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Egyedülálló és különleges
cikket olvashatnak az újság
lapozgatói! Településünk civil
szervezetei közül már többet
bemutattunk, azonban a mezőfalvi vadászokról eddig még
semmilyen formában nem jelent meg tudósítás.
A Mezőfalvi vadászok című
írás egy exkluzív riport a me-

Báloztak a szülők

Óriási siker volt a Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének Valentin napi bálja. A műsor csúcspontjaként a 8.
évfolyamosok keringőjében gyönyörködhettünk. További képek
a mezohir.info internetes oldalon

zőfalvi vadászokról. A cikk
zárásául pedig egy szintén különleges riportot olvashatnak
Márok Csabával, Mezőfalva
polgármesterével, aki nemcsak
a falu első embere, hanem régi
vadászcsalád sarja is...
(Horváth László írásának
folytatását lapunk 4. oldalon
olvashatják.)

Nőnapra!

Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a közelgő Nőnap
alkalmából a Mezőfalván élő
lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat.
Sok örömet és boldogságot
kívánok a HÖLGYEKNEK!
Márok Csaba
polgármester
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MEGHÍVÓ
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
és a brüsszeli hátterű információs irodája,
az Enterprise Europe Network
vállalkozás-fejlesztési programsorozata keretén belül

Üzletfejlesztési fórumra,

konzultációval egybekötött tanácsadásra hívja a térség
vállalkozóit.
„Kérdezze a szakértőket hitelekről, pályázatokról,
üzletfejlesztési adatbázisokról!”

2013. március 8-án (péntek) 10 – 12

Helyszín: Kiss Kálmán Művelődési Ház, Nagyterem
(2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.)
A rendezvény házigazdája
Márok Csaba László
Mezőfalva Nagyközség polgármestere
A fórumra Mezőfalva környéki települések vállalkozásait
is tisztelettel várjuk:
Előszállás, Hantos, Nagykarácsony, Nagylók
Témakörök:
Pénzügy- tíz féle hitellehetőség
Mikrohitelek: Banki finanszírozásra még esetlegesen alkalmas,
kezdő-, működő vállalkozások számára, több hitelcélra
Széchenyi Kártya termékek:
10 m Ft-ig biztosan nem igényel ingatlan fedezetet
Állami támogatás automatikus:
Kamattámogatás,
A biztosíték részét képező Hitelgarancia Zrt. garancia díjtámogatása (50%)
Agrár Széchenyi Kártya
GOP 2011/2.1.1./M vissza nem térítendő támogatással Kombinált mikrohitel

Pályázatok
Új Széchenyi Terv érvényben lévő és legkeresettebb pályázatai

Vállalkozásfejlesztés
Üzleti adatbázisok, Üzleti partnerkeresés itthon és külföldön

Konzultáció
Közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kamara szakértőinek. A
rendezvény térítésmentes, de előzetes jelentkezés szükséges.

Jelentkezés és információ:
(22) 510-310, info@fmkik.hu
www.fmkik.hu
ISO 9001:2008
Tanúsítvány regisztrációs száma:
17328-2007-AQ-BUD-UKAS/Rev.1
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07-0045-06
Intézményi-akkreditációs lajstromszám: AL-1300

Falutörténeti vetélkedő

A csapat neve:...........................................................................

1. Ki lett az 1848- as választásokon a rácalmási választókerület
országgyűlési képviselője?
_...........................................................................................
2. Működött-e Hercegfalván vasárnapi iskola a 19. század második felében?
_...........................................................................................
3. Ki volt Sír László?
_...........................................................................................
4. Mikor alakult meg a Hercegfalvi Olvasókör?
_...........................................................................................
5. Mikorra fejeződött be falunkban az óvoda építése?
_...........................................................................................
6. Ki volt Kovács Ferenc?
_...........................................................................................
7. A mezofalva. lap.hu alapján nevezzen meg három mezőfalvi
vállalkozást!
_...........................................................................................
A következő forduló leadási határideje: 2013. március 6., kedd.
A válaszok a „Mezőfalva évszázadai c. könyvben találhatók.
További jó kutakodást kívánok!

Horváth István
könyvtáros

Makk Marcsi

Visszamenne a munkahelyére? Szeretne kicsit feloldódni?
Segítünk!
Hozza el gyermekét délelőtt, vagy akár egész napra a
napközinkbe!
20 hetes kortól vállaljuk
gyermekek napközbeni ellátását családias környezetben.
Ön dolgozhat, takaríthat, vagy
szépülhet nyugodtan, gyermeke közben fejlődik, jól érzi
magát egy szuper csapatban!
Ajándékba meghívjuk gyermekét tízórai csemegére!
Hívjon bármikor helyfoglalás miatt a 06-30-824-0075-ös

telefonszámon, vagy látogasson el a mezőfalvi gyógyszertár
utáni második lakásba, a Makk
Marcsi Családi Napközibe!
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Betörések!
Lakók figyelem! A téli
időszakban megszaporodtak
a betörések lakóhelyünkön.
Minden apró jelzés, mozzanat fontos lehet! Múlt héten
például felhívott egy Csokonai
utcai lakó, hogy az utcában
gyanús alakok sétálgatnak és
minden házhoz becsengetnek.
Kiderült, kazincbarcikai egyének járják a falut... Sóki László
polgármőr parancsnokkal közösen kitereltük őket.
Fontosak tehát az ilyen bejelentések! Senki ne higgyen
idegeneknek. Az önkormányzat semmilyen adománygyűjtést,
bénzbeszedést nem szervez, és a
közüzemi szolgáltatók sem tesznek semmi ilyesmit. Ha gyanús,
ácsorgó, elálló autót lát, hívja fel
azonnal a polgárőrséget, vagy a
polgármesteri hivatalt, írja fel a
rendszámot annak érdekében,
hogy a későbbi intézkedés, nyomozás eredményes legyen.
A polgárőrség
telefonszáma a következő:
30-621-0712
Akciókat szervezünk éjszakánként, ahol sok helyi lakó
részvételével járórözünk a településen, védjük értékeinket,
egymást, falunkat.

Közmeghallgatás

A képviselőtestület tagjai
közmeghallgatást tartottak a
költségvetés elfogadása előtt.
A fórum konstruktív volt,
fontos és a köz javát szolgáló
kérdések, kérések hangoztak el
– nem a kötözködés, hanem az
együttműködés volt a jellemző.
Köszönjük.

