
Tanárnak, diáknak egyaránt
szívből gratulálunk kiváló teljesítményükhöz. Büszkék vagyunk
mindannyiukra.
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Víz világnapja
A természettudományos
munkaközösség Bordás Anita
tanárnő vezényletével a Víz
világnapja alkalmából Projektnapot szervezett. A tematizálás
során arra gondoltak a pedagógusok, hogy az idei szökőévre
való tekintettel a szökőkutakat
történetével, működésével, művészettörténeti, városépítészeti
jelentőségével ismertetik meg
a gyerekeket. Ennek jegyében
diákjaink fotó kiállításon csodálhatták meg Európa legszebb, legrégibb, legnagyobb és
legérdekesebb, valamint a környező települések szökőkútjait.
A Héron kútját bemutató ábra

alapján az érdeklődő diákok
akár saját maguk is készíthettek működő modelleket, illetve
egész héten élvezhették a szobai szökőkutakból összeállított
kiállítás megnyugtató csobogását. A jeles nap alkalmából
interaktív bemutató is készült,
melyet évfolyamonként tekintettek meg a gyerekek.
Úgy érezzük, a tanulságos és
érdekes programokkal sikerült
megértetnünk tanulóinkkal,
hogy a víz mennyire fontos, és
meghatározó értéke életünknek, s hogy mindannyiunk közös felelőssége és kötelessége
vigyázni rá.

Négy kézzel – együtt

Aki már egyetlen egyszer is
leült a zongora mellé, és megpróbált néhány hangot leütni
vagy egy ismerős dalocskát
előcsalogatni a hangszerből, az
tudja, milyen nehéz parancsolni
az ujjaknak. Hát még, ha két kéz
mozgását kell összehangolni!
Utána szorozzuk ezt meg kettővel! Így megkaptuk a négykezes zongorázás képletét: egy
zongora, két gyerek, négy kéz.
Sokat kell gyakorolni, készülni, elemezni az előadandó
darabokat egyedül és együtt is.
Össze kell hangolni minden
mozdulatot, tempót, szünettartásokat. Sok idő, amíg egy
produkció összeáll. Ilyen darabot begyakorolni nem kétszeres, hanem legalább négyszeres
időt és energiát igényel, viszont
az eredmény is legalább négy-

szer olyan szép, erős hangzást
tükröz.
Az idei évben a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola
rendezte meg a megyei négykezes találkozót. Iskolánkat
egy páros képviselte: Jézsó
Vivien és Koppányi Noémi mutatkoztak be. Nagyon
jól megállták a helyüket az
igazán népes szereplőgárdát
felvonultató mezőnyben. Számukra is nagyon előnyös volt
a versenyen való részvétel,
hiszen hallhatták játszani társaikat, illetve szereplési rutint
szereztek.
A közönség soraiban büszkén ültek a szülők és a felkészítő tanár is. Várjuk a bemutatkozást a „hazai” közönség
előtt is.
Fehér Teréz

8

Az én falum - Mezôfalva

Tündérkert Óvoda
Iskolanyitogató
Mint az már jó néhány
éve szokássá vált, idén sem
maradt el az iskolanyitogató program. A tanító
nénik szeretettel várták a
négy alkalommal zajló ismerkedésre a leendő elsősöket. Körbevezették őket
az iskola helyiségein, játékos feladatokkal, tornával
és vidám beszélgetésekkel
tették emlékezetessé a gyerekek délutánjait.
Úgy gondoljuk az iskolában töltött kellemes órák
mindenképpen megkön�nyítik a gyerekek számára
az iskola és óvoda közötti
átmenetet.

A víz
világnapja
Lázasan készültek a gyerekek a víz világnapjára. Izgalmas téma a víz fontosságáról,
tisztaságának megóvásáról, valamint felhasználásáról beszélgetni, s ezzel kapcsolatos tevékenységeket végezni. Érdekes
kísérletek tapasztalataival, új
ismeretekkel gazdagodtak a
gyerekeke: színeztek, rajzoltak,
festettek, akváriumot készítettek és számos ezzel a témával
kapcsolatos mesét hallgattak,
dolgoztak fel.
A faliújságra kihelyezett
esztétikus munkák tükrözték
a változatos tevékenységek
megvalósulását.

