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Meghívó
2013. május 30-án csütörtökön 17 órakor
tartjuk a hercegfalvi németek Németországba történő kitelepítésének évfordulóját.
Megemlékezés helyszínei:
- koszorúzás a plébánia falán elhelyezett emléktáblánál
- beszélgetés a Kiss Kálmán
Művelődési Házban a Felvidéki magyarok 1947-1948 évben
Hercegfalvára történt betelepítéséről..
Szeretettel várunk minden
érintettet és érdeklődőt!
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

6-7. oldal
8. oldal

10. oldal

Pünkösd hava
- Tavaszutó
Ígéret hava - Borjútor
(Virágzó élet) hava

A Kiss Kálmán Művelődési Házban búcsúzott munkatársaitól, barátaitól nyugdíjba
vonulása alkalmával dr. Woth
László Mezőfalva címzetes
főjegyzője.
Az öröm és a bánat könnyei
még a komoly és felelősségteljes munkát végzők szemében is

össze tudnak futni, ha elérkezik az aktív kor vége. Dr. Woth
László Mezőfalva címzetes
főjegyzője elérzékenyülve köszönte meg a településen eltöltött időszak alatt megismert
emberek munkatársi kapcsolatát, barátságát. (Folytatás a 2.
oldalon.)

Pedagógusnap!
Szeretettel köszöntjük
Mezőfalva tanárait, tanítóit, óvodapedagógusait!
Márok Csaba
polgármester

A Mezőfalvi Nőikar nagy örömmel vett részt a Tavaszi nyitány elnevezésű ünnepi koncerten, amelyet a nagyvenyimi Szent Bernát
Arborétumban tartottak. A kedves, jó hangulatú eseményen nagy sikert arattak a mezőfalvi lányok!
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Tisztelt Lakosság,
Vállalkozók!
Az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zrt. hivatalunkhoz az alábbi hibaelhárítási
információkat juttatta el:
" Szolgáltatási területünkön
a közelmúltban több alkalommal is előfordult, hogy közműépítés, javítás vagy közterület
karbantartása során földmunkavégzés közben az üzemelő gázelosztó vezetékünket
megrongálták. A rongálások
megelőzésének érdekében felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
gázvezetékek közelében csak
szakfelügyelet mellett végezhetők az előbb felsorolt munkálatok hálózat nyilvántartási
részlegünknél történt közműegyeztetés után, melyet az
érintettek a Szekszárd, Keselyűsi u. 2. alatti telephelyünkön
tehetnek meg kedden és csütörtökön 8-12 óráig (telefon:
74/505-790)."
Felhívták a figyelmet arra
is, hogy a vonatkozó jogszabály szerint a középnyomású
gázvezeték biztonsági övezete
a vezeték gerinc vonalától számított 2-2 méter.
A biztonsági övezeten belül
tilos
– fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények
(bokrok, cserjék, szőlő stb.)
ültetése,
– 0,5 méternél nagyobb
mélységű talajművelés,
– tereprendezés
A vonatkozó előírások be
nem tartásából eredő, a társaság tulajdonában lévő vezetékek vagy más létesítmények
rongálása miatt keletkezett
költségek, a kártérítési teher
a megrendelőt/kivitelezőt terhelik. Emellett a károkozónak
polgári és büntetőjogi felelőssége is van.
Kérjük fenti szabályok maradéktalan betartását, mellyel
az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető vagy károsító
balesetek elkerülhetők.
Polgármesteri Hivatal

„Szép 15 évem volt!”

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az életünkben az egyik
legfontosabb állomás, amikor
végleg letesszük a "lantot".
Hogy milyen volt az elmúlt
évek munkássága, arra mindig csak akkor derül fény, ha
a nyugdíjas búcsúztatón körbenézünk, és sok olyan embert látunk magunk körül,
akik szeretettel gondolnak
ránk. A negyven meghívott
és megjelent munkatárs, barát
és ismerős ékes bizonyítéka
annak, hogy Dr. Woth László
Mezőfalván otthonra talált.
A településen eltöltött idők
nem voltak hiábavalók, hiszen
gyönyörű emlékekkel élheti
tovább nyugdíjas éveit.
„Szép 15 évem volt” - ezzel
a kijelentéssel kezdte búcsúbeszédét Dr. Woth László
Mezőfalva címzetes főjegyzője a nyugdíjas búcsúztatóra
meghívottak előtt, majd így
folytatta: „Szerencsésnek érzem magam, mert olyan munkahelyet találtam magamnak
Mezőfalván, ami nagyon sok
sikerélményt adott. A köz
ségbe kerülés két hölgynek
köszönhető, amit azóta sem
felejtek el. Az egyik a feleségem, a másik pedig a jelenlegi utódom Borbély Anikó
jegyzőasszony. Ők vettek
rá, hogy pályázzak az éppen
megüresedő jegyzői állásra,
és nagyon örülök, hogy itt
lehettem! Olyan korszakban
dolgozhattam Mezőfalván,
amikor rengeteg dolog történt
a faluban, és mindig azt hit-

tem, hogy ezekhez a dolgokhoz lehet valami közöm. 15
év alatt rengeteget fejlődött,
gazdagodott a község. Bármerre mentem és azt mondtam, hogy én itt dolgozom, itt
vagyok jegyző, akkor mindenki irigyelt. Ezt az „irigységet”
köszönöm nektek, munkatársaimnak, ismerőseimnek,
és mindazoknak, akikkel a
közös munka alatt közösséget
előrevivő, eredményes munkát
végezhettem” - mondta befejezésként az ünnepelt.
Dr. Woth László címzetes
főjegyző elvégzett munkáját
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere értékelte:
– A hét év közös munka
elég kalandosra sikerült. A
jegyző úr életét végigkísérte
a csatorna-beruházás, melyben sokszor volt szükség a
váll-váll melletti harcra, de
más községi beruházásoknál
is számíthatott a település a
jegyzői segítségre. Nagyon
komoly szerep jutott az ünnepeltnek, hogy a József nádor

