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Rajz- és
fotópályázat
A Kiss Kálmán Művelődési Ház rajz- és fotópályázatot
hirdet, amelyre várja a pályamunkákat. A részletes pályázati felhívás plakátját lapunk
9. oldalán találják meg az érdeklődők. Jelentkezzenek a
felhívásra!

A múlt szombati asztalitenisz kupával és sportbállal elkezdődött Mezőfalva tavaszi nagy rendezvénysorozata, a József nádor-hét. Az ünnepélyes nyitórendezvény viszont hétfőn, az alapítók
napján volt, amikor a résztvevők megkoszorúzták Dréta Antal és József nádor szobrát. (Folytatás
a 2. oldalon.)

Tartsák tisztán
az árkokat!
A múlt hónap országos belés talajvízgondjai ráirányították
a figyelmet arra, milyen fontos
feladat a csapadékvíz elvezetése. Nyomatékosan kérem Mezőfalva lakóit: tartsák rendben
az ingatlanuk előtti árokszakaszt és átereszt, ne tároljanak
benne kerti hulladékot! Az
önkormányzat rendszeresen
ellenőrizteti a rendelkezés betartását, és szigorúbb büntetésre számíthatnak a vétők! Nem
engedhetjük meg, hogy néhány
ember gondatlansága miatt veszélybe kerüljenek ingatlanok!
Márok Csaba

Tisztelt Édesanyák,
Nagymamák!
A közelgő Anyák napja alkalmából tisztelettel
és szeretettel köszöntöm
a Mezőfalván élő édesanyákat, nagymamákat,
kismamákat!
Kívánom, hogy leljék
örömüket a gyermekeikben, unokáikban és legyenek nagyon boldogok
családjuk körében!
Üdvözlettel:
Márok Csaba
polgármester
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József nádor: egy héten át ünnepelünk!
A József nádor-hét programsorozata, azon belül is az
alapítók napja mindig jeles
esemény községünkben, mert
ezzel a rendezvénysorozattal
tisztelgünk azok előtt, akik
több mint kétszáz évvel ezelőtt lehetővé tették Hercegfalva létrehozásával, hogy most
Mezőfalván élhessünk.
Az alapítók napi programsorozaton részt vett Habsburg
Lotharingiai Mihály főherceg, a
nádor ükunokája, Dékány Sixtus
zirci főapát és L. Simon László
országgyűlési képviselő is. Ünnepi szentmise teremtett meghitt hangulatot az eseménynek,
amelyet a főapát és plábánosunk
Kristofory Valter celebrált közösen. A mise folytatásaként zajló
ünnepségen résztvevők elsőként
Dréta Antal szobrát koszorúz-

ták meg, majd átvonultak a
nádor mellszobrához, ahol az
általános iskolások tánca színesítette a repertoárt. Habsburg
Lotharingiai Mihály segített
visszaemlékezni üknagyapjára,
aki – mint mondta – habsburgnak született, de magyarként
halt meg. Az előkelőség párhuzamot vont a több mint kétszáz
évvel ezelőtti történések és a
jelenkor között, hangsúlyozta:
a zirci főapát és a nádor hozta
létre a települést több mint két
évszázaddal ezelőtt, és most is
itt van a zirci főapát, Dékány
Sixtus, valamint ő, az egykori
ispán ükunokája. Az ünnepi
beszéd után az elöljárók és a
civil szervezetek képviselői elhelyezték a tisztelet virágait a
nádor szobránál és a ciszterci
emléktábláknál.

Asztalitenisz-kupa
Családias hangulatú pingpong csatákkal vette kezdetét
a 2013-as József nádor-napok
rendezvénysorozata szombat
délután a Kiss Kálmán Művelődési Házban. A 7 induló játékos körmérkőzéseken
döntötte el először egyéniben,
majd párosban a helyezések
sorrendjét.
Nagy meglepetésnek ebben
az évben sem lehettünk tanúi,
hiszen egyéniben évek óta letaszíthatatlanul csücsül trónján
Varga Tamás. A korábbi klubvezetőt ezúttal sem sikerült
megszorítani senkinek, a kupát
jogosan szorongatta kezében a
csoportkép készítésekor.

Párosban egy új formációt
köszönthettünk az élen. Oroszi
Gábor és Horváth Ádám megérdemelten győzött a kupán.
A József nádor asztalitenisz
kupa eredményei:
Egyéni:
1. Varga Tamás
2. Horváth Ádám
3. Szabó Sándor
Páros:
1. Oroszi Gábor - Horváth
Ádám
2. Bokros István - Varga
Tamás
3. Szabó Péter - Szabó Sándor
(A kupa képeit megnézhetik
a www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Focisták bálja
A József nádor-hét előestéjeként jótékonysági bált tartott
Mezőfalva legnagyobb létszámú
sport klubja a MEDOSZ SE. A
közel 300 vendég előtt Cseke
Ottó elnök és Sóki László vezetőségi tag köszönte meg azokat
a támogatásokat, melyek nélkül
ma a foci nem létezne Mezőfalván. A bál bevezető mozzanataként plaketteket vehettek át
azok a személyek, akik jelentősen hozzájárultak a futball klub
működéséhez. Elismerést kapott
többek között Csepregi János,
Simon László, Tarány Gábor távollétében édesapja vette át
-, Rabi János, Budavári Árpád,
Hatvani Norbert és Márok Csaba Mezőfalva polgármestere.
A csapatok nevében Masinka László edző és Tonka Péter
csapatkapitány köszönte meg a
támogatásokat.
A rendezvény folytatásában
Kovács Virág Karolin és a Bartók Kamara Színház művészei
adtak remek műsort a megjelenteknek.
A vacsora szünetében Cseke
Ottó elnököt kérdeztük a bálról:
- 92 éves a mezőfalvi futball
klub. A hosszú idő alatt sok mindenen átment az egyesület. A
mostani élethelyzetben is nagy
szükség van a támogatásra és a
szimpátiára. A bál is egy ilyen
alkalom, amit rengeteg futballszerető ember tisztelt meg a jelenlétével.
- Nagy öröm számunkra,
hogy ilyen sokan eljöttek, és

