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2022. március

Márok Csaba
polgármester

A 2022/2023-as
tanévre vonatkozó
óvodai beiratkozás
A beiratás időpontja:

2022. április 20. (szerda) és
2022. április 21. (csütörtök)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig
Pótbeíratás április 25. (hétfő)
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– a gyermek TAJ- kártyája és
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
További részletek a www.mezofalva.hu oldalon olvashatók.

Segíts, hogy segíthessünk !
További információért érdeklődni az iskolában lehet.

Nőnap

Március 7-én, hétfőn 17
órától a Kiss Kálmán Művelődési Ház frissen felújított
színháztermében először Márok Csaba Mezőfalva polgármestere mondott ünnepi beszédet, majd Peter Srámek
előadóművész szórakoztatta a
közönséget.
- Egy nagyon hosszú időszak után ez az első komoly
összejövetelünk a Nemzetközi
Nőnap alkalmából – hallhattuk Márok Csabától az ünnepi pillanatok felvezetőjében.
Az elmúlt időszak meghatározó történése a pandémia
volt. Folyamatosan korlátozott bennünket, hol teljesen,

hol csak részben, de rányomta keserű bélyegét életünkre.
A mostani időszak pedig sajnos egy mellettünk zajló háborúról szól, ami megint óriási veszélyt jelent országunkra.
A menekülők, akik a háború elől Magyarországra jönnek elsősorban nők és gyerekek. Óriási felelősség az, hogy
valaki elhagyja az otthonát és
egy másik országba menekül
gyermekével, férjét pedig hátrahagyja háborúzni. 2022-t
írunk és szinte felfoghatatlan
számomra, hogy ez most történik – mondta Márok Csaba.
(Írásunk folytatása a 2. oldalon található.)
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Nőnapi műsorral avattuk a művelődési ház felújított nagytermét
– A mezőfalviak példás
összefogásukról már többször
tanúbizonyságot tettek. Most
ismét egy nemes cél érdekében, a háborútól bajba jutottak megsegítéséért mozdultak meg – folytatta nőnapi
köszöntő gondolatait Márok
Csaba. Hozzátette a következőket: – Köszönet minden
embernek az azonnali önzetlen segítségért!
– A mai nap azonban nem
a szomorúságról szól. Ünnepelni jöttünk. Én személy szerint azért, hogy köszöntsem a
hölgyeket. Életünkben nagyon
sok a jó dolog, de a nő azok közül is az első között szerepel.
Sokszor beszéltem már gyerekkoromról. A mi családunkban a nők voltak többségben,
akikre e napon is jó szívvel
emlékezem. Anyai nagymamámnak három lánytestvére
volt, akik sokat vigyáztak ránk.
Édesanyám pedagógusként
sok-sok mezőfalvi gyereknek
segített eligazodni az életben.
E napon a hölgyeket virággal köszöntjük. A virágoknak
azonban jelentése van. A tu-

lipán például a nőiség ősi jelképe. Szív alakja miatt a szerelem kifejezője is lehet. A rózsa
is a szerelem virága, de csak a
vörös színű. A fehér rózsa például a szülői szeretet virága
is lehet. Számomra a virágok
a szépséget és a teljességet is
jelentik, mivel a nő szép, nélküle nem tudnám elképzelni az életet. Munkámból adódóan rengeteg nő vesz körül,
így talán egy kicsit közelebbről is megismerhetem különböző személyiségüket, értékes
képességüket, amiért szerethetőek és tisztelhetőek. Nagy

szükségünk van nekünk, férfiaknak rájuk, mivel nélkülük
nem tartanánk itt. Azt mondják, hogy egy sikeres férfi mögött ott áll egy nő. Ezzel jómagam is így vagyok, és nap
mint nap tapasztalom azt a segítséget, hátteret, melyet feleségem jelent számomra. Egy
előző beszédemben szóltam,
arról, hogy remélem, hamarosan megérem, amikor a menyem bejelenti, hogy nagypapa
leszek. Hát eljött ez az idő is,
mely új fejezetet nyitott meg a
nagypapának hát még a nagymamának az életeben. Kívá-

nom, hogy mindenki részesüljön ebben az óriási örömben,
amit a kis unoka jelent!
Nagy lendülettel belevágtunk a bölcsőde építésébe, sok-sok fiatal kismamának szerezve ezzel örömöt.
Édesanyák kerestek már meg
beíratási szándékkal, azonban ez még korai. Azon dolgozunk, hogy augusztusban
erre már lehetőségünk legyen.
Úgy gondolom, hogy a nők
szerepét, fontosságát az életünkben nem csak a mai napon kell kiemelni, értékelni,
hanem az év 365 napján. Mi
férfiak legyünk velük figyelmesek, megértőek, mert ha
így teszünk, akkor biztosan
nem csak az ő, hanem saját
életünket is sokkal boldogabbá tehetjük. Szeressük, tiszteljük, kényeztessük, vegyünk
nekik virágot, de ne csak ezen
a napon, hanem egész éven át!
Isten éltesse a Nőket jó
erőben, egészségben, szépségben a Nőnapon! - zárta nőnapi köszöntőjét Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere.
Horváth László

Megfelelő ütemben épül a bölcsőde

Segítjük a menekültek ellátását

A közmeghallgatás előtt rendkívüli képviselő-testületi ülés
keretében döntöttünk a bölcsőde beruházásunk bútor és egyéb
eszköz beszerzéséről. A beérkezett ajánlatok közül elfogadtunk
az előterjesztésben szereplőket.
Bölcsőde beruházás nagy tempóban halad előre. Március 10én érkezett hozzánk a projektmenedzserrel közösen egy bölcsődei szakértő, és velük közösen áttekintettük a jelenlegi állást.
Először a használatbavételi engedélyt kell megszereznünk, amikor azt nézik meg az ellenőrök, hogy a terveknek és engedélyeknek megfelelően készült-e el az épület. A következő lépés a működési engedély megszerzése lesz, amelynek keretében már nem
csak az épületnek, hanem az eszközöknek, a felszereltségnek is
meg kell felelnie az elvárásoknak. A Magyar Bölcsődék Egyesülete szakmai közreműködőként szerepel a pályázatunkban, és
a részükről kiközvetített szakértő iránymutatását nekünk figyelembe kell venni a beruházás során. Ezért volt nagyon fontos,
hogy a szakembertől megkapjuk a megfelelő iránymutatásokat.
A beruházás tervezett ütemét tartjuk. Arról tudok beszámolni, hogy már elindult a glettelés és a festés, valamint megfelelően haladnak a szakemberek a gépészeti munkálatokkal is. Muszáj tartanunk a tempót, ha szeptemberben nyitni szeretnénk a
bölcsődénket.