szobor megvalósulhasson a
falu közepén. A munkahelyén
is nagyon sokan szerették, hiszen Ő mindig védte azokat,
akik mögötte álltak. Egy rendkívül sikeres időszakot élt meg
Mezőfalva a közös munka alatt
- összegezte az eltelt időszakot
Márok Csaba.
A nyugdíjas búcsúztató végén egy rövid interjúban Dr.
Woth László elmondta, hogy
törzsgyökeres budapesti létére mezőgazdasági vonalon
indult el az életútja. A mezőgazdasági főiskola elvégzése
után két termelőszövetkezetben is dolgozott agronómusként, majd bekerült a közösségi életbe, ahol a KISZ-nél
vállalt feladatokat. Életének
következő szakaszában rövid
kitérőben biztosítósként is
vállalt munkát, ahol szervezési
és egy kicsit közigazgatási jártasságot is sikerült szereznie.
Itt végezte el munka mellett a
jogi egyetemet. A közigazgatás és a történelem szeretete
mindig is az érdeklődésének
középpontjában állt. Később
visszatalált az eredeti munkaterületére a mezőgazdaságba,
mint jogász. A sárbogárdi
Kossuth Tsz-ben eltöltött
közel húsz év után a változó
helyzetben (Tsz-ek felbomlása) pályázott Mezőfalva jegyzői állására. Ismeretlenül került a településre. Befejezésül
pedig azt reméli, hogy mindig
is a kollektívához tartozónak
érezheti magát!
Horváth László
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Közbiztonságról
Mindenki elkeseredéssel tapasztalta, hogy egyre több betörés van a faluban. Mi mezőfalviak ezt nem szoktuk
meg, mert nagyon sokat teszünk a
közbiztonság javításáért. A lakók nagyon jól működtetik a szomszédfigyelő
rendszert, sokan telefonálnak, ha idegen autót látnak, vagy nem helyénvaló
cselekményt észlelnek. Hál' Istennek
van is kinek szólni, hiszen körzeti
megbízottjainkra és polgárőreinkre
számíthatunk.
Következő lépésként közbiztonsági
fórumot tartottunk márciusban, amelyen részt vett Nagy Zoltán, a Dunaújváros rendőrkapitánya is. Konstruktív
beszélgetés alakult ki a rendezvényen.
Egyetértettek a jelenlévők abban, hogy
körzeti megbízottaink és polgárőreink
hatékony munkát végeznek, ám örömmel vették a lakók, hogy a kapitány
máshonnak is ide irányított készenléti
rendőröket, hogy erősítsék a rendőri
jelenlétet községünkben.

Kezdődik a csatornázás!

Nagyon sikeres csatorna lakossági fórumot tartottunk!
A tényleges munkák kezdetét is tapasztalhatják 2013.
május 13. óta. A tájékoztatón
elhangzott, hogy a beruházás
nagyon komolyan ellenőrzött
és felügyelt. A mérnök szervezet
mellett a lakosság is folyamatosan figyelemmel kíséri a munkákat, és jelezheti a kivitelező, vagy
az önkormányzat felé, ha bármi
gondja van, és erre megoldást
fogunk találni. Mindent megteszünk azért, hogy a munkálatok
rendben haladjanak.
A kivitelező azzal számol,
hogy idén a csatorna lefektetésre
kerül, és jövőre maradnak az úthelyreállítási munkák. Kizárólag
az Országos Közútkezelő által
érintett útjainknál lesz teljes szélességű aszfaltozás, mivel a köz-

útkezelő előírta, és a támogató
jóváhagyta az igényt. Az önkormányzati utakkal nem vagyunk
ilyen jó helyzetben, csak sávos
helyreállítást engedélyeztek. A
döntést azzal indokolták, hogy
nem útépítésre nyertünk pályázati támogatást, hanem csatornázásra.
A kivitelező szakemberei
minden lakót megkeresnek a bekötéssel kapcsolatban. Felhívták
a figyelmet: a bekötésnél szükségük lesz arra, hogy a lakásból
kijövő szennyvízcső feltárását
elvégezzék, hogy jól csatlakoztatható legyen az ingatlan. A
zöldterület-helyreállításokat
elvégzik. A mérnök mindenkinek tanácsolta: készítsen most
fényképet az ingatlana előtti
közterületről, ami később, vita
esetén felhasználható lesz.

Képviselők tárgyalták

A képviselőtestület legutóbbi ülésén beszámolót
hallhattak a képviselők a
2012. évi költségvetés végrehajtásáról, illetve a 2014. évi
költségvetési koncepcióról.
Az utóbbiról egyelőre nem
érdemes beszélni, mert jelentős kérdőjelek vannak, hiszen
nehéz úgy megalapozott jövő
évi koncepciót készíteni számadatokkal együtt -, hogy
azt sem tudjuk mi lesz a következő évben.

A múlt évi költségvetési
beszámolót független könyvvizsgáló is ellenőrizte, aki a
korábbi évekével azonos módon teljesen rendben találta.
A pénzügyi bizottság szintén
elfogadásra javasolta a beszámolót a képviselőtestületnek.
Kiemelném, hogy bevételeink
10,3 százalékkal realizálódtak,
míg kiadásaink nem érték el
az előre tervezett mérték 100
százalékát. Bevételi előirányzatunk 1 milliárd 93 millió 588

ezer forint volt, míg a kiadási
oldal 959 millió 965 ezer forint. Ebből is látszik, hogy az
önkormányzat vezetői tavaly
is – csakúgy mint a korábbi
években – felelősségteljesen
gazdálkodtak. A takarékos
gazdálkodást természetesen
a jövőben is nagyon-nagyon
szem előtt tartjuk.
Ezen kívül rendőrségi és
polgármesteri beszámoló volt
az ülésen, valamint egyebekkel
is foglalkozott a testület.

Partnerkapcsolat

LOMTALANÍTÁS

A Mezőfalvi Vigasságokhoz kapcsolódóan az önkormányzat Brüsszelbe nyújtott
be pályázatot testvértelepülési
találkozó megszervezésére, és
a pályázatunkat pozitívan bírálták el. Ennek köszönhetően
Kisújfaluból érkeznek vendégeink a rendezvénysorozatra,
és a Herzogsdorfiak is meghívásra kerülnek.
A németországi település és
Mezőfalva között a szándéknyilatkozat már megköttetett
egy éve. A Vigasság jó alkalom
lesz arra, hogy a testvértelepülési szerződés aláírása is megtörténjen.

A Dunanet Kft. díjmentes tavaszi lomtalanítást végez
Mezőfalva területén

2013. június 6-án csütörtökön.

A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családiházas és üdülő ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely
méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a
háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe. A lom
fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak. Az összegyűlt lomot, a hulladékszállító edény
mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot,
hűtőszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festéket,
vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezőgazdasági tevékenységek során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
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Tartsák rendben
az árkokat!
Mezőfalván a nagy men�nyiségben tavasszal, illetve
mostanában lehullott csapadék
nem okozott belvízgondokat.
A vízelvezető rendszerek jól
működtek. Láthatják a lakók,
hogy a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói gondoskodnak a
vízelvezető árkaink rendbentartásáról a külterületeken. Ennek
is köszönhető, hogy eddig nem
volt problémánk. Hangsúlyozni szeretném, hogy mindenkinek kötelessége gondoskodni
az ingatlana előtti közterület
rendbetételéről! Az árkot és
átereszt is neki kell tisztántartani. Felmerült a lakossági
fórumon, hogy ha egyik ember
rendbe teszi az árkot, a másik
viszont nem, akkor a szemét
visszaduzzasztja a vizet. Ebben
az esetben a gondatlan lakóval
szemben eljárást fogunk kezdeményezni, mert a felelőtlenek miatt a rendes emberek ne
szenvedjenek sérelmet.

