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Fergetegeset vígadtunk
Elbontottuk
a kerítést
Nagy erőkkel dolgozik a
kivitelező a polgármesteri hivatal épületenergetikai fejlesztésén. Eltűntek a rácsok,
elbontottuk a kerítést, szépül
a községházánk.
( Írásunk a 3. oldalon.)

Szeretettel
várom Mezőfalva
lakóit az augusztusi
Lecsófesztiválunkra!
Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere

Bőséges és remek programmal vártuk az idei Testvértelepülési Találkozón is a mezőfalviakat! Sokan éltek a lehetőséggel, szombaton már délelőtt tömegek voltak az iskola udvarán. A pénteki
Rockesten és a szombat délutáni és esti programok is telt házasak voltak. írásunk: 5. oldal

A 2014-2019-es választási ciklus értékelése

A képviselő-testület úgy
döntött, hogy az elmúlt ciklus
összefoglalása jelenjen meg
az újságban annak érdekében,
hogy mindenki átfogó képet
kaphasson a falunkban történtekről. 2014. október 12én megtartott önkormányzati
választáson a falu lakói polgármesternek választották Márok Csaba Lászlót, képviselőnek pedig Molnárné Troppert
Máriát, Masinka Csabánét,
Bán Balázst, Cseke Ottót, Kovács Istvánt és Sóki Lászlót. A
testületi munkáról elmondhatjuk, hogy az eltelt 5 év alatt
a „csapat” nagyon jó munkát

végzett, rengeteget dolgozott.
Minden évben költségvetésünk stabil volt és több bevételt realizált, mint kiadást.
A feladat finanszírozásra való
áttérés jelentősen szűkítette
mozgásterünket, így komolyabb beruházást csak pályázati forrás segítségével tudtunk megvalósítani. 2015-ben
a Polgárőrségünk egy új Suzuki Vitara terepjárót, a Medosz
Se pedig egy VW kisbuszt
nyert pályázaton. A régi tanácsházánál a nyugdíjas klub
és a nagycsaládosok klubjának
helyisége rendbetételre került.
Vásároltunk egy KIA 2500 tí-

pusú teherautót. A ciklus alatt
az óvodai gyermeklétszám kis
mértékben emelkedett. 2017et talán nevezhetnénk az áttörés vagy akár az elindulás
évének is. Márciusi ülésen a
rendőrségi beszámolón Suszter Tamás dunaújvárosi rendőrkapitány arról tájékoztatott
bennünket, hogy az ORFK
2017. március 1-től jóváhagyta a Mezőfalvi Rendőrőrs
megalakítását. 2017. IV. 28-án
támogatói döntést kapott óvoda pályázatunk 234.751.000,Ft összegben. A konyhára két
pályázatot nyújtottunk be, az
egyik az épület korszerűsíté-

se és bővítése, melyet a helyi
SI-ZSO Bau Kft. nyert meg
45.365.863,- Ft vállalási ös�szegben. Az eszközfejlesztés 22.110.510,- Ft értékben
is beadásra került, melyet később nyertesnek nyilvánítottak és már meg is valósítottuk.
Döntött a kormány, hogy a
Dunaújváros-Mezőfalva-Sárbogárd közötti út felújításra
kerül, melyben önkormányzatunk olyan sikert tudott elérni, hogy megterveztette a Váci-Velinszky utca közötti két
buszöblöt és ennek kivitelezését az út kivitelezője elvégezte.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A 2014-2019-es választási ciklus értékelése

(Folytatás az 1. oldalról)
Ehhez természetesen egy
járda kiépítése és ahhoz kapcsolódó közvilágításra is szükség volt, amit az önkormányzat saját forrásból biztosított.
A Mezőfalva-Sárbogárd közötti útszakasz felújítása várhatóan hamarosan indul, itt a
selyemmajori bejövő oldalon
egy forgalomlassító sziget, településkapu kerül kialakításra. Az iskola EFOP pályázaton 128.112.136,- Ft-ot nyert,
melyből a tanulói mosdók felújítását, iskolabútorok beszerzését, kültéri sportpark kialakítását nyerték el. 2017.
sajnálatos eseménye volt, hogy
bezárt a benzinkút Mezőfalván és a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt nagyon nehéz
volt az újranyitás, azonban az
önkormányzat minden segítséget megadott ahhoz, hogy minél előbb megoldódhasson ez
a probléma. Mostanra mond-

hatjuk azt, hogy a kút rendben
üzemel. Mezőfalva egyik legnagyobb cége, a Limelog Kft.
selyemmajori telepén egymilliárdos fejlesztést hajt végre,
amiben 80 fő foglalkoztatása
is szerepel. Ebben a ciklusban
lekerült a templom oldaláról
az oda nem illő villanyvezeték
és az épület részben felújításra is került. 2018-ban befejeződött a I. világháborús szobor
felújítása, melyet a mezőfalviak
folyamatosan nyomon követhettek. Az ECHO Innovációs Műhellyel való pályázatban
egy fő foglalkoztatása, plusz
programok kerültek támogatásra 14.059.000,- Ft-os ös�szeggel. Energetikai pályázatunkat, hogy megfeleljünk az
elvárásoknak, többször átdolgoztuk, és így 39.000.000,- Ftos támogatást tudtunk nyerni.
A Polgármesteri Hivatalnál a
megvásárolt takarékszövetkezeti épületrésszel együtt nyílás-

zárócsere, szigetelés, villanykorszerűsítés történik, az Öno-nál
pedig ezeken kívül még egy tetőcsere is lesz. 2018-ban adománygyűjtési akciót szervezett
a szociális intézmény óriási sikerrel. Köszönjük a felajánlóknak és a segítőknek is az együttműködést.
A polgármester havi rendszerességgel összehívja a civil
szervezetek vezetőit és tájékoztatást ad az eltelt időszak eseményeiről, illetve az előttünk
álló feladatokról. Így közösen
döntünk sok-sok dologban, illetve lényeges az is, hogy több
ember véleményét is figyelembe
vesszük egy adott döntés meghozatalánál. Ezeknek a megbeszéléseknek mindig nagy sikere és nagy látogatottsága is van.
Mezőfalva egyik komoly értéke, hogy nagy számú, jól működő civil szervezetei, szerveződései vannak, melynek mozgató
rugói településünknek. Ebben

Mezőfalva 2014-2019

Vidékfejlesztési program

2018 Konyha eszköz		

22 110 510

Medosz Se mikrobusz		 WW Transporter		

12 650 850

Polgárőrség új autója		 Vitara		
Kistérségi Rendőrörs

2017.03.01 Rendőrörs

6 327 050

új elektromos hálózat kiépítése, festés, bútor beszerzés 3 517 370

Óvoda bővítés
2017.04.28 Óvoda
			
			
			

Régi épület villanykorszerűsítés, csere, nyílászárócsere,
szigetelés, folyósó zárttá tétele, új részen tornaszoba,
2 foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek kialakítása,
teljes akadálymentesítés
234 751 000

