Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

MEZŐFALVI
VIGASSÁG
Szeretettel meghívom és
várom községünk lakóit a
Mezőfalvi Vigasság kétnapos programsorozatára!
Településünk
nyári nagyrendezvénye a jövő
hónap utolsó hétvégéjén,
2018. június 29-én és 30án lesz. A hagyományok
szerint pénteken rock esttel kezdünk, szombaton
pedig a vigassági kavalkáddal folytatjuk a falunapot. Szombati sztárfellépőink: Csík Zenekar és az
Irigy Hónaljmirigy! Este a
Mátrix zenekar szórakoztatja a közönséget!
Igyekeztünk úgy ös�szeállítani a programokat,
hogy mindenki találjon
kedvére valót benne. (A vigasság részletes programját
lapunk következő számában közöljük.)
Márok Csaba
polgármester

2018. május

Madarak és fák napja

Vadász kamarai szervezésben ismerkedtek a mezőfalvi
gyerekek a természetmegóvás,
természetgondozás alapismereteivel, tennivalóival a Madarak és fák napja alkalmából.
A rendezvény már több helyen is nagy sikerrel zajlott. A
mostani alkalommal a megye
déli területe is bekapcsolódik
a környezettudatos nevelés
sajátos és roppant gyakorlatias módjába. Miként jutott el
a program Mezőfalvára, erről
Márok Csaba a Fejér Megyei
Vadászkamara elnökségi tagja, Mezőfalva polgármestere
adott tájékoztatást:
– A Fejér Megyei Vadászkamara első alkalommal hozta el rendezvényét Mezőfalvára. A Velencei-tó és az északi
vidéken nagy sikerrel zajló
programmal nyitni kellene a
déli térség felé is – vetődött
fel a gondolat az egyik elnökségi ülésen. Több település közül Mezőfalva élvezett
prioritást, ahol a gyerekintézményekben nagyon jó fogadtatásra lelt az ötlet. Kiss Adél,

Kis Anna, Nyuli Anna, Takács Hanna, Tombor Benedek és Stempely Balázs madárodú készítés közben
kamarai kolléganő szervezésé Zászlós Tibornak köszönhető.
ben és segítségével hoztuk Olyan dolgot hoztunk Mezőtető alá a rendezvényt, mely- falvára, ami eddig még nem
ben nemcsak a településen, volt. Külön jelentőséggel bír
hanem a község szomszéd- majd, hogy a gyerekek gyaságában lévő sismándi mező- korlatilag is részt vesznek pélgazdasági kombinát melletti dául a fák ültetésében, és a kéterületen is tanulmányi ki- sőbbi gondozásában. Tehát ez
rándulást tehettek a gyerekek. mindenképpen kiváló kezdeEz utóbbi programhoz a tá- ményezés.
HL
mogatás az Zrt. vezetőjének,
Írásunk a 6. oldalon

Köszöntöm
a pedagógusokat!
Bringatúra
Idén is nagy siker volt a
Bringatúra. Ez már harmincnegyedik alkalom volt, amikor a kerekezők teljesítették a
Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros távot, községünkben pihenték ki a táv első felének fáradalmait.
(Írásunk a 12. oldalon.)

A közelgő pedagógus nap alkalmából nagy
tisztelettel köszöntöm az óvodában és az iskolában dolgozókat, akik kiválóan, nagy szakmai
hozzáértéssel végzik munkájukat, sokat tesznek
gyermekeink tudásának, ismereteinek gyarapításáért, tehetségük kibontakoztatásáért, személyiségük fejlesztéséért.
Köszönjük pedagógusaink munkáját, és további sikereket kívánunk nekik.
Márok Csaba
polgármester
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Meghívó
2018.május 25-én 16,30-kor,
a hercegfalvi németek
kitelepítésének 72. évfordulóján

megemlékezést tartunk
a plébánia előtt,az emléktáblánál.

Ezt követően pedig 17 órakor,
érdekes könyvbemutatóra invitálunk
minden kedves érdeklődőt
a németség magyarországra való
megjelenéséről, életéről,
további sorsáról.
Szeretettel várunk mindenkit!
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Molnárné Troppert Mária

Befejeződött az
első világháborús
emlékmű felújítása

A mezőfalvi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően kétmillió forintot költhetett településünk az
első világháborús emlékmű
felújítására. A műszaki tartalomban takarítás, a hibák
kijavítása, viaszolás, a betűk
aranyozása és a kerítés rendbetétele fért bele. A több héten át tartó munkálatok május elejére a végéhez értek.

Szinte az eredeti állapotában állít emléket a háborúban elesetteknek. Az emlékmű állításának történelméről
részletesebben a község 200.
évfordulójára kiadott Erdős
Ferenc és Keszi Tamás szerzői munkásságának köszönhetően a „Mezőfalva Évszázadai” című könyvében
olvashatunk. (Forrás: www.
mezohir.info)
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Képviselőink
tárgyalták