József nádor-hét

A József nádor-héten nagyon sok programot szerveztünk, és örülünk annak, hogy
valamennyi jól sikerült. Ezúton
szeretném megköszönni minden szervezőnek, segítőnek,
közreműködőnek a munkát,
illetve a résztvevők jelenlétét.
Márok Csaba

Dunanett-es
számlák

Megítélésünk szerint eredményes volt a harc, amit folytattunk
a jogtalanul kibocsátott irreálisan magas számlák tekintetében.
Nemrég megkaphattuk az új,
korrigált számlát és az aktuálisat
is, amiben jelentős változásokat
tapasztalhatnak az előzőhöz képest. De természetesen kormányzati intézkedések is kellenek
ahhoz, hogy minden a helyére
kerüljön a hulladékszállítással és
elszámolással kapcsolatosan.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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MEZŐFALVI VIGASSÁGOK
2013. június 27 - 29.
(programtervezet)

június 27. csütörtök

16.00

Asztalitenisz verseny a Kiss Kálmán Művelődési Házban

június 28. péntek

16.30
		
19.00
21.00

A vendégek látogatása Bolonvárra (jurta megtekintése, csikós bemutató)
Rock - est az iskola udvarában
Rudán Joe
LORD zenekar koncertje

június 29. szombat helyszín: az iskola udvara

	  9.00 - 12.00
	  9.00 - 12.00
10.00 órától
11.00 - 12.00
15.00 - 17.00
		

Kispályás labdarúgó mérkőzés a vendég és mezőfalvi csapatok részvételével
Főzőverseny és borverseny
Kézműveskedés , arcfestés, henna, lovagoltatás
Tűzoltó akadálypálya gyerekeknek
Lovagoltatás
Egész nap: népi kirakodóvásár, büfé, pónicikli, játszókamion

Színpadi műsorok

13.00
13.10
14.00
14.45
15.30
16.15
		
		
17.00
17.30
18.15
19.30
21.00
22.30

Megnyitó Márok Csaba polgármester úrral
Pál és a banda
Gyereksarok: interaktív gyerekműsor Orsival
Kisújfalu testvértelepülés előadása
Konga - show
Testvértelepülési szerződés ünnepélyes aláírása Herzogsdorffal
Díjátadások: Mezőfalváért Kitüntetés, főzőverseny, borverseny díjazottjai
Vendégeink: Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott, L. Simon László ország
gyűlési képviselő, Varga Gábor országgyűlési képviselő urak
Herzogsdorf testvértelepülés műsora
Mezőfalvi csoportok fellépése: iskolások műsora, Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
énekkara, Nagycsaládosok Egyesülete, Mezőfalvi Néptánccsoport
Közönség „Ki mit tud?” – karaoke a színpadon
Vastag Tamás koncertje
Budapest Bár koncertje
Utcabál a Rock - Box zenekarral
A programváltozás jogát fenntartjuk!

„Jó ebédhez szól a nóta” - Rauf
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TEHETSÉGHIDAK - 2. RÉSZ

A sportolók napja

Német nemzetiségi nap

Az idei évben is a korábbi
szokásnak megfelelően a József-nádor hét lezárásaként
német nemzetiségi napot tartottunk április 20-án. Rendezvényünk nagy sikert aratott a
megjelentek körében, hiszen
csupa pozitív visszajelzést kaptunk, és mindenki arra biztatta
önkormányzatunkat, hogy ezt a
munkát folytatni kell. A biztatásra bizony szükségünk is van,
mert elég sok munka egy ilyen
rendezvény megszervezése, de a
résztvevők jókedve és elégedettsége mindezt feledtette.
A műsor nagyon színvonalas volt, dicséret illeti a hazai
fellépőket - iskolánk német
nemzetiségi osztályába járó
tanulóit - akik Csonka Emese
tanárnő vezetésével nagyon jó
előadást produkáltak, a fúvósokat, akik tanárukkal Tótin
Istvánnal közös produkciót
mutattak be, Kovács Virágot,
akinek énekére gyönyörű keringőt táncolt Kovács István és
Vámosi Nikolett, a Mezőfalvi
néptánccsoportot, akik vidám
műsorukkal megalapozták a jó
hangulatot. Valamint a vendég

fellépőket, az Adonyi Kinder
Rozmarin és a felnőtt Rozmaring Német Nemzetiségi
Tánccsoportokat, és a zsámbéki Lochberg tánccsoportot.
A műsor után a báli jó hangulatról a pilisvörösvári Die
Adlersteiner zenekar gondoskodott.
Ez a nap nagyon hasznos
volt abból a szempontból is,
hogy az adonyi és a zsámbéki
csoportokkal még szorosabbá
vált kapcsolatunk, nagyon sokat tanulhatunk tőlük.
Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, vendégeknek,
akik elkísérték gyermekeiket,
illetve megtisztelték jelenlétükkel a német nemzetiségi
estet.
Szeretnénk
köszönetet
mondani
támogatóinknak,
akik anyagiakkal – készpénzzel, ajándékkal –, vagy munkájukkal – dekorálás, borleves,
sütemény,
vacsorakészítés,
bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap
létrejöhetett.
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

TÁMOGATÓINK
Banya-Tanya
Csergő Béláné
Erdélyi József
Feth Róbert
Foltvarrók Klubja
Garai Olga
Hajdu Anikó
Horgosné Rácz Éva
Kaltenecker Miklós
Kiss Kálmán Művelődési Ház
Masinka Csabáné
Márokné Szatmári Ilona
Mezőfalvi önkormányzat
Mezőfalvi Ált.Iskola
Mezőfalvi Ált.Isk. 5.a osztály

Mezőfalvi Óvoda
Mezőfalvi Nőikar
Mittelholcz Franciska
Molnár István
Móricz Zsigmond Könyvtár
Orosz Györgyné
Önkormányzati Konyha
Puskás Mihály
Sivák Zita
Szabó Ignácné
Szabó István
Takács Istvánné
Troppert Teréz
Váradi Sándor
Wittmann József

A Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége által
kiírt pályázaton a „Tanórán kívüli tehetségsegítő programok
megvalósítása a szülő-diák-pedagógus együttműködésének
fejlesztése érdekében” nyertes
pályázat második programja április 28-án valósult meg.
Ennek értelmében 40 diák 10
szülő és 4 pedagógus utazott
el Ceglédre, ahol megtekintették a felnőtt birkózók kötöttfogású országos bajnokságát. A diákok, akik mind az
iskolai sportkör tagjai, olyan
élsportolókkal találkozhattak,
akik már valamilyen világversenyen eredményesen öltötték magukra a címeres mezt.