Rétimajorba kirándult a Szivárvány csoport
Március 23-án a víz világnapja alkalmából a Szivárvány
csoport kirándulást tett Rétimajorba.
A mezőfalvi vasútállomásról vonattal indultak, majd kis
sétát téve érkeztek meg a tavakhoz. Megnézték a halászati

múzeumot, a halászkunyhót, a
kilátót. Láttak haletetést csónakból, repülő ludakat, sirályokat, gémeket. Körül sétálták a
tavakat és egy jót játszottak
hazaindulás előtt.
Kissé elfáradva, de sok élménnyel tértek haza.
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Húsvét az óvodában

A tavasz első ünnepei közül
a „nyuszivárás” az ovisok körében a legkedveltebb. Változatos technikákkal ismerkedtek,
régi népszokásokat elevenítettek fel, vidám dalokkal csalogatták a nyuszit, a fiúk locsolóverset is tanultak.
A csalóka áprilisi időjárás
sem szegte kedvüket, van akik
nyuszifészket készítettek az
udvarra, mások pedig a csoportba helyezett kosarakba
várták a nyuszi ajándékokat.
Az óvónők a művelődési
házban szervezett bábműsorral kedveskedtek a gyerekeknek, amit a gyerekek lelkesen
fogadtak.
A húsvéti ünnep mindig
megfelelő alkalom arra, hogy a

Papírt gyűjtünk,
számítunk
a segítségükre!

gyerekek udvari játékkészletét
bővítsük. A szülői munkaközösség jóvoltából, amit ezúton

is köszönünk - az idén az új
babaházunkba kaptak játékokat a gyerekek.

Húsvét
a téren

A húsvéti ünnepekre nemcsak az óvodában, de a falusi
rendezvény keretében is készültünk. Április 7-én a művelődési házba látogatók kézműves foglalkozás keretében
húsvéti ajándék készítésével,
tojásfestéssel, gyöngyfűzéssel ismerkedhettek Danczi
Gáborné, Kiss Annamária és
Bartáné Kolmankó Andrea

Óvodánk 2012. április 2327-ig reggel 7 órától délután
16 óráig papírgyűjtést szervez!
Kérünk mindenkit, hogy az
összegyűjtött papírokat, újságokat, könyveket, kartonokat
összekötve hozza be óvodánkba ezeken a napokon. (A közös
gyűjtésből befolyt összeget az
óvodás gyermekek gyereknapi
programjaira szeretnénk fordítani.)
Számítunk együttműködésükre és segítségükre!
„Közös munkával, gyermekeink boldog, vidám óvodás
napjaiért.”
Tündérkert
Óvoda dolgozói
és a Szülői
Munkaközösség

Köszönetek
közreműködésével. Nagyon
sok érdeklődő vett részt és sok-

sok meglepetés készült ezen a
délelőttön.

készültek a közös ünneplésre.
A kiscsoportosokat a nagyok
látták vendégül, ahol háromszínű magyar zászlót kaptak
ajándékba, majd elmondták
egymásnak a tanult verseket,
énekeket. A Katica középsősök a Csiga-bigásokat lá-

togatták meg, beszélgettek a
régen törtétekről és előadták
egymásnak kis műsorukat.
Délelőtt az óvónők hat
nagycsoportos
gyermekkel
átvonultak sz iskola Petőfitáblájához, és elhelyezték a
megemlékezés koszorúját.

Március 15.

„Aki nem lép egyszerre...”
hangzott az óvoda, a szabadságharc ünnepére való
felkészülés hetében. Játékos
mondókákkal, énekekkel, tavaszi versekkel és a huszárok
izgalmas életének felelevenítésével tettük gyermekközelivé
a gyermekek számára nehezen
érthető nemzeti ünnepünket.
Magyarságunk erősítése
ezen időszak fő feladatai között szerepel, így valamennyi
csoportban felhangzott a magyar Himnusz és Petőfi Sándor Nemzeti dalát is lelkesen
szavalták a gyerekek.
Az ünneplőbe öltözött csoportok reggeli után izgatottan

„Nyitni kék! Ébred
a hegy, a völgy,
tudod mire gondol
a néma föld!”

Köszönetet
szeretnénk
mondani Kincses Pálnénak
az óvodánknak ajándékozott
játékokért.
A Napsugár csoport köszöni Prajda Zoltánnak a televíziót és a DVD-lejátszót, amit
felajánlott és be is üzemelt.
A Katica csoport köszönetet mond Fehér Ferencnének
a sok szebbnél szebb dekorációért, amivel a csoportszobát
esztétikusabbá varázsolta.
A Pillangó csoport köszöni
Szikora Istvánnak a csoportjukban elhelyezett polcot.
A Szivárvány csoport köszönetét fejezi ki Sümegi Liliána mamájának a 30 darab
libatojásért, amit berzseléssel
díszített a csoport.
Az oldalt összeállította:
Kiss Nóra
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Én így látom...
A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve minden évben április 11-én
ünneplik Magyarországon, 1964 óta.
"Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába, minden, ami azóta van,
vele kezdődik" - mondta a költőtárs, László Zoltán.
József Attila Budapesten született 1905. április
11-én, és Balatonszárszón halt meg 1937. december
3-án. Huszadik századi magyar költő, a magyar
költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük
az év minden egyes napján, mert amíg verset
olvasunk, egy pillanatra elfelejtjük mindennapi
bajainkat.
A következő verset még általános iskolában
tanultuk, de úgy gondolom, érdemes feleleveníteni:
József Attila:

Születésnapomra

Születésnapomra
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

„Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.

Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –
Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!

Tízéves lett a MEZŐFOLT!

A színek ópiuma

Akik a színek között töltik idejüket, azoknak
a lelkiviláguk is sokkal színesebb lesz - ilyen gondolatok kavaroghatnak a szemlélőben, amikor
belecsöppen egy csodás világba, a foltvarrók mesevilágába. Valahogy olyan érzés tölti el az embert,
mintha kábítószeres, szédült elmével bolyongana
a színek kavalkádjának köszönhetően. Azután
csak lerogyna egy székre, és csak szívná magába a
rengeteg élményt, melyet a foltvarrók tárnak elé.
- Ópium ez bizony, a színek ópiuma!
Tizedik évfordulóját ünnepelte szombaton
a MEZŐFOLT. A jeles alkalom egyben kiváló
lehetőség egy közös varrásra, ahova 30 helyről
vártak csapatokat a hazai rendezők. Ráadásul az
idén a határainkon túlról is érkezett foltvarró klub.
A szlovákiai Érsekújvár szorgos tűforgatói először
látogattak településünkre.
A klubról röviden:
2002-ben azért ült össze három ügyes kezű és
kreatív hölgy, hogy a foltvarrás alapjait elsajátítsák.
A három hónapos együttlétnek az lett a következménye, hogy mára országos hírű, sőt határainkon
túl is ismert csoport jött létre. A tagok közül sokan
a kezdetektől fogva fejlesztik foltvarró tudományukat. A rendezvényen kiállított remekművek
ékes bizonyítékai kitartásuknak és ötletességüknek. Gyakorlatilag mindent meg tudnak varrni a
terítőktől a táskákon át egészen a figurális alkotásokig. A foltos képzeletnek pedig nincs határa!
Mindamellett, hogy a műveik létrehozása közben remekül szórakoznak, egy speciális közösség
is létrejön, példát mutatva az emberi alkotóképesség sokszínűségére. Különleges emberek tehát
a foltvarrók, mert ezáltal nem csak egy közösség
tagjai, hanem a velünk élő kultúránk részei is. Ez
egy olyan „folt” Mezőfalva történelmében, melyre
méltán lehetünk büszkék mindannyian.
A Mezőfolt névsora: Kurné Gizi néni, Mikusné Ági, Németné Zsuzsi, Lászlóné Tubi, Horgosné
Éva, Toldiné Kati, Farkasné Marika, Krajczárné
Márti, Baráthné Julika, Szalainé Ica, , Pappné Gizi
A csapat közös életkora 615 év!

A nap eseményeként elsőnek Pappné Gizi a
mezőfalvi foltvarrók vezetője köszöntötte a vendégeket. A klub bemutatása után az óvodások
Szivárvány csoportja kis műsorral kedveskedett a
megjelenteknek, majd köszöntők újabb sora után
mindenki nekilátott a közös varrásnak. De mielőtt a tűforgatók beleszúrták volna az anyagba
első öltéseiket, szintén egy közös mozzanatként
a foltvarrók dalát énekelték el:
Foltvarrók dala a "Ha én rózsa volnék" dallamára:
Ha én kelme volnék, száz színben pompáznék,
Minden foltvarrónak örömet okoznék.
Akkor lennék boldog, ha szétvágnának,
S újra összevarrnak quiltnek vagy táskának.
Hogyha cérna volnék, nem gubancolódnék,
Minden kicsi foltot szépen összevarrnék.
S hogyha egy varratom mégis kibomolna,
Spulnim szégyenében világgá gurulna.
Ha vasaló volnék, mindig meleg lennék,
Vasaló deszkán ide-oda járnék.
Minden kicsi ráncot szépen kivasalnék,
S ha jön a villanyszámla, csendben elpirulnék.
Ha varrógép volnék, mindig készen állnék,
Éjjel nappal mindig csak quildeket varrnék.
S ha egy alkatrészem mégis elromolna,
Saját lábamon mennék a Varrógépcentrumba.
De foltvarró vagyok, ízig vérig érzem.
Így a nagyvilágot "foltos" szemmel nézem.
Örömet, bánatot, mindent mi elvásott,
Összevarrjuk ezt a széthullott világot.
A mezőfalvi foltvarrók köszönik az Önkormányzat támogatását, valamint a rendezvény
szervezésében résztvevők munkáját, segítségét!
(A jubiláló mezőfalvi foltvarrókról képeket
nézhetnek a www.mezohir.info oldalon, valamint
érdekes cikket olvashatnak Bán Balázs honlapján,
a www.mezofalva.eoldal.hu oldalon!)
Horváth László
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A tér helyett
a művelődési házban