2018. április 25-én tartotta
Mezőfalva Képviselő-testülete soron következő ülését, ahol
első napirendi pont volt az
egészségügyi beszámolókból
korábban elmaradt gyermekorvosi beszámoló. Dr. Kosztándi Molnár Éva gyermekorvos
nagy energiákat áldoz a hivatásának, hiszen a körzet teendői
mellett az ügyeletből is jócskán
kiveszi a részét és egyéb vállalásai is vannak. A testület megköszönte az áldozatos munkáját. Gyermekorvosunk is
hangsúlyozta, jó olyan légkörben dolgozni, ahol folyamatos
és jó a kapcsolat, az együttműködés az egészségügyben dolgozók között. Molnár Zoltánné gyógyszerészünk is ezen az
ülésen számolt be a tevékenységéről. Szóba került az e-receptre való áttérés, továbbá
elmondta a gyógyszerész as�szony, hogy sokat változott a
rendszerük, a gyógyszerészek
hiánya érződik a szakmában,
de Mezőfalva esetében minden rendben van.
A polgárőrség is beszámolt
az ülésen. Polgárőreink tevékenységét a polgármester és a
képviselő-testület is maximálisan elismeri, köszöni a munkájukat, hiszen fontos szerepet
töltenek be a településen, nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a lakókkal, az emberek
bíznak a polgárőrség tagjaiban,
ezt igazolja az adó 1%-os felajánlás mértéke is.
Társszervük, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság be-

számolója is elhangzott. Jelen
volt Suszter Tamás, Dunaújváros rendőrkapitánya, aki külön
kiemelte és köszönetét fejezte
ki a mezőfalvi rendőrőrs ténykedésével kapcsolatosan. Nagy
segítség, hogy ez az őrs létrejöhetett, hiszen nagy mértékben
hozzájárult Mezőfalva és térsége közbiztonságának további
javulásához. Településünkön a
komoly rendőri jelenlét tapasztalható, a rendőrök munkáját mindenki nagyon jónak
ítéli meg. Emlékezzünk vissza,
nyolc-tíz évvel ezelőtt még illegális árusok hemzsegtek a faluban, besurranások, lopások,
betörések miatt aggódtak az
emberek. Nagyon jó a rendőrség és a polgárőrség kapcsolata,
a technikai felszerelésük is javult, 3 autóval biztosított a terület lefedettsége. Mára pedig
elértük, hogy csendes, békés,
nyugodt településen élhetünk.
Köszönjük ezt a rendőreinknek, a polgárőreinknek, a bevezetett intézkedéseknek.
Az önkéntes tűzoltó egyesület szintén nagyon fontos
része településünknek. Tűzoltóink esetében kiemelhetjük, hogy szerencsére nem kell
túlzottan gyakran tűzesettel
foglalkozniuk, amikor viszont
kell, akkor maximális a helytállásuk. Kiveszik részüket a rendezvényeinkből, illetve azok
biztosításából. A polgármester
kiemelte az ülésen, hogy jelentős szakmai elismerés a tűzoltó szerkocsi, amit az egyesület
most kapott.

Pályázatról döntöttek

Iskolavezetői megbízás

A Mezőfalvi Néptánc
csoport szeretne a Csoóri
Sándor-program keretében
támogatást szerezni a jubileumi rendezvényükhöz. A pályázat benyújtását a képviselőtestület támogatta.

A képviselő-testület véleményezte az iskolavezetői állásra kiírt pályázatot. A jelenlegi igazgató, Jaksics Erzsébet
nyújtott be pályázatot, őt a
testület egyhangúlag támogatásáról biztosította. Jaksics
Erzsébet remekül végzi intézményvezetői munkáját, jó a
kapcsolat az önkormányzattal.

Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester

Nem állították le
az úthelyreállítást

Pletykára reagálva határozottan mondhatom: a dunaújvárosi út helyreállításával kapcsolatosan többen vélelmezték, hogy
a beruházás leállításra került, nem lesz belőle semmi, sőt néhányan már a kihelyezett projekt táblák elvitelét is látni vélték.
Leszögezem: a beruházás több részletben valósul meg. Egyik
része a Dunaújváros közigazgatási területén lévő szakasz, amely
a Dunaújváros-Nagyvenyim közötti szakaszon van kitáblázva,
és a Modern Városok Program keretében valósul meg. A szakasz helyreállításának pénzügyi forrása biztosított. A Nagyvenyimen át Mezőfalva körforgalmi csomópontig terjedő szakasznak szintén megvan a támogatási szerződése, és mind a két
esetben folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások. A Mezőfalva és Sárbogárd közötti út helyreállítása szintén meg fog
történni, bár a legégetőbb számunkra a Dunaújváros-Mezőfalva közötti, nagyon rossz állapotban lévő útszakaszt érintő munkálatok megvalósulása.
Tehát nem igaz, hogy a munkák leállításra kerültek. A beruházás előkészítése halad előre annak rendje és módja szerint.

Elkészült a járda
Elkezdődött a Váci- Velin
szky utcai járda műszaki átadásátvételi eljárása. A kivitelező
talán már a hiánypótlásokkal
is végez, mire lapunk megjelenik. Mindannyiunk örömére
készült ez a járda, üde színfoltja
Mezőfalvának. A Dunaújváros
felől érkezők számára így egészen más formát mutat az a településrész, nem beszélve arról,
hogy a településeket összekötő
út helyreállítása keretében két
új buszöböl lesz ott kialakítva.
Szeretném megköszönni a
dunaújvárosi tűzoltók mun-

káját, akik segítettek abban,
hogy három problémás, útban
lévő fa kivágásra került. Az
árok nyomvonalában lévő fák
már nagyon rossz állapotban
voltak, félő volt, hogy bármelyik az útra dől. A közútkezelő is partnerként járult hozzá
a fák eltávolításához, amiben a
tűzoltók, valamint a közmunkásaink segítettek.
A járdához kapcsolódóan
közvilágítás kiépítésére is sor
fog kerülni. A képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött
az ajánlattételi felhívásról.