Árkok, járdák

A közmeghallgatáson is
szóba került – bár sokan már
talán unják –, hogy még a tavaszi olvadás előtt rendbe kell
tenni az árkokat. Az ingatlan
előtti közterület, így az árok,
áteresz tisztán tartása is az
ingatlantulajdonos feladata.
Vegyék komolyan, különben a
település belvizes részeit elöntheti tavasszal a víz. Ám, ha az
árkok rendben lesznek, akkor
nem következhet be a baj.

Stabil a költségvetés
A képviselőtestület elfogadta legutóbbi ülésén az
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét. Egyik legfontosabb változás a korábbi
évekhez képest az iskola átszervezése. Mezőfalva testülete úgy döntött, hogy a továbbra
is működtetője kíván lenni az
iskolának, az intézmény fenntartásának költségeit a falu,
az oktatás költségeit az állam
állja. A szerződést megkötöttük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Az átállás nem volt zökkenőmentes,
bizonyos hiányosságokat a
rendszer nem tudott azonnal
kezelni. Mostanra azonban
elmondható, hogy minden
pedagógus rendesen megkapja a bérét.
Az iskolában hatfős takarító személyzetet és egy karbantartót alkalmazunk, velük
működtetjük az iskolát.
Az óvodában nyugdíjazások
várhatók. A csökkenő gyermeklétszám miatt esetlegesen
vegyes csoportok kialakításában gondolkodunk.
Az egészségügyben szintén nyugdíjazás lesz: egy as�szisztens tölti majd idéntől jól
megérdemelt pihenését, helyette – takarékossági okból –
új alkalmazottat nem veszünk
fel. A gyeden lévő doktornő,
dr. Bartos Krisztina viszont
várhatóan szeptembertől ismét munkába áll, ami nagyon
örvendetes.
A polgármesteri hivatalban
lényeges változások történtek.
A járási hivatal kialakítását
Mezőfalva két fővel támo-

gatta, részükre biztosítottuk
a teljs munkaeszközparkot
a törvényi szabályozásnak
megfelelően. Kiemelném ezzel kapcsolatban dr. Dorkota
Lajos kormánymegbízottnak
és dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőnek
a pozitív hozzáállását, segítségét a mezőfalvi kirendeltség
létrehozásában. A polgármesteri hivatalunkban működő
kirendeltség jóvoltából a lakók
helyben intézhetik a járási hivatalhoz tartozó ügyek jelentős
részét is, és nem kell mindenért
Dunaújvárosba utazni.
Mezőfalvát hátrányosan
érintette a feladat szerinti
finanszírozás. A hivatalban
dolgozók számát ugyanis
kevesebben határozták meg,
mint az általunk ténylegesen
alkalmazott dolgozói létszám.
Fontos változás, hogy a polgármesteri hivatalban bio apríték
kazánt állítunk be, azzal fűtjük
majd a hivatalt, az óvodát, az
óvoda konyhát. Az aprítógép
beszerzése megtörtént, a kazánt a napokban szállítják.
A képviselőtestület elfogadta a művelődési ház és a
könyvtár beszámolóját. Az
önkormányzat a további költségcsökkentés jegyében egy
KEOP-pályázaton indul a
képviselőtestület határozatának megfelelően. Napelemeket szerzünk be, amelyekkel az
intézmények villamos energia
ellátását kívánjuk biztosítani
Mezőfalva költségvetése
idén is stabil és megalapozott,
ami a jelen gazdasági helyzetben nem elhanyagolható tény.

Csatorna:
tavasszal indul a munka!
Lapunk megjelenésével egy
időben, 2013. február 22-én ünnepélyes keretek között aláírtuk
a csatorna második ütemének kivitelezői szerződését a kiválasztott cégekkel. Nagy öröm ez a település életében, mivel elmondhatjuk azt, hogy eljárásainkat
(valamennyit) jogorvoslat nélkül

folytattuk le, ahogyan az egyik
kivitelező szakembere mondta,
tiszták voltak az eljárások.
A kivitelezési pályázatnak
kötelező eleme volt, hogy lakossági fórumot kell szervezni.
Figyeljék a honlapot, plakátot,
szórólapot, hogy a tájékoztatóra el tudjanak jönni!
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Társulás:
hogyan tovább?
A Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásban
(TKT) való további részvétel és az ellátandó feladatok
is szóba kerültek a legutóbbi képviselőtestületi ülésen.
Fontos kiemelni, hogy a TKT
által megszervezni kívánt feladatokból Mezőfalva intézménnyel rendelkezik, nálunk
korántsem olyan egyszerű eldönteni a társulás sorsát, mint
másutt, ahol esetleg még a kötelező feladat sem került ellátásra. A TKT keretében eddig
plusz normatíva járt az iskolára
és az óvodai tásulásra. Január
elsejétől azonban az ilyen ösztönző normatíva eltűnt, nincs
plusz bevétele az önkormányzatnak és a TKT-nak sem. A
többcélú tárulás keresi a lehetőséget, hogy az új jogszabályi
környezetben hogyan tudja
túlélni a változásokat, ami önkormányzat által ellátott feladatokat is érint, ami az adott
önkormányzat érdekével nem
minden esetben egyezik.

Munkaterv
és rendezvényterv

A képviselőtestület január
30-án megtartott ülésén elfogadta az idei munkatervét,
valamint Mezőfalva 2013. évi
rendezvénytervét. A rendezvénynaptár aktuális részét most
– és ezentúl rendszeresen – közöljük lapunkban, teljes terjedelmében pedig a mezofalva.
hu internetes honlapon találják
meg a lakók.

Jegyzői pályázat

Dr. Woth László címzetes
főjegyző úr nyugdíjba vonult,
a felmentési idejét tölti jelenleg. A jegyzői állás betöltésére
a polgármester pályázatot írt
ki, mivel az új önkormányzati
törvény szerint a jegyző feletti
összes munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Mezőfalvi vadászok
(Folytatás az 1. oldalról)
A fácánkakasok legnagyobb
bánatára egy januári szombat
délelőtt elkísértük a mezőfalvi
vadászokat a környező terület átfésülésére. A Mezőfalvi
Gazdák Vadász Egyesületének
lelkes kis csapata eredményes
akciót zárhatott a nap végén.
A tizenegy főből álló társaság 7 kakast terített, melyből
nagy megtiszteltetésként hírportálunknak is jutott egy. A
vadászat végén Valler Csaba
vadászmesterrel beszélgettünk:
- A mostani vadászatnak mi
volta célja?
- Igazából ez a szórakozás
része, hiszen vége az évnek, és
ilyenkor nekünk is egy kicsit
lehetőség adódik a lazításra.
- Milyen vadászati idények
vannak, és mikor mire lehet vadászni?
- A fácánkakas októberben
kezdődik, és tart január végéig.
A nyúl szintén októberben, de
csak december 31-ig. Minden
vadfajtának megvan a külön vadászati ciklusa, kivételt képez
a vaddisznó, ami egész éven át
lőhető. A korábbi években ezt
nem lehetett.
Az őzet április 15-től szeptember 30-ig. A sutát október
1-jétől január 31-ig lőhetjük.
Tehát mindennek megvan a
saját szezonja.
- Hány főből áll a társaság?
- 14-en vagyunk az egyesületben.
- A mai alkalom milyen vadászat volt?
- Társas vadászat. Az éves
vadászati időpontokat leje-