Echo innovációs pályázat

Programok+1 fő térségi szakember támogatása

Konyha bővítése

2017 Konyha

2017.12.20		

Polgármesteri Hiv., ÖNO energetika 1905.07.09		
			

Iskola EFOP
2017 Iskola
			

Főzőkonyha korszerűsítés, étkező bővítése

Szigetelés, nyílászárócsere, projektarányos
akadálymentesítés

kézművesház felújítása, világításcsere, tantermi
bútorok cseréje, korszerűsítés

Váci Velinszky utcai új járda

2018 Saját beruházás		

Takarék megvásárlása

2018			

Váci Velinszky utcai új járda közvilágítás
Takarék energetika

Településkapu tervezése

Buszöböl tervezés Velinszky-Vácihoz
Konyha kiviteli terv készítése
Rendezési terv készítése

I világháborús szobor felújítása
Útfelújítás

2018			
2018			
2017			
2017			
2017			

2017-2018			
2018			
2018 Mezőfalva

				
2018 Mezőfalva

45 324 700
128 112 136
5 831 368
2 300 000
3 800 000
3 500 000
508 000
574 040

2 286 000

13 001 498

2 000 000

M-6-tól Sárbogárdig útfelújítás mezőfalvi szakasza 400 000 000

összesen				
Leader

45 365 863

14 059 000

Játszótér, program, kultúra 5 pályázat*

* Beadás alatt				

946 019 385

40 000 000

986 019 385

A kitüntetettek
névsora ebben
a ciklusban
Díszpolgári Cím
Dr. Pozsonyi László (2016.)
„Mezőfalváért” kitüntetés
Szántó Mária (2015.)
Fekete István (2015.)
Csanda Béláné (2016.)
Danyi Andrásné (2016.)
Kiss Józsefné (2016.)
Lakos Angéla (2017.)
Csuti Elemér (2017.)
dr. Kosztándi Molnár Éva (2017.)
Fribák Mihály (2017.)
Horváth László (2017.)
Zsákovics Istvánné (2018.)
Tóth Viktor (2018.)
Sóki László (2018.)
Molnárné Troppert Mária (2019.)
Kondor Lászlóné (2019.)
Bocka László (2019.)
József nádor-díj		
Palkó István (2015.)
Dékány Á. Sixtus
Habsburg Lotharingiai Mihály
főherceg (2015.)
Hatvani Norbert (2015.)
Németh János (2015.)
O. Cist. Zirci főapát (2016.)
Simon Zsolt (2016.)
Tamásiné Simon Edit (2016.)
Lak István (2018.)
Klics Ferenc díj
Cseke Ottó (2015.)
Masinka László (2016.)
Tombor István (2018.)

a ciklusban náluk is történtek
tisztújítások, de összességében
elmondhatjuk, hogy zökkenőmentesen működnek. Lehet,
hogy nem nagy dolog, de arra
büszkék lehetünk, hogy adóemelésre se javaslat, se szándék
nem volt a képviselő-testületnél.
Úgy gondolom, hogy feladatainkat nem a lakosság zsebének
kárára kell megvalósítanunk.
Sokkal fontosabb dolog annál,
hogy a településünkön működő
vállalkozásaink jól teljesítenek,
mert az iparűzési adó jelentős
bevétel a település költségvetése
szempontjából. Összességben
elmondhatjuk, hogy Mezőfalva egy nagyon sikeres 5 évet tud
maga mögött, ami köszönhető
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az itt lakó embereknek, az itt

működő vállalkozásoknak és a
kormány támogatásának egyaránt. Összességében elmondhatjuk, hogy sikerült rendbe
tennünk, felújítanunk, bővítenünk óvodánkat, rendbetettük, bővítettük, korszerűsítettük konyhánkat és szeptember
végére az energetikai felújítás
is befejeződik, ami kulturált
ügyfélfogadást is lehetővé tesz.
Nagy öröm számomra, hogy
az óvoda felújításunk kapcsán
a kihasználtság megfelelő, bízom abban, hogy ez a folyamat
Év pedagógusa
2019 Koncz Tímea
2018 Szabóné Kovács Erika
2017 Horváth Lászlóné
2016		
2015		

testület részéről nem lenne meg
az a rugalmasság, ami egy adott
pályázat sikeres megvalósításához kell. Fontos az, hogy olyan
szakemberekkel, kivitelezőkkel
vegyük magunkat körbe, akik
megbízhatóak, és amennyiben
lehetséges mezőfalviakat foglalkoztassanak. Természetesen
foglalkoznunk egy előttünk álló
feladattal is, ami nem más, mint
a bölcsőde. Amikor először a védőnővel és a bölcsőde vezetővel
leültem egyeztetni, akkor a véleményük határozottan az volt,
ha van lehetősége Mezőfalvá-

Év diákja
Tóth Laura
Garbacz Bendegúz
Gárdonyi Réka
Katona Kitti
Bodás Dalma

hosszú távon megmarad. Beadott pályázatunk van a Leader programban, ahol szeretnénk
megújítani és rendbe tenni, új
elemekkel bővíteni a Rákóczi
utcai játszóteret, itt egy C típusú sportpark kialakítása is meg
fog történni egy másik pályázatból. A Leader programban szeretnénk beszerezni a Művelődési Háznak új székeket, illetve a
hangosításhoz szükséges berendezéseket. Büszke vagyok arra
is, hogy van egy olyan gyermekeket támogató alapítványunk
a faluban, ami komolyan veszi
célját és kiemeli a kitűnően teljesítő diákokat, pedagógusokat.
A mellékelt táblázatban látható, hogy adott évben ki lett az
év pedagógusa, az iskola büszkesége (8 éven keresztül kitűnő bizonyítvány teljesítése). Az
év diákja, aki az előző szintet
nem, de mégis nagyban hozzájárult példamutatásával az iskola diákjainak. Azt mindenképp
szeretném elmondani, hogy
az eredmények eléréséhez nagyon sok munka társult. Odáig,
amíg egy pályázat beadásra kerül, rengeteg előkészítő feladat
van, ami a polgármesteri hivatal részéről jelent rengeteg feladatot. Egy nagyobb lélegzetű
döntésnél többször is egyeztetünk a képviselőkkel arról, hogy
az előterjesztések milyen formában készüljenek el. Elképzelhetetlen lenne az előrehaladás, ha a

Iskolánk büszkesége
Miklós Mátyás Balázs
Kaltenecker Réka
Hajnal Marcell
Sándor Kinga

nak arra, hogy pályázzon új bölcsődére, akkor ezt tegye meg.
Ma ott tartunk, hogy a képviselő-testület is határozott igent
mondott és elindult az előkészítési folyamat. Biztos vagyok
abban, hogy sikerességünknek
alapvetően egy titka van, ami
nem más, mint az, hogy közösen Mezőfalva fejlődésén dolgozunk. Ha pedig ebben mindenki egyetért, akkor sokkal
könnyebb elérni a célunkat is.
Könnyebb hozzá megtalálni a
képviselők támogatását.
Minden évben:
– pályáztunk a szociális tűzifa programra és nyertünk is
– indultunk a Bursa Hungarica pályázaton, ahol mezőfalvi gyerekek továbbtanulását
tudtuk támogatni
– részt vettünk a nyári
gyermekétkeztetésben
– döntöttünk kitüntetésekről
– rengeteg
közmunkást
foglalkoztattunk
– megszerveztük a gazdákkal közösen a falusi disznóvágást az iskola udvarán
– biztosítottuk a településen élők egészségügyi ellátását
– hitel nélkül gazdálkodtunk.
Köszönjük, hogy együttműködésükkel, támogatásukkal hozzásegítettek bennünket,
hogy mindezt megvalósít
hattuk.
Márok Csaba

