Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

Babanapló
Babanapló címmel új rovatot indítunk.
Kérjük a szülőket, os�szák meg örömüket velünk,
és rajtunk keresztül a falubeliekkel! Írják meg nekünk
a csöppségük nevét, születési dátumát, és a saját adataikat (anya, apa neve) is várjuk.
Az adatok közül természetesen csak azokat küldjék el,
amelyek közléséhez hozzájárulnak, illetve az említetteken
kívül más adatot nem áll módom közölni. Örömmel várunk és teszünk közzé fotót is
a gyermekről, ha azt is küldenek nekünk.
Email címünk:
mezofalvaujsag@mezofalva.hu

(Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a mezofalva.hu
honlap felső sorában „Adatvédelem” fülre ráállva zöld
mezőben: Adatkezelési Tájékoztató, alatta Babanapló Adatkezelési Tájékoztató
szintén zöld mezőben. Lapunk 2. oldalán olvashatják.)

2022. június

Szeretettel meghívom
Mezőfalva lakóit a
TESTVÉRTELEPÜLÉSI
TALÁLKOZÓ
nagyrendezvényünkre!
A péntek esti és a szombati részletes programot
lapunk 12. oldalán találják.

Az újság email-címe
Legutóbbi lapszámunkban ugyanezen a helyen tájékoztattuk olvasóinkat, Mezőfalva lakóit arról a törekvésünkről,
hogy szeretnénk a jövőben még közelebb hozni újságunkat
Mezőfalva lakóihoz, az eddigieknél is tartalmasabbá és még
helyibbé, „mezőfalvibbá” tenni az „Én falum”-at.
Létrehoztuk az újság email-címét. Az önkormányzat
jogi szakértője azonban felhívta a figyelmet, hogy – elsősorban adatvédelmi okokból – a hivatalos helyi email-cím
struktúrát lenne szerencsés alkalmazni.
Ezért változtattunk: mostantól az Önök rendelkezésére
áll a mezofalvaujsag@mezofalva.hu, ahova várjuk az
intézmények, civil szervezetek, klubok, egyesületek cikkeit,
programjaik előzeteseit, vagy az ezekről szóló beszámolókat,
fotókkal együtt, hogy utána lapunk hasábjain megoszthassuk azokat a közösséggel. Természetesen a lakók írását, az
észrevételeit, javaslatait, kéréseit is örömmel fogadjuk.
lapszerkesztő

Márok Csaba
polgármester

Bringatúra: nagy tekerés Mezőfalváig
Különleges esemény nélkül, balesetmentesen érkezett a
36. bringatúra mezőnye június 11-én a táv felét jelentő mezőfalvi pihenőbe, ahol szusszanás közben látványos akrobata
bemutatót is láthattak a résztvevők, továbbá étel, hűsítő italok és a vendéglátók részéről cseresznye várta a kerekezőket
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Adatkezelési Tájékoztató Az én falum Mezőfalva Önkormányzati lap
Babanapló rovatában megjelenő személyes adatok adatkezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy a Mezőfalva Újságban új rovatot indítunk „Babanapló” címen. A rovatban közzétesszük Mezőfalva
újszülött gyermekeinek fényképét, születési dátumát, nevét, valamint a gyermek szüleinek nevét.
Az újság felé történő adatközlés önkéntes. A beküldött személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes
hozzájárulása alapján kezeljük, mely hozzájárulást az újszülött
gyermekről készült fotó, a gyermek nevének, születési dátumának, illetve a szülők nevének a mezofalvaujsag@mezofalva.hu
címünkre történő megküldésével megadottnak tekintünk.
Az adatkezelés célja: Mezőfalva lakóinak tájékoztatása.
A megküldött személyes adatokat kizárólag Az én falum
Mezőfalva Önkormányzati lapban tesszük közzé és a megjelent
lapszámokat a községünk hivatalos honlapján, a www.mezofalva.hu oldalon elérhető „Online újságunk” címszó alatt „Mezőfalvi Újságok” menüpont alá töltjük fel, egyebekben a megadott
személyes adatokat harmadik személyek felé nem továbbítjuk.
Az Ön jogai
Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével
kapcsolatban írásban (emailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban. Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel
kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre,
mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy
kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.
Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg
vagy tévesen, illetve hiányosan tettük közzé azt.
Önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a megadott személyes adatok törlését is kérheti, azonban ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal az elérhetőségeinken!

Járda és kerítés
A Magyar Falu Program
keretében elnyert támogatásból járdát építünk a nyáron
a régi tanácsháza környékén,
másrészt az iskola parkolója
melletti járdaszakasz is rendbetételre kerül.
A tankerületi központ pozitívan állt ahhoz a kérésemhez is, hogy a meglévő kerítést
felhasználva újítsuk fel Dréta
Antal szobor melletti fal folytatásában a kerítést. Ezt is szeretnénk megvalósítani a nyári
tanítási szünetben.

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt
vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás teljesítését.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem
rendelkezők számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag
abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta.
Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek
Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amen�nyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze
számunkra az alábbi elérhetőségeinken:
Adatkezelő neve:

Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata

Postai címe:

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Email címe:

hivatal@mezofalva.hu,
mezofalvaujsag@mezofalva.hu

Telefonszáma:

06-25-506-820

Adatvédelmi tisztviselő neve

Hanganov Kft.