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a Német Nemzetiségi
Önkormányzat

közmeghallgatására
melynek ideje: 2013.
február 26. 17 óra
helye:
Kiss Kálmán
Művelődési Ház

lentjük a Megyei Vadászati
Felügyelőségnek és a rendőrségnek, akik rendszeresen
ellenőriznek is minket. Nézik
a fegyvereket, a papírokat és a
szonda is előkerül. A fácán és
nyúl vadászat évente általában
hat-hét alkalommal történik,
valamint utána van még egy
olyan három-négy dúvad vadászat, ahol már csak rókát,
szajkót vadászunk.
Ezen kívül vannak az egyéni
vadászatok, ahol mindenki az
év bár mely napján kimehet
vadászni az erdőre, és az éppen
aktuális vadászati szezonnak
megfelelő vadat lőheti. Ez teljesen más történet, mert ilyenkor
magas lesekre ülünk, itt nincs
ilyen közös dolog. Létezik egy
központi regisztráló füzet, ahova be kell írni magát mindenkinek, amikor kimegy a területre.
Ennek megvannak a szabályai.
- Mekkora a területe az egyesületnek?
- 2700 hektár, amin gazdálkodunk. Szinte az egész Mezőfalva község határa.
- Sokan a laikusok közül talán úgy gondolkodnak, milyen
jó a vadászoknak. Felcsatolják a
puskát, aztán gyerünk. Tényleg
erről szólna ez a dolog?
- Ez már a vége a feladatoknak, amit a legtöbb kívülálló láthat. Ilyenkor aratjuk le
az éves munka gyümölcsét, de
mellette tudni kell azt is, hogy
a vadászat mögött nagyon komoly gazdálkodás folyik. A vad
sajnos mára már nem teljesen
magától szaporodik. Etetni,
gondozni kell egy egész éven
át. Odafigyelést igényel. Ezért
vannak ezek a dúvadazások is!
Ha lehet az élőhelyet is ki
kell alakítani nekik, vagy éppen
megőrizni. Ezek a legnehezebb

feladatok. Annyira beszűkült a
határ, régen fasorok, bokrok,
árkok szegélyezték a földeket.
A mai világ sajnos ezek nagy
részét megszüntette.
- Miből finanszírozódik ez a
munka?
- Tagdíjból. 2000 Ft a havi
befizetnivaló, ami mellett a feladatokat is illik végezni.
- Nagyon sokrétű kapcsolati
rendszert kell figyelembe venni
a munka során, hiszen a földtulajdonosok, a természetvédelem, a
vízügy és még számos gazdasági terület érdekeinek is meg kell
felelni. Hogyan lehet megőrizni
például a földön fészkelő madarak
élőhelyét? Utunk során láthattuk,
hogy nagyon sok helyen a Vízi
Társulat példa értékűen kitakarította a vízelvezető árkokat.
- Sok szempontra kell figyelemmel lenni. Mint korábban
említettem nagyon beszűkültek
a költő- és búvóhelyek. Sajnos
egyre kevesebb. A víz elvezetését is elemi érdek megoldani, de
mellette azért biztosítani lehet
valamilyen arányban a vadak
élőhelyét. A kommunikációval, a kapcsolatokkal próbálunk
ezeken az arányokon javítani.
- Az utóbbi időkben a tudósításokban többször szembesülhettünk a vaddisznók okozta
károkról, sőt most már egyre
szenvtelenebbül a lakóövezetekben is megjelennek. A károk egyes
kisebb egységeknél elérhetik a 70
% -os arányt is, ahogy az egyik
vadász fogalmazott. Ráadásul
a vaddisznó nem olyan állat,
amelyik önként odaáll a puskacső
elé. Értük el kell menni. Mi ezzel
hogyan állunk?
- A mi területünkön is jelentős károkat okoznak. Azt is
mondhatom kis túlzással, hogy
katasztrofális! Valóban úgy van,

MEGEMLÉKEZÉS
A Don-kanyarban történt tragédia hőseire
2013. március 4-én 17 órakor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket!

hogy értük el kell menni, és soksok estét kell kinn tölteni, hogy a
vadász disznót tudjon lőni.Az idei
évben - nem rég számoltam össze
- 8 darab disznó került kilövésre,
és ehhez 150 kinn töltött estére
volt szükség.Tehát hosszú idő telik el,mire valakinek egy disznóval
szerencséje van találkozni.
Szerencsére azért annyira
még nincs „beállva” a disznó.
Itt nálunk jönnek-mennek. A
Banksismánd - Baracs közötti
terület váltóhelye a disznónak,
de amikor a tavaszi szezonban
a kukoricavetések megjönnek,
akkor idetelepülnek, és nagy
károkat okoznak. Ez óriási
probléma a gazdának, és ha az
országos károkat összeadjuk,
akkor jelentős gond a népgazdaságnak is. Természetesen
probléma nekünk is, mert meg
kellene fékeznünk őket, és szeretnénk megvédeni a gazdák,
vagy bárki terményét. Ilyenkor
intenzívebb vadászatra lenne
szükség. Gondolkodunk, hogy
az idei évben bevezetünk egy
kötelező vaddisznó vadászatot.
Tehát mindenkinek ki kell ülni a
kukoricavetési időszakban, hogy
minél többen legyünk, és minél
többet ki tudjunk belőlük lőni.
- Visszatérve a mai vadászatra, mely területeket fésültük át?
- Kezdtük a Büdös-lapossal,
utána mentünk át az úgynevezett Kenderáztatóba. Ez a Kiskokasd előtti rész, régen kenderáztató tevékenységet végeztek itt. Folytattuk a Mezőfalvi
Vadász Ház környékén. Végül
pedig ménesmajori árkok, bozótosok területeit néztük át.
- Utolsó kérdésként: Hogyan
értékelhető a mai vadászat?
- Én jónak értékelem. Általában fegyelmezett a társaság,
és ez most is így volt. Még ha
fegyver is van a kezünkben,
belefér egy kis poénkodás. A
végső mozzanatnál, a terítésnél, mint ahogy mondtam is,
én nem számítottam ekkora
számú elejtett vadra.
Következő
számunkban
beszélgetést olvashatnak egy
régi vadászcsalád tagjával. (A
cikket teljes terjedelmében olvashatják, és a vadászat képeit
megnézhetik a www.mezohir.
info oldalon!) Horváth László