A képviselő-testület döntött arról, hogy az Ukrajnában dúló
háború elől menekülők támogatásában részt kíván venni önkormányzati szinten. Egyeztettünk térségen belül, és nálunk a Szegényeket Támogató Alapítvány kezeli az adományokat, szervezi
az úgynevezett „mélységi” ellátást. Ehhez a támogató munkához Mezőfalva önkormányzat 500 ezer forinttal járult most
hozzá, a képviselő-testület döntése alapján.
A továbbiakban pedig ugyanezen a csatornán keresztül, tehát a Szegényeket Támogató Alapítvánnyal együttműködve
kíván részt venni az adománygyűjtésben. A régi tanácsházán
gyűjtenénk a felajánlásokat. Az alapítványnak fel kell töltenie
az adományokat egy közös rendszerbe, ahol látják, hogy adott
dologra hol van szükség, hova kell például élelmiszert, takarókat, vagy bármilyen más adományt szállítani.
Kérem a mezőfalviakat, akinek van rá módja és adományozni
kíván, jelezze, és a művelődési ház dolgozóival közösen vesszük
lajstromba a régi tanácsházán elhelyezett felajánlásokat.

Az önkormányzati oldalakat összeállította:
Márok Csaba polgármester

Szelektív kukák
Még mindig vannak szelektív hulladékgyűjtést szolgáló kukák a művelődési ház udvarán. Még egyszer mondom: egy fillérrel sem lesz magasabb a szemétszállítási díj, ha hazaviszik és
használják ezt az edényzetet is. Higgyék el, Önöknek lesz jobb,
ha ezért a pénzért két kukába gyűjthetik a hulladékot. Előbbutóbb kénytelenek leszünk ellenőrizni, ki nem vette át a kukáját!
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Szünidei gyermekétkeztetés
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Fentiek értelmében a 2021/2022-es nevelési évben tavaszi
szünetben az ingyenes szünidei étkezést
2022. április 14. (csütörtök)
2022. április 19. (kedd)
napokon biztosítja az önkormányzat.
A szünidei gyermekétkeztetés a Polgármesteri Hivatalban,
vagy a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben
formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.
Kérem az érintetteket, hogy a kitöltött nyomtatvány(okat)
t - a szünidei ingyenes étkeztetés zavartalan igénybevételéhez
- 2022. április 8. napjáig (péntek) szíveskedjenek eljuttatni a
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (2422 Mezőfalva, Piac tér 3.) irodájába vagy a Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatalba (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.).
Az étel átvételének helye nem változik: Óvoda konyha 2422
Mezőfalva, Kinizsi utca 48.
Az étel fogyasztása elsősorban a Konyha étkezőjében történik, de lehetőség nyílik továbbra is az ételek elvitelére.
Az étel elvitelének illetve helyben fogyasztásának ideje:
10.00 óra és 11.00 óra.
Elvitel esetén ételhordót szükséges biztosítani.
Tájékoztatjuk a szülőket/törvényes képviselőket, hogy a nyilvántartásunk adatai szerint érintettek névre szóló értesítést is
kapnak a szükséges formanyomtatványokkal. Fontos új információ, hogy amennyiben a gyermek jogosultsága – határozattal
megállapított hátrányos helyzet és rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzet megállapítása - a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának idején szűnne meg, az esetben a jogosultság hatályának
időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének
hónapját követő második hónap végéig.
Kérdéseikkel tájékoztatásért Balog Szilvia igazgatási ügyintézőhöz fordulhatnak a 25/510-365 telefonszámon.
Borbély Anikó jegyző

Szervezzük a rendezvényeinket
A Covid visszahúzódása lehetővé tette számunkra is, hogy
elkezdjük szervezni a rendezvényeinket. A sikeres nőnap után
megtartjuk az alapítványi bálunkat: szeretettel várunk mindenkit április 9-én. Következik a József nádor-napok. A Habsburg
főherceg úrral folytatott egyeztetés alapján azt már tudjuk, hogy
az Alapítók napja április 29-én, szombaton lesz, a további programok még alakulnak, most vannak szervezés alatt. Nyáron pedig következik a Vigasságok. Az időpont már megvan, június
24-25., péntek és szombat. A program most van kialakítás alatt.

Helyettesítő orvos

Doktornőnk anyai örömök elé néz. Szívből gratulálunk neki.
Helyettesítéséről viszont gondoskodnunk kell. Jelenleg a Krupják doktor úr helyettesíti, később azonban saját orvossal szeretnénk a körzetét is ellátni.
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Fejlesztéseink

A nőnapi rendezvényünkön részt vett helybéliek láthatták
azt a minőségi fejlődést, amelyen átesett a művelődési ház. A
padozat és a színpad teljesen megújult, a falunkhoz méltó módon került kialakításra. Változás még, hogy új székekkel, berendezési tárgyakkal is gazdagodott az intézmény. Az új székek
kevesebb helyet foglalnak el, ezáltal többen beférnek a terembe,
ezen a rendezvényen például 135-en voltak.
Átadásra került a régi tanácsháza vizesblokkja is. Ezt az épületet is előszeretettel használják rendezvények helyszínéül, ezért
volt nagyon fontos, hogy megfelelő vizesblokk legyen ott.
Jó néven vettük, hogy a polgárőrségünk már két, pályázaton nyert autóval büszkélkedhet. Duplán is örömteli pillanatoknak lehetett részese Varga Gábor, az 5. számú választókerület országgyűlési képviselője február közepén Mezőfalván két,
Magyar Falu Program pályázati sikernek köszönhetően. Ünnepélyes keretek között vették birtokba a polgárőrök az új gépkocsijukat, az önkormányzat pedig komoly kommunális eszközparkkal gazdagodott. Az pedig külön is öröm, hogy a Suzuki
Ignis járművüket ingyenesen oda ajándékozták az önkormányzatnak. Akkor éppen nagy szükség is volt rá, az első vérszállítmányt én magam vittem vele a városba.

Közmeghallgatást tartottunk
Közmeghallgatást tartott Mezőfalva Képviselő-testülete
március 9-én. Ennek a nyilvános testületi ülésnek számító eseménynek kötött programja van. Ismertettem a résztvevőkkel a
2022. évi költségvetést: egymilliárd forint fölötti az idei keretösszeg, ami erőteljesen jelzi, hogy Mezőfalván történik valami, jelentős fejlődésnek lehetünk tanúi. Aki körülnéz, láthatja
is ennek a folyamatos fejlődésnek a jeleit: az óvodát, az óvoda
konyháját, a polgármesteri hivatalt, a művelődési házat, és mehetünk tovább a templom felé, az iskola felé, a játszótér és a
Piactéri szökőkút, vagy az egészségház irányába, le egészen az
épülő bölcsődéig. Amit a számok tükröznek, annak komoly látható jelei vannak. Igaz nem önkormányzati beruházás volt, de
fontos számunkra, hogy az életünket erősen befolyásoló útfelújítások is megtörténtek az elmúlt években. Dunaújváros irányába normálisan lehet közlekedni, de a Sárbogárd felé vezető
út forgalma is jelentősen megnőtt.
Elmondtam: stabil a gazdálkodásunk. Továbbá nagyon
fontos: Mezőfalván nincs adóemelés. 1993-as adómérték van
nálunk ma is érvényben, mert meggyőződésem, nem a helyiek
befizetéséből kell az önkormányzati feladatok megoldani, inkább olyan környezetet kell teremteni, amelyben jól működnek
a vállalkozások. A jó környezethez az is hozzá tartozik, hogy
emelkedett községünk lakosságszáma. Az évek óta tartó negatív tendencia után végre eljutottunk oda, hogy elkezdett növekedni a lélekszám. Ami nagyon komoly előrelépés.
A civil szervezetek támogatást növelte az önkormányzat
ebben az évben egymillió forinttal.
A közmeghallgatáson résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a település környezeti állapotáról (erről külön is olvashatnak
lapunk 4. oldalán).
A képviselők tájékoztatást adtak a tevékenységükről. Az elhangzottak arról tettek tanúbizonyságot, hogy ez a képviselőtestület a faluért tesz, nem egyéni érdekeket képviselünk, hanem
azt csináljuk, azért dolgozunk, ami a falunak jó.
A hozzászólásként elhangzott útpadkaproblémára a polgármester ígérte, megkeresik a megfelelő műszaki megoldást.
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Lakóhelyi környezet állapota