Beruházásainkról
Az ütemezésnek megfelelően halad az óvodai beruházásunk.
A legutóbbi kooperáción a projektmenedzsment szervezet képviselője hangsúlyozta, beruházásunk megyei szinten is az élmezőnyben van, készültségét és elszámolását tekintve egyaránt.
Konyhafejlesztésünk szintén szépen halad előre.
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Tündérkert Óvoda
Bikalon jártunk
Egy napfényes szombati reggelen ( április 14-én ),
az óvoda egész kollektívájával buszra szálltunk, s a bikali élménybirtok felé vettük az
irányt egy jó kirándulás reményében. A buszról leszállva
egy másik korba léptünk be.
Igazi kikapcsolódást, pihenést
jelentett a sok korhű , vidám
program, a gyönyörű helyek,
épületek és a reneszánsz öltözékbe bújt emberek látványa.
Elvarázsolt bennünket a
sok kézműves foglalkozás,
a hintózás , a lovagi torna és
a sok-sok barátságos ember.
Teljesen kizárva a hétköznapi
problémákat, barangoltuk be
az egész területet, s estére kellemesen elfáradva értünk haza.

Szülői értekezlet

Óvodánk két nagycsoportos tanévzáró szülői értekezletére (Napsugár, Szivárvány)
meghívott vendégeink voltak
a családsegítő két munkatársa:
Tóth Andrea és Iglódi Judit.
Bevezetésükben elmondták,
hogy bármelyik család, bármilyen problémával bizalommal
fordulhat hozzájuk, tanácsért,
javaslatért, a megoldásokat keresve, nem csak akkor, mikor
súlyos esetről van szó. Beszéltek az iskolakezdés nehézségeiről, hogyan segítsék a szülők
a gyerekek óvodából iskolába való átmenetét, és érintettek néhány megváltozott törvényi hátteret is. A kérdések
között felmerült a konfliktusmegoldás problémája az iskolában: tanuló-tanuló; tanulótanár; tanár-szülő között, és az
eluralkodó agresszió tényéről
.Számos jó tanácsot hallhattunk , melyek nem csak a szülőknek, de nekünk óvónőknek
is hasznosak voltak. Köszönjük
a látogatást, mely a két intézmény együttműködését és jó
kapcsolatát is erősítette.

A kirándulás sok élményt ad

Az idei évben a Szivárvány
csoportunk a Víz világnapját összekötötte a Föld napjával megérkezvén „Halországba”
körbejártuk a tavakat, megnéztük a halászkunyhót, okosodtunk a „nádi iskolában” ahol
sok ismeretet szereztünk az
ott élő növényekről, állatokról.
Láttunk vízi madarakat, részesei lehettünk egy óriás ponty
kifogásának. Pihenésképpen
piknikeztünk, a gyerekek jót
futkározhattak, játszhattak és
élveztük a kellemes napsütést,
a jó levegőt, a természetet.

A környezet megismerése és
védelme állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő
tevékenységi forma óvodánkban. Minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy gyerekeink számára megalapozzuk a
természet szeretetét és tisztaságának védelmét. Kirándulni jó! Gyermek , felnőtt egyaránt várja. A kirándulás nem
csak egy „szabad” délelőttöt jelent, hanem sok élményt is. Ebből kiindulva a jó időt kihasználva, ebben az évben túrázni
indultunk Bolondvárra, hogy
megcsodáljuk a természet adta
szépséget, a tavaszi héricset. Az
út monotóniáját megszakítot-

tuk lábnyom kutatással, madárlessel. Láttunk őzet, nyulat, rókalyukat. A virágokra vigyázva,
óvatos sétát tettünk a vár körül.
Megbeszéltük, hogy védett virág, vigyázni kell rá, mert így
tudjuk megőrizni a jövő számára. Hazaindulva utunk során felszedtük az eldobált
szemetet, bár örömmel tapasztaltuk, hogy kevesebbet találtunk ,mint tavaly. Büszkék voltunk a gyermekeinkre, hogy a
„Héricstúrát” , oda-vissza gyalogosan teljesítették. Ez összekovácsolta kis közösségünket.
Rá tudtunk világítani a természet sokszínűségére, védelmére.
A nap emlékére saját versünkkel ellátott emléklapot kaptak.

Április 12-én a Szivárvány
csoportunk ellátogatott a testvércsoportjához
Pusztaszabolcsra. A szülők segítségével
autókba szállva a vasútállomásra érkeztünk, ahol a gyerekek
izgatottan várták a vonatot.
Nagy élményt jelentett számunkra, mert volt aki először
ült vonaton. Rövid utazás után
érkeztünk meg a Zsiráf Óvodába a Napsugár csoportba, ahol
szívélyesen fogadtak minket a
Napsugár csoportos gyerekek,
kollégák és a vezető óvónő. A

délelőtt közös játékkal kezdődött, majd Nagy Richárd lelkész segítségével- aki ide is elkísért bennünket- kis koncertet
adtunk a vele tanult dalainkból.
Kis műsorunk nagy tetszést
aratott, büszkék voltunk a Szivárványkórusra. Énekünk után
finomságokkal megvendégeltek
bennünket, majd a gyerekek kipróbálhatták az udvari játékokat. Sok élménnyel gazdagodtunk és legközelebb mi látjuk
vendégül őket óvodánkban. A
Föld napja alkalmából Szivárvány csoportunk csatlakozott
„az énekelj a Földért” kezdeményezéshez. Az esemény lényege az volt, hogy a Föld napja
alkalmából, énekléssel felhívjuk
a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód, gondolkodásmód mellett
való elköteleződésre. Lelkesen
tanultuk a dalt, amiről felvételt készítettünk, melyet a Jobb
veled a világ” alapítvány honlapjára töltöttünk fel csatlakozás gyanánt. Büszkék voltunk,
a csatlakozásunkkal mi is tettünk valamit a Föld védelmében és gyermekeinkben azt
erősítettük, hogy „Legyünk a
jel, a reménység, kik változást
hozunk” munkánkat oklevéllel
ismerték el.
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Föld napjára alkottak