5

Az én falum - Mezôfalva

Tündérkert Óvoda
Farsanggal törtük meg a tél csendjét
Decemberi ünnepek, a szilveszteri mulatozás után talán
mindenki örül az év első hónapjának, a januárnak. Csend és
nyugalom honol a tájon, nem
zakatolnak a határban a munkagépek, pihen a természet.
Az emberek behúzódnak otthonaikba, igaz nem fosztanak
már tollat a jó szomszédokkal
együtt, mint régen, de talán előkerül a családokban esténként
a kártya, a társasjáték, hogy a
hosszú téli estéket tartalmassá
tegyék. Hiszen nincs jobb dolog, mint együtt lenni, játszani,
beszélgetni azokkal, akiket szeretünk, nemcsak karácsonykor,
hanem mindig, amikor tehetjük
-ha akarjuk!
Óvodánkban is kevésbé
mozgalmas hónapot tudhatunk magunk mögött. A csoportokban a napi tevékeny-

Kiemelten foglalkoztunk,
figyeltünk a madarakra. A téli
madáretetés, az emberi felelősség, a gondoskodás szerepel nevelési programunkban
is. Kiscsoporttól koncentrikusan bővítjük az ismeretanyagot
egészen a nagycsoportig. Játékos formában megismertetjük
a gyerekekkel a környezetükben leggyakrabban előforduló
madarainkat. Megtudhatják
mivel táplálkoznak, hova rakják fészküket, … és mennyire
fontos, hogy mi emberek gondoskodjunk róluk. Szeretnénk,
ha ezt már most, kicsi korukban megtanulnák, hogy felnőttként is madáreledel legyen
a kezükben a csúzli, vagy légpuska helyett- reménykedünk!
Az elmúlt hetekben a védő
néni is ellátogatott hozzánk.
Sajnos nem ok nélkül! A szü-

ségek, a szabadidő tartalmasabb kihasználása, az egyéni
fejlesztések kaptak nagyobb
hangsúlyt.

lők körében a vélemények nagyon eltérőek a gyermekek fejtetvességről. Van aki szégyelli,
van aki eltitkolja, van aki nem

Köszönetek:
Köszönetet szeretnénk mondani a Bartók Béla utcában lakó Szabó Józsefnek és családjának az óvodánknak felajánlott karácsonyfáért.
Köszönjük Balogh Ervinnének a fenyőágakat, amivel a karácsonyi
dekorációkat, a terasz és óvodánk díszítését tudtuk megvalósítani.
Köszönjük Kertész Ferencnének a felajánlott beliner kendőt és
kucsmát.
Köszönjük a közmunkások segítségét az ünnepek előkészítéséhez
az anyagok szállításában.

törődik vele, van aki az óvodát
hibáztatja, s van aki becsületesen bejelenti az óvó néniknek,
hogy gyermeke tetves. Sajnos
ők vannak kevesebben! Nem

volt. A lányok körében kedvelt
hosszú, pörgős, csillogós ruha,
a fiúk pedig szuperhősök jelmezeit részesítették előnyben.
A szülők is betekinthettek a

győzzük hangoztatni szülői értekezleteken, hogy nem
szégyellni – kezelni kell! A
védő néni gyakori vendég lesz
nálunk a továbbiakban is.
Lezajlott az ortopédiai vizsgálat, megtörtént a méretvétel,
elkészültek a cipők, szandáloka gyerekek boldogan viselhetik.
Vízkereszttől Hamvazószerdáig tart a farsang a hagyomány szerint. Február
8-án pénteken óvodánkban is
nagy lett a nyüzsgés. Anyukák,
apukák nagyszülők jöttek reggel nagy szatyrokkal, benne a
csemete jelmezével. Következett az öltözködés, izgalom,
vidámság mikor beléptek a
csoportba és meglátták egymást. Mint mindig, ebben az
évben is sok-sok ötletes jelmez

délelőtti mulatozásba, sőt akinek kedve volt, együtt rophatta
gyermekével a táncot.
Nem maradt el a konyhás
nénik finom farsangi fánkja
sem, amit imádnak a gyerekek.
Köszönjük nekik!
A Katica csoportban az idei
farsang új meglepetéssel bővült.
Néhány szülő és az óvó nénik
közösen készültek a gyerekeknek egy meseelőadással. Az
izgalmat fokozta, hogy a szereplők a díszlet mögül léptek
színre. A gyerekek nevében köszönjük szépen a résztvevő szülőknek, hogy élménydúsabbá
tették a gyerekek délelőttjét!
Az oldalt összeállította:
Pillangó csoport

Meghívó

Szeretettel várunk mindenkit

a Tavaszváró Jótékonysági Óvodabálunkra,
2013. március 9. 19 órai kezdettel
az iskola tornatermében.
Érdeklődni az óvodában
és a Szülői Munkaközösségnél lehet.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

A mezőfalviak ismét taroltak

2013. január 30-án a nyolcadik osztályosaink fergeteges
előadással búcsúztak Budapesten az Olimától, a német
nyelvű színjátszó versenytől.
A meghatódás könnye a zsűri

világához, komolysága már
túlhaladta a kisgyermeki
játszadozást, már felnőttes,
felelősségteljes gondolkodást
igényelt. Igazi koronája volt az
Olimás fellépések zárásának.

Kovács István és Vámosi Nikolett igazi profiként suhantak a parketten. Színészpalántáink játéka, beleélése már
szinte elhitette velünk, hogy
mi is hajótöröttek vagyunk

szemében ismét azt igazolta,
hogy nem csak a gyerekeket,
de őket megérintette a darab.
A világháború végén játszódó történet nagyon közel állt a gyerekek érzelmi

Megcsillanthatták diákjaink
tehetségüket mind a vidám,
mind a drámai színjátszás
területén, fergeteges szólóénekkel kápráztatta el Kovács
Virág Karolin a jelenlévőket,

és átérezhettük szomorú, de
reményteli sorsukat. A sugárzott optimizmusukból ma is
reményt meríthetnénk!
Megkaptuk a legjobb csoport díját, a legjobb rendezői

SZÓJÁTSZÓTÉR
Anyanyelvi akadályversenyt
rendeztek Sárszentmiklóson.
A sárszentmiklósi általános
iskola ebben a tanévben első
ízben hirdette meg játékos
anyanyelvi
csapatversenyét
alsó tagozatos diákoknak. A
jó hangulatú, izgalmas délutánon iskolánkat a következő
gyerekek képviselték: Hajnal
Marcell, Klics Márton, Sudár
Dániel, Temesvári Donát.
A vetélkedőn tanulóink sikeresen szerepeltek és az előkelő III. helyezést szerezték
meg.
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanítóknak!