Közlekedési hálózat: A
település
közúthálózatának
szilárd burkolattal történő ellátása a 90-es években történt
meg. Azóta nagyobb felújítás, az úthálózaton nem történt meg, az önkormányzat a
lehetőségeihez mérten az éves
karbantartást (kátyúzást) az
utóbbi években folyamatosan
ellátja. A rendszerességnek köszönhetően a keletkezett kátyúk, úthibák mennyisége éves
szinten csökkenő tendenciát
mutat. Természetesen ezek a
felületi „tüneti kezelések” nem
egyenértékűek, egy összefüggő
felújítással, de ezeknek a beruházásoknak köszönhetően
a jelentős állagromlást le lehet lassítani. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten
minden pályázati lehetőséget
megragad és pályázatot nyújt
be. Útfelújítással kapcsolatban
jelenleg 3 pályázat került benyújtásra, amelynek az eredményét jelenleg várja az önkormányzat. A Magyar Falu
Program keretén belül, pályázat került benyújtásra a Vörösmarty utca 35-53. szám közötti járdaszakasz, valamint a
Kinizsi u. 32. előtti (iskola) járdaszakasz felújítására. Szintén
a Magyar Falu Program keretén belül került benyújtásra, a
Kinizsi utca 1-37. szám előtti
útszakasz szilárd burkolattal
történő ellátására. A BM által meghirdetett pályázat alapján pályázatot nyújtottunk be
a Kinizsi utca József n. utca,
Kisfaludy utca közötti szakasz
újraaszfaltozására. Az önkormányzat tervei között szerepel a TOP Plusz pályázatban
meghirdetett útfelújítási programon való részvétel is, amelyben a Semmelweis utca újraaszfaltozására és csapadékvíz
elvezetés kivitelezésére nyújtanánk be pályázatot.
Sokszor visszatérő probléma, a közterületeken történő
közlekedés szabályozása is. A
Semmelweis utcai élelmiszer
bolt előtti parkolási szabálytalanság megszüntetése érdekében megállást tiltó táblák

kerültek kihelyezésre. A településen a közlekedési táblák
állapotfelmérése megtörtént.
A szükséges helyeken a közlekedési táblák cseréje folyamatban van. A település több
részén jelenleg is sebességcsillapítók (fekvőrendőr) vannak
kiépítve, azonban még mindig vannak olyan utcák ahol
ezek kiépítése szükséges. Ezek
felmérése is megtörtént és a
közeljövőben a sebességcsillapítók kiépítése is meg fog
történni. Természetesen ezeken az intézkedéseken túl a
rendőrség folyamatos jelenléte
is biztosított a településen, illetve a lakók közlekedési magatartása is nagyban elősegíti/
elősegítené a kulturált közlekedést a településen.
Környezetvédelem: A korábbi beszámolókban már említett Hulladék Radar szolgáltatás továbbra is működik. Az
önkormányzatnak arról nincs
információja, hogy ezen applikáción keresztül magánterületen lévő illegális hulladék
ügyében történtek-e intézkedések, azonban az önkormányzat területein továbbra is
nagy mennyiségben találhatóak, illegálisan elhelyezett hulladékok, amelyeknek elszállítását tettenérés ténye nélkül az
önkormányzatnak kell megoldania. Az illegális hulladék
tekintetében az önkormányzatoknak sincs méltányossága, tehát ha nem szállítja el, a
környezetvédelmi hatóság bírsággal sújtja az önkormányzatot is. A tavalyi évben is voltak
ilyen bejelentések, ahol az önkormányzatnak saját költségen
kellett ezt megoldania. Természetesen azt is meg kell említeni, hogy a tavalyi évben az
illegális hulladék elszállítással
kapcsolatban is volt pályázati
lehetőség, amit az önkormányzat ki is használt. Ez a pályázat
elsősorban illegális hulladéklerakók felszámolására adott lehetőséget, nem az utak mentén
elhelyezett kisebb szeméthalmok eltüntetésére, de sajnos
ilyen nagyobb hulladéklerakó

hellyel is rendelkeztünk. Kihasználva a pályázati lehetőséget, amely azonban csak az
elszállításra adott támogatást,
a 0578 hrsz-ú ingatlanon lévő
hulladék került felszámolásra.
Ennek pályázati támogatása
13 millió forint volt, az önrész,
3,6 millió forint. Természetesen az illegális hulladék elhelyezésének magakadályozása
érdekében próbálunk mindent
megtenni, de itt is a rendőrség és a lakosság segítségére is
szükség van. Sajnos a környezettudatos életmód nem mindenkinek egyformán fontos. A
közterületi kukák tekintetében
továbbra is jelentős szemétmennyiség emelkedést lehet
tapasztalni ez annak köszönhető, hogy még mindig vannak, akik a köztéri kukákba
zacskóban a saját szemetüket
beleteszik.
A tűzgyújtást az önkormányzat rendeletben szabályozta, amely rendelet jelenleg
a veszélyhelyzet végéig hatályos, viszont, ha országos tűzgyújtási tilalom van érvényben,
akkor az felülírja ezt a rendeletet, tehát akkor nem lehet tüzet gyújtani. Felhívom itt is a
lakosság figyelmét, hogy égetni csak a rendeletben megjelölt
időpontokban szabad, mert az
utóbbi időben több olyan eset
is előfordult, hogy a rendőrség, tűzoltóság és a környezetvédelmi hatóság eljárt a szabálytalankodókkal szemben.
Arra is felhívom a figyelmet,
hogy most éppen országos
tűzgyújtási tilalom van Fejér
megyében, tehát nem lehet
tüzet gyújtani.
Közbiztonság: A közbiztonság kapcsán érezhető, hogy
van rendőrőrs. A rendőrökkel
szemben továbbra is fontos elvárás, hogy próbáljanak segíteni az egyéb tevékenységek
felderítésében. A rendőrség által elkészített éves beszámolók alapján kijelenthető, hogy
a település közbiztonsága jó,
de az hogy ez az állapot ilyen
legyen, és hogy ezt fent is lehessen tartani a rendőrőrsön