Temető, művelődési ház, bölcsőde

Képviselőink
tárgyalták

Soron kívül ülésezett Mezőfalva képviselő-testülete június 26án, csütörtökön. Sok-sok fontos témáról tárgyaltak és döntöttek
a képviselők. Csak néhány dolgot említenék meg közülük. Számos lakossági panaszt kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy gondok vannak a temetőben, többen képeket tettek fel az internetre a
sírkertben tapasztaltakról. Ezek kapcsán meghívtuk Krisztofory
Valter atyát az ülésre, hogy próbáljunk közösen megoldást találni
a kivetnivalókra. Tudniuk kell a mezőfalviaknak, hogy a temető
fenntartása egyházi hatáskör, a katolikus egyház alkalmazza és
irányítja a gondnok tevékenységét. Az önkormányzat csak a közüzemi számlákat fizeti. Vagyis nekünk, önkormányzati vezetőknek semmilyen beleszólásunk, ráhatásunk nincs a temetővel kapcsolatos dolgokba. Szóba került az atyával történt egyeztetésen a
templom északi oldalának rendbetétele is. A József nádor-héten
vendégünk volt a püspök úr is, akivel tárgyalásokat folytattunk,
és meg is mutattam neki a templom északi oldalát, elmondtam
neki, mi a gondunk vele. Püspök atya akkor azt mondta, árajánlatot kellene kérni arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a
rendbetétel. Erről megállapodtunk az atyával, és a testület is jóváhagyta, hogy ebbe az irányba mozduljunk el.
A polgármesteri hivatal felújítása miatt sok rendezvény, így
például a házasságkötés is, átkerült a művelődési ház nagytermébe. Jelenleg ott tartunk, hogy szinte minden hétvégén van
valamilyen rendezvény az intézményben. Amit használunk, az
kopik is... A képviselő-testület úgy döntött, hogy a mostanra elhasználódott parketta lakkozására kérünk be árajánlatokat.
A polgármester utána járt, egyeztetett és a tájékoztatása
alapján döntött a testület – miután megismerte a terveket és a
lehetőségeket – , hogy Mezőfalva induljon a bölcsőde építését
szolgáló pályázaton. Vizsgálták hol lehetne ezt az új intézményt
megépíteni községünkben, milyen helyigénnyel bír és milyen
elvárásoknak kell megfelelnie egy bölcsődének. A testület úgy
döntött, kezdődjön el az előkészítő munka, kérjünk be árajánlatokat tervezésre és pályázatírásra. Amennyiben támogatást nyer
az önkormányzat a bölcsőde építésére, akkor újabb, nagyon jelentős beruházásra van kilátás Mezőfalván.

Kátyúztunk
Elkészült a kivitelező Mezőfalva útjainak kátyúzásával.
A szokottnál valamivel hos�szabb időt vett igénybe ez a
folyamat, mert az első javítások után jöttek a nagy esők,
amik után újabb gödrök keletkeztek, szinte végeláthatatlanná téve a kátyúk elleni
küzdelmet. Úgy érzem, mostanra nagyjából úrrá lettünk a
helyzeten, elég szépen sikerült
kijavítani útjainkat. De nem
dőlhetünk hátra, a jövőben is
folyamatosan foglalkoznunk
kell az utakkal.

Jó pihenést, szép
nyarat!
Bízom benne, hogy a nyár
nagy részét pihenéssel, kikapcsolódással töltik a mezőfalvi családok, idősek és fiatalok egyaránt.
Nyaralás közben is tartsák be a
közlekedési, vízparti és egyéb szabályokat. Érezzék jól magukat, de
ne feledjék: Mindenkit hazavárnak! Lapunk augusztusban nem
jelenik meg. Az Én falum Mezőfalva következő lapszámra szeptemberben számíthatnak!
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere
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Akikre méltán büszke lehet Mezőfalva

A Mezőfalvi Testvér-települési Találkozó nemcsak a
felhőtlen szórakozásról és a
barátságról szól, hanem kitűnő alkalom elismerni, megbecsülni a közösségért jóval többet dolgozó emberek
munkáját. Az ünnepi pillanatokra és a díjak átadására
minden évben a falunapi vigasságokon teremt lehetőséget Mezőfalva Önkormányzatának Képviselő Testülete.
Az idén Mezőfalváért Díjban
részesült Molnárné Troppert
Mária pedagógus, alpolgármester, a Mezőfalvi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője, Kondor Lászlóné óvodapedagógus, valamint Bocka László polgárőr.
Kondor Lászlóné családi elfoglaltság miatt nem tudott
részt venni az ünnepségen, ő
később vette át a kitüntetést.
Molnárné Troppert Mária
teljes életpályáját Mezőfalva
oktatásának szentelte. Az általános iskolai-, valamint a
székesfehérvári Teleki Blanka
Gimnáziumban töltött évek
után óvónői, tanítói és nyelvtanári diplomát szerzett. Tanítósága mellett történelmet,
orosz nyelvet és éneket is oktatott. A település iskolájában
úttörő szerepet vállalt a német nemzetiségi nyelvoktatás
meghonosításában, profiljának
kialakításában. A nemzetiségi
kultúra, a sváb néphagyományok ápolásában kiemelkedő
és elévülhetetlen érdemeket
szerzett. Nagy figyelemmel
fordult Mezőfalva történelmi
múltja felé. Gondosan kutatja
és ápolja közösségi emlékezetet. Színvonalas rendezvények
szervezésével gondoskodik a
hagyományőrzésről. A diákokat lelkesen motiválja a hagyományok felelevenítésére
és újak teremtésére. Utóbbira
példa a Márton-napi lampionos felvonulás vagy a Nemzetiségi Nap létrehozása. Nevéhez fűződik a községi szüreti
bál évről-évre történő megszervezése. Oszlopos tagja a
Mezőfalvi Nőikarnak is. Tar-