Pedagógiai programunk
fontos eleme a környezet védelmére, szeretetére nevelés,
ezért a tanév során sok ünnepet, jeles napot, programot
szervezünk a gyermekeknek
ebben a témakörben. Egyik
ilyen kiemelt, jeles napunk
a Föld napja, ami április 22én van, mi április 20-án tartottuk. Az idei évben ezt egy
kicsit másként ünnepeltük,
mint eddig, mivel óvodánkban nagy építkezés folyik. A
környezettudatos szemlélet
megalapozásához hozzátartozik a szelektív hulladékgyűjtés, valamint az újrahasznosítás. Ezt próbáltuk az idei
évben kihangsúlyozni egy kiállítás létrehozásával, amelyre a különböző hulladékokból
( papír, fém, üveg , műanyag
kellett ötletes játékeszközöket készíteni. Nagy örömünkre lelkesen fogadták a szülők
és a gyerekek a felhívást, rengeteg ötletes dolgot készítettek, amellyel folyosónkat díszítettük. Miközben otthon
is foglalatoskodtak óvodásaink, egész héten a csoportokban is lelkesen foglalkoztak a

Óvodai
beíratás

Az óvoda nagy szeretettel
várta április utolsó napjaiban
az óvodai beiratkozásra szüleikkel a 3. életévüket betöltött
gyermekeket. A meghirdetett
időpontban 62 kisgyermek
iratkozott be az intézménybe.
Akik nem tettek eleget a beiratkozási kötelezettségüknek
azokat az óvodavezető írásban értesítette. A szülőket az
óvoda az elkövetkezendő napokban fogja tájékoztatni levélben a további teendőkről
és az első szülői értekezletek
időpontjáról.
Az óvónénik és dajka nénik
sok szeretettel várják szep
tembertől a felvételt nyert
gyerekeket az óvodába.

gyerekek a Föld megismerésével, földgömböt nézegettek,

könyveket, képeket gyűjtöttek
a Föld állatairól, természeti
jelenségeiről, a környezetvédelemről. Mindezek mellett
óvodán kívüli programokat is
szerveztünk. Játszótéren voltunk, figyeltük a fák fejlődését, szemetet gyűjtöttünk, a
sportpályán játszottunk, veteményeskertet, állatokat látogattunk meg. Valamennyi
csoport sok-sok élménnyel
gazdagodott e napon. A kiállítást egy hétig lehetett megtekinteni és a résztvevő
gyerekeket emléklappal jutalmaztuk. Ezúton köszönjük a
szülőknek az aktív feladatvállalást , amellyel segítették ezt
a napot még emlékezetesebbé
varázsolni.

Köszönetek

A Micimackó csoport köszönetet szeretne mondani
Cseke Ottónak, hogy a sportpályán játszhattunk és Nemesné Danczi Erikának a
vendégfogadásért.
A Pillangó csoport köszöni minden szülőnek és Horn
pergel Herminának a kupakok gyűjtését, és azoknak
a szülőknek, akik bármivel
könnyebbé tették mindennapi munkánkat.
Köszönjük Antal József
buszsofőrnek, hogy megkön�nyítette a városba és hazautazásunkat.
Köszönetet
szeretnénk
mondani Prókai Anikónak a
sok papír- írószerért és fénymásolásokért, valamint Árgyelán-Váczi Enikőnek a

gyerekeknek felajánlott édességekért.
A Szivárvány csoport köszöni a szülők lelkesedését a
kirándulásokhoz. Köszönjük
Nagy Richárd önzetlen segítségét, hogy Pusztaszabolcsra
is eljött miattunk. A pusztaszabolcsi Zsiráf Óvoda kollektívájának a szívélyes vendéglátást.
A Katica csoport köszöni a
szülőknek a sok gyümölcsöt,
amivel a gyerekeket folyamatosan elhalmozzák, valamint
Ortner Nemes Erikának a sok
finomságot, amivel a gyerekeket meglepi.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Védőnők
Egészségügyi
látogatást
tett védő nénink az óvodában, sajnos korunk problémája a fejtetű. Minden vizsgálat
alkalmával előfordul néhány
problémás eset. A védő néni
minden csoportban átnézte a
gyermekek haját, és felhívta a
figyelmet a megelőzés fontosságára. Ezért kérjük a szülőket,
hogy legalább hetente nézzék
át gyermekeik haját, így elkerülve a nagyobb problémát.
Köszönjük szépen előre is!

Lajta Monitorhajó

A hosszú hétvégéről vis�szatérve, május 2-án, a Pillangó csoport buszra szállt, s a
szülők beleegyezésével elutaztunk Dunaújvárosba megnézni a Lajta Monitorhajó kiállítását. Minden gyermeket vonz
a hajó, ahova fel lehet menni,
és be lehet kukkantani. Elvarázsolt bennünket a kis konyha , az ágyuk látványa, az
óriási hajókormány és a hajóharang megszólaltatása. És
ami a lényeg, ez a hajó a vízen
volt, körülötte mindenhol víz.
Még órákig elnézelődtünk
volna, de ebédre vissza kellett érnünk az óvodába. Rengeteg élménnyel gazdagodva
tértünk haza, s még napokig
beszéltek a gyerekek a hajóról
ami a vízen volt, nem a földön.