Húsvét a téren című programját a rossz idő miatt a művelődési házban tartotta idén
Mezőfalva. Nem is bizonyult
rossz választásnak, hiszen így
pont arra lett használva a nemrég felújított intézmény, amire
létrejött. Igazi közösségi térré
avanzsált ezen a délelőttön.
A rengeteg apró gyerek
és az őket elkísérő felnőttek
boldogan vették birtokba a
művelődési ház nagytermét
és egyéb helyiségeit. Volt tojásfestés, arcfestés, versmondó
verseny, kirakodó vásár és még
sok más, a húsvéthoz kapcsolódó hagyomány. A rendezvény
zenés programját - remek hangulatot teremtve - az Áldás
Együttes szolgáltatta. Még az
apróságok figyelmét is sikerült
lekötni néhány pillanatra, ami
nem kis dolog a húsvéti várakozás közepette.
Horváth László
(A rendezvényról további képeket találnak a www.mezohir.
info oldalon)
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A húsvéti
időszak
Húsvét ünnepe nem zárul
le húsvét hétfővel. Az ünnepek ünnepét hétszer hét napon
át ünnepli az egyház, majd az
ötvenedik napon megtartja
Krisztus búcsú-ígérete teljesedésének napját, pünkösd
ünnepét.
A kiterjesztett ünneplés
értelme az, hogy a főünnep
gazdag, egyszerre átfoghatatlan tartalmát ismételten, másmás elemét kiemelve szemlélhessük, s kegyelmei egészen
átjárják lelkünket, mielőtt
visszatérünk az igazi hétköznapok sorába. Sajnos a modern
élet túl gyorsan visszazökkenti
az embert a mindennapos hajszába, feszültségbe. Tudatosan
kell tehát megteremtenünk
magunkban azt a belső szentélyt, amelyben fenn tudjuk
tartani az ünnep harmóniáját
és békéjét.
Egyéni vallási életünkben a
húsvéti imádságok végzésével,
az Apostolok Cselekedeteinek
és a Jelenések Könyvének, valamint más alkalmas könyveknek olvasásával mélyedjünk el a
húsvéti események értelmében.
Ne szűnjék meg ajkunkon az
Allelujának és a hálaadásnak a
szava! Vegyünk részt az egyház
húsvéti örömében! Külsőleg ezt
jelzi a fehér miseruha, a virágdíszítés az oltáron, az üres
Szentsír, a húsvéti gyertya és
a feltámadt Krisztus győzelmi szobra. Egész időszakban
énekelhetjük a húsvét vasárnap
énekeit.
A béke: a rendből áradó
nyugalom. Megváltónk helyreállította a rendet Isten és az
ember között, s feltámadása óta
ennek a rendnek a nyugalma
árad szét az egyházban. Legyünk nyitottak Isten békéje
iránt, s próbáljuk meg ezt a
belső harmóniát megélni hétköznapjainkban is!
Valter atya
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A lista élén Mezőfalva!
Alaposan átrendeződött a
megye II. osztályú labdarúgó
bajnokság élvonala az elmúlt
három fordulóban. Számunkra
örömteli hír, hogy az IFI és a felnőtt is a lista első helyén van!
Az IFI változatlanul őrzi
vezető helyét a bajnokság tavaszi idényének ötödik fordulója
után. Bár az öt mérkőzésből
kettő, Sárbogárd és Enying
elleni, nem volt igazi erőpróba a "foghíjas" létszámú ellenfél miatt, azonban Déggel
és Pusztaszabolccsal szemben
már fel kellett kötni a gatyát.
A felnőttek a második fordulóra ledolgozták az 5 pontos hátrányukat úgy, hogy egy
pontos vezetésre tettek szert.
A következő mérkőzéseken
pedig tovább növekedett Mezőfalva előnye. A cikk írásakor
51 ponttal az élen van felnőtt
csapatunk, a négy ponttal lemaradó Ercsi előtt!
Káloz -Mezőfalva
Az IFI nehezen találta a
káloziak ellenszerét. Egészen
a 34. percig kellett várni az első
találatra. A gól Tokai László nevéhez fűződik. Sajnos a
folytatásban saját maga számára tette nehézzé Mezőfalva a mérkőzést. Sok kihagyott
helyzet, köztük két kapufa is
rontotta az eredményességet.
Csak nagy sokára született
újabb találat. A 80. percben
Bozoki Márk, majd ismét
Tokai László talált az ellenfél
hálójába. Végeredmény: Kálóz-Mezőfalva 0:3
Masinka Csaba edző a mérkőzés után a játékkal nem, az
eredménnyel viszont elégedett
volt. Kérdésünkre elmondta,
hogy két meghatározó támadó
játékosa is hiányzott, ami rányomta bélyegét a mérkőzésre.
A három pont, az három pont
és ez a lényeg. A gólarányon
lehetett volna javítani.
A felnőtteknél az első félidőben nem született találat.
Sokat támadott a mezőfalvi
csapat, de eredménye nem volt.