Kondor Lászlóné családi elfoglaltság miatt maradt távol

Molnárné Troppert Mária és Bocka László a falunapon vehette
át a Mezőfalváért kitüntetést

talmas és mozgalmas alkotói
évek jellemzik tevékenységét.
Lelkiismeretes munkájának
köszönhetően számos tanulói versenyeredmény és nyelvvizsga is jelzi magas színvonalú szakmai elhivatottságát.
Fejér Megye Közgyűlése a német nemzetiségi kultúra ápolásáért és hagyományainak
megőrzéséért végzett évtizedes közéleti munkájának elismeréseként Wekerle SándorDíjban részesítette 2015-ben.
Az önkormányzati munkában
huszonegyedik éve vesz részt
német kisebbségi elnökként,
illetve képviselőként. 2006-tól
önkormányzati képviselőként,
2014-től Mezőfalva alpolgármestereként számíthat rá a
helyi közösség. Idén, a Tankerületi Pedagógus Napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át.
Kondor Lászlóné Erzsike azon emberek közé tartozik, akiket nem igazán kell
bemutatni Mezőfalvának. Az
iskolai tanulmányai elvégzése
után óvónőként helyezkedett
el és óvónőként is ment nyugdíjba. Mondatjuk róla azt,
hogy hűséges típus, munkája során végig azon dolgozott,
hogy a mezőfalvai kisóvodások minél jobban felkészítésre kerüljenek az életre, az iskolai elinduláshoz. Igazából
egy nagyon halk szavú embert
ismerhetünk benne, akire ta-

lán az a jelző illik leginkább,
hogy jó ember. Óvónő társai,
akik vele dolgoztak, mindig
nagy elismeréssel nyilatkoztak róla, nagy szakmai segítőjük volt. Czifra Istvánné nyugállományba vonulásakor azon
beszélgettünk, hogy ki lenne
a csapatból méltó utóda, és
mindketten azon a véleményen voltunk, hogy Kondor
Lászlóné a megfelelő személy.
Korántsem mondható egyszerűnek az az időszak, amikor ő
volt az óvoda vezetője. Társulásra léptünk Hantossal, majd
Daruszentmiklóssal és emiatt
az összes óvodai dokumentum
átdolgozása az ő feladata volt.
Mint ahogy munkáját is, ezt is
precízen, pontosan teljesítette. Egy esetben jelentette csak
ki, hogy azonnal beadja a felmondását, ha a társulást még a
jelentkező három településsel
kibővítjük. Mivel a bővítésre
nem került sor, ezért neki sem
kellett lépni rá. Az ötéves vezetői megbízás lejártával jelezte, hogy ez az intézményvezetőség nem igazán az ő világa
és nagyon visszavágyik a gyerekekhez. Jelezte, hogy óvónőként szeretné folytatni munkáját. Nehezen, de tudomásul
vettük. A Madárbarát Óvoda
cím elnyerése az ő nevéhez fűződik. Elhivatottságát mi sem
mutatja jobban, mint az a tény,
hogy kisebbik lánya, Gabriella most végzi óvónői tanulmá-

nyait és remélhetően folytatja
azt a vonalat, amit édesanyja
ráhagyott a Mezőfalvai Tündérkert Óvodában.
Bocka László egyszerű mezőfalvi család sarjaként látta meg a napvilágot
1952. augusztus 23-án. Nagyon megszerethette a települést, mert immár 67 éve éli
itt az életét. Általános iskolai tanulmányait helyben végezte, s csak a Mezőgazdasági Gépkezelő Iskolát másutt.
1974-ben nősült meg s immár ide kötötte a szülőföld,
az iskola, majd munkahely,
de legfőképp a család. Évikével szorgos egyetértésben élték a hétköznapokat, ám hogy
ünnep is legyen, megszületett
Laci fiúk és Szilvi lányuk.
Őket becsületben fölnevelve
indították útra a nagybetűs
Életbe! Jó szándéka, állhatatos tenni akarása, kitartása az, ami kiemeli. Bármikor
tettre kész és ugrik ha segíteni kell. A Polgárőrségben vállalt szerepe is ezt erősíti meg.
Már két évtizedet meghaladó a társadalmi szerepvállalása. Úgymond második „vonalbeli” polgárőr, olyan, aki
a harmadik vezető alatt végzi töretlenül a közbiztonságot építő munkát. Ezért részesítette a képviselő-testület
a kitüntetésben, megerősítve
benne a tudatot, hogy nemes
a cél, amiért dolgozik!
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Kiváló Testvér-települési találkozó volt

Amikor az ember egy ilyen nagyrendezvény, mint a Mezőfalvi
Testvér-települési találkozó programját összeállítja, igyekszik a lehető legtöbb embernek kedvezni. A szervezéskor mi egyeztetünk
minden esetben a civil szervezetek képviselőivel, kikérjük az ő véleményüket is, közösen döntünk, állítjuk össze a programot. Aztán néha még az élet közbeszól, eddig még nem szembesültünk
fellépők lemondásával, a mostani esetben viszont sajnos igen. Így
történt, hogy az idei fellépők véglegesítésekor a Korda házaspár,
Balázs Klári és Korda György, valamint Tolvai Reni lett a befutó.
A péntek este a rockról szólt. Az estre kilátogatók nagyon jól
érezhették magukat. Az Atilla fiai társulatban szerepel a hazai
rockélet számos jeles képviselői, akik remek műsort adtak. A vis�szajelzések szerint akár augusztus huszadikai előadásként is remekül megállta volna a helyét a színvonalas műsor, hiszen az István
a király rockoperából adtak elő részleteket. Zárásként A RockBox
zenélt, hozva a szokott kiváló formáját.
Ennyi embert én még szombaton délelőtt nem láttam a vigasságunkon, mint a mostanin. Akkora volt a készülődés, a várakozás az iskola udvarán, hogy az fantasztikus. Nagy meglepetésként
igazi színfolt volt, amikor vagy harminc motoros dübörögve megjelent nálunk és a focipályán letámasztották a motorjaikat. Kiváló
volt a Jó ebédhez szól a nóta, dr. Fehér Eszterben és Rauf Pálban
soha nem csalódunk, kiválóan énekelnek, kedvenceik a mezőfalvi
közönségnek. Tartottam attól, hogy Nótár Mary nem tud megfelelő hangulatot teremteni a délután két órai hőségben. De óriási
volt, ahogyan özönlöttek az emberek a színpadhoz és kiváló hangulat kerekedett.
Az ünnepélyes pillanatok is felejthetetlenek. Mezőfalváért kitüntetést vehetett át Molnárné Troppert Mária, valamint Bocka
László. Szintén Mezőfalváért díjjal ismertük el Kondor Lászlóné
Erzsike tevékenységét, ám ő családi elfoglaltság miatt nem tudott
részt venni az ünnepségünkön. (Méltatásukat külön olvashatják.)
Az esti program eleje a fiataloknak szólt. Tolvai Reni szórakoztatta a közönséget, mégpedig nagy sikerrel. Majd Balázs Klári
és Korda György zárta a sort. A rendezvény előtt sokan kritizáltak bennünket, miért őket választottuk, számos bíráló kommentet kaptunk emiatt. Este viszont érdekes módon azt figyelhettük
meg, hogy özönlenek az emberek a színpad elé, amikor a Korda
házaspár fellépése következett. Rengeteg ember volt az iskola udvarán és mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Megtapasztalhattuk tehát, hogy Kordáék, akik a Sziget Fesztiválon is sikert
aratnak, jó hangulatot tudtak teremteni Mezőfalván is. A falunap
zárásaként pedig a Turi zenekar zenélt hajnali két óráig. Összességében elmondható, probléma és atrocitás mentes volt a nap, a
szórakozásról, a kikapcsolódásról szólt.
Köszönöm.
Márok Csaba
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Tündérkert Óvoda
Elballagtak a nagycsoportosaink