E-mail címe:

drpapp.balint@hanganov.hu

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Adatkezelő az
Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását –
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat, a hatóság alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság

Postai cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám:

+3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Trianonra emlékeztünk

Mezőfalván a Piac téri kettős keresztnél gyűltek össze
június 4-én, szombat délután
az emlékezők. Masinka Csabáné alpolgármester köszöntője után Nagy Ferenc mondott verset, majd Horváth
Béla tanár úr visszaemlékezését hallhattuk. Zárásul versekkel, a Szózattal, a Himnusszal
és koszorúzással, gyertyagyújtással fejeződött be a trianoni
megemlékezés.
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Ismét jól teljesítettünk
Bringatúrán

Június 11-én ismét elrajtoltak a bringások Dunaújvárosból és
hagyományosan nálunk, Mezőfalván pihentek meg a résztvevők. Nagyon köszönöm a szervezőknek, Petrás Gábornak külön is, hogy végre helyén kezelték a mi pihenőnket és ez megnyilvánult a Dunaújváros-Mezőfalva Bringatúra elnevezésben
is. Harminchat éve rendezik meg ezt az eseményt, és eddig soha
nem volt fontos az az állomás, ahol megállnak, ahol komoly pihenő van kialakítva és felszerelve ahhoz, hogy minden rendben
legyen. Tehát köszönöm. A rendezvény jól sikerül, a bringázók
jól érezték magukat és az időjárás is kegyes volt hozzájuk, kellemes időben tekerhették végig a távot.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki tett azért, hogy sikeresen, balesetmentesen, biztonságosan megvalósulhatott a Bringatúra.

Szántóföldi Napok
és Agrárgépshow

Idén is több tízezer látogatót vonzott a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow Mezőfalvára. A magyar agráriumnak ez
a legnagyobb szántóföldi gépbemutatója. Vannak kiállítások,
ahol ezeket a gépeket meg lehet nézni. Azonban olyan csak kevés van, amikor ezeket munka közben is láthatják a gazdálkodók, ki tudják választani a számukra legjobb konstrukciót. Nem
csak a talajművelőket láthattuk, hanem a permetezőket, a talajszelvényt, a kísérleti parcellákat, valamint a drónokat. Az utóbbi egyre nagyobb teret hódít a mezőgazdaságban is, használják
például permetezésre, hiszen olyan területeket is el lehet érni
drónnal, amelyeket egyébként semmi mással sem.
A rendezvény elérte a célját. Aki itt volt, az élményekkel és
komoly szakmai tapasztalatokkal térhetett haza.

Épül, szépül, készül
a bölcsődénk

Az ütemezésnek megfelelően dolgozik a kivitelező a bölcsődénk építésén. Ott tartunk, hogy lapzártánkkal egyidőben,
június 13-án a vállalkozó készre jelentette a beruházást. Június
15-én, szerdán pedig elkezdődött az a szakmai munka, amely a
műszaki átadás-átvételi eljárás kezdetét jelenti. Mindent megtesznek a kivitelezők azért, hogy időben elkészüljön az intézmény. Külön ellenőre van minden területnek, az építészetnek,
a gépészeknek, a villamosságnak, és ha mindegyikük rendben
talál mindent, akkor mondhatjuk azt mi is, hogy minden rendben van. A műszaki átadás-átvétel során meg kell pályáztatnunk a bölcsőde vezetői állást, utána pedig kiválasztásra kerülnek a dolgozók. Az intézmény hat embernek ad majd munkát,
négy gondozónő és kettő dajka álláshelyet jelent. A dolgozóktól szándéknyilatkozatot kell majd csatolnunk a működési engedély kérelmünkhöz amikor indul a bölcsőde. Az étkeztetést
a nemrég modernizált és felújított óvoda konyhánkból oldjuk
meg. Az intézmény 28 férőhelyes lesz.
A bölcsődei beruházásunk szakmai felügyelete a Magyar
Bölcsődék Egyesülete által történik, az egyesület szakértője folyamatosan figyelemmel kísérte az egész építkezést, átnézte az
eszközlistát és tanácsokat is adott szükség esetén. Örömteli dolog, hogy a szakember minden szempontból elégedett és jó véleménnyel van a bölcsődénkről.
A működtetési formáról is döntött már a testület, a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül
fog működni a bölcsődénk, amely szakmailag ehhez az intézményhez kapcsolódik, hiszen nem oktatási, hanem gyermekjóléti feladatokat lát el.

Fórumot tartottunk
az M8 autópályáról

Lakossági fórumot tartottunk június 8-án, amelyen tájékoztattuk a lakosságot arról, hogy Mezőfalva Településrendezési
eszközeinek (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének) az M8 gyorsforgalmi út
helybiztosítása érdekében történő módosítása elindult. Sokan
vettek részt a tájékoztatón, és a résztvevők felkészülten is érkeztek. Tanulmányozták azokat a dokumentumokat, amelyeket
előzetesen feltettünk a honlapra, és tájékozottan tettek fel kérdéseket. Fontos azt is leszögezni, hogy a lakossági fórum támogatásáról biztosította az M8 beruházást, ami Mezőfalva számára újabb komoly fejlődési lehetőséget jelent majd.