díjat, különdíjat kapott egyéni szereplésért Márok Bence
a cserkész megjelenítéséért,
Kovács Virág Karolin a szólóénekéért, Kovács István és
Vámosi Nikolett táncprodukciójukért.
Itt szeretnék köszönetet
mondani Nyulasiné Lakos
Angélának az ének betanításáért, Csonka Emesének a táncos
jelenetért és a Koppányi családnak a technikai segítségért.
Magasra tette a csoport a
mércét az utódoknak, ami remélem, hogy nem megriasztja,
hanem még jobban motiválja
őket jövőre.
Lássuk a csoport névsorát,ebben a felállásban - utoljára:
Czifra Anna, Görög Petra,
Márok Bence, Kovács István,
Kovács Virág Karolin, Nagy
Péter, Nagy Veronika, Ossik
Mónika, Ozohánics Bernadett,
Ozohánics Mihály, Ozohánici
Zsanett, Simon Noémi, Vámosi Nikolett, Wittmann Ákos,
Zsákovics Kevin.
Köszönöm a munkátokat!
Büszke vagyok rátok!
Hajas Györgyné
csoportvezető

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
Hagyomány teremtés céljából az idei tanévben második
alkalommal gyűltek össze az
alsó tagozatos gyerekek, hogy
január 22-én a Magyar kultúra napján közösen elmondják

Kölcsey Ferenc Himnuszának
első két versszakát.
Ez az a nap, amikor főhajtással emlékezhetünk meg
legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és mi-

nősítését adhatja létünknek,
arról, amely megkülönböztet
bennünket más népektől. A
kulturális hagyomány és érték,
amelyet a történelmünk során
létrehoztunk, ad igazolást
fennmaradásunkhoz.
Fontos ezért, hogy tanulóink ismerjék az anyanyelvükön
hazájuk legfontosabb versét,
amely egyformán szól mindenkihez, s amely számunkra,
magyarok számára eligazító
jelzőrendszer és tápláló forrás,
hordozza a magyarság hagyományait.
Szabóné Kovács Erika
Balláné Spitz Mariann
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Műveltségi vetélkedő
Mezőfalván

Rómeó és Júlia –
Mezőfalván

„A székesfehérvári Köfém
Oktatási és Közművelődési
Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közel 30 millió forintos
támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmények részvétele
a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” (TÁMOP
3.2.13-12/1) című pályázatán.
A 2012. október elején indult
program keretében öt fehérvári és nyolc Fejér megyei nevelési és oktatási intézményben
tart ingyenes beavató színházi,
személyiségfejlesztő mozgás�színházi, drámapedagógiai és
játszóházi foglalkozásokat a
Köfém Művelődési Ház. A
programok szakmai vezetője
Quintus Konrád.”
A fent említett pályázat keretében a művelődési ház szakemberei előzetes tájékozódás
után vették fel a kapcsolatot
intézményünkkel. Ennek köszönhetően együttműködési
megállapodás született több
irodalmi előadás és témanap
megszervezéséről. A programsorozat egyik kiemelkedő állomása a Rómeó és Júlia előadás
volt, mely 2013. január 28-án
zajlott az iskolánkban. William Shakespeare híres drámáját ún. beavató színházi formában dolgozták fel. A program
kezdetén Quintus Konrád
bemutatkozott, kellemes hangulatú bevezetőjében azonnal

szoros kapcsolatot alakított ki
a gyerekekkel, észrevétlenül
ismertetve a beavató színház
legalapvetőbb tulajdonságait,
a dráma műfaji sajátosságait, a
szerző és a fordító személyét.
A mezőfalvi diákok oldottan,
vidáman fogadták az újszerű
tájékoztatást, nagy izgalommal várták az előadást, mely
a közönség közül indult egy
magával ragadó mozgalmas
jelenettel.
Az előadást hét színész számos szerepcserével, rendkívül
kevés díszlettel, jelmezzel, ám
sok ötlettel valósította meg. A
beavató színház fogalomkörébe tartozik, hogy az előadást
a moderátor megszakítja, magyarázatot fűz a látottakhoz,
kérdésekkel vonja be a közönséget, elősegítve a minél mélyebb megértést, befogadást.
A gyerekek nagyon jól "vették
a lapot", kiválóan reagáltak a
felvetésekre. A darab bizonyos
pontjain kiváló lehetőségek
adódtak arra, hogy általános
igazságokat, életszerű gondolatokat fogalmazzanak meg a
nézők. Ezeket a lehetőségeket a moderátor ügyesen ki is
használta, a gyerekek maguk
mondták ki a darab tanulságait.
Óriási élményt nyújtott az
előadás, nemcsak a kiváló színészi játéknak, hanem az újszerű feldolgozásnak köszönhetően is. Köszönjük!

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását. Erre
az eseményre emlékezve 1989
óta ezen a napon ünnepeljük A
Magyar Kultúra Napját.
Ehhez az ünnephez kapcsolódóan iskolánkban immár
3. alkalommal láttuk vendégül
a környező települések 3-4.
osztályos tanulóit. A területi
versenyen a csapatok játékos
feladatok megoldása során
mérhették össze tudásukat az
előre meghatározott magyar
költők verseiből, életrajzából.
Az idei tanévben is nagy volt
az érdeklődés versenyünk iránt.
6 környező iskolából 8 csapat
küzdött meg egymással.
A következő eredmények
születtek:
I. A hantosi ördögök (Hantos)
II. TI-RÉ-TI (Mezőfalva, Kaltenecker Réka, Kop-

pányi Tímea, Szabó Beatrix
Trixi)
III. Hóvirág (Adony)
IV. Hóvirág (Seregélyes)
V. Négylevelű lóherék (Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk.)
VI. Párducok (Sárosd)
VII. Szöszök (Sárosd)
VIII. Leopárdok (Mezőfalva, Horváth Anikó, Németh
Norbert, Sudár Dániel)
Gratulálunk a részt vevő
gyerekeknek és felkészítő
tanítóiknak a sikeres szerepléshez. Köszönetet mondunk
az iskola vezetésének, a szülői
munkaközösségnek a támogató segítségükért, valamint a
díjak és a vendéglátás finanszírozásáért. Köszönjük az
alsó tagozatos munkaközösség minden tagjának a verseny sikeres lebonyolításához
nyújtott segítségét.
Szabóné Kovács Erika
Balláné Spitz Mariann

Rég elfeledett mesterségek....