A szünet után sem változott
a játék képe. A vendéglátók
többször is a kapujuk elé szorultak. Káloznak csak néhány,
de veszélyes helyzete alakult ki
a mérkőzés alatt. Cserével is
próbálkozott a második félidő-

ka csapat ellen - 9 fő - volt
kénytelen játszani, ami valljuk
meg őszintén, nem igazán teljesítményre inspiráló. A gólok
viszont szépen szaporodtak.
A felnőtteknél jó iramban
kezdett a hazai csapat, de az

ben Masinka László, de ez sem
hozott a játékban látványos
fejlődést. A mérkőzést végül a
79. percben sikerült eldönteni.
A bal oldalon Balázs Sándor
szerzett ügyesen labdát, amit
Král László elé tálalt. Král nem
hibázott és ezzel megmentette
a mezőfalviak számára a mérkőzést. Káloz-mezőfalva 0:1
Ercsi abai veresége miatt
ezzel a győzelemmel egy pont
előnnyel az élre ugrott Mezőfalva! Bár messze még az időszak vége, azért jóleső tudat,
hogy már a második mérkőzésre behoztuk az öt pontos
hátrányunkat. Ha ez így megy
tovább, akkor a továbbjutás jó
esélyével várhatjuk a bajnokság
végét.

első találatra bő fél órát kellett
várni. A második játékrészben
aztán beindult a gólgyártás.
Balázs Sándor triplázott. Mellette Tórizs Attila és Szilva Tamás is betalált.
Nem okoztak nagy "fejfájást" az enyingi fiatalok Mezőfalván. A 9 fővel kiálló vendégek csak egy edzőmérkőzés
szintű játékra tudták kényszeríteni Masinka Csaba gárdáját. Nincs igazán szerencséje
ezen a téren a mezőfalviaknak,
hiszen az előző itthoni összecsapásban Sárbogárd ellen is
csonka csapattal szemben - 7
fő - kellett játszani. Úgy látszik Enying is hadilábon áll
csapatlétszám terén. Sajnos ez
azzal is jár, hogy kevésbé tudja feltüzelni a fiúkat a küzdelem, és megcsappanhat a harci
kedv. A következő fordulóban
várhatóan már keményebb ellenfélre számíthat az együttes
Dégen.
A 2011-2012-es szezon
18. mérkőzésére 50 pontot
gyűjtött Mezőfalva, és 4 pont
előnnyel vezeti a tabellát.
IFI góllövők: Bozsoki Marcell 9'; Tibold Viktor 30'; To-

Mezőfalva Enying
Mezőfalva - Enying 5:0,
IFI 6:0
Nem jelentett különös erőpróbát Enying együttese a mezőfalvi futballistáknak. Először
az IFI lépte le ellenfelét, majd
a felnőttek jó példát véve, követték a fiatalokat.
Az IFI-nél Masinka Csaba legénysége ezúttal is cson-