dolgozó valamennyi kolléga
lelkiismeretes munkája szükséges, amelyet nagyon köszönünk. A rendőrség munkáját a
lehetőségekhez mérten a helyi polgárőr szervezet is segíti.
Rendőreinkre az itteni feladataik mellet komoly határvédelmi feladat is hárul.
Közszolgáltatások: A víz
és csatorna rendbelévően üzemel. A szemétszállítás rendszeresen történik bővültünk
egy szelektív kukával. A szemét közterületi elhelyezése sok
problémát okoz. Szemeteszsákok a közterületi kukákban, a
játszótéren hamut tesznek bele.
A kéményseprést, kéményellenőrzést a Kémény Zrt. végzi.
Intézmények: A település intézményei hamarosan
új egységgel fognak bővülni. Korábbi sikeres TOP pályázat eredményeképpen a 2
csoportszobás bölcsőde építése jelenleg folyamatban van.
A tervezettek szerint esély
van arra, hogy szeptemberben
megnyissa kapuit és maximális
kapacitással 28 kisgyermekkel
elkezdje működését az új bölcsőde. Ezzel a beruházással a
település intézményi ellátottsága 100 %-osnak mondható.
A meglévő intézmények
tekintetében a karbantartási
fenntartási munkák folyamatosak. Az általános iskola udvari játszóelemei felújításra kerültek, amelynek költségeit az
önkormányzat, a tankerület és
az iskolafejlesztési alapítvány
közösen biztosította.
Járványhelyzet: A járványhelyzet sokadik hullámán is
túlvagyunk. Hogy lesz-e neki
folytatása arról ma még csak
találgatások vannak, de hogy
óriási károkat okozott mindenhol, az egészen biztos. Jelenleg a korlátozó intézkedések nagy részét enyhítették,
vagy megszüntették, de továbbra is fontos, hogy az eddig
propagált alapvető intézkedéseket (kézmosás, esetleg távolságtartás) mindenki továbbra
is gondolja fontosnak és ezek
szerint cselekedjen.
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KÖZLEMÉNY

a 2022. április 3. napjára kitűzött
országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás
helyéről, idejéről és módjáról
A szavazás napja: 2022. április 3.
A szavazás helye:

6.00 órától 19.00 óráig.

001. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
002. szavazókör: Művelődési Ház 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
003. szavazókör: Polgármesteri Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
004. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.

Valamennyi szavazókör akadálymentes.
A szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető a www.mezofalva.hu/Választások/Országgyűlési választások 2022 oldalon,
de a Nemzeti Választási Irodától megkapott értesítőn is feltüntetésre került, hogy a választópolgár hányas számú szavazókörben
szavazhat és annak pontos címe is.
Az átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a Polgármesteri Hivatalban lévő 003. számú. Az erre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. 16.00 óráig meg kell érkeznie a lakóhely szerinti helyi választási irodához. Az átjelentkezéssel szavazók
számára fontos információ, hogy esetükben a szavazólapokat bele kell tenniük a Szavazatszámláló Bizottságtól megkapott zöld
borítékba és le kell ragasztani azt.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szintén ebben, a 003. számú szavazókörben élhetnek a választójogukkal.
A szavazás módja:
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára, illetve népszavazási kérdésre válaszolni a név/lista/
kérdés/ melletti/feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken szerepel.
Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a szavazásban, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be. Kizárólag ezen esetekben van lehetőség a mozgóurna igénybevételére.
A kérelemnek meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához:
- postai úton vagy online, ügyfélkapus azonosítás nélkül 2022. március 30. 16.00 óráig
- személyesen vagy online, ügyfélkapus azonosítással 2022. április 1. 16.00 óráig,
- kizárólag online, ügyfélkapus azonosítással 2022. április 3. 12.00 óráig.
Mozgóurna iránti kérelem benyújtására a szavazás napján lehetőség van úgy is, hogy az legkésőbb 12.00 óráig megérkezzen
az illetékes Szavazatszámláló Bizottsághoz.
A mozgóurna iráni kérelem benyújtása történhet meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel. Meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell. Meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítés esetén a kérelmet a mozgóurnát kérő személy írja alá és megkér valakit, hogy személyesen juttassa el a szavazóhelyiségbe.
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár igazolja a személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén személyi szám)
vagy lakcímét, valamint a szavazóköri névjegyzéket alá kell írnia. Amennyiben a névjegyzék aláírását megtagadja, a Szavazatszámláló Bizottságnak vissza kell utasítania, tehát ebben az esetben nem szavazhat!
A szavazáshoz a következő érvényes igazolványokra van szükség:
- lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány és útlevél vagy
- lakcímigazolvány és vezetői engedély vagy
- régi papíralapú személyi igazolvány
Figyelem! Érvényes személyazonosító okmány bemutatása nélkül a választójog nem gyakorolható.
DE: A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. március 11. napján vagy azt követően lejárt vagy lejáró igazolvány érvényesnek tekintendő!
Az a választópolgár, aki kérte, hogy az országgyűlési választásokon nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták
helyett a nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat, de emellett természetesen az egyéni választókerületi jelöltre és a népszavazásra vonatkozó szavazólapot is megkapja.
A választással kapcsolatos részletes információk, tájékoztatás és kérelemnyomtatványok elérhetők a www.valasztas.hu weboldalon, vagy személyesen a Helyi Választási Irodánál.
Borbély Anikó
HVI vezető
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Tündérkert Óvoda

Farsangi mulatság Kisze,kisze szalmából...

A téli ünnepkör egyik legkedveltebb, legvidámabb népszokása a farsang. Nálunk az óvodában nagy hangsúlyt kapott a
hagyományok ápolása, a télűzés hagyományainak erősítése,
dalokkal, táncokkal, ritmikus mondókákkal. A farsang napja a jókedvű versengésről, jelmezes beöltözésről, vidámságról
szólt. Ezen a napon izgalomtól és zenétől volt hangos az óvoda épülete. A változatosabbnál-változatosabb jelmezekbe öltözött gyerekek vidáman érkeztek meg és büszkén mutogatták
egymásnak ötletes ruházatukat, melyek között saját készítésű
darabok is voltak. A vírushelyzet kialakulása miatt az idei évben nem tudtunk nyílt napot tartani, de a szülők sok finomsággal, rágcsálnivalóval, szörppel járultak hozzá, hogy a gyerekek
kedve még jobb lehessen. A csoportokban a délelőtt folyamán
táncverseny, versenyjátékok, és a jelmezbe öltözött óvónénikkel való közös mozgás színesítette a programot. Ezúton szeretnénk megköszönni a konyhás néniknek, hogy fáradtságot nem
kímélve friss fánkkal lepték meg a gyerekeket.