Anyáknapi készülődés az óvodában

Még ki sem pihentük a báli
készülődés izgalmát, újabb ünnepre való készülődés miatt
izgul az óvoda apraja-nagyja. Hiszen minden csoport az
anyáknapi műsorát gyakorolja. Tavaszi énekektől hangos
az óvoda, s az apró kis kezek
varázslatos ajándékok készítésén munkálkodnak a délelőttök folyamán, hiszen „ezt
anyukámnak készítem”. Valódi titkok lengik be az óvodát,
ezt nem lehet anyának elmondani, majd azon a bizonyos napon kiállunk és csak nekik , az
édesanyáknak és nagymamáknak fogunk énekelni, verselni.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hérics-túra
a Föld napja
tiszteletére
Iskolánk tanulói idén is azzal ünnepelték a Föld napját, hogy túrát szerveztek a
falu határához, ahol a héricsek virágoznak ebben az időszakban. Mint minden évben,
most is nagy gondot fordítottunk a szemétszedésre, ezzel is erősítve tanulóinkban a
környezettudatos magatartás
helyességét. A túrán Szentpáli Balázs vezetésével az osztályok képviselői vettek részt.

HÍREI

Madarak és fák napja

Csak aki ismeri a fákat, az
képes védelmezni őket.
(Peter Wohlleben)

során ápolni és gondozni
fognak. Köszönjük a kamarának, hogy a méretre vágott

Chernel István ornitológus 1902-ben
szervezte meg az első
Madarak és fák napját
hazánkban. A hasznos
madarak védelme érdekében kötött párizsi
egyezmény kapcsán,
amerikai mintára született meg a minden
évben május 10- én
megtartott
rendezvény ötlete, melynek
célja az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítése volt.
Iskolánkban
az
idei év programjainak megvalósításához a Fejér Megyei
Va d á s z k a m a r á t ó l
kaptunk hathatós segítséget. Az egész napot felölelő projekt
kapcsán diákjaink először
madárodúkat készítettek Juhászné Horváth Szilvia, Márok Csaba, Baricza Mihály
és Szentpáli Balázs segítségével. Elsőseink fákat ültettek, melyeket a későbbi évek

faanyagot és a csemetéket
biztosították intézményünk
számára!
A tanítási órák szüneteiben
a gyerekek gyönyörködhettek
abban a képzőművészeti kiállításban, melyet a madarak té-

makörben született alkotásaikból állítottunk össze, illetve
prezentációval kísért előadást
hallgathattak meg
az év fájáról, a virágos kőrisről és az év
madaráról, a vándor sólyomról. Előadók: Takács Hanna, Nyuli Anna és
Deák Flóra.
Délután az 5.a
osztály és néhány
arra érdemes kiválasztott diák, terepgyakorlaton vett
részt Sismándon.
A program helyszínét és az utaztatást a Mezőfalvi
Zrt. támogatásának
köszönhetjük. A
programon Valler
Csaba erdész kalauzolta a gyerekeket.
A tartalmas és
tanulságos nap végén a legaktívabb
tanulók emléklapot és terepi határozókönyveket kaptak a vadászkamarától
ajándékba.
Reméljük jövőre is hasonlóan szép élményekben gazdag módon ünnepelhetjük
május 10-ét.

Ismét versenyeztünk!

Iskolán idén is megrendezte a hagyományos német nyelvi tankerületi csapat
versenyét, melyen diákjaink
mellett a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
és daruszentmiklósi Benedek
Elek Tagiskola diákjai mérették meg magukat. Nagy
sikernek örvendett a megszokottól eltérő, úgynevezett
"Stationenarbeit"-unk, a diákok nagyon lelkesen oldották
meg a különböző játékos fel-

adatokat állomásról állomásra, de legalább ennyire jól szórakoztak az állomást felügyelő
pedagógusok is.
A versenyt Mezőfalva csapata nyerte, Sóti Levente, Kovács Balázs, Novoth Kitti és
Forrai Diána Kitti képviseletében.
Itt szeretnék még egyszer
köszönetet mondani a segítő kollégáknak, akik legalább
annyira lelkesek voltak, mint
a versenyző gyerekek.
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Tehetségnapot szerveztünk Dunaújvárosban

A Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács keretében 2018. április 26-án iskolánk rendezte meg a tehetség
napja elnevezésű tehetséggondozó programot.
A tehetség napja március
25-éhez, Bartók Béla születésnapjához köthető. A Dunaújvárosi
Tankerületben
immár 6. alkalommal kezdeményeztük a nagyszabású tehetség napja program rendezését. A dunaújvárosi régió
minden iskoláját megkerestük

a lehetőséggel, hogy figyelemfelhívó, utcai szervezésű programon mutatkozzanak be
legtehetségesebb tanulói. A
látványos programot a Városháza téren tartottuk, remélve,
hogy a forgalmas helyen fel
tudjuk kelteni az érdeklődést
a tehetséggondozás ügyének
fontosságára.
A programunk két részből
állt:
– Az iskolák 3 diák és egy
felkészítő tanár alkotta rajzos
csapatai a Városháza tér két

Fenntarthatósági
Témahét
Az idei tanévben is megrendezésre került ez a nagy sikerű témahét. A
2018-as évben minden korosztály a
természeti- és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem témáival foglalkozhatott. A mi
iskolánk idén is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Csapataink részt vettek a ZöldOkos Kupán, amely egy többfordulós
tudáspróba felső tagozatos diákoknak,
valamint az élelmiszertermelés problémáival és természeti környezetünk
védelmével foglalkozhattak. Az alsó
tagozatosok egy népmesén keresztül
tanulhatták meg, „Mit mesél a természet?”.