4

Az én falum - Mezőfalva

Mozgalmas volt a Sárgarózsa életet

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub élete mozgalmas volt az elmúlt
két hónapban. Áprilisban több vidéki nyugdíjas klub tagsága
hívott meg bennünket a költészet napja alkalmából létrehozott
rendezvényére. Szívesen elfogadtuk a meghívásokat, amelyekre 4-4 tagunk ment el. Mi is megtartottuk a költészet napját!
A rendezvényünkön 45 fő vett részt, öt vidéki és a Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjas Klub, mezőfalvi lakosok valamint a
klubtagjaink is szép számmal olvastak fel szebbnél szebb verseket.
Köszönjük a támogatást valamint a sok süteményt, amit kaptunk és amit a tagok hoztak. Külön köszönöm szépen Nagy Ferencnek a segítséget, a konyha dolgozóinak és a művelődési ház
dolgozóinak a sok munkát, segítséget.
Tagjaink részt vettek a József nádor-héten megrendezett ünnepi műsorokon is. Májusban az anyák és apák napját ünnepeltük, versekkel, kis sütizéssel, valamint csokoládéval köszöntöttük tagjainkat.
Az év második bálján köszöntöttük fel név-és születésnapjukat ünneplő tagjainkat. Finom vacsora után jó hangulatban
telt az este.
A hónap végén Igalon voltunk nyugdíjas találkozón. Csatlakoztak hozzánk a Nagyközségi Nyugdíjas Klubból néhányan,
valamint mezőfalvi, nagyvenyimi és dunaújvárosi nyugdíjasok
is. Egy szép napot töltöttünk el együtt.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk.
Sajnos klubtagunk, Fribák Mihály tragikus hirtelenséggel elhunyt május 23-án. Fájó szívvel vettünk tőle búcsút.
Kovács Istvánné

Országos bajnoki bronzérmes a diák csapatunk!
Rendkívüli sikeres tavaszi félév teljesítményét koronázta meg a Gurics György
BDSE diák birkózó csapata.
2022. május 28-án a budapesti ESMTK birkózó szakosztálya adott otthont a diák
korcsoportosok (2012-11-10ben születettek) szabadfogású
országos csapatbajnokságának.
A birkózás egyéni sportág,
ezért igazi kuriózum és mindig nagy érdeklődés övezi a
korosztályos csapatbajnokságokat. A Gurics BDSE ifjú
birkózói jó előjellel vágtak
neki a hétvégi megmérettetésnek, hiszen az elmúlt hónapokban rendre szállították a
szebbnél szebb eredményeket
az országos bajnokságokról,
valamint sikeres felkészülési
táborban vettek részt a tavaszi
szünetben Szigetváron.
Korábban a fiúk mezőnyé
ben még soha nem sikerült
érmes helyezést elérni, ezért

bizakodóan vágott neki a
megmérettetésnek népes csapatunk.
A koronavírus járvány miatt legutóbb 3 évvel ezelőtt
2019-ben rendeztek csapatbajnokságot Magyarországon. A világjárvány utáni első
országos csapatversenyen 29
szakosztály szállt harcba a
bajnoki címért.
Birkózóink a 16-ba kerülésért először Nagykanizsát (42-11), majd a legjobb
8-ba kerülésért a szombathe-

lyi Haladás (47-6) alakulatát
győzték le magabiztos birkózással, nagy pontaránnyal. Ezután következett a házigazda,
az ESMTK csapata. Sajnos,
itt elmaradtak az egyéni bravúrok, amik a győzelemhez
kellettek volna, így a házigazda juthatott be az elődöntőbe
(16-34). Szerencsére, legyőzőnk a döntőig menetelt, így
a vigaszágon folytathattuk a
küzdelmeket.
A bronzéremig vezető
úton először a BVSC-Zugló

csapatát (41-11), majd a kecskeméti Sportiskola birkózóit győztük le (31-21), így az
utolsó mérkőzés már a bronzéremért folyt.
Az egész napos küzdelmek
során nagyon elfáradtak tanítványaink, de a végső küzdelemben kellő összpontosítással és látványos birkózással
a kaposvári sportiskolát is sikeresen legyőzték (39-13).
Így, a fárasztó nap után
megérdemelten állhattak a
dobogó harmadik fokára.
Csapat tagjai: Kaszala Máté, Kacz Jáfet, Tombor
Benedek, Kacz Sém, Kovács
Hunor, Gyenei Kevin, Czeiner Péter, Fekete Csanád, Fekete Csaba, Pribitek Ármin,
Parádi László, Fierpasz András, Zámbó Gergő, Krepsz
Zalán, Pesei Sándor, Androvics Márk
Edzők: Fehér Krisztián,
Tombor István.

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. június 17-én, 1800 példányban.
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Tanévzáró gála a művészetoktatásban

„Gyökeret és szárnyakat kell
adni a gyerekeinknek!”
A Mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola akkreditált
tehetségpont ahol néptánc,
népi ének, szobrászat, klas�szikus zene tanszakon folyik
az oktatás immáron sok éve,
nagy sikerekkel. A hagyományos évzárón ismét fergeteges
és színvonalas produkciókat
láthattunk.
Május 30-án, hétfő délután
a diákok, a pedagógusok, szülők, hozzátartozók, barátok
előtt mutatták meg, milyen
színvonalas ez a fajta oktatás
a mezőfalvi intézményben, és
mennyi mindent tanultak az
elmúlt egy évben a gyerekek.
Néptáncosok, népi énekesek,
hangszeres szólisták bizonyították, hogy nem volt hiábavaló a rájuk fordított energia. Az iskola aulájában pedig
megtekinthető volt az a sok
szebbnél szebb alkotás, melyet a szobrászat tanszakosoknak köszönhetünk.