Köszönetek
Köszönjük Jásper Zsoltnak az általa készített beton talpakat,
mellyel megajándékozta óvodánkat.
A Pillangó csoport köszöni Serbán Bosnyák Adának a soksok kreatív eszközt és játékot. Kovács Beátának a nyalókákat, s
minden szülőnek a gyümölcsöt és rágcsálnivalót.
A Katica csoportos gyerekek nevében köszönjük Fekete Erikának a nagymennyiségű játékot és könyvet, melyet a csoport részére felajánlott. Köszönjük Bugyik Tímeának a húsvéti dekorációkat, mellyel a Katica csoportot hangulatosabbá tehetjük majd
az ünnep alakalmával. A Katica csoportos szülőknek köszönjük
a farsangi finomságokat, amikkel elhalmozták a gyerekeket.
A Szivárvány csoport köszöni szépen Kovács Nórának, Stempely Teréznek, Mogyoródi Lucának, Scheidl Boglárkának, Rechtenvald Tímeának, hogy a hangszerek hetében behozták hozzánk zeneeszközeiket és játékukkal csodás zenei élményt kaptak
a gyermekeink. Klics Andreának köszönjük a farsangi zsákbamacska felajánlást, valamint a szülőknek a sok finomságot.
Összeállította: az óvoda kollektívája

Óvodánkban hagyomán�nyá vált a farsang lezajlása
után, az óvoda ketjében (tűzvédelmi előírásoknak megfelelően)gondűző, a telet jelképező kiszebáb elégetése, a
téltemetés. Környezettudatos nevelésünk része az, hogy
a jeles napok emelkedjenek
ki az óvoda mindennapjaiból, és hogy ezek megtartásával a gyermekek ismerjék
meg a népi hagyományokat.
Minden évben a Néphagyományörző Munkacsoport tagjai készítik a el a Kisze babánkat szalmából, természetesen
csoporton belül mindenki készít egy kisebbet is magának,
amit hazavihet. Csoportonként felírjuk kis cetlikre,amit
a gyerekek nem szeretnek a
télben, illetve amitől félnek,
majd ezeket a gondűző cédulákat feltűzzük a Kisze babára.
A hét folyamán mindenki készít zajkeltő eszközöket, hogy
még nagyobb hangoskodással
ijesszünk rá a télre, hogy elég
volt már a hidegből, betegsé-

gekből. A délelőtt folyamán
egy megbeszélt időpontban
körbeálljuk a babát. Pár mondatban összefoglaljuk a kisze jelentését, a babonákat, és
énekelünk közösen pár tavaszi
éneket. Majd meggyújtjuk a
babát, reménykedve, hogy ezzel elűzzük a telet és félelmeinket. Addig énekelünk, hangoskodunk, míg el nem ég a
bábu. Az idei évben ezt a hagyományt sem tudtuk a már
elmúlt évekhez hasonlóan
megvalósítani, hiszen a vírus
miatt, az első osztályosokat
nem állt módunkban meghívni erre az eseményre, amit nagyon sajnálunk.

Nőnapi köszöntő
Március 8-án több csoportban is köszöntötték a
fiúk a kislányokat, virággal,
csokival,rajzzal,énekkel is. A
nőnapot világszerte ünneplik kicsik és nagyok egyaránt,
mely szerencsére nincs korhoz
kötve. Mi az óvodás korban is
már nagyon fontosnak tartjuk
, hogy a gyerekek megtanulják, hogyan tudnak örömet
szerezni egymásnak, hiszen
ez hatalmas pozitív töltés a
mindennapokban, valamint
egy emlékezetes élmény a
gyermekkorban, amire szívesen gondolunk vissza. A már
egész korán kialakuló ,jóleső
élmény mellett megerősítés is,
amit a későbbiekben is, min-

den bizonnyal majd a fiúk szívesen gyakorolnak. Jó volt látni a lányok örömét, csillogó
szemeit, melyet a köszönetek
mellett a jókedvükkel háláltak
meg a fiúknak.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Hallo Deutschland

Az 5. a osztály három csapattal indult a Hebe „Hallo Deutschland” országos német versenyén, ahol Tombor Benedek,
Fierpasz András, Fekete Csaba, Kovács Hunor csapata 2. helyezést ért el.
Szintén nagyon szép eredménnyel zárták a megmérettetést
a Tórizs Alina és Kolmankó Jázmin, valamint Krepsz Zalán és
Bertalan Lajos párosok is, akik 5 ponttal lemaradva a 8. helyen
végeztek. Gratulálok minden résztvevőnek!
Hajas Erika

HÍREI

Ízletesek voltak a
farsangi fánkok

Február hónapban jól bevált recept szerint sütötték nemzetiségi német nyelvet tanuló diákjaink a farsangi fánkot. A finomsággal megkínálták osztálytársaikat és tanáraikat is, így iskolánk
közössége együtt élvezhette a vízkereszt utáni, farsangon átívelő, a nagyböjti időszakig tartó napok ünnepi eledelét.

Farsang

Iskolánkban a farsangi mulatságok osztálykeretekben valósultak meg. Az ötletes jelmezek és az osztályfőnökök által szervezett játékok biztosították a jó hangulatot.

Tavaszi kiállítás az aulában
A természet ébredése megihlette az alapfokú művészetoktatás szobrászat tanszakos diákjait és csodálatos alkotásokkal örvendeztették meg iskolánk közösségét.
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Diák korcsoportosoknak is elkezdődött a versenyszezon
Február első hétvégéjén Győr városa adott otthont a Nyugat-Magyarország Régió Területi Diák I-II. Szabadfogású Országos Bajnokságnak. A két korosztályban 19 egyesület 192
versenyzője mérhette össze a tudását, és küzdhetett meg az országos döntőbe jutó helyezésekért. Szakosztályunk szép számmal képviseltette magát, mindazok ellenére, hogy a versenyt
megelőzően egy igen erőteljes betegséghullám söpört végig tanítványaink és edzőink között. A megmérettetés előtti héten
minden diák korcsoportos edzést szüneteltetni kellett. A mutatott pillanatnyi formával az edzők nem voltak teljesen elégedettek, de ez betudható az edzéskieséseknek, az alapozás utáni időszaknak, többen korosztályt váltottak és még fizikálisan
nem erősödtek bele az új korcsoportjukba, de voltak olyanok
is, akiknek ez volt az első nagy megmérettetése. Akadtak azért
kellemes meglepetések is Kaszala Máté és Androvics Márk nagyon ígéretesen birkózott. A végelszámolás azért elég jól sikerült. Az egyesületi összesített rangsorban a Gurics György
BDSE, Diák II. korcsoportban (10-11 évesek) második helyen,
a Diák I. korcsoportban (12-13 évesek) pedig az előkelő harmadik helyen végzett.
Egyéni helyezések:
Diák II korcsoportban:
Kacz Jáfet
Kaszala Máté
Kacz Sém
Czeiner Péter
Fekete Csanád
Krepsz Zalán
Androvics Márk
Diák I. korcsoportban:
Tombor Benedek
Kaszala Máté
Nagy Erik
Csőregi Zalán
Fekete Csaba
Pribitek Ármin
Parádi László
Fierpasz András
Zámbó Gergő
Krepsz Zalán
Androvics Márk
Pupp Bence

26 kg
29 kg
32 kg
46 kg
50 kg
63 kg
69 kg

3.
1.
3.
2.
2.
1.

29 kg
29 kg
35 kg
50 kg
54 kg
54 kg
54 kg
58 kg
63 kg
63 kg
69 kg
85+ kg

2.
3.
2.
2.
3.
3.
2.
2.