épülete közötti falon készítettek „Madárvilág” címmel körképet.
– A tér központi részén
szavalók, énekesek, táncosok
mutatták be sokszínű produkcióikat. A néptánctól a
modern táncig, a népdaltól a
legújabb slágerekig széles választékot nyújtottunk az érdeklődőknek.
A fergeteges műsort nagy
érdeklődés övezte, nagyszámú közönség előtt mutatkozott be közel 200 diák. Isko-

lánkat két rajzos csapat, egy
népi énekes csoport, valamint
néptáncosok képviselték nagy
sikerrel.
A rendezvényt megnyitotta: Tóth Györgyné, a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács vezetője. A program
szervezője Lakos Angéla, tehetségfejlesztő tanár, valamint
a rajzos szekció szervezői és
lebonyolítói: Jaksics Erzsébet,
Márokné Szatmári Ilona és
Sivák Zita.
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Művelődési Ház

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub

Áprilisban történt:
– Költészet napi rendezvényen voltunk Nagyvenyimen
5 fő részvételével, ahol tartalmas műsort láthattunk. Nagyon jól éreztük magunkat, és
reméljük, jövőre újra ott lehetünk.
– Ebben a hónapban nagy
örömmel és jó kedvvel részt
vettünk a Német nemzetiségi bálon.
– Szintén áprilisban, virágosításon vettünk részt a fa-

luban: virágokat ültettünk a
nyugdíjas klub virágágyásaiba, és a falusi virágosításban is
segítettünk.
– Az idén szintén jelen voltunk József nádori rendezvényeken.
– Ebben a szép tavaszi hónapban Siklóson voltunk 50
fő részvételével. Megnéztük
a várat és utána a Siklósi Termálfürdőben töltöttük el a
délutánt. Nagyon szép napot
mondhatunk magunkénak.

„Béla bá históriái”

Horváth Béla történész előadása
„a mágus (táltos) perekről
Magyarországon a 13. században”
2018. május 23-án, szerdán, 17 órakor
a könyvtár olvasó termében.

Rendkívüli irodalomóra
Horányi Györggyel

Május 3-án Vörös Endre, magyar tanár szervezésében Horányi György paksi költő-író mutatta be műveit a nyolcadik osztályosoknak a könyvtárban.
A felolvasott műveken keresztül nagyon mély és tartalmas
gondolatokat osztott meg közönségével hitről, családról, hazaszeretetről. De megelevenedtek szűkebb pátriájának tájai és
1956-os emlékei is.

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2018. május 22-én, 1800 példányban.

Horváth István
könyvtáros
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Új szerkocsival gazdagodott a Mezőfalvi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az újjáalakulása óta kitűnően teljesítő katasztrófaelhárítókra minden körülmények között számíthattak a
bajban lévők! Ennek is köszönhető, hogy korszerű és
hatékony eszközzel folytathatják a munkát. Az új autót
április 18-án vehették át ünnepélyes keretek között a mezőfalvi önkéntesek.
Nem kell már bemutatni
senkinek Mezőfalván a helyi
tűzoltókat, hiszen mindenki ismeri tagjaikat. Ők azok,
akik a nap bármely időszakában öltöznek, mennek, mentenek, biztosítanak, segítenek,
és ők azok is, akik közösségi rendezvényeinken mindig
ott vannak, szórakoztatnak
gyereket, felnőttet egyaránt.
Nem feledkezhetünk meg
arról az önzetlen tevékenységről sem, mikor a településen kívüli szervezeteknél,
vagy éppen eseményeknél bizonyítják segítőkészségüket,
talpraesettségüket. Felsorolni
is lehetetlen, mennyi helyen
és alkalommal találkozhatunk ezzel a lelkes kis csapattal, ahol nemcsak a férfiakból
áll a gárda, de lányok, feleségek is bőven kiveszik részüket a feladatokból. Valóban
igaz a mondás, ez egy életforma, amit csak szívvel, lélekkel
és teljes odaadással lehet csak

megélni. A Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltók pont ilyenek,
méghozzá a legnemesebb értelemben. Ezért hát nem véletlen, hogy hatalmas öröm és
megtiszteltetés az egész falu
számára, ha munkájukat a hivatalos szervek is elismerik –
nem is akármilyen szinten!
A szervezet méltatásában
az alábbiak olvashatóak a Dunaújvárosi Hírlap tudósításában:
„Az ünnepi beszédet elmondó Vizi Ignác tűzoltó ezredes a többi között felhívta a
figyelmet arra, hogy a Mezőfalvi Tűzoltó Egyesület a tevékenységét az 1890-es években
kezdte meg. A Hercegfalvi Önkéntes Tűzoltó Testület
1909-ben már szervezettebb
formában működött.