Rég elfeledett mesterségek című sorozat indult január 25-én a Kiss Kálmán Művelődési Házban. Az első foglalkozáson a paszománykészítéssel
ismerkedhettek meg az érdeklődők
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Művelődési Ház

Február – Télutó – Böjtelő hava – Jégbontó hava
A hónapok neve latin
eredetű. Római hagyomány
szerint a hónapoknak állítólag Romulus király adott első
ízben nevet. Az első római
naptár a mezei munkák szempontjából fontos tíz hónapot
vehette figyelembe. Az i.e. 700
körül beiktatott naptárreform
idején vált a részévé a fennmaradó téli holtidő az új tizenkét
hónapos holdnaptárnak.
A klasszikus szerzők szerint
az év második hónapjának latin neve a februm, „tisztulás”
szóból eredhet, mivel a február a decemberi és a januári
vigasságokra következő testilelki megtisztulás (purgálás)
idejének számított.
A februári hónaphoz számos esemény: születés, halálozás, nemzeti ünnepek,
emléknapok, világnapok kapcsolódnak.
Február 2.
Gyertyaszentelő
Boldogasszony
A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepségeket (úgynevezett lupercaliát) rendeztek, fáklyás-gyertyás körmenettel indultak
el a Plútó istenétől elrabolt
gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé
nevezte át ezt az ünnepet. A
szentelt gyertya (ami Krisztus
jelképe) pedig az egészség és
szerencsevarázsló eszközévé
vált. Úgy tartották a gyertya
megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a gonosz
szellemektől.
Február 3.
Balázs napja
Szent Balázs püspök és
vértanú napja, aki eredetileg
orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Többek között egy fiú

életének megmentése, akinek
halszálka akadt a torkán, és a
fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy
balázsolás, amikor a pap két
gyertyát tart a hívők álla alá e

szavak kíséretében: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged
Isten a torokbajtól és minden
más betegségtől”.
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a „balázsjárás”, amikor is az iskoláskorú gyerekek
házról házra jártak és adományokat gyűjtöttek. A játékban
tízen szerepeltek. A perselybe
összegyűjtött pénzt az iskola
vagy a templom céljaira fordították, az ajándékképpen
kapott ételeket pedig megették.
Február 5.
Ágota napja
A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak.
Ilyenkor körülsöprik a házat,
az ólakat, hogy kiűzzék a házi
férgeket, bogarakat.
Február 6.
Dorottya napja
Időjárásjósló-nap. Az Ágotától megszorított időjárást, a
hideget Dorottya tágítja, azaz
enyhíti.
Február 10.
Skolasztika napja
Ez a nap Kolos napja, azaz
a termőnap. Ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat s ezzel
a gondosan eltett oltóággal
oltják majd a gyümölcsfákat
gyümölcsoltókor.

Február 14.
Bálint napja
Bálint nap, azaz Valentin
napja.
A Valentin napi szokások
az ősi pogány templomáldási ceremóniákból alakultak ki.
496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent Valentin
napját február 14-én ünnepeljék. Az angolok már 1446ban ünnepelték ezt a napot.
Valentin egyébként magyarul
Bálintot jelent, ezért nálunk
Bálint napként is szokták
emlegetni. Magyarországon
1990-ben éledtek fel a nap
megünneplésével kapcsolatos szokások és rendezvények.
Régen szerelmi praktikákat, boszorkányságokat vettetek be e napon a fiatal lányok
a kiszemelt fiúk megszerezésére vagy arra, hogy megőrizzék szerelmeiket.
Például:
- Olyan almát kell enni,
amelyiknek kilenc magva
van. Azt a kilenc magot bele
kell tenni egy óvatlan pillanatban a kiválasztott fiú zsebébe, akkor biztos, hogy bele
fog szeretni a praktikát végző
lányba.
- Meg kell gyújtani egy
szál gyufát, megvárni, amíg
elég, s amerre ekkor dőlni fog,
abból az irányból fog jönni a
szerelmes.
- Azokat a szerelmeseket a
hiedelem szerint nem lehetett
semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek
összekulcsolt kezüket a két
anya szenteltvízzel lemosta,
a vizet pedig a fejükre öntötte. E pár ellen nem használt
semmiféle szemverés, igézés
vagy rontás.
Termésjósló napnak is
tartják, ugyanis, ha ezen a
napon hideg, száraz az idő,
akkor jó lesz a termés.

Február 16.
Julianna napja
Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit szerint ettől
a naptól az idő melegebbre
fordulását várják, de ha mégis
havazik, akkor "bolondoznak
a Julisok", azaz megrázzák a
dunyhájukat.
Február 19.
Zsuzsanna napja
Zsuzsannát házasságtöréssel vádolták (hamis vád
alapján). Ehhez kapcsolódik
a Zsuzsanna játék (többszereplős), amikor is eljátsszák
Zsuzsanna történetét.
A néphit szerint, ha ezen
a napon megszólal a pacsirta,
akkor közel a tavasz.
Február 22.
Üszögös Szent Péter napja
Ezen a napon nem dolgozik
senki, mert a hiedelem szerint
szerencsétlen nap, és minden,
amibe belefognak üszkös lesz.
Időjósló nap is, mert azt
tartják, hogy amilyen idő van
ezen a napon, olyan lesz József
napján is.
Február 24.
Mátyás napja
Ez a nap Mátyás apostol
ünnepe.
A középkorban a szenteket
a rájuk jellemző tárgyakkal ábrázolták, hogy az írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a bárd volt „jelképe”. A néphit szerint Mátyás
megkönyörül az embereken, a
bárdjával megtöri a jeget és
elűzi a hideget.
Innen ered a következő
népi szólás: „Ha Mátyás jeget
talál, akkor töri, ha nem talál,
akkor csinál.” Az ezen a napon
fogott csukát „Mátyás-csukájának” nevezik és egész évben
bő fogást ígér.
Ijjas Gizella
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Mezőfalva nagyközség eseménynaptára
Időpont

Rendezvény

Esemény leírása

Helyszín

Február 20.,
Farsangi délután
6 óra

Farsangi álarcok, maszkok
készítése, arcfestés,
jelmezverseny

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Február 22.,
Farsangi diszkó
19 óra

Zenés- jelmezes est a
fiataloknak.

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Nagycsaládosok
farsangja

Az Egyesület farsangi
mulatsága

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Február 23., Nagyközségi
17 óra
Nyugdíjas Klub estje

I. negyedévi név- és
születésnapok ünneplése

Nyugdíjas Klub épülete

Február 26.
8.00-12.00

Helyi gazdák segítése

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Február 27.,
Mesesarok
16 óra

Meseolvasás,
kézműveskedés kicsiknek

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Február 27.,
Filmklub
7 óra

Ifjúságfejlesztési folyamat
generálása

Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Március 2.