kai László 40', 88'; Vörös Ákos
42'; Papp Károly 73'
Nagy lendülettel kezdtek a
felnőttek, de az első gólra bő
fél órát kellett várni. Baloldali
szögletből Móricz Csaba által
beívelt labdára Balázs Sándor emelkedett fel és tanítani
való módon az enyingi hálóőr
mellet a kapuba fejelt. Ezt a
mutatványát később a 66. percben megismételte, de erről egy
kicsit később!
Több helyzete is volt Mezőfalvának az első félidőben,
de gól nem született, így pihenőre ezzel az egy találattal
vonultak az együttesek.
A szünet utáni negyed órában még mindig nem változott
a játék képe. A vendéglátó hazaiak folytatták a lendületes
támadásaikat. Az 55. percben
első frissítésként beálló Tórizs
Attila hamar növelte a hazaiak előnyét. A 60. percben 2:0
Mezőfalva javára.
Öt perc múlva Móricz Csabát durván buktatták. A szándékos szabálytalanságot piros
lappal jutalmazta Makk László
játékvezető.
A kiállítást követően alig
telt el 3 perc, újból Balázs
Sándornak sikerült bizonyítania, milyen remek futballista. A jobb oldali szögletből beívelt labdát fejelt az
elsőhöz hasonló módon az
enyingi hálóba. MezőfalvaEnying 3:0.
Újabb 2 perc múlva ismét
főszerepben Balázs Sándor.
Ezúttal a szintén jobb oldalról
érkező beadást tolta az ötösön
belülről a vendégek kapujába.
4:0. Ezzel azonban még nem
lett vége a gólgyártásnak. A
csereként beálló Szilva Tamás
5:0 -ra változtatta a mérkőzés
eredményét.
Dég- Mezőfalva
Dég-Mezőfalva 1:3; IFI 2:2
Az IFI pontokat vesztett
Dégen, szám szerint kettőt. A
felnőttek a tavasz eddigi legjobb játékával 3:1-re verték
ellenfelüket.
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Az IFI jól kezdett az első
félidőben, de sok helyzetet
kihagyott. Bozoki Márk 9.
percben megszerezte Mezőfalva vezető gólját. A vendéglátóknak azonban sikerült még
szünet előtt szépíteni. 1:1. A
második játékrész 51. percében
a dégieknek sikerült előnyre
szert tenniük, de szerencsénkre
a 73. percben Tibold Viktornak köszönhetően sikerült a
mezőfalviaknak menteni egy
pontot. A találkozó végén
Masinka Csaba edző reálisnak
tartotta a döntetlent
A felnőtteknél egy nagyon
eredményes első félidőt láthattunk, melyet jó lett volna folytatni a másodikban is. Sajnos
ez most nem jött össze, de
ennek ellenére jó futballt láthattunk
Góllövők: Móricz Csaba
30' 40', Huber Balázs 43'
Mezőfalva
- Pusztaszabolcs
A tavaszi idény ötödik fordulójának eddigi legnehezebb
mérkőzései vártak a mezőfalvi csapatokra a Pusztaszabolcs

Pusztaszabolccsal szemben,
ebben a felállásban ez igazán
jó eredmény.
A felnőtteknél az első
félidőben eldőlt a mérkőzés.
Král László kétszer is betalált
a vendégek hálójába. Sajnos a
szünet után már nem született
újabb gól. A derekasan harcoló
Pusztaszabolcs ellen jó játékkal, megérdemelten győzött
Mezőfalva.

elleni találkozón. Az IFI szereplését nagy mértékben nehezítette, hogy meghatározó
játékosok hiányoztak betegség
és egyéb okok miatt. A serdülőből hozott erősítéssel azonban így is sikerült legyűrni az
ellenfelet. Igaz, először a vendégek szerezték meg a vezetést, de a hazaiak Juhász Imre
révén a 17. percben egyenlítettek. Ezután Mezőfalva sokat

támadott és sok helyzetet ki
is hagyott. Nehéz ellenfél volt
most Pusztaszabolcs. Szerencsére Márok Máté egy klasszis
fejessel megmentette a hazai
becsületet, így maradt a három
pont Mezőfalván! Mezőfalva Pusztaszabolcs 2:1.
Masinka Csaba edző a
mérkőzés végén elégedett volt
tanítványaival. Az amúgy sem
könnyű ellenfélnek számító

Az időszak végére az első 5
helyezett állása így alakult:
IFI
1. Mezőfalva 20 17 3 0 103 12 93 54
2. Ercsi
20 17 1 2 90 15 75 52
3. Aba-Sárvíz 20 16 2 2 74 12 62 50
4. Dég
20 13 3 4 94 29 65 42
5. P.szabolcs 20 13 3 4 73 29 44 42
Felnőttek
1. Mezőfalva 20
2. Ercsi
20
3. Aba-Sárvíz 20
4. Nagylók 20		
5. Adony 20

16
15
14
12
11

3
2
3
4
3

1
3
3
4
6

65
90
52
53
38

11
29
23
30
22

54
61
29
23
16

(Mezőfalva sportéletéről
részletesebben is olvashatnak
a www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Kérjük, segítsenek!
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

51
47
45
40
36

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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Kortárs képek
Mezőfalván
Író -olvasó találkozó

2012. május 8-án, kedden 15 órakor

Balázs Ágnes gyermekíró

lesz a vendégünk a könyvtárban.
Az írónőt a gyerekek és szüleik leginkább a Lufi sorozat kapcsán ismerhetik.
A gyerekek hozzanak magukkal tollat, papírt, mert meglepetés várja őket!