A XX. század ´70-es ´80as éveiben élénk közösségi
élet alakult ki a szervezet kötelékében. A kilencvenes évek
hanyatlása után az újjászerveződés 2007-ben kezdődött el.
Gyakorlatilag a nulláról kellett felépíteni az egyesületet.
Sok munkával, pályázati források felhasználásával ismét
ütőképes lett a csapat. Az elmúlt években egyre több eseményen vállalnak szerepet, és
önálló rendezvényeket is szerveztek. A tüzek mellett segítséget nyújtanak a viharkárok
elhárításában, 2010-ben a vörösiszap-katasztrófa fölszámolásában is jelentős szerepet
vállaltak. A kétkezi munkán
kívül az adománygyűjtésben
is jeleskedtek. A 2013-as árvíz során napokon keresztül

részt vettek a mentésben. Az
egyesület tagja a Fejér Megyei Önkéntes Mentőszervezetnek, valamint a Dunaújvárosi Járási Mentőszervezetnek
is – segítenek, ahol tudnak.
Az elmúlt években a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóságon is számos
fejlesztés valósult meg. Mára
négy, hazai gyártású gépjárműfecskendő állhatott szolgálatba. Ez tette lehetővé,
hogy a rendszerből kikerült
fecskendőket az önkéntesek
részére adják át. Ezek közül az
egyik fecskendő került a mezőfalviak kezelésébe.”
Az ünnepélyes átadáson
részt vett Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Suszter Tamás
rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitánya, Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, Vizi
Ignác tűzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Lóki Richárd,
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
kirendeltségvezetője, valamint Kristofory Valter mezőfalvi plébános.
(Forrás: www.mezohir.info)
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Áprilisi birkózó eredmények és események

Időről, időre remek híreket
kapunk a Dunaferr Birkózó
Szakosztály és benne a mezőfalvi gyerekek eredményeiről,
eseményeiről. Ezúttal az áprilisi történeteket osztotta meg
lapunkkal Tombor István, vezetőedző.
2018. április 18-án sikeres pályázat programjaként és
a Dunaferr Sportegyesülettel
való évek óta tartó szakmai
együttműködésnek köszönhetően a Mezőfalvi Petőfi
Sándor Általános Iskolában
működő sportkör vendége
volt Komáromi Tibor olimpiai ezüstérmes, háromszoros
világ- és Európa bajnok birkózó, aki jelenleg a Magyar
Birkózó Szövetség szakmai
alelnöke.
A pályázat részeként egy
motivációs napot tartottunk
a gyerekeknek és szülőknek.
Versenyzőink megismerkedhettek Komáromi Tibor kimagasló sport életpályájával és a versenysport utáni
sportdiplomáciai, sportvezetői életútjával.
A beszélgetés interaktívan
zajlott egy powerpoint-os

kérdezz-felelek játék sikeres
válaszadói apró ajándékokat kaptak. A nap célja, hogy
a versenyzőink a sportolásban rejlő lehetőségeket sikeres emberen keresztül fedezzék fel. Komáromi Tiborral
való beszélgetést követően a
gyerekeknek a Dunaferr SE
edzői másfél órás birkózó
edzést tartottak, mellyel egy
időben a szülőknek Lakos
Angéla tehetségmentor tartott előadást a sportolói életpályáról.

2018. április 28-án került
megrendezésre a Diák IIes Korcsoportúak Szabadfogású Országos Bajnoksága
Szentesen a Dr. Papp László
Sportcsarnokban. A területi bajnokságokról kijutó 180
versenyző küzdött meg a 14
bajnoki címért. Dunaújvárosból a Közép-magyarországi
területről 6 versenyzőnk vívta ki az indulási jogot, de sajnos csak 5-en tudtak elutazni
Szentesre. 26 kg-ban Garbacz
Bence, 42 kg-ban Pupp Viktó-

ria, 54 kg-ban Tóth Nimród,
69 kg-ban Bodor Máté és +69
kg-ban Éva Bence. Versenyzőink mindegyike közel volt
a pontszerző hely eléréséhez,
de a végső elszámolásnál ez
csak Bodor Máténak sikerült,
aki 4. helyen zárta a napot.
A versenyen jelen volt
Szilvássy Erik felnőtt válogatott birkózó, aki a Budapesten megrendezésre kerülő világbajnokság egyik
reklámarca.
HL., www.mezohir.info

Súlyhúzó kutyák versenyeztek

Ember és állat különleges
összhangja egy nagyon speciális versenyszámban. A szombati különleges rendezvényre
- melyet családiasnak neveztek a szervezők - hatvankettő
kutya nevezett. A legnagyobb
súly 6100 kg., amit eddig regisztráltak.
Igazi különlegességként
rendezték az elmúlt hétvégén
Mezőfalván a Dog Olimpiát,
melynek egyik legérdekesebb
versenyszáma az ebek súlyhúzása. A síneken gördülő nehezéket speciális kutyahevederekkel kötik az állatokhoz,
majd csalival, vagy szóbeli
utasításra megindul a betonnehezékkel telerakott kocsi. A
rendezvényről Fodor János fő
szervező adott tájékoztatást.

- A kutyák súlyhúzásának
versenye egy amerikai sport
nyomán honosodott meg
Magyarországon. A szánhúzó
kutyák pihenő idejében kialakult versengések módosultak
a mai formára, ami mára spe-

ciális, sínes súlyhúzássá nőtte
ki magát. Közel tíz éve sztenderd (egyenes) pályán zajlanak a megmérettetések. Főleg
bull típusú kutyák jeleskednek benne az erre kifejlesztett
felkészítéssel és húzóhámmal.