Kilenc feljutóval büszkélkedhetünk a 12-13 évesek
országos szabadfogású bajnokságán!
Február 20.-án Kaposvár szomszédságában, Somogyjádon
került megrendezésre a 155 birkózópalántát felvonultató diák
I-es szabadfogású országos bajnokság. A vasárnapi megmérettetésen a selejtezőről feljutó 45 csapat szállt harcba a 12 bajnoki
címért. Mezőfalváról népes, 9 fős különítménnyel, és vérmes reményekkel vágtunk neki a megmérettetésnek. Maratonira sikeredett versenynapon hatalmasat küzdöttek tanítványaink. Igaz,
bajnoki címet nem sikerült szerezni, de három értékes éremnek, és egy pontszerző helyezésnek örülhettünk a nap végén.
Legmesszebb az 50 kg-ban rajthoz álló Csőregi Zalán jutott.
Három győztes mérkőzés után jutott a döntőbe, ahol a jászberényi ellenfele jobbnak bizonyult, így az ezüstéremmel kellett
megelégednie. A nap folyamán több olyan versenyzőt sikerült
legyőznie, akivel a korábbi versenyeken még nem bírt. 29 kgban Tombor Benedek a selejtező körben aratott győzelme után
beleszaladt egy nem várt vereségbe, de szerencsére utána a vigaszágon három győzelemmel a bronzéremig jutott. 58 kg-ban
Fierpasz András szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A selejtező körben még nem kellett birkóznia, majd egy győztes
és vesztes mérkőzés után a kisdöntőben is diadalmaskodott. 85+
kategóriában Pupp Bence körmérkőzéses rendszernek köszönhetően egy győztes és három vesztes mérkőzéssel a negyedik
helyen végzett. A nap folyamán helyezettlen maradt: 29-Kaszala Máté, 54- Fekete Csaba, 63- Zámbó Gergő, Krepsz Zalán,
69-Androvics Márk.

Diák II. Országos Bajnokság
Gyerekzsivajtól zengett február 27.-én, vasárnap Győrszentivánon a Molnár Vid Bertalan Művelődési Ház, hiszen a területi selejtező után a 10-11 éves korosztálynak is a Győri Atlétikai Club, és a Magyar Birkózók Szövetsége közösen rendezte
meg a diák II. korosztály szabadfogású országos bajnokságát.
Összeségében, a területekről 132 feljutó birkózópalánta próbált szerencsét.
6 Guricsos tanítványunk kvalifikálta magát az országos döntőbe. A megmérettetés remekül sikerült, hiszen az egyéni helyezésekből számított csapatversenyben a Gurics BDSE újra
a dobogóra állhatott. Sokszor, nagyon izgalmas, és fordulatos
mérkőzéseken dőlt el, hogy a mérkőzés végén melyik versenyző kezét emelje a bíró a magasba. Tanítványaink közül a Gurics
BDSE színeiben versenyző Androvics Márk a nap folyamán a
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69 kilógrammosok küzdelmei során magabiztos birkózásának
köszönhetően, négyszer is győztesen hagyhatta el a küzdőteret, így megérdemelten hódította el súlycsoportjának országos
bajnoki címét. Szintén négy győzelmet arató Kaszala Máténak (29 kg) sajnos a negyeddöntőben becsúszott egy vereség
is, így a végelszámolás során „csak” a kisdöntőben volt érdekelt,
amit az egri riválisával szemben technikai fölénnyel megnyert,
és bronzéremmel térhetett haza. Még két éremnek örülhettünk,
hiszen egyaránt két győztes, és egy vesztes mérkőzésének köszönhetően a dobogó harmadik fokára állhatott Fekete Csanád
(50 kg), és Krepsz Zalán (63 kg). Kacz Jáfet 26 kilógrammban
elért ötödik helye mellett, Kacz Sém helyezettlenül zárt, de őt
is dicséret illeti, hiszen mindketten győztes mérkőzés után csak
utolsó pontos vereséget szenvedtek.
Eredmények:
Kacz Jáfet 26 kg		
5. hely
Kaszala Máté 29 kg		
3. hely
Kacz Sém 32 kg		
Fekete Csanád 50 kg		
3. hely
Krepsz Zalán 63 kg		
3. hely
Androvics Márk 69 kg		
1. hely
Mezőfalvi iskolások sikere a grundbirkózó diákolimpia
országos döntőn!
Szombati (február 12), és a vasárnapi (február 13) programon egyaránt érdekelt volt a mezőfalvi iskola a Budapesten
megrendezett országos döntőn. Szombaton a fiúk I-es (8-9 évesek), és a II-es (10-11 évesek) korcsoportos csapata, vasárnap
pedig a lányok I-es korcsoportban mérették meg magukat az
országos döntőn. A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) pazar körülményeket teremtett a Kozmai István Birkózó Akadémián, ahol az eseményt Balogh Gábor MDSZ elnök Németh Szilárddal, a Magyar Birkózók Szövetségének elnökével
nyitotta meg. Az eseményen Lőrincz Tamás olimpiai bajnok
is találkozott a versenyzőkkel, és az alábbi üzenettel igyekezett
elkötelezni a gyerekeket a sportág mellett: „A birkózószőnyeg
egy varázsszőnyeg, amely a világon bárhova elröpít benneteket!” Selejtezőkön, összeségében közel 1400 kisiskolás küzdött
a továbbjutást érő helyezésekért, közülük korosztályonként 12
iskola csapatai juthattak el az országos döntőre, ahol csapatban,
7 súlycsoportban került sor a megmérettetésre.
Iskolánk tanulói az elmúlt években nagyon magasra tették
a mércét, hiszen 2019-ben bajnoki címet, 20-ban pedig ezüst-
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érmet nyertek versenyzőink. Ennek fényében vágtunk neki a
megmérettetésnek. A rengeteg munka, szerencsére idén is nagyon édes gyümölcsöt termett. Már a sorsolás előtt jó volt hallani a vetélytársak szájából, hogy Mezőfalvát jó lenne elkerülni,
mert azok nagyon erősek. Nagyobbaknál nagyon nehéz csoportba kerültünk, de ha verejtékesen is, sikerült megnyerni a
csoportot. Első mérkőzésen 4:3-ra a miskolci Baptista iskolát,
majd az orosházi sportiskolát 7:0, végül a miskolci sportiskolát
4:3-ra győztük le, és jutottunk a hármas döntőbe. Következett a
szigetvári Dél-Zselici iskola, akiket még kettő nulláról fordítva
sikerült 5:2-re legyőzni. Utolsó fordulóban viszont már túl nagy
falatnak bizonyult a budapesti XX. kerületi sportiskola, 2:5-ös
vereség után a második helyen végeztünk.
Kisebbek sem akartak lemaradni. Igaz, az első körben még
egy picit megilletődötten küzdöttek, de a folytatásban már igazán keményen odatették magukat. Végül, két-két győztes, és
vesztes mérkőzéssel az előkelő ötödik helyen zártak.
Korábban még sohasem volt lány csapata iskolánknak. Úgyhogy már az úttörő tettnek számít, hogy az országos döntőbe
jutottak. Három vereség után, végül nekik is sikerült egy győzelmet bezsebelni a soltvadkerti iskola ellen, így a X. helyen
végeztek.
fiúk I. korcsoport: Gyenei Xavér, Szerencsev Leander, Balog
Ervin, Farkas Mihály, Kölesdi Mihály, Bayerle-Berecz Levente,
Csepreghy Péter, Mazzag Olivér
fiúk II. korcsoport: Kacz Jáfet, Kis Dániel, Kacz Sém, Gyenei
Kevin, Pintér Brendon, Fekete Csanád, Androvics Márk
Lányok: Kincses Jázmin, Futó Nóra, Tausz Lívia, Lakatos
Fruzsina, Drapos Noémi, Bölcs Elizabet