támogatásukról biztosították a
MEDOSZ SE csapatait. Hetedik alkalommal rendeztük
meg a bált, és évről-évre egye
nagyobb sikerrel. A mezőfalvi
és a falunk határain túlról is
érkező vendégeink egy olyan
bázist jelentenek a számunkra,
ami nélkül ma nehezen létezhetne egyesületünk.
- Tehát ez a rendezvény két
dologról szól. Egyrészt az eddigi szponzorok megbecsüléséről,
valamint együtteseink, és köztük
első sorban az utánpótlás segítéséről.
- Így van! A 300 fős teltház
is azt jelenti, igény van ezekre a
rendezvényekre, és természetesen a klubnak is nagy szüksége van a kapcsolatok építésére.
Annál is inkább, mivel nem rég
nagy bajban voltunk anyagilag,
és szponzoraink segítségével sikerült úrrá lenni a problémákon.
Itt több millió forintos támogatásokról beszélünk, ami óriási
dolog a mai világban! A bálon
kitüntetett emberek is ezért a
támogatásért kapták az elismerést. 13 főnek szerettünk volna
köszönetet mondani, és ebből
hét tudott jelen lenni. Természetesen a hiányzóknak is eljutatjuk
a plaketteket, okleveleket.
Az est hátralevő részében az
EFKA zenekar szolgáltatta a
talp alá valót kora reggelig.
(A bálról készült felvételeket
megnézhetik a www.mezohir.
info oldalon!)
Horváth László
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Egészségünkről
szólva
A képviselőtestület március 27-én ülésezett legutóbb,
ahol az egészségügy területén
dolgozók számoltak be tevékenységükről. Dr. Tassy Péter
doktor úr írásos beszámolót
is leadott, hangsúlyozva, helyettesítéssel ellátja mindkét
körzetet. De látszik az alagút
vége, mert dr. Bartos Krisztina várhatóan szeptember körül
ismét munkába áll. Kosztándi
doktornő elmondta az ülésen,
hogy fokozottan oda kell figyelnünk gyermekeinkre, így
a gyermek sportra, a versenyeztetési vizsgálatokra is. Dr.
Mallár Erzsébet fogszakorvos
szerint az új fogászati gép nagyon jól működik. Kaló Eszter
védőnő tájékoztatójának része
volt az is, hogy kezdeményezték a körzetek módosítását,
így előre láthatólag egy kézbe
fog kerülni az iskolai védőnői
feladat-ellátás.
Mezőfalva
valamennyi
orvosa hangsúlyozta a képviselőtestületi ülésen, hogy az
egészségház felújítása minőségi változást hozott.
A civil szervezetekről is szó
volt az ülésen, mert szinte valemennyi klub, egyesület adott
le pályázatot, beszámolót az
önkormányzatnak. Megállapítottuk: Mezőfalván nagyon
komoly civil élet van, sokrétű
összefogás jellemző a falura.
Örültem neki, hogy ilyen jó
beszámolókat olvashatott a
képviselőtestület.

Klics Ferenc-díj
Kitüntetési rendelet módosított a képviselőtestület, pontosabban egy régi hiányosságot
korrigált márciusban. Megalapította a testület a Klics
Ferenc-díjat. Az elnevezés
önmagáért beszélt – a sport és
az egészséges életmódra nevelés terén elért eredményeket ismeri el az önkormányzat
ezzel a díjjal.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba

Szemétdíj: a számlát
visszavonják
Értesítem a lakosságot,
hogy szemétszállítási díj kérdésben Mezőfalval koordinálásával a térség huszonkét
polgármestere ülésezett köz
ségünkben két alkalommal
is, mindkétszer próbáltuk
bevonni a tanácskozásba a
szolgáltatót, vagyis a Dunanett Kft.-t és a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulást is. Sikerrel jártunk
olyan vonatkozásban, hogy az
első összejövetelünk után az
operatív tanács ülésén döntés
született arról, hogy felül kell
vizsgálni a konzorcium egész
területén az árképzést.
A második alkalommal
nyílt levelet fogalmaztunk
meg, amelyben felkértük
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Önkormányzatát, hogy
szólítsa fel a Dunanett Kft.
a drasztikusan megnövelt
számlák visszavonására, és

a hatályos jogszabályoknak
megfelelően 4,2 százalékos
áremelést érvényesítsen. Felkérték a Közép Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulást, vizsgálja meg a szolgáltatási szerződést, mert a Dunanett területén attól eltérő
szolgáltatási igény és gyakorlat volt érvényben, amelyhez
az önkormányzatok és a lakók egyaránt ragaszkodnak.
Kértük a szolgáltatót,
hogy amint a konzorcium
lefolytatta a felülvizsgálatot,
annak eredményéről haladéktalanul tájékoztassák az
önkormányzatokat. Kértük
továbbá,
vizsgálják felül,
hogy indokolt-e eltérő lerakási díjat alkalmazni a lerakóval rendelkező, illetve nem
rendelkező szolgáltató cégek
között.
A nyílt levelet minden település polgármestere aláírta.
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Csatorna:
lakossági fórum
lesz majd
A csatorna beruházásunk
szépen halad előre. A cégek készíttetik a kiviteli tervek pontosítását, az így elkészült tervek
alapján indul a beruházás. A
munkaterületátadásra április
végét tervezünk, és minden
településen dolgoznak a kivitelezők: telephelyet alakítanak
ki, végzik az előkészületeket
és szükséges adminisztrációt,
hogy ezt követően kezdődhessen a csatornázás.
A kivitelező cég képviselői
leegyeztetik majd a lakókkal
a bekötési helyeket. Ahol ez
problémát okoz, ott a beruházás műszaki ellenőre, a FIDICmérnök dönt majd, nem az önkormányzat vagy a kivitelező.
A csatornázás pontos menetéről természetesen lakossági fórum keretében tájékoztatjuk majd a lakosságot abban a
pillanatban, amint munkakezdés előtti stádiumba ér településünk nagyberuházása.