Mindenkit szeretettel várunk!

Falutörténeti vetélkedő
– eredmények
Az idei vetélkedő három fordulójában az alábbi eredmények
születtek:
I. forduló
II. forduló III. forduló
A! csapat
10 pont
10 pont
10 pont
Cy. A. K.
10 pont
10 pont
10 pont
Mini Manók
9 pont
Párduclányok
10 pont
10 pont
9 pont
Pumák
9 pont
9 pont
10 pont
Táncosok
10 pont
Triumvirátus
10 pont
10 pont
10 pont
Tudorok
10 pont
9 pont
10 pont
A maximálisan elérhető pontszám: 10 pont

A döntőre 2012. április 18-án, szerdán 16 órakor került sor
a Művelődési Házban
Horváth István
könyvtáros

Ritka pillanatot élhetett
meg a művészetekre fogékony
mezőfalvi közönség. Kortárs
„művészpalánták” mutatták be
elképzeléseiket községünkben.
A március 30-án délután hat
órára hirdetett rendezvény
eredetileg interaktívnak volt
hirdetve, azonban valami oknál
fogva ez most elmaradt. Helyette azonban egy különleges
hangulatú és képi világú kiállítás fogadta az érdeklődőket.
A Budapestről érkezett diákok
rögtönzött
tárlatvezetéssel
igyekeztek művészi munkájuk mélységeit felvillantani.
A gyermeki rajzoktól kezdve
a színtónusokkal játszó, grafikai megoldásokon át egészen a
plasztikus alkotásokig terjedt a
repertoár. Sőt egy mennyezetre vetített videó kompozíció is
részét képezte a kiállításnak!
Meg kell mondani, nem
szokványos művekkel találkoztunk, hiszen a kortárs alkotások a tradicionális értékeinken
kívül állnak, így befogadásuk is
szokást igényel. Ehhez viszont
remek alkalom a már megismert rendezvény. A művészek

azért alkotnak, mert a kezük
alól kikerülő művel valamit el
akarnak mondani, vagy éppen
csak érzéseket, állapotokat szeretnének közvetíteni. A kortárs
művészekre jellemző állandó
útkeresés ezen a kiállításon
is széles spektrumú érzéseket
váltott ki a szemlélőből, melyet
a művek személyes bemutatása
csak fokozni tudott.
Egy fontos tanúsága is van a
rendezvénynek, melyet a megjelentek körében lévő pedagógusok tudnak talán leginkább
leszűrni. Nevezetesen az, hogy
rendkívül széles látószöggel
kell rendelkeznünk ahhoz,
hogy később ki tudjuk választani a számunkra értéket képviselő dolgokat. Ehhez pedig
kiváló alkalom volt a budapesti
fiatalok kiállítása. Egy köszönet mindenképpen jár érte!
Nagyon aranyos fiatalokat
ismerhettünk meg az alkotókban. Munkájukhoz sok
sikert és további bátorságot
kívánunk!
(További részletek és fotók
a www.mezohir.info honlapon.)

Köszönjük
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok aktív közreműködését, akik március 9-én segítettek nekünk a PETpalackgyűjtésben!
Külön köszönjük a Dóra Cukrászda finom sütijét és
teáját.
Köszönettel, a Nagycsaládosok Mezőfalvi Egyesülete
nevében:
Klics Ferencné

15

Az én falum - Mezôfalva

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

FELHÍVÁS PAPÍRGYŰJTÉSRE!!
Kedves tanulók, kedves szülők és olvasók!
Az iskola szülői munkaközössége tavaszi papírgyűjtést
szervez a tanulók számára. Az akció célja az osztálypénzek
gyarapítása,melyet az osztályközösségek saját döntésük szerint használnak fel.

A gyűjtés időpontja:
Alsó tagozatosoknak: május 24. csütörtök 1417-óráig, eső esetén ez a nap május 29. keddre módosul.
Felső tagozatosoknak: május 25. péntek 14-17 -óráig,
eső esetén ez a nap május 30. szerdára módosul.
A gyűjtés helye a megszokott módon a művelődési
ház előtti parkolóban lesz.
Kérjük a falu lakosságát,hogy segítsék a gyerekek munkáját
a gyűjtésben.
Köszönettel:
Iskola szülői Munkaközössége

"Már nincs ma,
már nincs holnap.
Csak ennyi volt az élet,
sirassatok csendesen,
mert én a szívetekben élek."