Farsangi bál a Nagyközségi Nyugdíjas Klubban
Február 19-én a Nagyközségi Nyugdíjas Klub 53 fővel
megtartotta farsangi mulatságát. Este 6 órakor izgatottan
folyt az öltözködés, jobbnál
jobb ötletes jelmezekkel készültünk.
Volt macskanő, tavasztündér, Zorró, házaspár, varázsló, piaci kofa, örömlány, kalózhölgy, cigányasszony. Volt,
akinek szemüvege volt, pisztolya, világítós füle, tehát látható,
milyen vidám embersereg jött

össze a mulatságunkon. Mivel batyus bál volt, előkerültek a táskákból, dobozokból a
különféle finom falatok. Talpalávalóról, ismét Kéri Gyuri
barátunk gondoskodott, ahogyan tőle megszokhattuk, kifulladásig! Kilenc óra körül
felszolgáltak kávét, majd fél
10-kor került sor a tombolára.
Nagyon sok nyeremény várta, hogy gazdára leljen. Szinte
mindenki nyert, hol több, hol
kevesebb tárgyat. A fődíj egy

szép fülbevaló volt, amelyet
Kvárik Rózsikáék ajánlottak
föl! Az idei évre, a jó együttműködésre koccintottunk egy
pohár pezsgővel, mivel a pótszilveszter elmaradt.
Éjfélig tartott a mulatság,
jóleső fáradsággal indultunk
haza, tele szép, és vidám élményekkel. Köszönet a szervezésért, a terem díszítéséért,
és klubvezetőnk Ilonka munkájáért!

Legközelebb március 19én tartjuk az első negyedéves,
név- és születésnapi bulinkat
Kívülálló, nem klubtagokat is
szeretettel várunk, aki egy jó
csapatban,vidámsággal, szuper táncolási lehetőséggel el
szeretne tölteni egy estét.
Mindenkinek nagyon jó
egészséget, biztonságot, drága hazánkban békességet kívánunk!
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Mezőfalvi Lovasegylet 2021 évértékelő

A Mezőfalvi Lovasegylet
megtartotta a 2021-es évértékelőjét és szeretnénk beszámolni a sikereinkről.
A 2021-es szezon során 5
versenyzőnk vett részt folyamatosan a megyei és regionális minősítő versenyeken.
Az évet lovasaink áprilisban
Ócsán kezdték meg, ahol 3
versenyzőnk összesen 5 számban indult, ebből 2 helyezés
született.
Májusban Novoth Kitti sikeres rajtengedély vizsgát tett,
ezek után megkezdhette a versenyzést a magasabb számokban is.
Simonpusztán Novoth Kitti duplázni tudott így kettő,
még csapattársa pedig egy sza-

Novoth Kitti Flesh nevü lovával
laggal térhetett haza. A nyár
során a Balatonvilágosi Megyei Minősítő versenyen is 3.
helyezést sikerült elérni. Így si-

keresen bejutott a megyei döntőbe.
Tamásiban Novoth Kitti
élete első 105 cm-es pályáján

a dobogó második fokára állhatott fel.
Szeptemberben, a Balatonvilágoson megrendezett megyei döntőben Novoth Kitti
és Guttman-Werner Judit az
5. és 6. helyen végeztek, kezdő
kategóriában, Werner Judit a
csapatversenyben megyei bajnok lett.
A szezon zárására Kaposváron az országos döntőn került sor, ahol a két napos összevetés során hibátlan lovaglással
Novoth Kitti a 4. helyen végzett a válogatott mezőnyben.
Nagyon sikeres évet zártunk gratulálunk a versenyzőknek és az edzőnek.
Szabó Zsolt
elnök

Sárgarózsa farsangi mulatság

A farsangi hagyományokat nehéz lenne nyugdíjazni, különösen, ha egy olyan
társaság gondjaira van bízva
a hagyományápolás, mint a
Mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas Klub, amely minden
évben programjai közé veszi a népi szokások megőrzést, felelevenítését. Pontosan így tettek a nyugdíjasok
február 15-én, kedden délután is, amikor szép farsangi
népszokásainkat elevenítették fel egy rövid hétköznapi
bál erejéig. Hogy miért most
kedden, erre a kérdésünkre
Kovács Istvánné klubvezető
adott választ.
- Nem volt lehetőségünk a
hely kapacitása miatt korábban rendezvényt tartani, mert
másoknak lett kiadva. Ráadásul március 15-én soros az
első negyedéves névnapi bálunk, és az már belecsúszik
a nagyböjtbe. Mivel hamvazó szerda március másodikán
van, tehát addig lehet farsangot tartani. Ezért döntöttünk
úgy, hogy kedden a klubdélután keretében farsangolunk.
Fánkot sütünk, táncolunk és

két három órát együtt eltöltünk. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Amint látható
a rendhagyó rendezvényünkre
azért jó páran be is öltöztek.
Ahogy a farsangkor illik álarc
mögé vagy maskarába bújtak.
Harminchatan jöttek el, ami a
hétköznap tekintetében igen
szép létszám. A klub a hagyományos közösségi programjai mellett sok népi szokást
is felelevenít, hiszen tagjaink között sok az idős ember,
akik ezeket a régi hagyományokat még a maga valóságában élhették meg. A jó időt,
a tavaszt pedig mi is nagyon

várjuk – mondta érdeklődésünkre Kovács Istvánné.
A fergeteges megnyitó
után a hosszú asztal végénél
Szabó Jánosékhoz ültünk le
beszélgetni pár szóra. Több
mint nyolcvan év távlatából
miként emlékeznek a hajdani bálokra. Jani bácsinak csak
lassan jöttek még vissza az
emlékek, de aztán a körülötte ülő hölgyek biztatására csak
megeredt a nyelve.
- Bizony annak idején volt
vagy tíz kocsma is a faluban,
ahol bálokat tartottak ilyentájt.
Külön a magyaroknak és külön
a sváboknak. Persze azért ezek

a helyek nem zárták ki a másikakat. Sőt sok vegyes házasság is született, hiszen a társas
kapcsolatok a téli hónapokban,
a mezőgazdasági munkák szünetében alakulhattak ki igazán.
Szóval jó kis bálok voltak farsangkor a faluban – emlékezett vissza a régi szép legényes
időkre Jani bácsi.
A rendhagyó farsangon
így ha csak rövidebb ideig is,
de remekül érezték magukat
a Mezőfalvi Sárgarózsa Klub
tagjai. Akik ismerik őket, azok
tudják, ha ez szombaton lehetett volna...
Horváth László
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Ismét népszerű
a Könyvtármozi
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Előnevelt csirke
megrendelhető!
Takarmánybolt
Mezőfalva,
Dózsa György u. 6
Sudár Anikó
0625/235-266

Köszönetnyilvánítás
A járvány enyhülésével újra rendszeressé váltak nálunk februártól a Könyvtármozi vetítések. A 7. A osztály kötelező olvasmányukat, a Szent Péter esernyőjét láthatták. Az ÖNO kis
közösségének tagjai pedig régi magyar filmeket – például a
Hyppolit a lakájt – nézték meg.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk

Özv. Deák Ignácné

Utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet dr. Bartos Krisztina doktornőnek, valamint a Cordastella Nyugdíjas Otthon dolgozóinak, a lelkiismeretes gondozásért, ápolásért.
Gyászoló család

Fontos telefonszámok:

A vetítések jó hangulatúak. Reméljük, így a könyvtár is közelebb kerül a résztvevőkhöz.
Horváth István
könyvtáros

Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Kérjük idén is támogassa egyesületünket
adója egy százalékával!
Adószámunk:
18502112-1-07
Önként, önökért!