Úrrá lettünk a hóhelyzeten
A március tizenötödikei
ünnepségünkön elkezdett szakadni a hó, javasoltuk a dunaújvárosiaknak, hogy azonnal
induljanak vissza. Éjszaka
fokozódott a hóhelyzet: éjjel
kettőkor Pethes Bálint hívása
ébresztett, jelezte, hogy községünkben vannak elakadt emberek. A katasztrófavédelemmel közösen az éjszaka közepén intézkedtem, kinyittattam
a művelődési házat Vargáné
Erzsikével. A benzinkútnál
rekedt autóban tartózkodókat
betereltük a művelődési házban. A településről kivezető
utak járhatatlanná váltak, ám
ez a helyieknek nem okozott
semmi gondot, hiszen nem
indultak el otthonról.
A mezőfalviak nagyon segítőkészek voltak. Sóki László
jelzése után Csepregi Péter behívta Molnár Lacit, és kimen-

tek a sárbogárdi útra menteni
az autósokat. Pethes Bálint
több napon át járőrözött, komoly szerepe volt abban, hogy
elállta az utat Sárbogárd felé,
mert az emberi butáság ilyenkor sem ismer határokat, néhányan az útlezárás ellenére is
tovább akartak hajtani. Ifj. Rabi
János a dunaújvárosi és a szőlőhegyi úton volt „szolgálatos”.
Keresztes Zsolttal, a Mezőfalvi Zrt. vezérigazgató-helyettese
arról tájékoztatott, fontos számukra, hogy Világos-pusztáról a tejet el tudják szállíttatni,
ezért kiszabadították a hatházi
kanyarnál is az utat. Albert
Tamás a tizenötödikei napon
saját gépével tette járhatóvá a
ménesmajori bekötő utat.
Összességében azt mondhatom el: jelesre vizsgáztak a
mezőfalvi, példásan bizonyították, hogyan kell ilyen hely-

zetben viselkedni. A nálunk
rekedt emberek kiváló ellátást
kaptak. Bugyikné Melinda
főszakácsunk bejött tizenötödikén reggel, főzött egy nagy
adag teát, és mivel nem volt
kenyerünk, sütött 70 lángost,
amit átvitték a művelődési
házba – amelynek dolgozói
váltva voltak szolgálatban – és
az itt rekedteknek kínálták.
Fölhívtak az emberek (például Móriczné Ancika, Virág
Timi, Tibold Attila és felesége), hogy kell-e segítség, és
hozták otthonról a kosár ételt.
Számtalan köszönő levelet
kaptunk utána. Azt mondták
az itt rekedtek: ők eddig csak
keresztül mentek Mezőfalván,
nem tudták, hogy itt ennyire
csupa szív emberek laknak...
Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget, a példás
helytállást.
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Tündérkert Óvoda
Könyvtári
látogatás
A Micimackó, a Katica és
a Csiga-biga csoport egy-egy
szép napos délelőtt útra kerekedett és meglátogatta a mezőfalvi könyvtárat. Látogatásaik célja: készülődés március
15-ére, a víz világnapjára, és
a közlekedéssel kapcsolatos
könyvek kölcsönzése. A könyvtáros Horváth István hasznos
információkkal bővítette a
gyermekek tudását, és bevezetette őket a könyvkölcsönzés
rejtelmeibe. Ezúton szeretnék
megköszönni a szíves fogadtatást, felkészülést a gyerekek
fogadására és a lehetőséget a
könyvtárba való beíratkozásra.

Fogorvos
az óvodában

Dr. Mallár Erzsébet az óvoda fogorvosa és asszisztense,
Rédliné Ica meglátogatott
minket a szokásos évenkénti
fogászati ellenőrzés kapcsán.
A beszélgetés során megismertette a gyermekekkel a fog
ellenségeit, barátait .Felhívta
a figyelmüket a fogmosás
gyakoriságára és fontosságára, valamint arra,hogy az esti
fogtisztítást soha ne felejtsék
el. A feszültségoldás érdekében
kis tükrök kerültek a kezekbe,
amibe mindenki megnézhette
magát, majd a doktor néni ezek
segítségével megnézte a gyermekek fogát.

Köszönet

A Pillangó csoport köszöni
szépen Bolyáné Polányi Olgának a gyermekeknek készített
húsvéti ajándékot és a hangulatos ajtódíszt.
Köszönjük a szülői munkaközösségnek a húsvétra vásárolt kerti két nagy trambulint
és a labdákat.

Húsvét szép ünnepén

E népszokásunkhoz tartozik a locsolkodás és a hímes
tojás ajándékozása. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett
hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint
kölnivízzel való locsolkodás
maradt fenn napjainkban. Régi
korokban a piros színnek védő
erőt tulajdonítottak. Egyes
feltételezések szerint Krisztus
vérét jelképezi. A tojásfestés
szokása és a tojások díszítése
az egész világon elterjedt. Más
vélekedések szerint a húsvét a
termékenység ünnepe, amely
segítségével szerették volna az
emberek a bő termést, és a házi
állatok szaporulatát kívánni.
Így kötődik a nyúl a tojáshoz,
mivel a nyúl szapora állat, a
tojás pedig magában hordozza
az élet ígéretét. A locsolkodás
is az öntözés utánzásával a bő
termést hivatott jelképezni.
A húsvéti hagyományokhoz készülődtünk óvodánkban
is. Minden csoport szépen feldekorálva, hímes tojásokkal
díszített barkával, versekkel,

énekekkel, mondókákkal, várta
a nyuszit. A lányok izgatottan
várták a locsoló fiúkat otthonukban, akik versmondás után
kölnivel öntözték meg őket,

nagy tapssal jutalmaztak. Az
előadás után meglátogatott
minket Nyúlanyó, elmesélte,
hogy a csoportokban mindenkit egy kis meglepetés vár. A

hogy el ne hervadjanak, viszonzásul piros tojást kaptak
ajándékba.
Meglepetéssel vártuk április
3-án a gyerekeket. Az óvónők
A Sanyi manó és a darazsak
című mesét bábozták el nekik.
A műsor elnyerte a gyermekek
és a felnőttek tetszését, melyet

nagy ajándékot, a nyuszikától
kapott fényképről ismerhették
meg a gyermekek, ami két hatalmas nagyságú trambulin és
sok-sok színes, mesefigurás
labda volt. Reméljük hamarosan megérkezik a jó idő, hogy
a gyermekek ki is próbálhassák
ezeket a játékokat.

táncos- toborzó énekkel emlékeztek, melyet papírlovakkal,
papírkarddal,csákóval, nemzeti
színű papírvirágokkal, nemzeti szalaggal átkötött barkával
tettek színesebbé.
A Napsugár csoport mesébe szőtt toborzót adott

elő, bevonva a Micimackó csoportot is. A nagyok
ajándékkal kedveskedtek a
kicsiknek a műsor után. Az
ünnep zárásaként koszorút
helyeztünk el a Petőfi Sándor Általános Iskola falán
lévő emléktáblánál.