Köszönetnyilvánítás



Hálás szívvel mondunk köszönetet minden kedves
rokonnak, ismerősnek és munkatársaknak, akik

PETROVICS MIHÁLY

temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték,
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Ebek veszettség
elleni oltása

Értesítem a Tisztelt ebtulajdonosokat, hogy a 2012. évben
az ebek kötelező veszettség elleni oltása az alábbi helyszíneken
és időpontokban lesz:
Május 8. kedd

Május 11 péntek

8 - 12, 14 - 18 óra Főtér
(a Bableves vendéglő és
a játszótér között).
8 - 12, 14 - 18 óra Főtér
10 - 12 óra Ménesmajor
14 - 16 óra Selyemmajor
17 órától Sismánd
11 - 12 óra Szőlőhegy

Pótoltás:
Május 22. kedd
Május 23. szerda

8 - 12, 14 - 18 óra Főtér
14 - 15 óra Szőlőhegy

Május 9. szerda
Május 10. csütörtök

A 164/2008/XII.20./FVM. rendeletnek megfelelően minden három hónaposnál idősebb ebet kötelezően be kell oltani
veszettség ellen.
Az oltás díja 3.500 Ft., amely tartalmazza az áfát és 10 kg
testsúlyig a féregtelenítést. Nagyobb súlyú állatnál a féregtelenítő
ára +100 Ft. 10 kg-onként. Aki még nem rendelkezik új, egyedi
számozású könyvvel, az 400 Ft-ért juthat hozzá. Az oltás meglétét kizárólag az oltási könyvvel lehet igazolni. A kutya oltása
megoldható a tartózkodási helyén is, ez esetben a kiszállási díj
1000 Ft.
Az Országgyűlés megszavazta, hogy az önkormányzatok helyi
ebadót vethetnek ki. A mezőfalvi önkormányzat – megkíméltendő a lakosságot a további terheléstől – nem élt ezzel a lehetőséggel, köszönet érte. Így az ebek nyilvántartása továbbra is az oltó
állatorvosnál van. Ebből a nyilvántartásból kitűnik, hogy a tavalyi
évben mintegy 10 százalékkal kevesebben oltatták be a kutyájukat, mint az azelőtti években Ez a csökkenő tendencia nagyon
veszélyes, mert bármikor előfordulhat egy kutyaharapás, ami
súlyos (veszettség esetén akár halálos) megbetegedést okozhat.
Éppen ezért fokozottabb ellenőrzésre, és a nem olttatók magas
bírságra számíthatnak
dr. Juhász Miklós
állatorvos

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.
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MINI CSEMEGE
Zrínyi Miklós u 49. szám alatti
üzletünk
Akciós ajánlatai:
0,5 kg zsír
2 l fehér bor
0,5 l dobozos ARANY ÁSZOK sör
1l 2,8 % tej
0,5 kg csészés margarin
100 g Kaiser virsli
1 kg Kaiser párizsi
1 kg családi tészta
2 kg BONUX mosópor

Előnevelt kacsa,
fehér húspulyka,

megrendelhető!

319 Ft
449 Ft
179 Ft
189 Ft
198 Ft
149 Ft
545 Ft
364 Ft
1.099 Ft

Nyitva tartás naponta
6.30- 11-ig és 14.00 - 17-ig
Szombaton:
6.30 -11.00

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.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

Takarmánybolt

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

AUTÓSOKNAK! MOTOROSOKNAK!
Néhány jó tanács az autó klímához:
ÂÂ Egész évben, legalább hetente pár percre kapcsolja be a
gépkocsi klímáját
ÂÂ Az utasteret sose hűtse a külső hőmérsékletnél 8-10 fokkal
lejjebb
ÂÂ Ne irányítsa közvetlenül személyekre a hideg légáramlatot,
mert ez megfázást, ízületi gyulladást okozhat.
ÂÂ A klímák a levegőt is szárítják, ezért párátlanításra is jó őket
használni, de e mellett több folyadékot kell inni.
ÂÂ Ha a pollenszűrő eltömődik, allergiát, és légzőszervi megbetegedéseket okozó gombák és baktériumok is megtelepedhetnek benne...stb
Ha gépjárművének üzemeltetésével kapcsolatban kérdése van,
várom megkeresését.

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