Az óvodai ballagásunkat
június első péntekén tartottuk. Óvodánkban ez az esemény egy igazán meghitt ünnep, amit komoly felkészülés
előz meg, így biztosítva kellő
időt a gyerekeknek, hogy felkészüljenek a búcsú pillanatára, ami sosem könnyű. Ebben
az időszakban sokat emlékezünk, felelevenítjük, hogy hogyan is érkeztek az óvodába,
s hogy teltek el az ovis évek.
Búcsúzás alkalmából a csoportok minden évben elültetnek egy bokrot vagy fát az

óvoda udvarában, hogy valami
emléket hagyjanak. Búcsúzóul a Micimackó és a Pillangó
csoport egy-egy tuját ültetett.
Óvodánkban a ballagás napja igazán ünnepi volt,
feldíszítettük óvodánkat kívül-belül és mindent előkészítettünk a vendégek fogadására, de a legfontosabb,
hogy ünneplőbe öltöztettük
a szívünket és egész lényünket. Mielőtt végigballagtunk
óvodánk folyosóján a ballagó
gyerekek a csoportban gyülekezve búcsúzkodtak és még

egy-egy pillantást vethettek
kedvenc játékaikra, bútoraikra. Ezután elmondták búcsúzó verseiket, dalaikat az óvónéniknek és a dadus néninek.
Majd zeneszó kíséretében levonultunk az óvoda udvarára.
A levonulás után óvodánk vezetője mondott néhány gondolatot és megköszönte az aktív szülők áldozatos munkáját,
melyet ajándékkal is jutalmazott. Majd a gyerekek elszavalták az erre az alkalomra tanult verseiket , énekeiket. Ezt
követően a búcsúzó csopor-

tok felkötötték szalagjaikat az
intézmény zászlójára, majd a
dajka nénik kiosztották a színes léggömböket amit a gyerekek idén, első ízben haza is
vihettek. Idén szintén először
történt meg a jelképes „kirepülés” az óvodából, galambok
elengedésével, mely igazán
felemelő pillanat volt.
Végül minden kisgyermeket kézen fogtak szüleik
és hazaindultak , de a végső
búcsú előtt még csattogtak a
fényképezőgépek, készültek
az óvodai emlékképek.

Ballagók névsora 2018/2019
Micimackó csoport

Közös szalonnasütés

Óvodánk hagyományaihoz tartozik a nagycsoportosok ballagás előtti közös szalonnasütése, ahol közösen a szülőkkel, testvérekkel együtt tölthetünk el egy szép délutánt. Ebből az alkalomból idén a Micimackó csoport a Hantosi Szabadidőparkba,
a Pillangó csoport a Virág tóhoz vonult. A gyerekek még egy jót
játszottak társaikkal, a felnőttek pedig beszélgetéssel töltötték
el az időt. Az inycsiklandozó ételek elkészülte után mindenki
kedvére ehetett, miközben visszaemlékezve az elmúlt 3-4 évre,
jókat nevetgéltünk. Úgy gondoljuk mindenki jól érezte magát
ezen a csodás délutánon. Köszönjük mindenkinek, hogy segítette a szervezési munkákat és a jó hangulatot.

Köszönetek

Köszönjük Papp Jánosnak a galambokat, amiket a ballagásra biztosított.
Köszönjük a konyha dolgozóinak és a Prés 2000 Kft.-nek
az év folyamán összegyűjtött papírt, melyből befolyt összeggel
óvodásainkat támogatták.

Pillangó csoport

Óvónők:
Győriné Varga Edit
Szentpáliné Futó Ágnes

Óvónők:
Danczi Gáborné Kovácsné
Huber Zita

Balogh-Benczik Benett
Bujáki Boglárka Mária
Bujáki Miklós Csaba
Cseke Zoltán Balázs
Csepreghy Péter
Debreceni Erik Gábor
Domanyek Hanna
Erdélyi Leila
Kerti Martin Dávid
Kolmankó Lara Nóra
Kolompár Roland
Kölesdi Mihály
Magyar Máté Botond
Nagy Norina
Nagyistók Attila Richárd
Német Bálint Zoltán
Nyuli Gábor
Ozohanici Réka
Rácz Hanna
Reich Sándor Valentin
Rostás Heléna Lüszi
Sepsi Levente
Szilva Benett

Androsovits Erik
Barta Dániel Dominik
Berki Krisztián
Bertalan Gerda
Csendes Norbert
Csikós Zoltán Antónió
Csóri Zalán Attila
Erdélyi Gyöngyvér Emese
Erdélyi Rikárdó
Kiss Patrícia
Kolompár Virág
Kópis Noel
Kovács Kornél
Mohai Márkó
Ortner Alíz
Pálfalvi Szabolcs
Polyik Áron Flórián
Puskás Olivér Adrián
Rafael Amira
Szilva Hanna
Vida Gerda
Vitális Krisztián
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Köszönet a nyugdíjas búcsúztatóért!

Május utolsó két munkanapja sok meglepetést tartogatott a számomra,nyugdíjba
vonulásom alkalmából.
Csütörtök délután az öltözőbe sétálva Csigabiga
csoportosaim és szüleik sorfala fogadott nagy meghatottságomban. A szépen feldíszített tornaterembe érve
a gyermekek és közvetlen
kolléganőim Scheidl Erzsébet és Stempely Teréz vezetésével műsort adtak a gyermekek. Közös éneklés,vidám
kis versecskék emlékeztettek az együttlétünkre, amely
hol mosolyra,hol sírásra fakasztott. A gyermekek után a
szülők nevében Prókai Anikó
köszöntése ismét meghitt pillanatokat nyújtott számomra. A sok virág, a gyermekek
szeretetteljes ölelése, a szülők egyéni köszöntése, mély
érzelmi nyomokat hagyott
bennem. A műsor végén pedig drága kolléganőm egy kis
filmvetítéssel fokozta ezt az
ünnepi hangulatot, amelyben
a jelenlegi és az előző csoportunk gyermekeinek kedves mozzanatait elevenítette fel. Nagyon köszönöm a
szülőknek, a gyermekeknek
ezt a szép műsort, amit nagyon jól titokban tudtak tartani. Köszönöm Erzsikének
és Tecusnak a felkészítést és
a csoporttól való elköszönést. A szülőktől kapott emlékkönyvet, amelyben kedves
gondolatokat osztottak meg,
gyakran olvasgatom és boldogsággal tölt el.