Többek között találkozhattak
Lőrinc Tamással, aki olimpiai
döntőt birkózott Londonban,
Módos Péterrel, olimpiai
bronzérmessel, vagy láthatták Deák-Bárdos Mihályt
küzdeni, aki Európa bajnoki
címe mellé ezen a versenyen
gyűjtötte be 13. magyar bajnoki címét. Szülők és gyerekek megtapasztalhatták, hogy
aki kitartóan sportol, az milyen magas szintre juthat el. A
küzdelmek puszta látványától
kimerült csoportunk hazafelé
Kecskeméten az élményfürdőben regenerálódhatott. A
program második felét csúszdázással, fürdőzéssel, kellemes
beszélgetéssel tölthettük el.

Jézus szívét dicsérjük!

A Jézus Szíve tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust
ünnepeljük, ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus
szeretete, amelyet a szív jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi,
hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre
tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív Jézus
valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk.
A Jézus Szíve tisztelet megnyilvánulási formái lehetnek például
az engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása.
Önmagunk fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat,
munkánkat, szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük,
és ezért viseljük el türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek
életünkben adódnak. .
Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. E fölajánlást később sokan mások is megtették.
XI. Pius pápa pedig az Egyházat is Jézus Szíve oltalmába ajánlotta.
Az Egyházban Jézus Szíve ünnepe főünnep. Idén Június 7-én
lesz. Ezen a napon kívül még a Jézus Szíve tisztelet ideje minden
elsőpéntek, és az egész június hónap. Június hónapban szokás imádkozni minden nap a Jézus Szíve litániát.
Valter atya
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az iskolai tanév
zárás menetrendje
 2013. május 22. 16.30 : Anyák napi növendékhangverseny - Nyulasiné Lakos Angéla népi énekes
tanítványaival
 2013. május 28. 17 óra: Néptáncosok gálája a Kiss
Kálmán Művelődési Házban (Ezen a napon az
alsós tanulók hozzátartozóit várjuk)
 2013. május 29. 17 óra: Néptáncosok gálája a Kiss
Kálmán Művelődési Házban (Ezen a napon a felsős
tanulók hozzátartozóit várjuk)

HÍREI

A Föld napja

Mezőfalva határában az
április mindig megörvendezteti településünk lakóit egy
természeti csodával. A Föld
napja idejére virágba borul a
Bolonvár, mert ekkor virít a
tavaszi hérics.
Ez a növény (Adonis vernalis) Magyarországon védett faj.
Száraz gyepeken, legelőkön,
kaszálókon, a síkságon, illetve
dombvidéken Európa középső
és déli részétől egészen a Nyugat-szibériai síkságig fordul elő.
Egyenes szárú, 20-50 cm magas évelő. Feketés, vaskos gyöktörzse van. Levelei 2-4-szere-

sen szeldeltek, emiatt a növény
borzos kinézetű. Élénksárga
virágai a 8 cm átmérőt is elérhetik, 20 sziromlevele, sok porzója
van. Mérgező.
Diákjaink Szentpáli Balázs
vezetésével gyalogtúra keretében tekintették meg a növényt
és annak élőhelyét. A gyerekeket minden évben elbűvöli
a virágzó domb látványa, s
évről évre egyre több osztály
vág neki a túra megtételének.
Számukra az is természetes,
hogy útközben összegyűjtsék
a szemetet, így is méltó módon
emlékezve a Föld napjára.

 2013. május 29.: Országos kompetenciamérés a 6.,
8. évfolyamon
 2013. május 30. 16.30: Növendékhangverseny Fehér
Teréz zongora szakos tanítványaival
 2013. május 30. 15-17 óráig: Alsó tagozat papírgyűjtése
 2013. május 31. 15-17 óráig: Felső tagozat papírgyűjtése
 2013. június 4.: Év végi zártkörű vizsga a zeneművészeti ágon tanulók számára
 2013. június 4. 16.30: Növendékhangverseny Tótin Katalin és Tótin István zongora és fafúvós
szakos növendékeivel
 2013. június 13.: Gyereknap
 2013. június 13. 20 óra: Szerenád
 2013. június 14. 17 óra: Ballagás
 2013. június 20. 9 óra: Tanévzáró ünnepély

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 30. csütörtök 15-17 óráig (eső
esetén ez a nap június 3. hétfőre módosul)
Felső tagozatosoknak: május 31. péntek 15-17 óráig (eső esetén ez a nap június 4. 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: az Iskola Szülői Munkaközössége
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Néptáncosaink sikere Fejér megyében

A Magyar Zeneiskolák és
Művészeti Iskolák Szövetsége felhívása alapján minden év
áprilisának utolsó szombatja
a Magyar Művészetoktatás
Napja. Ebben az évben a székesfehérvári Kodály Zoltán
Általános Iskola, Gimnázium és AMI a VIII. Fehérvári
Országos Ifjúsági Énekkari
Találkozó egyik programjaként szervezte meg a Fejér
megyében működő néptánc
csoportok számára a „Szállj
elő zöld ág" elnevezésű néptánctalálkozót, melyen a mezőfalvi iskola Igéző csoportja
is részt vett.
A „Vásári sokadalom” koreográfiával szerepeltünk nagy
sikerrel a találkozón. Csákvári

kerámiával, oklevéllel és sok
ajándékkal tértünk haza. A
legnagyobb elismerést mégis
az jelentette számunkra, hogy
a résztvevő táncpedagógusok

elismerő, dicsérő szavakat
mondtak a csoportunkról.
Április 28-án Adonyba
látogatott a mezőfalvi iskola
néptánc tagozatából két cso-

port, a „Kabócák” és az „Igézők”. Simon István táncpedagógus rendezte a táncgálát,
melyen számos környékbeli
csoport vett részt. Mi három
koreográfiával készültünk: a
„Vásári sokadalom”, a sváb keringő és egy szatmári hajlikázó
és friss csárdás műsorszámokat
adtunk elő.
A gálát megelőzően népviseleti bemutatót tartottak
számunkra, melyen megcsodálhattunk egy 70 éves
mezőfalvi esküvői viseletet.
Majd az adonyi szőlőhegyben gyönyörködhettünk, ahol
bőséges vendéglátásban volt
részünk.
A napot közös májfa állítással és táncházzal zártuk.