1848.
Március 15.
A Magyar nép számára az
1848-1849-es forradalom és
szabadságharc nevezetes esemény. Óvodánkban három
csoportban tartottuk az ünnepélyt : a nagycsoportosok
közös megemlékezést tartottak a kicsikkel, míg a két középső csoport együtt ünnepelt.
Több csoportban a Himnusz
meghallgatásával kezdődött
az ünneplés. A Nemzeti dallal, versekkel, mondókákkal,
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Tavasszal a szabadban

Sétálások során nagyon
sok tapasztalatot gyűjthetnek
a gyermekek. Megtanulják a
közlekedés szabályait,a helyes viselkedést az utcán, a
köszönés fontosságát. A séták
alatt megismerkednek falunk
fontosabb épületeivel (polgármesteri hivatal, Kiss Kálmán
Művelődési Ház, templom,
iskola, könyvtár, posta, orvosi
rendelő, gyógyszertár, üzletek).
Megfigyelhetik a környezetünkben nyíló tavaszi virágok
ébredését, a gólyák érkezését.
A Micimackó csoport szerencsés volt az egyik sétája alkalmával, mert elsőként láthatta a
megérkező gólyát, aki a fészek
felújításával foglalatoskodott.
A következő séta alkalmával
együtt örülhettünk már a gólya párnak.

Óvodai beíratás
Értesítjük a kedves szülőket, hogy
2013.április 24-30-ig 8.00-16.00-ig
óvodai beíratás lesz a Tündérkert Óvodában.
Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2013/2014-es tanévben betöltik 3. életévüket.
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik a tanév folyamán
betöltik az 5. életévüket.
Beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa,
– a gyermek lakcímigazoló kártyája,
– a gyermek TAJ kártyája,
– a szülő személyi és lakcím kártyája.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Foltvarró
találkozón
a néptáncosok
Március 16-án szombaton
tartották a mezőfalvi foltvarrók közös varrását az iskola
tornatermében, melyre meghívták a környék foltvarróit,
hogy ötleteket cseréljenek és
új technikákat tanuljanak egymástól. Hagyományaikhoz híven ismét felkértek bennünket
egy vidám kis műsorra. A nagy
hó és a hideg ellenére az óvoda tánccsoportjából mindenki
eljött. A gyerekek szépen énekeltek, ügyesen táncoltak, ezért
az öltögetők nagy tapssal és
egy kézzel készült bagollyal
jutalmazták őket.

Büszkék lehetünk arra, hogy
nem csak a séták során tudjuk
a gyerekeket a levegőre vinni,
hanem várja őket az udvarunkban elhelyezett sok- sok kerti
játék. A balesetek és sérülések
elkerülése érdekében minden
lemenetel előtt megbeszéljük
a kerti játékok használatának
szabályait: a vizes homokba nem szabad belemenni, a
magaslest a nagy- és középső csoport felnőtt felügyelete
mellett használhatja csak. Figyelmüket felhívjuk a tavasszal
előbújó gombák veszélyére is,
valamint arra, hogy VIGYÁZZUNK egymás testi épségére!

Fotózás

Egyre jobban közeledik a
tanév vége ezért a nagycsoportosok szokásukhoz híven
fotózáson vettek részt. A szülők kérésére más csoportokban
is készültek egyéni és csoportképek, gondolva a közeledő
anyák napi eseményre.
Összeállította:
Micimackó csoport

Víz Világnapja
Március 22. Ezen a napon
hívjuk fel az emberek, gyermekek figyelmét a víz fontos
szerepére az életünkben. Cél,
hogy óvjuk, védjük környezetünket és, ezen belül a Földünk
vízkészletét. Minden csoport
külön- külön foglalkozásokon belül játékos keretek között próbálta a gyermekekkel
megértetni a víz védelmének
fontosságát. A könyvtárból
kihozott könyvek segítségével ismerkedtünk a környezetünkben élő vízi, víz körül élő
állatokkal és növényekkel. A
gyermekek élményeikre hagyatkozva sokat meséltek a
vízzel való tapasztalataikról,
horgászélményeikről.
Szabó Lőrinc:

Egy pohár víz
Víz, még sosem láttalak;
És lelkem sok szennye- bűne
Boldogan megszégyenülve
Érzi, milyen tiszta vagy.		
„részlet”
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Víz világnapja
Az elmúlt évek alatt iskolánkban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy tanítványainkkal megismertessük a különböző jeles napok eredetét,
történetét és azok jelentőségét.
Megmutattuk diákjainknak, hogy milyen módon lehet
méltó módon megemlékezni
példáu az egyes világnapokról.
Büszkék vagyunk arra, hogy
tanulóink ma már sok esetben
átveszik tőlünk a kezdeményezést és magas színvonalú, érdekes és rendkívül informatív
emléknapokat szerveznek.
Egyik kedvenc rendezvényük a Víz világnapja mely

hagyományosan egy vizes
téma köré szerveződik. Az
idei évben a természettudományos munkaközösség
és a diákönkormányzat választása a gyógyvizekre esett,
melynek kapcsán tanulóink
Vámosi Nikolett 8.b osztályos tanuló prezentációval
kísért, nagyszerű előadásából
okulhattak.
Ezzel egy időben a gyerekek megvizsgálhattak néhány
híres fürdőből származó vízmintát és az esemény zárásául
Tarr Petra csodálatos énekében
gyönyörködhettek kicsik és
nagyok.

Sikerek „németül”!

Iskolánk német nemzetiség
nyelvoktatásában tanuló diákjai rendszeresen vesznek részt
német nyelvi versenyeken, vetélkedőkön. A legutóbbi két
sikerről szól tudósításunk.
Ráckeresztúron rendeztek
meg egy területi német nyelvi
versenyt, ahol két 6. évfolyamos csapatunk szerepelt nagy
sikerrel. A Bodás Dalma,
Puskás Tímea, Szalai Bálint
összeállítású csapat nem talált legyőzőre, első helyen végeztek, míg az Azurák Flóra,
Bódás Fanni, Mogyoródi Luca
összetételű csoport az előkelő
harmadik helyet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Molnárné
Troppert Mária

Hagyományainkhoz híven,
iskolánk két csapata ebben az
évben is részt vett Dunaújvárosban a Dózsa iskolában
megrendezett területi német
műveltségi vetélkedőn. A téma
meglehetősen nagy területet
ölelt fel, diákjainknak számot
kellett adni a Grimm mesék,
Klimt művészi tevékenysége és
a német olimpiák ismeretéből.
Fiú csapatunkat Márok Bence
és Zsákovics
Kevin alkotta, akik első
elhelyezést értek el, lány csapatunk a harmadik helyen
végzett, tagjai Czifra Anna és
Ossik Mónika. Felkészítő tanár: Hajas Györgyné
Gratulálunk!