Ezt a meglepetés napot követte a kollektívától való búcsúzás pénteken.
Kedves kollégáim szintén nagy titokban, de nagyon
szép és megható műsort állítottak össze. Óvodavezetőnk
köszöntő és munkásságomat
méltató szavai után, Márok
Csaba polgármester úr kedves
emlékekkel tűzdelt gondolatai következtek,majd a kollektíva közös ünnepi dalai és vidám csasztuskája sok mosolyt
csalt az arcomra.
Ezután első óvodásom
Bán Balázs emlékezett vis�sza az egykori óvodás évekre,
valamint utolsó csoportomból
Tórzs Alina köszöntött egy
szép verssel.
Könnyeimmel küszködve hallgattam végig volt
óvodásaimat,megható
pil-

lanatok voltak ezek. Ezután
megérkezett a már nyugdíjasok táborát alkotó kollégák
csapata, akikkel hosszú éveken át dolgoztam és akik keze
alatt válhattam igazi Óvónővé.
Közös énekléssel,személyes
ajándékokkal leptek meg,
amelyek nosztalgiával töltöttek el. A kollektíva még két
műsorszámmal kedveskedett,
egy bevállalós csapat fekete-fehér öltözékbe bújt tánccal, ami fergetegessé sikerült,
valamint egy vidám kis jelenettel, amit köszönök Huszta
Renátának és Scheidl Boglárkának. A műsor után a gyönyörűen elkészített ünnepi
asztalhoz ültünk és a finom
vacsorával,süteményekkel,
tortával folytatódott a búcsúztató.

Nagyon köszönöm a kollektívának az ajándékot a hintaszéket, amelyben ülve kön�nyek között olvashatom tőlük
kapott emlékkönyv memoárjait.
Köszönöm mindenkinek a
munkáját, a nagyon szép műsort, azt hogy velem voltak a
volt nyugdíjas kollégáim, illetve akik már nem itt dolgoznak ,de részesei voltak ennek
a csodás időszaknak és köszönöm az egész búcsúztatást.
Végh György szavaival köszönném meg az elmúlt 40
évet Mindenkinek:
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
S tudjuk mégis hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik nem szavak.”
Kondor Lászlóné Erzsike

A mai gyermekek már nem utaznak vonattal, busszal is csak
ritkán, inkább autóval jutnak el céljukhoz a családok. Pedig a
vonatozásnak varázsa van. A Pillangó csoporttal felkerekedtünk, s vonattal mentünk Rétimajorba. Az utazás varázslatos
volt. Bemehettek a vonatvezető bácsihoz, dudált a vonat, sőt az
állomás minden zeg-zugát felfedezték. Vidáman szálltunk le a
vonatról, s jókedvűen barangoltuk be a csendes, nyugodt rétimajori tájat, halászkunyhót és távcsövön keresztül kémleltük a
vízi világot a kilátóról. Hazafelé is vonattal jöttünk, s a következő napokon több gyermek rajzában megjelent a vonat, a tavak világa, s még heteken keresztül emlegették, hogy nagyon
nagyon jó volt.

Egy szép tavaszi délelőtt a
Pillangó csoport ellátogatott
az iskolába, ahol egy modern,
minden területen fejlesztő
társasjátékkal ismerkedtünk
meg. A kis robotot, Scottie-t
kellett tablet segítségével elvezetni a célhoz. Csapatok-

ban kellett dolgozni, csak úgy
sikerült a feladatot megoldani. Nagyon élvezték a gyerekek, hiszen a számítógépes
interaktív világ a mai gyerekekhez nagyon közel áll. Köszönjük Olmann Judit néninek ezt a szuper délelőttöt.

Vonatozni jó, jó, jó!

Scottie Go

Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Gyermeknap
Elballagtak
a Hazafiság iskolája
a nyolcadikosaink
önkénteseivel

A 2018-2019-es tanév utolsó tanítási napján iskolánk közössége elbúcsúztatta 36 végzős diákunkat. Iskolánk büszkesége kitüntető címben részesült Szatmári- Nagy Eszter és Miklós
Mátyás, akik nyolc éven át kitűnő bizonyítványt szereztek. Az
Év diákja elismerést Tóth Laura vehette át a művészetoktatás
terén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért. A díjakat Deák Károly a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Iskolánkban a gyermeknapot hagyományosan az utolsó előtti tanítási napon szoktuk megtartani. Ebben az évben a „Hazafiság iskolája” program önkéntesei látogattak el hozzánk, akik
megtanították diákjainknak az úgynevezett „huszár vágást” és
alaki gyakorlatokat végeztettek a gyerekekkel. Az alsós tanítók régi idők népszerű játékait elevenítették fel, a felsősök pedig megtekintették a 7.a osztály nagysikerű előadását, mely egy
vicces Rómeó és Júlia feldolgozás volt. A szülői munkaközösség
jóvoltából a nap végén fagylaltozhattak is az iskolások.

Tanévzáró ünnepség
Az ötödik évfolyam tanulói más évfolyamok képviselőit is
bevonva, vidám műsor keretében búcsúztatták el a 2018-2019es tanévet. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából, az alapos és pontos munka elismeréseként 30 kitűnő bizonyítványért és kiemelkedő közösségi munkáért adhattunk át
könyvjutalmakat a tanévzáró ünnepélyen.

Június második és harmadik hetében iskolánk 45 tanulója vett részt két turnusban nyári napközis táborban. Digitális
kompetenciájukat és képzőművészeti tehetségüket fejleszthették a gyerekek. A Dunaújvárosi Tankerületi Központtal közösen elnyert EFOP- 3.3.5 pályázat biztosította az anyagi fedezetet a rendkívül színes és érdekes programok megvalósításához.
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Családvédelmi Akcióterv
Július 1-jén indult a kormány újabb családtámogatási programja. Az alábbiakban
összefoglaljuk a programmal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A hatósági bizonyítvány
benyújtásának formája, helye, az illetékes hatóság és a
benyújtáshoz szükséges iratok, igénylőlap elérhetősége:
ugyanaz, mint a csok-nál.

A családi otthonteremtési
kedvezmény
A csok bővült, és több család számára elérhető július 1-jétől. A csok-hoz kapcsolódó hitelek jelentősen
kedvezőbb feltételekkel igényelhetőek új lakás építésére, vásárlására vagy használt
lakás vásárlására, bővítésére
és korszerűsítésére. A 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől
15 millió forint összegű kedvezményes hitelt már nemcsak új, hanem használt lakás
vásárlására is fel lehet venni.
A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban részesülők mellett,
mostantól a gyermekek otthongondozási díjára (gyodra) jogosult szülők is igénybe vehetik a csok-ot. A falusi
csok 2486 vidéki településen
érhető el.

A lakáscélú jelzáloghiteltartozás csökkentése
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak
csökkentéséről szóló kormányrendelet módosításával
jelentősen nő az igénybe vehető állami támogatás mértéke. Eddig a harmadik és további gyermekek után 1 millió
forintot vállalt át az állam a
nagycsaládosok jelzálog-hiteléből. Július 1-jétől már a második gyermek után igényelhető az 1 millió, a harmadik
gyermek után pedig 4 millió,
további gyermekek után újabb
1-1 millió forint összegű jóváírás a lakáscélú jelzáloghitel
csökkentésére (amennyiben
a gyermek 2019. július 1-jén
vagy azt követően születik).
Az illetékes hatóság: Fejér
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztálya

A babaváró támogatás
2019. július 1-től 2022. december 31-ig fiatal házaspárok
igényelhetik a bankfiókokban.
A támogatás maximum 10
millió Ft kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt jelent, amelynek törlesztő részlete legfeljebb havi 50 ezer Ft.
Amennyiben a családban 5
éven belül legalább 1 gyermek
születik, 3 évig felfüggesztik a
törlesztő részlet fizetését. Ha
a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás
30%-át elengedik. Ha megérkezik a harmadik gyermek is,
akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik.