Az iskolások szereplése
a József nádor héten

Az idei József nádor héten
is számos szép programban
gyönyörködhettünk. Az iskola
tanulói és pedagógusai rendkívül aktívan vettek részt a színes
programokban gazdag ünnepi
héten.
A hétfői nyitónapon néptánccsoportunk lépett fel a
József nádor szobor koszorú-

zásakor. Csodálatos műsorszámukkal, szép népviseletükkel,
biztos énekhangjukkal elbűvölték a nagyszámú közönséget. Jassó Mária 7.b osztályos
tanuló szép, tiszta felolvasással
működött közre az Embermesék című előadáson.
Kedden a képzőművészet
napján az alapfokú művészet-

oktatás szobrászat tanszakos
növendékeinek munkáit állították ki a Kiss Kálmán Művelődési Házban. A kiállítás
egyik legkiemelkedőbb munkája az "Ahol élünk" projektmunka, mely Mezőfalva térképét mutatja be kreatív, ötletes
módon.
Szerdán a verses-zenés estet megelőzően
Hámori
Lajos
emléktáblájának
koszorúzásakor
Czifra Anna 8.a
osztályos tanuló szavalatában
gyönyörködhettünk, majd a
Művelődési Ház
színpadán szerepeltek zenész
növendékeink és
szavalóink. Fellépett iskolánk
énekkara, Kaltenecker Réka 3.a,
Temesvári Donát
3.b, Kovács Gábor 5.a, Pörgye

Dorina 2.b, Tarr Petra 6.a,
Jassó Mária 7.b, Koppányi
Noémi 5.a és Kovács Virág
Karolin 8.a. Köszönjük a felemelő élményt!
Csütörtökön a falutörténeti vetélkedőn vettünk részt.
A négy csapat mindegyikét
iskolánk tanulója, illetve pedagógusa alkotta, tehát "maximálisan" teljesítettünk. Nagy
öröm volt hallani, tapasztalni,
hogy mennyi mindent tudnak
Hercegfalva keletkezéséről,
múltjáról és Mezőfalva történetéről is a 6. 7. és 8. osztályos
tanulóink.
A szombati nemzetiségi
napon a nemzetiségi tánccsoportok mutatkoztak be hangulatos műsorszámokkal. Kovács
Virág Karolin egy különleges
német nyelvű dallal aratott
nagy sikert.
Minden
szereplőnek
szívből gratulálunk a remek,
színvonalas műsorszámokhoz, a felkészítő tanároknak
köszönjük áldozatos munkájukat!
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Tündérkert Óvoda
Tanító nénik
látogatása
A nagycsoportosoknak fontos esemény a tanév vége felé,
az iskolába lépés. Megtörténtek
az iskolaérettségi felmérések,
valamint a tanító nénik is ellátogattak hozzánk az óvodába
és megnézték a gyermekeket
munka közben. Népszerű volt
a leendő elsős tanító nénik által
szervezet iskolanyitogató program. Az apróságok lelkesen mesélték élményeiket, az ismerkedést a pedagógusokkal, valamint
az iskola újdonságait. Terveink
között szerepel, hogy viszontlátogatást tegyünk az iskolába
mi is. Mindezek a programok
megkönnyítik az óvoda-iskola
közötti átmenetet és a szülők és
a gyermekek örömmel fogadták
ezt a kezdeményezést.

Az alapító tiszteletére

Minden évben falunk egyik
fontos ünnepe a József nádorhét. Az idei programsorozat on
óvodásaink is műsorral szerepeltek. A Csigabiga és a Katica csoport közös produkcióval, tavaszi
énekekkel, versekkel lepték meg
a jelenlévőket. A gyermekek
lelkesen készültek erre a napra,
hiszen a színpadi szereplés mindig csábító számukra. Ügyesek
voltak, bátran mutatták meg mit
tanultak és köszönjük a lehetőséget a szereplésért.

Beíratás

A hónap végén, április 2430-ig zajlott az óvodai beíratás.
Az idén kevesebb gyermek érkezett hozzánk, mivel a születések száma is csökkent. Minden beíratott gyermek felvételt
nyert, és sok szeretettel várjuk a
kis óvodásokat az új tanévben.
Az oldalt összeállította:
a Katica csoport

Anyák napja

Május első vasárnapja az
édesanyákról, nagymamákról
szól, szeretetükről, gondoskodásukról és az ezért járó köszöntésükről. Minden gyermek számára nagyon fontos,
ennek az érzésnek a kinyilvá-

nítása, amit mi is megpróbálunk ünnepi keretbe foglalni az
Anyák napi és Évzáró ünnepélyekkel. Elkezdődtek az ünnepi műsorok és a hónap közepéig valamennyi csoportban
megtörténnek a köszöntések.

Óvodánk szép nagy udvarral és kerttel rendelkezik, éppen
ezért nagy gondot fordítunk
ápolására, szépítésére, védelmére.
Egyik kiemelkedő programunk
a Föld napjának méltó megünneplése. Ezt a napot nem csak
egy napon ünnepeljük, hanem
szinte egész évben foglalkozunk
vele, de előtte héten a Földdel
kapcsolatos ismereteket együtt
rendszerezzük a gyermekekkel.
Minden csoportban beszélgetnek
a környezetvédelemről, a szelektív
hulladékgyűjtésről, a növények, állatok gondozásáról, a bolygókról.
A hét lezárása a Föld napján a

közös rajzverseny, játékos feladatok végrehajtása, valamint a közös
virágültetés az óvoda udvarán és
környékén. A szülők és a gyermekek virágpalántákat, magokat
ültettek, gereblyéztek, locsoltak,
színpompás kertté varázsolták
óvodánk környezetét. A délelőtt
zárása a rajzverseny eredményhirdetésével, az oklevelek és ajándékok átadásával ért véget. Ezt a
környezettudatos nevelést szeretnénk továbbra is hangsúlyozni,
ezért minden óvodás gyermek egy
virághagymát vihetett haza, hogy
elültetésével tágabb környezetünket is védjük, szépítsük.

Föld napja

Majális

A májusi hónap egyik ünnepnapja a majális megszervezése. A
régi idők hagyományait próbáltuk
feleleveníteni a májusfa színes
szalagokkal való feldíszítésével,
közös énekléssel, valamint a piknikezéssel. A csoportok plédekre
telepedve fogyasztották el a finom
szörpöket, valamint a konyhás nénik által készített kis hot-dogokat,
amit külön köszönünk nekik. A
délelőttöt vidám labdázás, önfeledt
játék töltötte ki, majd a gyermekek
hazavihették a kis májusfákat.