Március 25.
– A tehetség napja
1881. március 25-én született Bartók Béla, a magyar zeneszerzés egyik legismertebb
alakja.
Az ő tiszteletére nevezték
ki március 25-ét a tehetség
napjának. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének felhívásához nemcsak
csatlakozott a mezőfalvi iskola,
hanem felvállalva a szervezést,
kibővítette azt a Dunaújvárosi
Tankerület iskoláira is. Sajnos
az égiek közbeszóltak, és a rideg időjárás miatt eredeti terveinktől eltérően nem külső
helyszíneken, hanem zárt térben, a Dózsa Mozi Centrumban tartottuk meg a nagyszabású rendezvényt. Az időjárás
gátolta meg az aszfaltrajzolást
is, melyet a Városháza térre
terveztünk. Szervező iskolaként mi koordináltuk a fellépő
műsorszámokat, igazodtunk a
délutáni egyéb programokhoz,
igényekhez, minek köszönhetően egy igazán színes, változatos műsor kerekedett ki. A
zord idő több vidéki iskola
jelenlétét is megakadályozta,
de a dunaújvárosi iskolák szép
számmal és változatos műsorszámokkal képviseltették
magukat.

Elsőként egy nagy összkar által csendült fel a Viva
la Musica! – Éljen a muzsika! – kezdetű kánon. Ebben
az összkarban a mezőfalvi
énekkar is szerepelt teljes
létszámmal.
A kétórás műsorban kórusok, duettek, szólóénekesek,
valamint néptánc produkciók szerepeltek az alábbi iskolákból: Móricz Zsigmond
Általános Iskola, Széchenyi
István Gimnázium, Lorántffy
Zsuzsanna Középiskola, Bánki
Donát Szakközépiskola, Sándor Frigyes Zeneiskola, Wesley Da Capo Művészeti Iskola
és a mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola.
A színvonalas seregszemlét
egy nagyon jó hangulatú táncházzal zártuk. Tanítványaink
gyönyörű produkciókkal varázsolták el a közönséget.
Köszönjük az énekkarnak, a
néptánccsoportnak, a zongora, fafúvós és népi ének
tanszakos növendékeknek és
felkészítő tanáraiknak, hogy
tovább erősítették iskolánk
jó hírét!
(Az eseménnyel kapcsolatos fotókat, videókat az iskola
honlapján tekinthetik meg)
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Nyertes tehetségpályázat – 1. rész
A Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége gondozásában valósul meg a „Tehetséghidak” címet viselő tehetségsegítő
tevékenység, melyhez az Európai
Unió nyújt anyagi támogatást.
2014 nyaráig több felhívást tesznek közzé, melyekre pályázatot
lehet beadni. 2013 februárjában
iskolánk is pályázatot nyújtott be
a Tanórán kívüli tehetségsegítő
programok szervezésére a szülődiák-pedagógus együttműködésének fejlesztése érdekében elnevezésű felhívásra, melyre kizárólag
magyarországi Akkreditált és
Akkreditált
Kiváló Tehetségpontok jelentkezhettek. A választható tevékenységek közül négyre adtunk
be pályamunkát, melyet nagy
örömünkre támogatásra méltónak ítélt a szövetség. Ezáltal közel
kétmillió forintot fordíthatunk a
négy megpályázott tevékenységre.
Szándékaink szerint a megvalósulás időrendi sorrendjében mutatjuk be a gazdag programokat.
Elsőként ajánljuk szíves figyelmükbe a térbeli-vizuális tehetségterület tevékenységét, melyhez egy
sikeres projektnap, egy ragyogó
projektmunka és pedagógus határidőnaplók készíttetése kapcsolódik. Támogatott összeg: 330
000 Ft. Az alábbiakban a szervező
pedagógus, Barta Mónika foglalja
össze az általa vezetett tevékenységet.
„Célunk az volt, hogy egyedi,
iskolánkra jellemző 2013/2014-

es határidőnaplónk legyen, amit
a diákjaink alkotásai gazdagítanak. Ennek apropóján jött létre
az "Ahol élünk" projektnap, ami
nagyban segítette a diák-szülőpedagógus együttműködést. A
jelenlévők – 40 diák és 10 szülő - Mezőfalva központjáról egy
színes, nagyméretű térképet állítottak fel különböző technikákkal. A közös alkotás létrehozása
olyan motiváló tényező volt, amely
a bizalomra, kölcsönösségre, elfogadásra épül, és az egymásra való
hagyatkozás, türelmes párbeszéd
alapköveit erősítette meg hosszú
távon a résztvevők között. Az
alkotó gyerekek emlékül könyvjelzőt, a segítő szülők emléklapot
kaptak. Még egyszer hálásan köszönöm aktív jelenlétüket. Felejthetetlen élmény marad!
A határidőnapló 32 oldalas
mellékletébe az „Ahol élünk” című
alkotáson kívül a szobrászaton tanuló gyerekek munkái kerültek be.
Többségében olyan rajzok szerepelnek a kiadványban, amelyek
korábban képzőművészeti pályázatokon sikeresen részt vettek,
vagy kiállításokon szerepeltek. A
napló borítóját is egyik diákunk
rajza díszíti. Nagyon örültünk a
pályázati lehetőségnek, hiszen a
határidőnapló összeállítása jó alkalom volt arra, hogy kisebb leltárt
készítsünk az egyéves tevékenységünkről, számos szép sikerünkről.
A projektnap pedig kivételes lehetőséget teremtett a szülő-diákpedagógus együttműködésre.”

A költészet napjára minden osztály elkészíti tablóját, melyen
kedvenc idézeteiket jelenítik meg ötletes, esztétikus formában

Versekkel köszöntöttük a tavaszt
Talán nincs még egy olyan
országa a világnak, ahol a versek, a költészet, a versmondás
külön ünnepnapot szerzett
volna a naptárban. De szerencsére Magyarországon ez így
van, hiszen minden év április
11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük a „Költészet
napját”. Ez jeles nap nemcsak
a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. A Petőfi hét legeredményesebb szavalói tovább csiszolgatják előadásukat,
és lázas izgalommal készülnek
a következő nagy megmérettetésre, a területi szavalóversenyre, amit hagyományosan
Mezőfalva rendez meg az alsó
tagozatosok számára.
Nagyon boldogok voltunk,
hogy minden nehezítő körülmény ellenére elfogadta meghívásunkat kilenc szomszédos
település iskolája, de még
Dunaújvárosból is két iskola
választotta a mi versenyünket.
Minden gyerek a kedvenc
versével készülhetett, csak azt
kértük, hogy magyar költő
műve hangozzék fel ezen a
napon.
A vendégeket Jaksics Erzsébet köszöntő szavai után