Az autóvásárlási
támogatás
2,5 millió forint összegű
támogatás, amelynek mértéke
legfeljebb a bruttó vételár fele
lehet, nagycsaládosok igényelhetik, 7 személyes új autó vásárlásához vagy lízingeléséhez
kapcsolódóan.
Az illetékes hatóság: Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály (1081
Budapest, Fiumei út 19/a.)
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem a Fejér Megyei
Kormányhivatal bírálja el!

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 2019. július 17-én, 1800 példányban.
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Kisújfaluban jártunk
Jelentős eseményeken vagyunk túl az elmúlt időszakban.
Mezőfalvi küldöttségünk ellátogatott a testvértelepülés, Kisújfalu falunapjára. A partnertelepüléseinkkel jó kapcsolatokat
ápolunk, Kisújfalura ez különösen nagyon igaz, velük gyakran
találkozunk és egyeztetjük a programjainkat is, hogy ne legyenek ütközések, el tudjunk menni egymás rendezvényeire. Ezúttal is nagy szeretettel fogadtak bennünket. Nagy széllel jövő
vihar próbálta elrontani a kedvünket, de sikertelen volt ez a próbálkozás. Álltunk a padokon és fogtuk a sátrakat, hogy el ne vigye azokat a szél, de a kedvünk nem apadt. A nap kisütött, megszárítkoztunk, mint a verebek, este 10 órakor pedig elindultunk
haza. Nagyon jól éreztük magunkat kisújfalusi barátainkkal.

Községháza – elbontottuk a kerítést
Szépen és látványosan halad a polgármesteri hivatal épületenergetikai fejlesztése. Aki bejött hozzánk mostanában ügyet
intézni, látja, hogy jelenleg kicsit mostoha körülmények között
dolgozunk az épületben. De megéri a kellemetlenséget, hiszen
gyönyörű lesz a hivatalunk, ha elkészülnek a szakemberek a
munkálatokkal. Kicserélték már a nyílászárókat, lassan körbeérnek a szigeteléssel is. Eltűntek a rácsok az ablakokról, elbontottuk a kerítést is, és úgy gondolom, szép, parkosított előkertet
fogunk majd kialakítani az épület előtt.
A volt takarékszövetkezeti épületet ezzel együtt szigeteltetjük, ugyanúgy kicserélésre kerültek a nyílászárók azon a részen
is, hogy teljes egészében egységes képet mutasson majd a polgármesteri hivatal. Az épületrészt megnyitottuk egy belső ajtóval a hivatal felé, tehát biztosítottuk az átjárást, hogy a későbbiekben – a beruházás befejezését követően – az is szerves részévé
váljon a községházának.
Megérkezett már az ÖNO tetőcserepe is, hamarosan ott is
elkezdődik a tetőhéjazás csere. Valamint hivataltól is átvonulnak a szakemberek oda, amint itt körbeérnek a szigeteléssel és
kijavítják a spalettákat.

Csőtörés miatt kellett intézkedni

A Zrínyi utcában egy régebbi csőtörés miatt megsüllyedt a
talaj és az aszfalt is a közelmúltban. A vízvezeték javítása, cseréje
után kővel töltöttük fel a kivágyott aszfalt részt, mert meg kell
várni, hogy a talaj ülepedjen, tömörödjön, és amint beáll a végleges szintjére, akkor ismét aszfaltozva lesz az a rész is.
Érzékelhető az esettel kapcsolatosan is, hogy településünkön nagyon sok csőtörés van az idei évben. Ennek elsődleges
oka, hogy úgynevezett beton-azbeszt csövekből áll a mezőfalvi
vízhálózat. Ezek a vezetékek nem korrodálnak, több évtizeden
keresztül tartják a minőségüket. Egy valamit nem bír a betonazbeszt, az pedig a talajmozgás – az első diletációra megpattan,
eltörik és a törés mentén elkezd folyni a víz a rendszerbe. A
kora nyári időjárás: sok csapadék, hőség, megint sok csapadék
és megint hőség... Ez a váltakozó nagy különbség, a sok víz után
a hirtelen kiszáradás mozgásokat idézett elő a talajban, amitől
csőtörések keletkeztek.
Kiemelném, hogy a szolgáltató minden esetben azonnal reagált. Előfordult persze, hogy fél napig nem volt víz, mert dolgoztak a hálózaton. De volt olyan, hogy éjjel egy óráig dolgoztak a szakemberek azon, hogy elhárítsák a Rákóczi utcában
keletkezett csőtörés javításán. Meggyőződésem, hogy a szolgáltató megfelelően végzi munkáját, és kérem a lakosság türelmét
ezzel kapcsolatosan.
Márok Csaba
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Őzkonferenciát
tartottunk Mezőfalván
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub hírei
Márok Csaba a mezőfalvi vadászok és a rendezvény házigazdájaként köszönti az őzkonferencia résztvevőit
Július 5-én, pénteken délelőtt a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében fehér asztal mellett került sor a
vadgazdálkodás legfajsúlyosabb kérdéseinek megvitatására az
őzekről. Az idei évben is közel száz vadász vett részt a rendezvényen, amelynek nagyon jó a szakmai visszhangja is.
A rendezvényt Méhes Lajos az OMVK Fejér Megyei Terület Szervezetének elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében kiemelte, hogy egy nap alatt szinte lehetetlen minden kérdésre választ
kapni. A vadgazdálkodás hosszútávú folyamat, melynek eredményei csak sok év múltán válnak láthatóvá. Felhívta a figyelmet
a pályázati lehetőségek kihasználására, illetve a közelgő magyarországi vadász világkiállításhoz kapcsolódó rendezvények nyújtotta alkalmakon való részvételre. Az idén Fejér megye rendezi
az országos vadásznapot, amelyhez szintén aktív közreműködést
kért a tagságtól. A program folytatásban az előadóktól hallhattunk az aktuális gondokról, megoldásokról, betegségekről, takarmányozásról. Külön kiemelést kapott az őz szeretete, hiszen ez
a faj igazán meghálálja a megfelelő és odaadó szakértelemmel
végzett gondoskodást. (Forrás és fotók: Horváth László)

Jászdózsán jártunk

Július 6.-án 19 fővel Jászdózsára látogattunk el ahol a 15.
Hagyományőrző Dósai napokat tartották. E rendezvény keretében került sor a Jászdózsáról elszármazottak találkozójára is.
Ezért is örültünk a meghívásnak, hisz a falunkból még jó néhány család rokona él Jászdózsán, akik még a II. világháború
után érkeztek Hercegfalvára.
9 órakor szabadtéri szent misét hallgathattunk meg a Kápolnadombon, ahová a dósai lakosok énekes felvonulással érkeztek.
A délelőtt folyamán színes programok voltak, amit egy közös
ebéd zárt. Ebéd után a helyi polgármesterrel beszélgethettünk,
aki a jászsági életről beszélt, és betekintést adott a helyi lakosok
mindennapi életéről, dolgos hétköznapjairól.
Ennek kapcsán egy beszélgetést szeretnék létrehozni, azokkal, akik Jászdózsáról települtek ide, hiszen nem biztos hogy
mindenkiről tudomásunk van. Akikről mi tudunk a következő családok:
Bolya, Bolyós, Breszkó, Bozóki, Fekete, Maráci, Turi, Szaniszló családok (a teljesség igénye nélkül). Várjuk minden olyan
család és családtag jelentkezését, aki érintett illetve érdekli ez a
téma. Az összejövetelünket a művelődési házban Június 29-én
hétfőn 17 órától tartjuk.
Molnárné Troppert Mária