Idén közel 75 gyerek veszi
igénybe az alapfokú művészeti oktatást Mezőfalván.
Célunk, hogy minél több
gyereket
megmozgassunk,
hogy a jó és boldog érzést,
amit egy hangszer, egy ének,
tánc előadása, vagy egy rajz
megalkotása után érezhet az
ember, ők is megérezzék. Óriási öröm számunkra, amikor
látjuk tanulóinkat teljesen ki-

nyílni, amint kitárul előttük
egy másik, eddig még nem tapasztalt világ.
Köszönjük a felkészítő
tanároknak a munkáját, ők
azok, akik mindig igazgatják a gyerekek előtt álló utat:
Balogh Tímea - népi ének,
Czuppon Péter - néptánc,
Tótin Katalin – zongora, Tótin István - fafúvós, Márokné
Szatmári Ilona - szobrászat,

Kolozsi Krisztina - grafika és
festészet.
Őrizzük és tovább éltetjük
a hagyományainkat, amit legjobban a gyerekeinken keresztül tudunk elérni, közvetíteni
a következő generációnak.
Nagy öröm, számunkra,
hogy állandóan vannak vis�szatérő tanulóink is, hiszen
úgy is engedjük el őket, hogy
szívesen látjuk őket, várjuk
őket vissza! Ez nagyon sokszor valóra is válik, ahogy a
mostani alkalom is bizonyította. Egy pedagógus szívének
egyik legnagyobb boldogsága,
ha visszatérnek, akik már rég
elhagyták ezt az intézményt.
Vannak köztük, akik tanulni
jönnek, vannak, akik csak látogatni, és nem egy tanulónk
segít a fellépéseken is. Ezzel
is követendő példát és bátorságot adva a jelenlegi korosztályoknak. A gyerekek gála
műsora igazi köszönet a szülőknek, pedagógusoknak.
Balogh Tímea
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Tündérkert Óvoda

Jótékonysági Óvodabál

Két év után 2022. május
21-én sikeresen megtartottuk Jótékonysági Óvodabálunkat. Mindenkinek köszönjük, aki a bál szervezésében
valamilyen módon segítette a
zökkenőmentes lebonyolítást.

Intézményünk óvodások közreműködésével két műsorral
készült, melyet Pötör Emese és Begán-Kondor Gabriella lelkes munkájának köszönhetünk. A bál bevételét- mint
mindig- a gyermekekre for-

dítjuk az SZM szülők, óvodai
dolgozók véleményének kikérésével. Jól esett számunkra a
sok pozitív visszajelzés a remek hangulatról. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő
években is újra megszervez-

hetjük Jótékonysági Bálunkat, ahol ilyen gyönyörű lesz
a dekoráció, szuper a zenekar,
ügyesek lesznek a gyerekek és
mindenki jól érzi majd magát.
Kovácsné Huber Zita
óvodavezető

Anyák napja az Kirándultak
a csoportjaink
óvodában

Az idei évben a korona vírus járvány miatti korlátozások eltörlésével újra vendégül láthattuk Anyák napja alkalmából az
édesanyákat és nagymamákat. Ezzel együtt minden csoport
megtarthatta az évzáró műsorát is, ahol a gyermekek bemutathatták az év közben tanult verseket, mondókákat, dalokat. Ezt
a napot minden évben több hetes készülődés előzi meg, amikor
a gyermekekkel betanuljuk a műsort, és meglepetést készítünk,
örömet okozva az édesanyáknak. A gyermekek örömmel adták
át az általuk készített ajándékokat és virágokat.

Fényképész

Május 16-án óvodánkban ismét lehetőség nyílt egyéni és
csoportos fényképek készítésére. A ballagó nagycsoportosok
összeállhattak egy utolsó közös fényképre, amely örök emlék
lehet számukra. Ebben idén is Kis László fényképész volt segítségünkre, ezúton is köszönjük a munkáját.

A korlátozások feloldásával az idén a csoportoknak lehetőségük volt elmenni kirándulni. Különböző helyszíneket választottunk. Volt olyan csoport, aki a Veszprémi Állatkertet, Tropicariumot, Budakeszi Vadasparkot, székesfehérvári Koronás Parkot
választotta úti célul. Szülők és gyerekek egyaránt gazdag élményekkel térhettek haza.
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Gyermek hetet tartottunk

Május utolsó hetében több
programmal kedveskedtünk
óvodásainknak gyereknap alkalmából. Falunk mindkét
cukrászdáját meglátogattuk
egy közös fagyizás erejéig,
amelynek költségét az óvodabál bevételéből finanszíroztuk.
Meghívtuk
Mezőfalva
Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesületét, a helyi polgárőrséget és a rendőröket.

Köszönetek

A Pillangó csoport köszöni Horváth István könyvtárosnak a felajánlott kreatív és foglalkoztató újságokat.
qqq
Köszönjük Elszaszer Istvánnak a felajánlott német
könyveket és társasjátékokat.
qqq
A Katica csoport köszöni a szülőknek,hogy az év folyamán aktívan hozták a gyümölcsöt , finomságokat a
gyerekeknek.
qqq
Köszönjük azoknak a szülőknek a segítséget,akik a báli
előkészületekből aktívan kivették részüket.
qqq
Köszönjük a katicás gyermekek nevében Keresztény
Piroskának a meglepetés édességet,valamint Kovács Nikolettának a katicás köveket, amiket a gyerekek nagy
örömmel kerestek meg az óvoda udvarán és vittek haza.
qqq
Köszönjük Jancsovics Zsoltnak,hogy rendbehozta az
ágytartós szekrényajtónkat.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Óriási meglepetés volt a gyermekek számára, mikor az udvarra menet meglátták, hogy
a megszokott játékok mellett tűzoltó autó, polgárőr- és
rendőrautók állnak.
Meglepetés volt számunkra is, hogy a tűzoltóság munkáját segítő elsősegélynyújtó
autó is megérkezett. A meghívott vendégeink beszéltek a
munkájukról, és bemutatták a
gyermekeknek az autókat, a

benne lévő eszközöket, szirénákat.
Az óvodások kipróbálhatták a kellékeket, hangosbemondókat. A tűzoltók, rendőrök és polgárőrök közös
összefogással hoztak a gyermekeknek
gyümölcsöket,
üdítőket és labdákat.
Ezúton is köszönjük, hogy
elfogadták a meghívásunkat,
ezzel örömet okozva a gyermekeknek.