A rajzverseny
eredményei:
Pillangó csoport:
I. Varga Szabolcs
II. Sztojka Norbert
III. Képli Johanna
Szivárvány csoport:
I. Maár Eliza
II. Hatvani Norbert
III. Kovács Balázs
Micimackó csoport:
I. Turcsány Zsófia
II. Juhász Viktória
III. Kovács Cintia
Napsugár csoport:
I. Miklós Márton
II. Juhász Réka
III. Kvárik Nóra
Katica csoport:
I. Bérdi Adrienn
II. Takács Patrik
III. Pintér Ramóna
Csigabiga csoport:
I. Kelemen Fanni
II. Szabó Máté
III. Bolya Sára
A közös munka, a környezet
szeretetére, védelmére nevelés
sajnos nem minden embernek
fontos, mivel a gyermekek saját
maguk megtapasztalták, hogy
alig ültettük el a növényeket
másnapra már letaposták, vagy
szinte mindet kiszedték az utcai
virágágyásból. Kérjük, hogy ne
így mutassunk példát gyermekeinknek, hanem hogy vigyázunk és ápoljuk a növényeket!

Nyugdíjas
búcsúztató
Falunk címzetes főjegyzője,
dr. Woth László nyugdíjba vonult és ebből az alkalomból egy
kis ünnepségre került sor május 9-én a Kiss Kálmán Művelődési Házban. Szerettünk
volna egy kis meglepetést szerezni mi is, ezért néhány Csigabiga és Katica nagycsoportos
gyermekkel verset és énekeket
tanítottunk e jeles napra. Az
ünnepelt meghatottan fogadta
a kedves kis műsort, valamint a
gyermekektől kapott virágokat.
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Májusi népszokások

Május hónap neve a római
Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered. De hívjuk még:
Ígéret havának - Tavaszutó havának és Pünkösd havának is.

Május 1. - Munka ünnepe:
1890 óta a munkások nemzetközi ünnepe. Eredete a régmúltra
visszavezethető. Régen az egyház a
Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelte e napon, később Szent Józsefre,
Jézus nevelőapjára emlékeztek e
napon, míg 1891-ben a II. Internacionalé a munkások ünnepének
nyilvánította május elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először
1890-ben ünnepelték felvonulással
ezt a nemzetközi munkásünnepet.

Május 4. - Flórián napja:
A tűzoltók védőszentje.
A legenda szerint ugyanis
imádságával már gyermekkorában
megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Tisztelete az újkorban élénkült meg, és elsősorban
Közép-Európára volt jellemző.
Fagyosszentek:
Május 12 - Pongrác,
Május 13 - Szervác,
Május 14 - Bonifác napja:
Ókeresztény vértanúk napja. A
népi megfigyelés szerint a tavaszi
meleg napok ezeken a napokon
hirtelen hidegre változnak, nem
ritkák az éjszakai fagyok. Hogy
a fiatal palánták ne károsodjanak,
uborkát, paradicsomot, babot álta-

lában csak a fagyosszentek elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor
füstölnek.
Május 16. - Nepomuki Szent
János (a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe):
Cseh vértanú szent, a hajósok,
vízimolnárok védőszentje.
Szobrait általában víz közelében állítják fel. Pl. Baján is található. Ilyenkor zöld ágakkal, gyertyákkal díszítik fel, hajóra viszik és
vízi körmenetet tartanak a tiszteletére. Ez az ún. Jánoska-eresztés.

Május 25. - Orbán napja:
A kocsmárosok, kádárok,
szőlészek védőszentje. Sokfelé
szobrot állítottak neki és ünnepi
körmenettel járultak hozzá kérve
tőle a bőséges szőlőtermést.

Szenvedélybeteg
életutak

Milyen is egy drogos? Hogy lett szerhasználó? Mi a
függőség? Hol volt a család? Miken ment keresztül? Hogy
áll Talpra? Miértek és hogyanok, kíméletlenül őszinte kérdések és válaszok, igaz történetek...
Beszélgetésre és együttgondolkodásra hívjuk és várjuk
szeretettel

június 12-én szerdán 13.30 órakor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

Megismerkedhetnek drogosok életútjával a Ráckeresztúri Drog-rehabilitációs Intézet és a Dunaújvárosi
Drogambullancia szervezésében.

Pünkösd:
Időpontja változó (húsvét utáni
50. napon tartják) május 10-e és
június 13-a közé eshet.
A keresztény egyház a Szentlélek eljövetelét ünnepli e napokon.
Számos népszokás kapcsolódik
hozzá pl. a "besspávázás", "törökbasázás", "rabjárás", a Pünkösdi
királyné járás.
Az ünnephez kapcsolódnak időjárás-, és termésjósló hiedelmek is,
ha ilyenkor esik, jó termés várható.
A régi öregek e napokon zöld ágakat tettek az istállókra, a házakra, a
kerítésre a gonosz szellemek ellen.

KIRÁNDULÁS
A Kiss Kálmán Művelődési Ház Kirándulást szervez
2013. június 22-én, szombaton
az úti cél:
Bikal Élménybirtok - Szent Iván napi fesztivál
Indulás: 8.30 -kor a Művelődési Ház elől
Utazási költség: 1800 Ft/fő + belépő (felnőtt 2.500 Ft,
diák, nyugdíjas, mozgáskorlátozott: 2.200 Ft)
Ebéd igényelhető: 1.500 Ft / 3 fogásos menü
Jelentkezési határidő: június 13. csütörtök
Érdeklődni: a Kiss Kálmán Művelődési Házban,
25/506-832-es telefonszámon, Ijjas Gizella művelődés�szervezőnél a 06/30/461-2531-es telefonszámon lehet

Tudásod a jövőd!

Elkezdődött!
A Kiss Kálmán Művelődési Házban
elindultak a nyelvi, illetve informatikai képzések!

A csoportokat véglegesítettük, de senki ne keseredjen el,
jelentkezni folyamatosan lehet!