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
tagjai júniusban is sok programon vettek részt. Megrendeztük a gyermeknapot, amelyen
17 kisgyerek, szülők, nagyszülők vettek részt. Nagyon kedvelik a gyerekek a szalonnasütést,
valamint a különböző játékos
versenyeket, például: fánkevés,
csokoládéevés, zsákban futás,
léggömbfújás. A versenyeken
a legjobbak ajándékot választhattak. Nagyon szívesen vesznek részt minden játékban, kirakóznak és rajzolnak. Minden
kis gyerek kapott valamilyen
ajándékot, tollat, ceruzát, édességet, és ami a legkedveltebb,
plüssállatok. Ezúton is köszönjük a tűzoltóknak, hogy eljöttek hozzánk a gyereknapra és
megengedték a gyerekeknek,
hogy beülhessenek az autóba.
Nagy öröm volt számukra.
Kisújfalun, Szlovákiában
a testvér települési falunapon
voltunk 13 fő részvételével,
ahol néhányan részt vettek különböző versenyeken. Lányok
sodrófadobásban, a fiúk súlyemelésben jeleskedtek. Nagyon sok finomsággal láttak
vendégül bennünket a barátaink. Köszönjük a lehetőséget,
hogy részt vehettünk ezen a
közös eseményen.

Testvér-települési találkozónkra nagy örömmel állítottuk fel az újonnan vásárolt sátrunkat. Tagjaink részére, 50
főre készítettünk ebédet. Vendégül láttuk a kisúlfalusi barátainkat is. Köszönöm a tagoknak a sok süteményt, amit a
vendégeknek és a tagság részére hoztak. Nagyon szép napot
töltöttünk együtt. Köszönöm
mindenkinek a segítséget.
Sajnos vasárnap éjszaka kárt
okozott valaki a sátrunkban,
kitépte a 2 oldalt rögzítő füleket. Sajnáljuk, hogy már az első
alkalommal sérülés keletkezett.
Június 9-én részt vettünk
Kulcson a ll. Nemzetközi
Nyugdíjas Találkozón. Klubbunkból 9 fő tanult be táncokat Stifner Ágnes nagyvenyimi
hölgy segítségével, akit nyugdíjas Ki, mit tud? gálán, Székesfehérváron ismertünk meg.
Szívesen vállalta, hogy segít nekünk. Köszönjük neki a kitartást és a türelmét. Azt gondoljuk, hogy megérte a sok próba,
hiszen a kis műsorunk tetszett
a találkozón résztvevőknek.
Előre láthatóan a júliusi hónapban sem fogunk unatkozni,
sok programunk lesz. Jó pihenést kívánok a nyárra mindenkinek!
Kovács Istvánné
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Vigasság, ahogyan én látom
Félre téve a plakát kirakása
utáni nemtetszéseket, az idei
évben nagyon jó rendezvényt
sikerült a szervezőknek össze
hozni! Színvonalas előadásokat, előadókat láthattunk. A
gyerekek is nagyon jól szórakoztak, - bár szerintem pár
héttel a vigasságok előtt sok
szülő kifogásolta, hogy nincsenek a gyerekeknek műsorok, - mégis elég kevesen voltak a mese előadáson! Talán
a nagy melegnek is volt szerepe!
Nagyközségi
Nyugdíjas Klubunk ebédelt és közben hallgatta a nóta műsort.
Két falat között mi is énekeltük! Itt kívánok dicsekedni,
hogy a főzőversenyen a 3. díjat kaptuk a marhapörköltünkért! Valóban nagyon finom
volt, köszönet Kissné Erzsike
szakácsunknak és segítőjének,
Sziliné Rózsikának,Majoros
Marikának és Kériné Pannikának, nem utolsó sorban
klubvezetőnknek,
Ilonká-

nak, aki összefogja és egységben tartja ezt a kis csoportot!
Minden alkalommal a maximálisat nyújtja! Nótár Mary,
hát ő egy népszerű előadó,
természetes, hogy tömeget
vonzott, ez így van jól!
Nem akarom a beszámolómat hosszúra nyújtani, hiszen
sokan ott voltak és látták a műsorokat. Az utánuk következő
fellépőknek is csak köszönet
jár! Nekem az est fénypontja
s Korda-Balázs házaspár volt!
Bár – egyéb okok miatt – nem
tudtam élőben látni őket, de a
csodálatos hangjuk eljutott
az Árpád utcáig is! Összességében, az idei Testvér-települési Találkozó Mezőfalván
nagyon szuperül sikerült. Aki
valamit netán felróna, az a kákán is csomót keres!
Türelmetlenül várjuk a következő, hasonló rendezvényeket is!
Spitzné Margit
Nagyközségi
Nyugdíjas Klub
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„Földi utad 3 éve lejárt, a csillagok útján
utazol tovább. Elmentél oda, ahonnan nincs
visszatérés, ahol tested meglelte végső nyugalmát. Hiába rohan az idő, szállnak az évek,
emlékeid örökké szívünkben élnek. Örök az
arcod, nem száll el szavad. Ha majd rátérünk mi is erre az útra, gyere elénk, s találkozunk újra!”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Reinicz János

halálának 3. évfordulóján.

Szerető felesége, gyermekei, unokái és testvérei

Figyelem!
Alkalmi, rendszeres házkörüli
munkára munkavállalót keresek.

Jelentkezni a gyógyszertárban lehet
Molnárné Valinál!
Szeptember 14-én Szüreti felvonulás
és bál lesz Mezőfalván!

FELHÍVÁS!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Mezőfalván
kedvező áron építési törmelék lerakó nyílik.
Helyszín: Mezőfalva - Kispáskom
A törmelék lerakásához telefonos egyeztetés szükséges.
Tel: 30/681-0392 (hétköznap 8.00 - 17.00 óra között)
Szállítás megoldható!

MEZŐFALVI LECSÓFESZTIVÁL
2019. augusztus 19.
17.00

17.30
18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
21.00
22.00
22.15-től

Új kenyér szentelése a kápolnánál Kristofory
Valter plébános úrral
ünnepi beszédet mond:
Márok Csaba polgármester úr
Lecsófőző verseny kezdete
BANGÓ MARGIT SHOW
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub műsora:
„Amikor kiszabadulunk a konyhából”
Mezőfalvi Néptánccsoport műsora
Legjobb mezőfalvi lecsó –
eredményhirdetés
RONY
TÓTH ANDY – SZABÓ ÁDÁM
Tűzijáték
Utcabál a Mátrix Zenekaral
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet!