Szivárványos
Apák napja

Hagyományainkhoz híven két év után május 27-én sok szeretettel és tisztelettel vártuk az édesapákat és a nagypapákat.
Úgy gondoljuk, fontos szerepet töltenek be a gyermekeik, unokáik életében, így jó érzés számukra is a megkülönböztető figyelem, kedvesség. Már sokadjára bizonyult kicsinek a szivis
csoport, így programunkat a tornaterembe szerveztük. A gyermekek izgatottan készültek napok óta kis műsorral, ajándékokkal. A köszöntő verset Klics Andrea és Kovács Dorottya Tímea
mondták el. A gyerekek verseit, dalait meghatódott arcok hallgatták, és az egyen nyakkendők is felkerültek. Ez az apák napja azért is volt egyedi, mert a főszerepet a dobok kapták. Mivel
egész évben kiemelt helyet kapott nálunk a ritmusfejlesztés, így
saját készítésű dobjainkkal kísértük kedvenc dalainkat. Hálásan köszönjük Nagy Richárd református lelkésznek, hogy idejét nem sajnálva velünk töltötte ezt a délutánt, és felejthetetlen
élményt nyújtott felnőttnek és gyermeknek egyaránt. Elhozta saját dobfelszerelését. Bemutatta ezt a csodálatos hangszert
és együtt dobolt a gyerekekkel, akik ki is próbálhatták apával.
A nap fénypontja közös éneklés volt, dob kíséretében. A
délutánt közös kis piknik zárta.
Köszönjük szépen a szivárványos szülőknek a gyermekek
ajándékait, finomságokat és hogy nagy létszámmal velünk voltak.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Fergeteges nemzetiségi napot tartottunk
az iskolánkban

Az idei nemzetiségi napunk egy különleges nap volt,
mert hosszú idő után végre ismét személyesen találkozhattunk az iskolánk torna termében. Sokat kellett várni erre a
napra, így örömünk hatalmas
volt, ugyanis végre a szülők, a
nagyszülők is a közönség soraiban ülhettek. Minden évben megrendezzük a nemzetiségi napunkat, ahol a németet
tanuló osztályaink egy kis
produkcióval lepik meg a társaikat, a vendégeinket. Ez nagyon fontos számunkra, mert
ezzel is ápoljuk hagyományainkat és a nyelvtanulás mellett
egy más oldalukat is meg tudják mutatni diákjaink, továbbá
közösségformáló ereje sem elhanyagolható.
A csoportok előadását az
első évfolyam kezdte, akik két
dallal mutatkoztak be, utána
pedig a Répamesét adták elő.
Felkészítő tanáruk Hajas Erika volt. Ezután a 4. évfolyam
következett, akik a klasszikus
„Piroska és a farkas” történetét
varázsolták a színpadra, ÁrvaSzabó Ágnes vezényletével.
A következő darab ismét
az iskolába vezetett bennünket, de most egy különleges
iskolába, a „Békaiskolába”. A
kisbékák és tanáraik a 3. évfo-

lyamban cseperedtek. A darabot betanította Hajas Erika és
Kölesdiné Hajas Dóra.
Ezután a 7.a és 8.a osztály
tanulói a Geiles Himmelblau
című dalra táncoltak. A táncot betanította Balogh Tímea
és Árva-Szabó Ágnes.
Igaz, hogy végre megjött
a jó idő, de az erdő lakói nagyon fáztak, ezért mindenki
az egérkénél akart melegedni,
ami sajnos rosszul végződött.
A mesét a 2. osztály tanulói
vitték színpadra Hajas Erika
és Kölesdiné Hajas Dóra irányításával.
Az 5. osztály egy különleges, de nagyon vidám tánccal,
a „padtánccal” készült. A próbák ugyan jó hangulatban teltek, mint a látott előadás. Hajas Erika és Kölesdiné Hajas

Hallo Schweiz verseny
győzelem és siker
A „Hallo Schweiz” országos német projektversenyen
siker koronázta az 5. a osztály
csapatainak a munkáját.
Tórizs Alina és Kolmankó
Jázmin duó az előkelő 1. helyet szerezte meg.
Fél ponttal utánuk, a 2. helyen végzett további két csa-

patunk, Fierpasz András,
Tombor Benedek, Kovács
Hunor és Fekete Csaba négyese, továbbá Bertalan Lajos
és Krepsz Zalán párosa.
Nagy volt a kihívás, de
megérte!
Hajas Erika

Dóra koordinálták a felkészülést.
Ezután újra egy mesét láthattunk. Jancsi és Juliska ismét
nem tudta elkerülni a mézeskalácsházat és a boszorkányt.
A 7. és a 4. osztály közös produkcióját egy 8. osztályos diákunk is segítette. A darabot
betanította Árva-Szabó Ágnes. Folytatásként a 7. és 8.
osztály táncos lábú diákjai a
Csillagpolkával kápráztattak
el bennünket. A táncot betanították Sipos Cintia és Hir
Amadea 8. a osztályos tanulók, Balogh Tímea segítségével. Ha azt halljuk „kék madár”
azonnal a ballagásra gondolunk, hisz iskolánkban hagyomány, hogy a 8. osztályosaink
ezeket a szavakat kapják útravalóul Zsike nénitől. Igaz,

hogy még nem volt ballagás,
azonban a hatodik osztályos
csoportunk ezzel a történettel
hangolt rá bennünket a közeledő eseményre. Felkészítő tanáruk: Kölesdiné Hajas Dóra.
Zárásként egy közös tánc, a
„Fliegerlied” következett, ami
vidámságával, jó hangulatával
méltó zárása volt a napnak. A
vidám, színvonalas produkciók bebizonyították, hogy diákjainknak nagyon fontos a
nyelvtanulás és szívesen vállalkoznak plusz feladatokra
annak érdekében, hogy még
alaposabb, sokrétűbb ismeretekre tegyenek szert. Köszönjük a szülők segítségét a jelmezek elkészítésében és Ági néni
elmaradhatatlan teáját, mely
nélkül elképzelhetetlen lett
volna ez a délután.
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Rajzos sikerek

A képzőművészeti tanszakon tanuló diákok, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és az FMRFK-Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság megyei gyermekrajz-pályázatán vettek részt májusban. A pályaművek közül Fodor Zétény
alkotása díjazásban részesült. A díjat, és az oklevelet ünnepélyes
keretek között vehette át Székesfehérváron. Szeretettel gratulálunk az alkotónak és felkészítő tanárának, Kolozsi Krisztinának!