Bővebb információk a képzésről a Kiss Kálmán Művelődési Házban,
Telefonon: 25/ 506 - 832
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Lejtmenetbe kapcsoltunk

Hat mérkőzést játszott
Megye I. csapatunk az elmúlt
időszakban. Ebből a hat összecsapásból összesen öt pontot
gyűjtöttünk, ami igen kevés a
remélthez képest.
Eredmények: Polgárdi Vertikál - Mezőfalva 1:0, Mezőfalva - Martonvásár 1:2, Mezőfalva - Sárszentmiklós 1:1,
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő
- Mezőfalva 0:0, Mezőfalva
- Bakonycsernye 5:1, és végül
Mezőfalva - Baracs 2:3
Az eredményekből jól látható, hogy két döntetlen, három
vereség és csak egy győzelem írható be a csapat teljesítményhez.
Ezzel a pontszámmal alaposan
fel kell kötni a nadrágot, mert
a tabella hátulján négy együttes
is 24, 23 és 22 ponttal rendelkezik. Nagy tehát a tömörülés
a "végeken"! Nehéz lesz annyi
pontot gyűjteni, hogy a kiesési
zónát elkerüljük a bajnokság be-

fejezésre. Jelenleg a 11. helyen
található csapatunk.
Az IFI háza táján azért rózsásabb a helyzet, bár itt is voltak intő jelek: a futballban nem
szabad egy mérkőzést sem félvállról venni! Eredmények: Polgárdi Vertikál - Mezőfalva 6:0,
Mezőfalva - Martonvásár 1:2,
Mezőfalva - Sárszentmiklós 6:0,
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő Mezőfalva 1:3, Mezőfalva - Bakonycsernye 14:0, Mezőfalva Baracs 7:1.
Ez már sokkal szívderítőbb
látvány. Fiataljaink 11 ponttal
vannak lemaradva a listavezető
Szártól, de ez még behozható a
hátralévő fordulókban. Bízunk
benne, így is lesz!
Mezőfalva II. csapatunknak
sem adatik sok ok a dicsekvésre. Az elmúlt egy hónapban 5
mérkőzésen, csak egy esetben
sikerült győztesen elhagyni a
küzdőteret. Igaz, akkor alaposan

Újra nomádtábor

A Hercegfalvi-Mezőfalvi Íjfeszítők Nemzetsége tizenkét évnyi szünet után újfent
megrendezi nullkomfortos nomád táborát
Bolonváron 2013. június 21-29 között.

A környékbeli jurtás barátainkat is meghívtuk. Jó szívvel
ajánljuk azon falubelijeink aprajának és nagyjának, akik tisztelik és szeretik természeti környezetünket, s embertársaikat,
hogy tartsanak velünk. Bármely kor hagyományos viseletében
(ez kötelező!) töltsenek el velünk egy vagy több éjszakát kint
a csillagos ég alatt. A jelentkezést a Csokonai V. M. u. 18.
alatt vagy email - hblimes@gmail.com-ra várjuk.
Táborunk első napján pénteken, a jurta felállítását és a
vacsorát követően, tábortűzzel és szerrel ünnepeljük a nyári
napfordulót.
A további napokon mindenki maga gondoskodik élelméről és innivalójáról, míg a programot közösen állítjuk össze.
Közvetlen természeti környezetünkkel (a növény- és állatvilággal), falunk, a nagyobb térség és a magyarság régmúltjával szakértő mezőfalviak segítségével ismerkedünk. Lesz
lehetőség az íjfeszítésre, lovaglásra és túrázásra. Esténként a
közös tábortűznél magyar népmeséket hallgatunk.
Június 28-án péntek délután ünneplőbe öltözve várjuk a
lovasszekereken érkező felvidéki és ausztriai testvér falvaink
küldöttségeit.
Szombat délelőtt lebontjuk a tábort és csatlakozunk a
Mezőfalvi Vigasságok sokadalmához.
Horváth Béla

kitömték a mezőkomáromi hálót. Eredmények: Nagyvenyim
-Mezőfalva II. 4:2, Mezőfalva
II. - Mezőkomárom 12:0, Mezőfalva II. - Perkáta 1:3, Mezőfalva II. - Kisapostag 1:2, Nagykarácsony - Mezőfalva II. 2:0.
Havi összefoglalónkat a
Megye I. csapatunk egyetlen
győztes meccsének történetével
fejezzük be. Ezzel is próbáljuk
tartani bennük a lelket!
Győzelemmel ünnepelték az
edző születésnapját! A mérkőzés
végén nem maradt el a pezsgős
fürdetés sem! Mezőfalva 0:1-ről
fordítani tudott 5:1-re!
Megye I. osztály: Mezőfalva-Bakonycsernye 5:1, félidő
0:1, IFI 14:0
70 néző. Játékvezető Nagy
Károly. Asszisztensek: Nagy
Tamás, Polgár Zsolt
Góllövők: Mezőfalva - Szepesi Konrád 51', 78', Nagy Dávid 73', Balázs Sándor 83', Benczik Zsolt 85'. Bakonycsernye:
Nagy Richárd 36'
Az eddigi fordulók hosszú
eredménytelensége után újra kisütött a nap a mezőfalvi focipálya
felett. Elmaradt mérkőzés pótlásaként Bakonycsernye csapatát
fogadta a MEDOSZ SE. Az első
félidő 36. percében Nagy Richárd
révén a vendégek szereztek vezetést. Szünet után még 10 percig
tartott a Bakonycsernye lendülete, amikor hazai támadásnál Nagy
Dávid passzolt vissza baloldalról,
a 16-oson belülről, keresztbe.
A jobb oldalon érkező Szepesi
Konrád kihagyhatatlanul vágta a
labdát a hálóba: 1:1.
A 73. percben az előbbi
gólpasszos Nagy Dávid kapott
remek átadást, így újra Mezőfalváé a gól: 2:1.
A mérkőzés további részében
egyre több hazai támadásnak
örülhettek a nézők. Ennek
eredményeként újra Szepesihez
került a labda, aki szép egyéni
akció végén Mezőfalva harmadik gólját szerezhette: 3:1.
Bakonycsernye innentől már
nem tudott talpra állni, sőt további találatok borzolták a vendégek hálóját.

A 83. percben Balázs Sándor, rá két percre Benczik Zsolt
növelte a Masinka legénység
előnyét. Az 5:1-es győzelemmel Mezőfalva nagy lépést tett
a kiesés elkerülésért.
A mérkőzés végén a hazai
edzőt Masinka Lászlót kérdeztük:
- Ez az első győzelem a tavaszi fordulókban. Sikerül elkerülni
a kiesést?
- Még nagyon sok van vis�sza, ezért a kiesést korai lenne
emlegetni. Ha elhisszük, hogy
tudunk nyerni, akkor van esélyünk.
- Mi az oka az eddigi gólnélküliségnek?
- A tavasz fordulókat nagyon
sok hiányzóval, sérülttel játszottuk. Mára mindenki visszatért.
Óriási dolog volt, hogy tudtunk
cserélni a kispadról!
- Nagy a versenyfutás a bennmaradásért, hiszen változás lesz
a Megyei bajnokságoknál, és senki
nem tudja, hol húzzák meg a vonalat, mennyi csapat maradhat.
Látni esélyt a mezőfalviaknál a
bennmaradásra?
- Nem tudom sajnos, hogy
milyen esélyünk van, mert,
ahogy a kérdésben szerepel, senki sem ismeri a pontos elképzeléseket. Azért ezt elég vicces dolognak tartom, hogy van vissza
4-5 forduló, és senki nem tudja,
ki esik ki, mennyi csapat maradhat. Ilyen csak Magyarországon
van, sehol máshol!...
Próbálunk minél előrébb végezni. A hétvégén Baracs érkezik hozzánk, ami biztosan nem
lesz könnyebb mérkőzés. Ez az
összecsapás az utolsó vérig fog
menni! Szerdán újra egy hazai
meccs. Ha tudnánk a hátralévő
időben 9 pontot szerezni, akkor
úgy gondolom, fellélegezhetnénk.
(A baracsi mérkőzést elveszítettük, mint írtuk a fenti összefoglalóban!)
Mezőfalva futballsportját folyamatosan nyomon követhetik
a www.mezohir.info oldalon!
Horváth László
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Mészáros Sándorné
Tisztelettel és őszinte szeretettel köszöntjük