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 Ramona (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 Kft. (csatorna):................. 06/40 462-000
E.R.Ö.V. Zrt. (víz):.............................. 06/74 529-260

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 2022. március 18-án, 1800 példányban.
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Szezonkezdés győztes mérkőzésekkel!

Jól indult Mezőfalva felnőtt futball csapatának a
Megyei II. osztályban a
2021-2022-es idény tavaszi
fordulója. Március 6-án az
első körben, ami a bajnokságban a 14. hétvégéjét is jelentette, remek hangulatú mérkőzésen, hazai környezetben
fogadtuk Seregélyes csapatát.
A vendégek a középmezőny
végéről érkeztek a mezőfalvi
pályára, de egy percig sem játszottak megilletődötten. Bakos János legénysége azonban
kétséget nem hagyott a szurkolókban, hogy végül itthon
maradhat a három pont.
Mezőfalva – Seregélyes
2:1. Egyperces néma főhajtással kezdődött a találkozó.
A napokban elhunyt mezőfalvi törzsszurkolókra Móricz
Gáborra és Kvíz Jánosra emlékeztek. A játékrész első félidejében a hazaiak támadtak
többet. A 39. percben Török
beadott passzát középen Bakos Patrik csípte el és szerzett vezetést. 1:0. A pihenőt
követően ismét Mezőfalva
uralta a mezőnyt. A helyzetkialakítások során Seregélyes
jutott egy büntető lehetőséghez, amit Zsilovics Dávid értékesített. A továbbiakban is
Bakos János legénysége irányított, de akadtak veszélyes
kontrák a vendégek részéről
is. A 91. percben Boros Ben-

jamin a kapu előtt kapott remek labdát, és fejesével eldőlt
a találkozó. Mezőfalva megérdemelten tartotta otthon a
három pontot.
- Bakos János, Mezőfalva: Nehezen találtuk az ellen taktikát, hiszen Seregélyes
próbálta gól nélkül megúszni
a meccset, és ehhez igazította a játékát is. Megszenvedtünk, de örülünk a győzelemnek, amit két törzsszurkolónk
emlékének ajánlunk.
- Dezső Péter, Seregélyes:
Voltak jó helyzeteink, melyeket nem lett volna szabad kihagyni. Fiatal a gárda. Most
így jött ki a lépés.
Mezőfalva: Kovács, Balázs,
Sümegi, Török, Balogh, Balogh, Bakos, Boros, Pribék, Kovács, Sági. Cserék: Kiss, Czári,
Deli, Takács, Antal, Csontos.

Nagykarácsony – Mezőfalva 0:2. A második találkozóra
már idegenbe került sor, melyben Nagykarácsonyra utazott
csapatunk. A szomszédvári
találkozók mindig különös figyelmet kap, és így volt ez ebben az esetben is. Mezőfalva
végig irányította a mérkőzést
és csak a hazaiak szerencséjén múlott, hogy nem lett nagyobb arányú vereség.
Az első tíz percben érdemleges helyzet egyik térfélen
sem alakult ki. A negyedóra
végén Török beívelésére Czári érkezett remek ütemben és
bebólintotta a vendégek vezető gólját. A harmincötödik percben hazai helyzetnek örültek a nagykarácsonyi
szurkolók, de a labda a kapu
előtt elment keresztbe, arra
érkező nem volt. A szüne-

tet követően az 54. percben
gyorsan növelte előnyét Mezőfalva. Szabadrúgásból Török beívelését Boros fejelte a
vendéglátók hálójába. Ezzel
gyakorlatilag Mezőfalva meg
is nyerte a találkozót. Nagykarácsony ezúttal tudásán alul
játszott.
- Mergl István, Nagykarácsony: Enerváltan játszottunk
és nem jött össze semmi. Ellenfelünk, amit megtervezett,
azt meg is csinálta. Mi pedig
se elöl, se hátul nem voltunk.
Most oda billent a mérleg.
Gratulálunk!
- Bakos János, Mezőfalva:
A szomszéd falu mindig fontos mérkőzés és mi ki is éleztük magunkat. Szerettünk
volna bizonyítani és ahogy a
végeredmény mutatja, ez sikerült is. Helyzeteinket tekintve
nagyobb arányú győzelemmel
is ünnepelhetnénk.
Nagykarácsony: Turi, Fülöp, Kovács, Kovács, Mohácsi,
Huszár, Szabó, Felföldi, Gráczer, Éliás, Ivacs. Cserék. Gazsó, Rácz, Simon, Wadolowski, Rezes, Berta, Miklós.
Mezőfalva: Kovács, Sági,
Török, Balogh, Bakos, Deli,
Boros, Czári, Kovács, Sümegi.
Cserék: Takács, Antal, Sági.
Gólszerzők: Czári István
és Boros Benjamin
Horváth László

gyerekeknek, konzervek, kész
ételek, tisztálkodási és higiéniás szerek, fogkrém és kefe,
pelenkák, popsikrém, gyógyszerek... és még sorolhatnám!

Legalább 4 autót töltöttünk
meg egy csomagtartó helyett..
És ami nagyon fontos még,
hogy legalább ugyan en�nyi ruha, ágynemű, törölköző,
gyerekjáték, bili, cumisüvegek. KÖSZÖNÖM mindenkinek az önzetlen segítséget,
magam és a Mezőfalva NK
ÖTE nevében! Nagyon fontos, hogy senki sem maradt le!
Az ÖTE folytatni fogja a célzott gyűjtéseket a héten. Ha
holnap megjöttünk, kezdjük a
szervezést a következő körre.”
Horváth László
Fotó: Pethes Bálint

Az összefogás szép példája!

A Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltók szervezésében karitasz segítség indul hétfő reggel a háborús helyzet miatt
nehéz helyzetben élőkhöz. A
civil önkéntesek segítségének
értéke meghaladja az egymillió forintot! Az akcióról Pethes Bálint önkéntes tűzoltó és
önkormányzati képviselő számolt be Mezőfalva internetes
közösségi oldalán.
„Nagyon büszke vagyok a
Mi kis közösségünkre!! Egy
szombat esti őrült ötletet vasárnap a falu közössége nem
hogy megvalósított, de több-

szörösen felül is múlt!! Egy
vasárnapi napon több mint 1
millió forint értékben tartós
élelmiszer, gyümölcs, zöldség,
csoki és egyéb rágni való a