Tulajdonképpen a szánhúzás
szárazföldi változatát láthatjuk. Nekünk ez a tizenegyedik Dog Olimpiánk, de a környező országokban is egyre
népszerűbb a program. Mezőfalvára az egyik aktív versenyzőnk invitálására jöttünk.
A súlyhúzás mellett falmászás
és ugrás szerepelt a teljesíthető feladatok között – ismertette a rendezvény lényegét a
fő szervező.
A versenyen részt vett a
mezőfalvi Oláh Tamás is, aki
Boyka és Hannibál nevű kutyájával jeleskedett a versenyszámokban. Tamás a négy
éve versenyző Boykával ezen
a rendezvényen búcsúzott az
aktív sportolástól. 
HL
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Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:

510-360

Általános Iskola:

506-930

Tündérkert Óvoda:

506-987

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

506-900

Kiss Kálmán Művelődési Ház:

506-832

Könyvtár:

506-985

Rendőrségi ügyelet:

510-510

Tóth Viktor (körzeti megbízott):

06/20-277-3075

Polgárőrség:

06/30-621-0712

Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop Ramóna (I. körzet):

506-837

dr. Krupják Róbert (II. körzet):

506-925

dr. Kosztándi Molnár Éva

506-889

Fogászat:

224-401

Védőnő:

506-888

Gyógyszertár:

244-013

Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:

411-636

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres
legyen!

Önnek is nehezére
esik az ásványvizek
hazacipelése?
Mi ingyen házhoz visszük önnek az immár Hungarikumnak számító igazi szódavizet! Közel 25 éve állítjuk
elő az egészséges, adalék anyag mentes, 100%ban magyar, továbbá az újratölthető palackok végett környezetbarát termékünket.
Ha ön is igénybe szeretné venni szolgáltatásunkat csak
hívja a telefonszámot, vagy lehetősége van az autónknál,
továbbá személyesen a szódaüzemben.
A sokak számára ismert „Tarány Szóda” a továbbiakban
is változatlan ízben és minőségben kerül előállításra
„Mező Szikvíz” néven.
Nyári időszakban minden héten Kedden és Pénteken
van lehetősége, a szabályoknak megfelelően az ingatlan
elé kirakni cserélni kívánt üres flakonjait!
Autónknál is lehetséges gázpalackot cserélni vagy akár
szörpöt vásárolni!
Településünk belterületén minden hétköznap a 15 óráig
leadott gázpalack rendelését az adott napon ingyen
házhoz szállítjuk!
Nyitvatartás:
Hétfő - Péntek:
Szombat:

7-12 13-16
7-12

További információk:
Barati Erik
2422 Mezőfalva Kinizsi Pál utca 10
Tel.: +36 30 630 7308

„Változatlan minőség és íz Mező Szikvíz”
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Újra nagy siker volt a Dunaújváros –
Mezőfalva – Dunaújváros bringatúra

Ismét megtelt a mezőfalvi Piac tér parkja kerékpárosokkal a 34. bringatúra alkalmával május 12-én. Családok,
barátok, ismerősök és ismeretlenek pattantak biciklire,
hogy teljesítsék a Dunaújváros – Mezőfalva közötti kétszer 14 kilométeres távot. A
városból kilenc órakor rajtoló
kerékpáros sereg alig egy óra
alatt ért Mezőfalvára, ahol
a megszokott forgatókönyv
szerint hűsítővel, szervizzel,
információkkal várták a résztvevőket.
Mezőfalvára egy kivétellel
épségben és jókedvvel érkeztek meg a bringatúrások. Tíz
hónapostól a hetvenhárom
évesig korosztályfüggetlenül
több, mint ezren tekerhettek
a résztvevők. A legnehezebb
szakasz a nagyvenyimi halas
tónál lévő hosszú emelkedő,
egészen a régi néven emlegetett kenderáztatóig – mondták többen is a túra résztvevői
közül a mezőfalvi pihenőben.
Természetesen a legek és
különlegességek sem kerülték

el a szervezők figyelmét, így
hangosbemondón keresték a
legmesszebbről érkezőket, a
legidősebb és a legfiatalabb
résztvevőket. A messzi-földről származók sorában többek között Nagyatádról, Tabról, Az ukrajnai Ungvárról is
jöttek tekerni. Közülük talán
a legtávolabbi országból Portugáliából Kántor Csaba és
barátnője Filipa Ferreira érkezett.Voltak, akik Mezőfalváról direkt azért utánfutóztak be Dunaújvárosba, hogy
maguk is végig tekerhessék
a távot. Ilyen volt a mezőfalvi Kovács család, akik három gyerekkel indult útnak,

és ahogy láttuk a mezőfalvi
regisztrációnál épségben, jó
kedvben teljesítették a túra
első szakaszát. A családfő reménye szerint a visszaútnál
sem lesz gond.
A mezőfalvi Piac téri parkban a hűsítő mellett kerékpár
javító állomás is szolgálta a tekerők komfortját. A szervizpont szerelői érdeklődésünkre
elmondták, sokan nem fordítanak kellő figyelmet a biciklik
megfelelő műszaki állapotára.
Például a nagyobb túrák esetén érdemes lenne szakemberekkel átvizsgáltatni a szerkezeteket. Nemcsak a könnyű és
jó kerékpározás miatt, de a bal-

esetek elkerülése miatt is fontos lenne. Az idén viszont jóval
kevesebb defektet kellett javítaniuk. Idáig csak egy jelentkező volt. Általában a váltón, a
fékeken és a küllők feszességén
állítanak az ilyen alkalmakkal
– foglalták össze a bringatúrás
tapasztalatokat a kihelyezett
szerviz szakemberei.
A rövid pihenőt követően időben és rendben indult
visszafelé a kerékpáros menet,
hogy újabb 14 kilométer után
megérkezzen a célállomásra a
Dunaújvárosi Városháza térre.
Horváth László
(További fotók:
mezohir.info)