Téltemetés

Télbanya égetése, táncház, tea,
Piac tér
fánk

Március 4.

Civil megbeszélés

Március 5.
8.00-12.00

Falugazdász
ügyfélfogadás

Február 23.

Március 6.,
16 óra

Falugazdász
ügyfélfogadás

Mesesarok

Március 6.,
16 óra

Sárgarózsa Nyugdíjas
Klub nőnapi rendezvénye

Március 8.,
17 óra

Nőnapi műsor

Március 9.,
19 óra
Március 12.
8.00-12.00

Civilek tájékoztatása az
Polgármesteri Hivatal
aktuális hírekről, programokról tanácsterme
Helyi gazdák segítése
Meseolvasás, kézműveskedés
kicsiknek
A Klub hölgytagjainak
köszöntése

Településünk hölgytagjainak
köszöntése. Hoffmann Irén
néni festményeinek kiállítása

Óvoda bál

A Tündérkert Óvoda bálja

Falugazdász
ügyfélfogadás

Helyi gazdák segítése

Kiss Kálmán Művelődési
Ház
Kiss Kálmán Művelődési
Ház
Nyugdíjas Klub épülete
Kiss Kálmán Művelődési
Ház
Általános iskola
tornaterme
Kiss Kálmán Művelődési
Ház

Műsor, fáklyás felvonulás,
koszorúzás közreműködnek a
Kiss Kálmán Művelődési
Petőfi Sándor Általános Iskola
Ház
tanulói
A Foltvarró Klub közös varrása Általános iskola
a meghívottakkal
tornaterme

Március 14.
17 óra

Ünnepi megemlékezés
az 1848-as forradalomról

Március 16.

Közös varrás

Március 19.
8.00-12.00

Falugazdász
ügyfélfogadás

Helyi gazdák segítése

Kiss Kálmán Művelődési
Ház

Március 20.
16 óra

Mesesarok

Meseolvasás, kézműveskedés
kicsiknek

Kiss Kálmán Művelődési
Ház

Március 20.
17 óra

Filmklub

Ifjúságfejlesztési folyamat
generálása

Kiss Kálmán Művelődési
Ház
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Ahogy
én látom!

Itt van a tél, esik a hó, szegény madarak kevés ennivalót találnak. Ezért ha elvárjuk,
hogy nyáron a kertben megegyék a kártékony rovarokat,
szórakoztassanak bennünket
madárdallal, ilyenkor télen bizony etetnünk kell őket, hogy
átvészeljék a mostani fagyos
időket.
Évek óta gyűjtöm nyáron
a búzát, napraforgót és télen
rendszeresen etetem kis barátainkat. Ez adja aktualitását
a következő versnek, amit
Tordon Ákos Miklós írt, aki
Érsekújváron született 1924.
szeptember 19-én, és tudomásom szerint
89 évesen
még él.
Brünnben
érettségizett
1948-49-ben, Budapesten az
Iparművészeti Főiskola hallgatója volt. 1949-től szabadfoglalkozású író. főleg gyermekkönyveket ír, németből
és szlovákból fordít.
A 20. század második felének egyik legkiválóbb magyar meseírója. Híres meséi:
A rézorrú tündér, Tarka mese,
Kíváncsi fáncsi hőben és hóban. Most egy kedves versével szeretném megismertetni
Önöket:

Madárszálló
Havas téli ég alatt,
vendégeim a madarak,
kopognak az ablakon,
jól élnek itt morzsán, magon.
Csipegetnek, eszegetnek,
ha jól laknak elröppennek,
de holnapra visszajönnek,
ablakomon beköszönnek.
Így élnek ők a nagy télben,
vendégeim minden délben,
meghálálják majd tavasszal,
madárfüttyel, madárdallal.
Tarány Sándor
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Mi a böjtölés értelme?
Mi a böjtölés értelme? Miért vonjunk meg bármit is magunktól? Egyáltalán van létjogosultsága a XXI. században
a böjtnek?
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa így ír: "A Szentírás és
az egész keresztény hagyomány azt tanítja, hogy a böjt nagy
segítség ahhoz, hogy elkerüljük a bűnt és mindazt, ami hozzá
vezet. Már a Szentírás első oldalain az Úr azt parancsolja az
embernek, hogy tartózkodjon a tiltott gyümölcs fogyasztásától: "A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás
fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz" (Ter
2,16-17). Mivel mindannyiunkra ránehezedik a bűn és következményei, a böjtöt Isten eszközként kínálja nekünk, mely
helyreállítja a barátságot az Úrral.
Az Újszövetségben Jézus megvilágítja a böjt mély értelmét, megbélyegezve a farizeusok magatartását, akik ugyan
aprólékos pontossággal betartották a törvény előírásait, de
szívük távol volt Istentől. A valódi böjt, ismétli másutt is
az isteni Mester, inkább a mennyei Atya akaratának teljesítése, aki "a rejtekben is lát, és megjutalmaz" (Mt 6,18).
Ő maga mutat példát erre, amikor negyven napos pusztai
tartózkodása végén azt feleli a Sátánnak, hogy "Nemcsak
kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az
Isten szájából származik" (Mt 4,4). Az igazi böjt célja tehát
az, hogy a "valódi étellel" táplálkozzunk, amely Isten akaratának teljesítését jelenti (vö. Jn 4,34). Ha tehát Ádám nem
engedelmeskedett az Úr parancsának, hogy "ne egyen a jó
és rossz tudás fájának gyümölcséből", a hívő ember a böjttel
szeretné alázatosan alávetni magát Istennek, bízva jóságában
és irgalmában. Úgy tűnik, napjainkra a böjt gyakorlata veszített lelki értékéből, és egy olyan kultúrában, amelyet az anyagi
jólét keresése jellemez, inkább a testi egészséget karbantartó
terápiás eszközzé válik. A böjtölés minden bizonnyal javíthatja a testi egészséget, de a hívők számára elsősorban lelki
"gyógymód" mindannak leküzdésére, ami megakadályozza
őket, hogy önmagukat Isten akaratához alakítsák.
A böjt hűséges gyakorlása hozzájárul ahhoz is, hogy megerősödjön az emberben a lélek és a test egysége, segít elkerülni
a bűnt és növekedni az Úrral való bensőséges kapcsolatban.
A böjttel és az imádsággal lehetővé tesszük számára, hogy
csillapítani tudja azt a lelkünk legmélyéről fakadó éhséget,
amit bensőnkben tapasztalunk: az Isten iránti éhséget és
szomjúságot."
Valter atya