Gyermek birkózó gála
2022.05.15-én, házi birkózó versenyt rendezett a
Gurics György BDSE, amin
részt vettek a DKSE és az
Enying VSE utánpótlás korú
versenyzői. Több mint hetven
birkózópalánta gyűlt össze a
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében,
hogy számot adjon tudásáról. A végig kiváló hangulatú
versenyt elsősorban erőfelmérőnek és kedvcsinálónak
szántuk, s a viadalra rengeteg
szülő, családtag és támogató
is kilátogatott. A gyerekek végig nagyon komolyan vették a
mérkőzéseket, s tudásuk legjavát nyújtva küzdöttek egész
nap. A küzdelmek négyes csoportokban zajlottak, így mindenki éremmel a nyakában
térhetett haza.
Jól vizsgáztak a mezőfalvi
gyerekek, hiszen a csapatver-

senyt a Gurics György BDSE
nyerte, 5 arany- 13 ezüst- és
16 bronzéremmel.
Eredmények:
aranyérmes: Szabó Dávid,
Csepreghy Péter, Szélpál Benett, Pethes Zalán, Kacz Sém
ezüstérmes: Farkas Mihály, Hír Tamás, Balogh Ervin, Bölcs Elizabet, Szabó
Brendon, Kacz Jafet,Vollányi
Zoltán, Várnagy Ákos, Czeiner Péter, Bayerle-Berecz Levente, Mazzag Olivér, Fekete
Csanád, Krepsz Zalán
bronzérmes: Gyenei Xavér, Finn Maximilián, Kincses
Jázmin, Márhoffer Ármin,
Szili Attila, Radó Krisztofer,
Kis Erik, Urbán Zoltán, Kovács Zsombor, Huszti Ákos,
Bérdi Balázs, Váradi Achilles,
Szabó Dániel, Tausz Lívia,
Tégen Ferenc, Fister Zoltán

Pupp Viktóriáé a címeres mez!
Az elmúlt években megkezdett sikeres úton haladhat tovább
Viktória! Az idei évben is sikerült kiharcolnia a serdülő korcsoportos( U15) válogatottságot. A tavaszi idényben megrendezett rangsor versenyeken nem talált legyőzőre, az összes hazai
vetélytársát meggyőző fölénnyel utasította maga mögé. A németországi nagydíjon nyert aranyéremmel, és a romániai ezüstéremmel végképp bebiztosította a helyét a válogatottban.
Tombor István
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Életre szóló élmény!

Hatvan esztendő elteltével a magyar labdarúgó válogatott
ismét legyőzte Angliát, ráadásul egy komoly téttel bíró mérkőzésen. A hazai 1 – 0 már önmagában is szenzáció, hát még úgy,
hogy a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 45
diákja és 5 felnőtt kísérője ezt a történelmi sikert a helyszínen,
élőben a varázslatos atmoszférájú Puskás Arénában tekinthette
meg. Eredetileg zárt kapuk mögött kellett volna rendezni a találkozót, de az MLSZ kezdeményezésére a 14 éven aluli gyerekek és kísérőik jelen lehettek a stadionban.
„2022. június 4-e kora délután Mezőfalva: néhány piros pólóba öltözött gyermek és felnőtt érkezik a Művelődési házhoz.
Egyre többen lesznek, zászlók, illetve egyéb „szurkolói eszközök” érkeznek. 15. 00-kor az 50 főt számláló „különítmény” elindul Budapestre, úticéljuk a Puskás Aréna, ahol 18.00-tól a magyar labdarúgó válogatott Anglia nemzeti tizenegyével mérkőzik
a Nemzetek Ligája A – csoportjának első fordulójában. A kezdeti csendet előbb halkabb, majd egyre erősebb morajlás váltja,
mindenkit a meccs érdekel, de így volt ez már a hét folyamán is.
Minél inkább közelítünk a helyszín felé, annál inkább kezd eluralkodni a szurkolói hangulat. A fővárosban már hangos éneklés hallatszik a buszról. Szépen lassan, de annál biztosabban fokozódik a hangulat. Megérkeztünk. Amerre és ameddig a szem
ellát mindenhol gyermekcsoportok, különböző színű pólókban,
természetesen a legdominánsabb színek a piros, a fehér és a zöld.
A mezőfalvi szurkolói csapat vonulásba kezd, körülöttünk egyre
többen, mindenki a várva várt mérkőzésre siet. A stadion monumentális, csodálatos kívülről, egyre hangosabbak a már „bejutott”
nézők, az egész egy mesebeli méhkasra emlékeztet. Bent vagyunk! A látvány, ami elénk tárul…mindenki mély levegőt vesz,
aztán még egyet. Leírhatatlan érzés. A játéktéren kint melegít a
magyar válogatott, Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám, Gulácsi
Péter, példaképek, kedvencek. A másik oldalon Harry Kane, Alexander – Arnold, Jordan Pickford, világsztárok. Az összeállítások
ismertetésénél hangrobbanás, majd közös Himnusz éneklés. Elkezdődött. Több, mint 35 000-en vagyunk. Minden magyar labdaérintést elképesztő ováció fogad, érződik, hogy ezen az estén
mindenki boldog, nagyon boldog. Na jó, talán nem mindenki,
hiszen a bátran és motiváltan játszó magyar válogatott a 66-ik
percben Szoboszlai Dominik büntetőjével megszerzi a vezetést.
Eufória! Szurkolunk, izgulunk, szeretnénk, hogy a portugál játékvezető lefújja, vagyis dehogy szeretnénk, hiszen azzal, ott, akkor véget ér valami. 95 percnyi játék után felharsan a hármas sípszó, ezzel egyetemben „felrobban” az Aréna. az eredményjelzőre
pillantunk: Magyarország – Anglia 1 – 0!
Hihetetlen! Hosszú percekig ünneplés, igazi fieszta, majd ismét közösen a Himnusz. Valahogy senki se akar elindulni, de
aztán mégiscsak. Elkészülnek a fotók, melyek örök emlékként
bekerülnek a galériákba. Hazafelé dolgozik az adrenalin, elemzések, értékelések, újabb szurkolói rigmusok. Hazaértünk, este
van, késő este, fáradt mindenki, de alvás ezen az éjszakán aligha várható.”
Szeretnénk megköszönni Kölesdiné Hajas Dórának az ötletet, a megvalósítást és a lebonyolítást. Dóri néni jóvoltából
tényleg egy életre szóló élménnyel lettünk gazdagabbak! Külön
köszönet a kísérőknek, Dóri néni mellett, Kölesdi Mihálynak,
Tórizs Attilának, Váradi Tamásnak, illetve a támogató szülői
háttérnek! Reméljük a jövőben is lesz lehetőségünk és ismét
élőben láthatjuk a magyar válogatottat!
Ria, ria Hungária! A mezőfalvi szurkolótábor nevében:
Váradi Sándor
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A futball szezon zárásaként