megleptük egy hangulatos, a
nap szellemiségéhez illő műsorral is, majd kezdődhetett
a hatalmas izgalommal várt
bemutatók sora. Két zsűri
hallgatta meg a versmondókat, akik kísérőik, és szüleik
féltő figyelme mellett mutatkoztak be. A bírálók értékelték a versválasztást, a pontos
szövegtudást, a hangulatos
előadásmódot.
Amíg a zsűri tanácskozott,
a vendégek megtekintették
az erre az alkalomra elkészített verses plakátkiállítást, az
„Idézőt”, amellyel minden
osztályunk készült az ünnepre.
A vendéglátást a Szülői munkaközösség segítette.
Az értékelő szavak után átadhattuk az évfolyamonkénti
díjakat az első három-három
helyezettnek, de természetesen
emléklappal köszöntük meg
minden gyerek és felkészítő
tanár munkáját is, amelyet a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány anyagi segítsége
tett lehetővé.
Ünnepeljük együtt jövőre
is a szép szavakat és gondolatokat!
Baricza Zsuzsanna
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Művelődési Ház

Áprilisi népszokások

Szinte minden hónapnak,
az áprilisnak is Romulus adott
nevet, mégpedig isteni anyjának, Venusnak etruszk neve
(Apru) után.
Egy római tudós a név eredetét népies etimologizálással
a latin „aperire” igére vezeti
vissza, aminek jelentése: kinyílni, feltörni, megnyitni.
Április hava, más néven
Szent György hava, tavasz hó,
szelek hava, báránytor (rügyezés) hava.
Április 1. - Hugó napja:
Ez a bolondozás napja.
E napon az a szokás, hogy
az emberek tréfásan bolondot
csinálnak a másikból.
A beugratottakat nálunk
április bolondjának, Olaszországban és Franciaországban
áprilisi halnak (Poison d'Avril,
illetve Il Pesce d'April) nevezik.
Eredhet a bolondos áprilisi
időjárásból, de abból is, hogy a
kelták idejében e napon bolondos ünnepeket ültek, de abból
is, hogy IX. Károly 1564-ben
az új esztendőt, április 1-jéről
január 1-jére tetette.
Régen pl. cédulákat is küldözgettek egymáshoz az emberek, majd azt mondták, hogy
nem nekik szól, s adtak egy
másik címet, hogy vigye oda
a cédulát neki az illető.

Ehhez a szokáshoz mondókák is tartoztak:
- „Csiribiri bakveréb, a bolondot küld elébb.”
- „Áprilisnak bolondja, felmászott a toronyba, azt kérdezte hány óra, fél tizenkettő,
bolond mind a kettő.”
Magyarországon kb. a 17.
század óta él. Eleinte csak a
gyerekeket viccelték meg, pl.
elküldték őket a boltba egyegy nem létező dologért, pl. esernyőmagért, trombitahúrért.
Majd a beugratottakat úgy
csúfolták, hogy: „Április bolondja, május szamara...!”
Április 6. - Irén napja:
Ha esik az eső, szűk lesz az
esztendő.
Április 12. - Gyula napja:
Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor
kitakarítják a lakást, az ólakat
és az állatokat is lemossák.
Április 14. - Tibor napja:
A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk.
S ha ekkor már szép zöld
a vetés, akkor jó lesz a széna.
Április 24. - György napja:
Ez a nap egy ősi pásztorünnep (a Palilia) napja, amikor is
az állatok e napon hajtják ki
először a legelőre.
Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját.
Ezért, hogy a boszorkányokat

Húsvét
a Kiss Kálmán
Művelődési Házban
2013. március 30-án húsvéti
foglalkozás vártuk a kicsiket és
a nagyokat. 9 órától kézműveskedtünk, arcot festettünk, nyuszit simogattunk, mókáztunk.
11 órától pedig a Mesekocsi
Színház gyermekelőadását tekinthették meg vendégeink. Agyerekek nagyon élvezték ezt a napot.

elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki vagy
bekenték őket fokhagymával.
Az állatokat pedig a Szent
György napi tűzön hajtották
keresztül, hogy az ártó szellemektől és a rontástól megtisztuljanak.
E napon alkalmazták még
a harmatszedést is, ami tejhaszon érdekében szedtek.
Ez úgy zajlott, hogy e nap
hajnalán az asszonyok lepedővel szedték a harmatot,
amelynek mágikus erőt tulajdonítottak:
- a tejes fazékba facsarták
ki, hogy sok vaj legyen
- vagy a kenyértésztába
cseppentettek, hogy szebbre
süljön a kenyér
- vagy ezen harmattal pogácsát készítettek, amit megszárítva, megsózva odaadták a
tehénnek, hogy az jól tejeljen.
A pásztorok, béresek szegődtetését és a „juhbemérést”
is ekkor tartották. Utóbbi arról szólt a lemért tejmennyiség
alapján megállapították, hogy
a gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet
kapnak.
Szent György napi közmondások:
Ha a rozsvetésben a varjú
elbújhat, akkor telt csűrt hoz
az aratás.

Szent György után kalapáccsal sem lehet visszaverni
a füvet.
Április 25. - Márk, Pál
napja:
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja.
A pap a mise után a hívőkkel kivonult a határba, majd
megszentelte a vetést, ezekből
a megszentelt búzaszálakból
vitt mindenki haza magával.
Ennek a megszentelt búzának mágikus erőt tulajdonítottak, többek között gonosz
űzésre használták.
Volt olyan térség, ahol ebből a szentelt búzából koszorút készítettek, amit templomi
zászlóra, keresztekre helyeztek,
majd nyolc nap eltelte után levettek és a szántóföld négy sarkába helyezték jégverés ellen.
De volt, hogy a beteg feje
alá is helyezték gyógyítás céljából.
Vagy a Szent György-napi
harmattal együtt beletették a
kovászba, hogy szépen megkeljen a kenyér.
Terményjósló napnak is
tartják e napot, ide tartozik e
mondás:
„Ha megszólal a pacsirta, a
béka, jó termést várhatsz, ellenben, ha hallgat a fülemüle,
akkor változékony lesz a tavasz.”
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Fábián Janka
a könyvtárban
2013. május 22-én,
szerdán 17 órától

Fábián Janka írónő lesz a könyvtár vendége. Többek között
az ő tollából született meg az „Emma- trilógia”.
A találkozón az írónő könyvei kedvezményes áron megvásárolhatók lesznek!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!