99. születésnapja alkalmából.

Helytörténeti
vetélkedő

Április 18-án, csütörtökön családias hangulatú falutörténeti
vetélkedőt rendeztünk a művelődési házban. A résztvevők nagyon jól felkészültek, derekasan helytálltak. Minden jelenlévőversenyzők és nézők- nemcsak felelevenítette meglévő ismereteit,
hanem új ismeretekkel és élményekkel is gazdagodtak.
A zsűri tagjai Márok Csaba polgármester és Lénárt Imre
tanár úr voltak.

Mit is kívánhatnánk
e szép napon egyebet,
öreg napjait kísérje boldogság, szeretet.
Kérjük, a jó Istent óvja, védje Magát.
Adjon még közöttünk szeretetben
eltöltött hosszú éveket.
És még sok szép könyv elolvasását.
Lánya, Mariska és családja
Jancsi és családja
Az összes unoka, dédunoka és ükunokái

Köszöntés
Köszöntjük sok szeretettel születésnapjukat
a közelmúltban, illetve a közeljövőben ünneplő
családtagjainkat.

Pötör Károlynét,

a 88 éves egyetlen és pótolhatatlan
déd mamát, fiát Karcsit, unokáit Csillát,
Csabát, Krisztiánt, dédunokáját Martint.
Az egész család kíván nekik egészséget,
boldogságot!

Kocsis Balázs kiállítása
A József nádor - hét keretében április 16-án, kedden 17
órakor került sor Kocsis Balázs
szobrászművész és restaurátor
kiállításának megnyitójára a

könyvtárban. Az alkotórészből,
drótból készült szobrai lenyűgözték azt a közel 250 látogatót, akik másfél hetes ittléte
alatt megtekintették a kiállítást.

A vetélkedő eredményei:
I. GY. R. K. (Domanyek Daniella, Kovács Marcella Kitti,
Ossik Mónika) 61 pont
II. Okostojások (Hajnal Dániel, Jásper Marcell, Takács Richárd) 56 pont
III. Csillagok (Barta Mónika, Zsadon Géza) 55 pont
IV. Girls ( Dócs Cintia, Fűrész Dóra, Puskás Tímea) 52 pont
Gratulálok a résztvevőnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a vetélkedő előkészítésében és lebonyolításában
a segítségemre voltak!
Horváth István
könyvtáros
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
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. május 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005
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Horgászverseny a Kishantosi tavon

Juhász Tibor újra begyűjthette az első helyezettnek járó
elismerést, aki a Kishantosi
horgászversenyen 7.3 kg fogott
hallal, 20 versenyzőt utasított
maga mögé. Remek versenyzés, 33 kg kifogott hal és festői
környezet fogadta a résztvevőket a hétvége szombatján.
A reggeli órák csapadékos
időjárása sem vette el a kedvét
a Mezőfalva -Kishantosi Damil Horgász Egyesületnek,
hogy az idén is megrendezze a hagyományos évadnyitó
eseményét. Az elmúlt évekhez
hasonlóan most is idilli környezetet biztosítottak a szervezők, A civil szervezet tagjai

egy héttel korábban társadalmi
munkában tették rendbe a területet, hogy ezen a szombaton mindenki olyannak lássa
a tavat, amilyen jó híre van a
horgászok körében.
- A kisebbik Kishantosi - tó
3.6 hektáros területén minden
feltétel adott a tartalmas és
szórakoztató kikapcsolódáshoz, ahol nemcsak ilyenkor
látjuk szívesen a természetkedvelőket, hanem év közben számos intézménynek,
civilszervezetnek, vagy éppen
baráti társaságnak nyújtunk
lehetőséget a kikapcsolódásra.
Az idei versenyen mindenki
saját maga húzta a sorszámot,

melyik állásra kellett leülnie.
A délelőtt folyamán óránként
körbejártuk a területet és a
mérlegelés után visszaengedtük a kifogott példányokat
- mondta el érdeklődésünkre
Szóta Ferenc egyesületi elnök.
A déli dudaszót követően
három kategóriában hirdettek
eredményt: A felnőtteknél első
helyen végzett 7.3 kg-mal Juhász Ferenc. Második 5.3 kgmal Farkas János, egyben Ő a
legnagyobb fogott hal kategória győztese is. Harmadik

4. 76 kg-mal Nagy Gábor. Az
ifjúsági kategóriában 2.4 kgmal Fodor Ádám vehette át a
helyezésért járó díjat.
És hogy mire kapnak a halak? Nos, ez ügyben mindenki a saját módszerére esküszik.
Van, aki a maga által készített
csalit tartja a legjobbnak, és
van, aki a gyári keverést favorizálja. Hogy teljes legyen a
kép, megkérdeztük a kifogott
példányokat is, de a halak csak
tátogtak!
Horváth László

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a

20 éves évforduló alkalmából
tartandó rendezvényünkre,
Időpont és helyszín:

2013. Június 1. 14 óra
Kiss Kálmán Művelődési Ház

Minden tagot, régi tagot és minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Nagycsaládosok
Mezőfalvi Egyesület

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.

BANYA-TANYA EGÉSZSÉGKUCKÓ

Várom kedves régi és új vásárlóimat
megújuló áruválasztékkal!
Májustól üzletünkben kapható homeopátiás termékek,
gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek és
gyógynövények!
Valamint
ÂÂ100% gyümölcslevek, szörpök, gyümölcs és élvezeti teák.
ÂÂVitaminok, krémek, fog-és szájápolási termékek.
ÂÂReform élelmiszerek és alapanyagok sütés-főzéshez.
Várok mindekit:
hétfőtől péntekig 8- 16 óráig
szombaton 8-12 óráig