Öregfiúk torna Baracson
Öregfiúk tornát rendeztek hat csapat részvételével
Baracson 2013. február 9-én,
melyre Mezőfalva is meghívást
kapott. A tornán olyan jól szerepelt hazai együttesünk, hogy
a nap végén a második helyen
ünnepelhettük focistáinkat!
Az eseményekről Masinka
Csaba juttatott el egy összefoglalót az újság olvasói számára:

Hármas
csoportokban
folytak a küzdelmek az előselejtezők során. Mezőfalva
Pálhalma ellen 2:1-re, Baracs I.-es csapat ellen pedig
4:1-re győzedelmeskedett. A
góllövők: Masinka Csaba (2
gól) és Fekete Imre (2 gól),
Juhász Zoltán és Bogó Csaba
1-1 gól.
Az első megmérettetések
után csoportelsőként a "B"

Merényi kupa szép
sikerrel

Eredményesen zárult a
2013-as Merényi kupa a mezőfalvi csapatok számára. A
kétfordulós
rendezvényen
először a I. és a III. korosztály
- erről előző cikkünkben már
írtunk -, majd a II. és a IV. korosztály együttesei mérték össze
tudásukat. Az eredményekre a
tisztes helytállás volt jellemző,
de a legfiatalabb korosztályban,
óriási küzdelemben a kupát is
hazahozhatták a fiúk!
Négy korosztályban közel
400 gyerek mérkőzhetett a
kupákért, érmekért a 2013as Merényi kupa kétfordulós
rendezvényén.
Mezőfalva
szempontjából igen eredményesnek tekinthetjük az ös�szecsapásokat, hiszen nagy
múltú és erős ellenfeleket sikerült magunk mögé utasítani
egy-egy részgyőzelem alkalmával. Az első napon szereztük a legfényesebb érmeket.
Az I -es korosztályban az első

helyen végzett együttesünk!
A III -as korosztályban, nagy
küzdelemben és tisztes helytállással a hetedikként hozhattuk el az oklevelet. Két egyéni
teljesítményt is magunkénak
tudhatunk. A legjobb kapus
címet Antal Dénes, a gólkirály
címet pedig Erdélyi Kevin érdemelte ki!
A második fordulóban a II.
és a IV. korosztály gyermekei
léptek pályára. A reggel kilenc
órától megrendezésre kerülő
versenyen 9 iskola tanulói mérték össze tudásukat. Mezőfalva
a IV. korosztályos gyerekek 8
csapata közül a 6. helyezéssel
térhetett haza. A II. korosztályban 9 együttes felvonultató mezőnyben a hetedik helyen
végeztünk.
Gratulálunk minden csapatnak!
(A rendezvény képei a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

csoport második helyezettjével játszottunk a döntőbe
jutásért.
Az óriási lelkesedéssel küzdő mezőfalviak Baracs II. csapata ellen a rendes játékidőben
1:1-es végeredménnyel végeztek, majd büntető rúgásokkal
3:2-re bizonyultak jobbnak
szomszédainknál.
Góllövők: Fekete Imre, Juhász Zoltán, Masinka Csaba.
A döntő következett. Mezőfalva Pálhalma összecsapásban 1:3-as eredmény született,

így az előkelő második helyezést értük el a tornán. Góllövő:
Juhász Zoltán
A torna helyezettjei:
1. Pálhalma, 2. Mezőfalva,
3. Sárszentmiklós, 4. Baracs II.
csapata, 5. Baracs I. csapata, 6.
Előszállás
A Mezőfalvi csapat tagjai:
Fekete Zsolt, Fekete Imre, Juhász Zoltán, Bogó Csaba, Sági
József, Novoth Tibor, Balogh
István, Masinka Csaba.
Horváth László
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Felhívás
Ezúton értesítjük mindazokat. akik a Kiss Kálmán
Művelődési Házban induló nyelvi illetve informatikai
képzésre jelentkeztek, hogy a tanfolyamok várhatóan az
alábbi időpontokban lesznek:
ANGOL kezdő:
kedd, csütörtök

17.00 -19.00 óra

INFORMATIKA kezdő:
l. csoport:
hétfő, szerda
II. csoport:
hétfő, szerda
III. csoport:
kedd, csütörtök
IV. csoport:
kedd, csütörtök
V. csoport:
kedd, csütörtök

15.30- 17. 30 óra
17.45- 19.45 óra
10.00- 12. 00 óra
14.00- 16. 00 óra
17.00 -19.00 óra

Kérjük válasszák ki az Önöknek megfelelő időpontot,
és jelezzék nekünk telefonon vagy személyesen, mert ez
alapján készítjük el az órarendet!
Telefonszám: 06 25 506-832
A német kezdő tanfolyam időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a résztvevőket! A képzések várhatóan
március elejétől kezdődnek!

Mezőfalva központjában
190 m2 alapterületű
működő pizzéria,
beépíthető tetőtérrel,
áron alul eladó!
Érdeklődni: 06-30-2243-367
PET-palackot és papírt gyűjtünk!
Ismét lesz gyűjtés. Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt
papírt, műanyag flakont és sörösdobozt 2013. február 22-én
reggel 6 óráig szóródásmentesen helyezzék ki az utcára.
A később kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani.
Egyéb hulladékot, szemetet ne tegyenek a zsákokba!
A PET-palackok kupakjait – ha lehet – külön szedjék,
mert gyűjtjük, és ezzel másnak segítünk.
Köszönjük: NCSE
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FIGYELEM!!!
Takarmány boltunk kínálatából:
– Kutya-macska tápok
szalámik
konzervek
jutalomfalatok nagy választékban.

– Akciós takarmányok pl.:
Tojó (Mo, 20 kg): 2.840 Ft/zsák
Nyúl (Gr, 20 kg): 2.740 Ft/zsák
Egységes (Gr, 35 kg): 4.480 Ft/zsák
Süldő (De, 35 kg): 4.610 Ft/zsák
– Tavasztól horgász felszerelések
és etetőanyagok is kaphatók!
Cím: Mezőfalva, Fehérvári út 58.
Várjuk vásárlóinkat!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Mihályi Balázs

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön szeretnénk köszönetet mondani Simon Lajosnak,
Simon Zsoltnak és Simon Editnek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Király Antalné

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Fethné Editnek és férjének a temetés lebonyolításáért.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesapánk

Barcza György

ápolásában segítettek, a temetésen részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki Turcsány Jánosnak a temetés
lebonyolításáért.
A gyászoló család

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: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. február 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002
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