Lackfi János
a könyvtárban
2013. május 14-én,
kedden 15 órától
Lackfi János író, költő, műfordító lesz
a könyvtár vendége.
A találkozóra elsősorban a 4-8. osztályos gyerekeket várjuk,
de minden érdeklődő számára nyitotta rendezvény.

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.
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Én így látom!
Ábrányi Emil 1850 december 31-én született Pesten.
Tanulmányai végeztével írói
hivatásának élt, több lapnál
működött mint tárcaíró, színi
kritikus. Első verse 1866-ban
jelent meg. Verseinek nagy
hatása volt a századvégi ifjúság körében, különösen hazafias Márciusi dalai miatt. Ő az
elsők egyike, aki Arany János
irányával szemben a nemzeti
elem helyett az egyénit,és az
általános emberit juttatják érvényre költészetükben. Műfordítóként is maradandót alkotott. Munkái ma is klasszikus
értékűek; pl. Rostand: Cyrano
de Bergerac. Szentendrén halt
meg.

MAGYAR NYELV

/:részlet:/
- 1885. Ó szép magyar nyelv! Aki egyszer /
téged
Ajkára vón, többé nem dobhat el!
Szentség gyanánt hogy befogadja /
éked,
Őrző oltárrá válik a kebel.
Pajzán, derűs vagy, mint nőink /
szeme,
S erős, szilárd, mint hősök jelleme!
Gyöngéd vagy és lágy, mint /
mennybolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villámos /
ég!
Minden, mi fejben vagy szívben /
fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat.
Nagy eszme, érzés oly ragyogva /
hord,
Mint egy király az ünneplő bibort!
Bír-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán:
Hangos, boldog csalogány
S boldog, néma szerelem...
Tarány Sándor

Elmaradt mérkőzések
és elmaradt pontok hónapja

Nem csak az időjárás nehezítette focistáink életét, de
a szerencse is elpártolt tőlük.
Az elmúlt időszak alatt a Megye I. osztályban két elmaradt
mérkőzés Mezőfalva - Bicske
és Mezőfalva - Bakonycsernye
összecsapás hiányzik a fordulók teljesítéséből. A megtartott
mérkőzéseken a következő
eredmények születtek: SzárMezőfalva 2:0, IFI 0:0, Iváncsa - Mezőfalva 4:2, IFI 3:0,
Mezőfalva - Velence 0:1, IFI
2:1. Sajnos egyik mérkőzésen
sem sikerült pontot gyűjtenie
együttesünknek. Sőt az IFI is
kikapott az Iváncsa elleni küzdelemben.
A tabellán Megye I. együttesünk a 16 csapatos mezőnyből 12. Az IFI 11 ponttal lemaradva a listavezető Szártól a
harmadik helyen áll.
Megye III. osztályú csapatunk találkozói közül kimaradtak a Zichyújfalu - Mezőfalva
II., Rácalmás - Mezőfalva II.,
Mezőfalva II. - DASE összecsapások.
A megrendezett mérkőzések eredményei: Mezőfalva II. Sárszentágota 3:1, Nagyvenyim
-Mezőfalva II. 4:2. Az időszak
végére Megye III-as csapatunk
a 14 gárdás mezőnyben a 11.
Az áprilisi lapszámunkban
a Velence - Mezőfalva összecsapásról adunk egy kis ízelítőt:
Nem sikerült otthon tartani a három pontot a mezőfalvi

Sportbál

Ezúton szeretnénk megköszönni az intézményeknek, magánszemélyeknek,
szülőknek és a sportot kedvelőknek, hogy a 2013. április 13-án rendezett sportbál
megvalósulhatott.
MEDOSZ SE

együttesnek. Az első 10 percben a vendégek éltek át nehéz
helyzeteket, majd a vendéglátók térfelén is kialakult néhány
gólreményes akció. Az első
félidőben egyik csapat sem tudott felülkerekedni ellenfelén.
A szünet után 20 percet kellett
várni, míg a találkozó egyetlen
gólja a mezőfalvi hálóban landolt.

Kupa elődöntőjére készülünk,
így 4-5 játékost sikerült pihentetnem. Én azt mondom, hogy
kiegyenlített játék volt a mai,
ahol nekünk sikerült egy góllal
nyerni.
Mezőfalva, Masinka László:
- Nem sikerült otthon tartani a három pontot, de esély volt
rá. Hogyan értékelhető a hazaiak szempontjából az eredmény?

Kovács Norbert átadására a
tizenhatos vonalában várakozó
Pál István mozdult rá. Lövését
Papp Zoltán mezőfalvi kapus
már nem tudta hárítani.
A találkozó hátralévő részében Mezőfalva megpróbálta
utolérni a vendég Velencét,
azonban a szerencse ezúttal
elpártolt a hazaiaktól. A végére pedig egy kissé el is fáradt a
Masinka legénység.
A találkozó lefújását követően az edzők így értékeltek:
Velence, Pavlik József:
- Listavezetőként elégedett
az 1:0-ás győzelemmel?
- A három ponttal természetesen elégedett vagyok. A
mutatott játékkal azonban kevésbé. Azt tudni kell, hogy nem
ez volt nekünk a legfontosabb
mérkőzés, hiszen a SPORTM

- Úgy gondolom, az egész
mérkőzés alatt sikerült meglepni az ellenfelet. Valószínűleg
gyengébb meccsre számítottak.
A vereség ellenére csak dicsérni tudom a fiúkat a hozzáállás
miatt. A játékban helyenként
voltak hiányosságaink, de ahhoz képest, hogy sok hiányzónk
volt, korrekt eredményt értünk
el. Sajnos küzdenünk kell az
újonc csapat hátrányával. Néha
úgy érezzük, hogy a régebbi
csapatok nagyobb előnyt élveznek a játékvezetés szemében.
Olyan nagy hibákat a mostani
mérkőzésen nem láttunk, de
tíz kétes esetből kilencszer a
nagyobb nevű, listavezető csapatnak ítéltek.
(A mérkőzés képei a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: K.K.M.H.
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
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. április 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004
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Ebek veszettség
elleni oltása!

Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy 2013-ban
az ebek kötelező veszettség
elleni oltása május hónapban
az alábbi helyszineken és időpontokban lesz:

Május 7. kedd, 8-12, 14-18
Főtér (a Bableves vendéglő és
a játszótér között).
Május 8. Szerda. 8-12, 1418 Főtér.
Május 9. Csütörtök. 10-11
Ménesmajor
14-16 Selyem major
17-től: Sismánd
Május 10. Péntek. 11-12.
Szőlőhegy
Pótlás:
Május 22. Szerda. 8-12,1418 Főtér
Május 23. Csütörtök. 14-15
Szőlőhegy
A
164/2008./XII.20./
FVM. rendeletnek megfelelően minden három hónapnál
idősebb ebet be kell kötelezően
oltani veszettség ellen. Várakozáson felüli sikerrel zajlott le
a mikrochip beültetési akció.
Hála a lakosság megértésének és közreműködésének, az
ebek közel 100%-a megkapta
a kötelezően elrendelt chipet.
Többen chippeltették a kutyájukat, mint amennyi a tavalyi
veszettség oltások száma volt.
A rendelkezésnek megfelelően ezentúl állatorvosi vizsgá-

lat, kezelés, oltás csak olyan
kutyáknál végezhető el, amelyikben mikrochip van. Vonatkozik ez a most következő
veszettség ellenes oltásra is.
Mivel az Állatorvosi Kamara
megtiltotta, hogy összevezetés
alkalmával ültessük be a chippeket, ezért kérném azokat,
akiknél a beültetés elmaradt,
hogy a veszettség elleni oltásig
pótolják azt. Telefonszámom:
06-30-969-7940.
Az oltás díja az idén nem
emelkedik a tavalyihoz képest,
tekintettel a lakosság megnövekedő terheire. Ezúttal is
3.500 Ft-ot kell fizetni, amely
tartalmazza az ÁFÁ.-t és a 10
kg. testsúlyig a féregtelenítést. Nagyobb súlyú állatnál a
féregtelenítő ára +100 Ft. 10
kg.onként. Akinek új könyv
kell, az 400 Ft.-ért juthat
hozzá. Az oltás meglétét és a
chipbeültetés tényét kizárólag
az oltási könyvvel lehet igazolni. Ezért kérem a könyvet
mindenki hozza magával. A
kutya oltása megoldható a tartózkodási helyén is, ez esetben
a kiszállási díj 1000 Ft.
Bízom benne , hogy az idei
eboltás is az eddigi évekhez
hasonlóan zökkenőmentesen
bonyolódik le.
Mezőfalva, 2013. április 8.
Dr. Juhász Miklós
Állatorvos

A Mezőfalvi Nőikar Egyesület
2013-ban jogosult lett
fogadni az adó 1 %-ából adódó felajánlásokat. Kérjük
kedves zeneszerető barátainkat, ismerőseiket, hogy az
alábbi adószám megjelölésével juttassák el hozzánk
támogatásukat. A befolyó összeget a júniusi Keszthelyi
Dalünnep énekkari fesztiválon való részvétel költségeire
fordítjuk.

Adószámunk: 18148927-1-07

Köszönjük:

Nyulasiné Lakos Angéla
karvezető
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Mezőfalvi köszöntő

A mezőfalvi Csanda Béláné Terus néni versei közül adunk
közre egyet a közelgő Anyák napja alkalmából:
Csanda Béláné

Az édesanyáról
Ő volt aki halkan bölcsőd fölé hajolt
Ő volt aki néked altató dalt dalolt
Tündérmesét mesélt halk téli estéken
Amint ott pihentél csendben az ölében
És hogy boldog legyen játékos kis életed
Jóságos életét adta volna érted
Ő volt aki érted olyan sokat fáradt
Szeresd nagyon szeresd az ,,Édesanyádat”.
Ő az aki soha meg nem haragszik rád
Aki küld az égbe forró imát
Akárhova dob is sorsod szilaj keze
Mindenüvé kísér féltő szeretete
Akármerre jársz akármerre bolyongsz
Ily nagy szeretettel sosem találkozol
Nehogy szólni találj valaha rá vádat
Szeresd nagyon szeresd az ,,Édesanyádat”.
Ezt az érted égő áldott szelíd lelket
Soha meg ne bántsad féltve melengessed
Kinek Édesanyját elvette az Isten
Meg nem szerzi már semmiféle kinccsel
Segítsd könnyíteni ezer apró gondját
Simogasd meg érte bánatos homlokát
Töröld le könnyeit ha tépi a bánat
Szeresd amíg lehet az ,,Édesanyádat”.

Vízszolgáltató ügyfélszolgálat
Tisztelt Fogyasztónk!
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2013. január 1.-től a Szekszárdi
Vízmű Kft. látja el a községben a vízszolgáltatási feladatokat.
A szolgáltatási díjak számlázása változatlan egységáron és
ütemben történik. Kérjük, amennyiben a számlázási illetve a
számla kézbesítési címe eltér a fogyasztási helyétől azt ügyfélszolgálataink telefonszámán illetve az ugyfel@szdviz.hu e-mail
címen 2013. április 28.-ig jelezze ügyfélszolgálataink telefonszáma és nyitva tartásuk változatlan:
Szekszárd, Toldi u. 6.
Szekszárd, Epreskert u. 9.
74/412-476
74/529-260
Hétfő: 8 - 15
Hétfő: 8 - 15
Kedd: 9.30 - 17
Kedd: 8 - 15
Szerda: 8 - 15
Szerda: 8 - 15
Csütörtök: 12.30 - 20
Csütörtök: 8 - 15
Péntek: 8 - 12
Péntek: 8 - 12
A Szekszárdi Vízmű Kft. ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosít az ön lakhelyének polgármesteri hivatalában is, amelynek
időpontjai: minden hónap 2. szerdáján 13-15 óra között
Hibabejelentés munkaidőn túl: 74/411-858
Készséggel állunk fogyasztóink rendelkezésére.
Szekszárdi Vízmű kft.
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Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés

Szezonvégi akciós áraink:
Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció: 1600 Ft/q
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2550 Ft/mázsa
Hasogatva:
2700 Ft/mázsa

Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje

06-30-281-1504 vagy 06-30-478-6595
Mezőfalván ingyenes kiszállítással!

Előnevelt csirke, kacsa,
fehér húspulyka
megrendelhető!
Takarmánybolt
Mezőfalva, Dózsa György u. 6.
Sudárné Anikó: 06 25 243-078

A Zöldfa Vendéglő
és Pizzéria
hatalmas étel és italakciókkal
várja kedves vendégeit!
2013 április 19-től,
nyitva minden nap 11-22 óráig!

Kínálatunkból:
Pizzák már 750 Ft-tól,
hamburger, gyros,
melegszendvics, palacsinta!
Sültes tálakra megrendelést felveszünk!
Péntekenként egy korsó sör
190 Ft-ba kerül!

Rendelésfelvétel:
06/30-5-79-79-07

Kiszállítás,előzetes regisztráció után
lehetséges, díja 100 Ft/pizza!