Június 10-én este évzárót tartott a Medosz SE. A
Sportbüfében
megtartott
rendezvényen a megyei II.
osztályban negyedik helyen
végzett felnőttcsapatunk játékosai, együttesünk edzője Bakos János, az újjáalakult
elnökségünk, községünk polgármestere, Márok Csaba, valamint képviselő-testületünk
tagjai vettek részt.
Elnökünk Cseke Ottó felemásnak értékelte a mögöttünk álló idényt: az őszi
eredményes játék után sajnos a tavaszi produktum már
hagyott kívánni valót maga
után. Az új elnökség mindenképpen leszűri a tanulságokat
és igyekszik kijavítani a fennálló hibákat, illetve mindent
megtesz azért, hogy megteremtse egy jobb szereplés lehetőségét.
Bakos mester kiemelte,
hogy csalódott a tavaszi idény
játékát illetően és a játékosok
nevében is elnézést kér mindazoktól, akik legalább dobogóra várták együttesünket.
Ebben a szezonban több volt!
Sajnálatos módon a gárda tel-

Sümegi István a mezőfalvi labdarúgásért több évtizeden keresztül kifejtett önzetlen munkájáért kapott díszplakettet

Cseke Ottó, elnök
jesítménye elszürkült a bajnokság végére és ezt kár ta-

Bakos János, vezetőedző
gadni. Ugyanakkor meg kell
említeni, hogy érezhetően a

játékvezetés tendenciózusan
nem szerette együttesünket,
továbbá a hazai mérkőzéseken játékosaink jóval több szidalmat kaptak, mint idegenben, ami azért meglehetősen
furcsa és szokatlan jelenség...
Márok Csaba polgármester biztosította arról egyesületünket: az önkormányzat
ahogyan eddig is, úgy ezután
is erejéhez mérten támogatni
és segíteni fogja a helyi labdarúgást. Az esemény hivatalos részének zárásaként egykori klasszis labdarúgónk és
-elnökségi tagunk, Sümegi
István a mezőfalvi labdarúgásért több évtizeden keresztül
kifejtett önzetlen munkájáért
kapott díszplakettet. Ugyanebben az elismerésben részesült a korábbi elnökség tagja,
Tarr József is, ő azonban az
évzárón nem tudott jelen lenni. A nemhivatalos rész fontos pontja volt az, hogy új elnökségünk, nem fecsérelve
az időt minden játékosunkkal külön-külön megbeszélést folytatott a jövővel kapcsolatosan.
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Medosz SE: a régi-új elnök, Cseke Ottó székfoglalója
- Először is a most befejeződő bajnokságról. Negyedik helyen végzett felnőttcsapatunk.
A télen nagy reményekkel álltunk neki a tavaszi fordulóknak. Viszonylag jó kezdés után
azonban hullámvölgybe kerültünk, zsinórban négy vereséget
szenvedtünk, ami meghiúsította a megyei I-be kerülésünket. Persze ez lehet, hogy nem
is baj, hiszen valóban nem álltunk még úgy össze, hogy nagyobb álmokat kergethessünk.
Egyelőre az a realitás, hogy
maradunk a megyei másodosztályban és megpróbáljuk egy
vadonatúj vezetéssel, új és tenni akaró emberek bevonásával,
valamint egy még motiváltabb
csapattal megcélozni az első
osztályt. Május 23-án ugyanis megalakult az új elnökség,
melybe Zsákovics István, Hat-

vani Norbert, Horváth Béla,
Deák Károly, Udvardi Tibor és
Török Zoltán került be. A tagság újabb öt évre nekem szavazott bizalmat, amit nagyon szépen köszönök! Ezt igyekszem
meghálálni. Közös célunk méltón képviselni nemcsak a sportegyesületet, de a falut is. Számítunk községünk vezetésére,
de mindazon lakók figyelmére,
segítségére és támogatására is,
akiknek örömet okoz a futball,
akiknek szerelme a foci. Örömteli tény, hogy tagságunk tízről
harminc főre nőt, sportolóinkkal együtt ötven főt számlálunk
az új felállásban. Csatlakozni
folyamatosan lehet, bármikor
nagy örömmel várjuk a jelentkezéseket. Szeretném ezúton
is megköszönni Móricz Mercédesznek a többéves internetes segítségét, hiszen az álta-

la létrehozott és működtetett
Mezőfalvi Medosz SE facebook-oldal hírt adott csapataink mérkőzéseiről, általa tudtuk
gyorsan tájékoztatni az érdeklődőket eredményeinkről. Bízom
és bízunk abban, hogy a jövőben is számíthatunk a munkájára, a segítségére, szeretnénk őt
is a köreinkben látni. Köszönettel tartozunk Horváth Lászlónak is, aki a mezohir.info-n, a
Dunaújvárosi Hírlapban és Az
én falum Mezőfalva című újságban képviselt bennünket
és segítette megjelenésünket.
Rá is számítanánk a jövőben!
Fő célunk az anyagi stabilitás
megteremtése és meghatározása. Konkrétan fel kell mérnünk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak. Kik azok, akik
hajlandóak lennének ebben az
új felállásban támogatni a me-

zőfalvi futballt, őket meg kell
szólítanunk, ügyünk mellé kell
állítanunk. Kutatjuk a pályázati lehetőségeket és egyéb forrásokat. Úgy látom, hogy az új
elnökség és tagság átérzi a feladat súlyát és ezt magáénak is
tekinti. Biztos vagyok abban,
hogy mindenki tenni fog azért,
hogy sikerrel járjunk. Hiszem,
hogy sok kis lépésből tudunk
jó dolgokat alkotni. Zárásként
jelezni szeretném, hogy alakuló
közgyűlésünkre június 24-én,
pénteken 18 órától kerül sor a
Kiss Kálmán Művelődési Házban. Erre minden tagunkat várjuk nagy szeretettel.
(Plusz információ még, hogy
új, folyamatosan bővülő weboldala van az egyesületnek:
https://medosz-se-mezofalva.
webnode.hu.)
Medosz SE – bb
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Boldog születésnapot!
Drága édesanyámnak,

Molnár Ferencnének,
nagyikának, dédikének
92. születésnapján,

Sok szeretettel gratulálunk!
A jó Isten éltessen még nagyon sokáig!

Felhívás!

Szociális gondozó
munkatársat
keresünk

a Cordastella Nyugdíjas Otthonba.

Jókívánság

Békét, csendet, mely elűz vihart,
Szent erőt, mely próba közt kitart,
Érző szívet, mely enyhít nyomort,
S mély alázattal porig hajolt,
Örömöt, mely napsugárként
Tud gondfelhők közt is szórni fényt,
Bátorságot, mely meg nem remeg,
S kész odaadni kincset, életet,
Szívet, mely mint sasmadár
Fölfelé tart és az égbe száll,
Melynek nincs nehéz, nincs „nem lehet”…
Ezt kívánom! S kell-e több Neked?

Önéletrajzot a cordastella@freemail. hu címre várjuk.

Telefon: 0630.952-6016

Kirándulás!

2022. július 16-án kirándulást szervezünk

Lillafüredre

Érdeklődni és Jelentkezni személyesen a Kiss Kálmán művelődési házban lehet, vagy az 506-832 telefonszámon.

Szeretettel köszöntjük

Szigeti Béla
bácsit

90. születésnapja alkalmából
A Szigeti család

Nyár végi
strandolás
Horvátországban

2022. augusztus 26. szombaton 1 napos strandolást szervezünk
Krk-sziget déli részén fekvő Baska városába.
Érdeklődni és jelentkezni a Kiss Kálmán Művelődési Házba,
vagy az 506-832 telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik

Virág István

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkba osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá Feth Jánosnak és
Fethné Editnek a temetés lebonyolításáért.
A gyászoló család
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Mezőfalvi Testvér-települési
találkozó
2022. június 24., péntek
Rock - est az iskola udvarán

Rock BOX 20.00 órától
Zártosztály
21:45-től
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A belépés ingyenes

2022. június 25. szombat
Helyszín: Iskola udvar

Színpadon kívüli programok:
9:00 órától: főzés, íjászkodás a Hercegfalvi Íjász Egylet vezetésével, arcfestés, kézműveskedés, egészségügyi szűrés, hajfonás, légvár, pónicikli, VELED az ifjúságért - Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Alkohol- és drog szimulátor szemüveges akadálypálya
Színpadi műsorok:

10:00 Egyszer volt mesezenekar előadása
12:00 Megnyitó – Márok Csaba polgármester úrral
12:05 „Jó ebédhez szól a nóta”– Dr. Fehér Eszter, Rauf Pál,
   és Mukli István cigányzenekara közreműködésével
14:00 Habparty
15:00 Meggyes Csaba énekes előadása
16:00 Kisújfalu testvértelepülés köszöntése, díjak átadása
16:30 Kisújfalu testvértelepülés, Német Nemzetiségi Tánccsoport
    és a Sárga Rózsa Nyugdíjas klub műsora
17:30 Bódi Guszti és Bódi Margó műsora
18:30 Bon-Bon együttes
19:20 Mezőfalvi Néptánccsoport műsora
20:00 Loretta
21:00 B. Tóth László retró disco
23:00 Dj Wolf retró disco
A belépés díjtalan! A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

