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Csodaszép lett a bölcsődénk

Szüreti
felvonulásról
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olvashatnak
Dréta Antal
Egyházzenei
Kórustalálkozó
lesz
Mezőfalván
a katolikus
templomban
október 1-jén.

Két csoportban 28 kisgyermek ellátására nyílik hamarosan lehetőség Mezőfalva Manókuckó Bölcsődéjében, amelynek az ünnepélyes átadása augusztus 26-án volt. Márok Csaba polgármester,
Varga Gábor országgyűlési képviselő, Tóth Andrea Szociális Intézmény és Manókuckó Bölcsőde
vezetője, Simon Zsolt építési vállalkozó és Dr. Simon László Fejér megyei főispán átvágja az avató
szalagot. (Bővebben lapunk 4. oldalán)

Gondolatok az
idősek világnapjára

A 2022-23-as tanév ünnepélyes megnyitóján a 6. évfolyam műsorát a második osztályosok és elsőseink verselése színesítette.
Igazgató asszony az alábbi, Csányi Vilmos idézettel köszöntötte a megjelenteket: „A közösség egy érzés, amiben feloldódhatok, és amit újra és újra átélek, ha másokkal összehangolódom.
A közösség nálam valami hatalmasabb létező, aminek számíthatok a segítségére, amiben bizodalmam van, de tartok a büntetésétől vagy rettegek a kirekesztésétől. A közösség létezése az
élettől elválaszthatatlannak, örökkévalónak tűnik.”

Szeretettel
köszöntöm
Mezőfalva nyugdíjas, szépkorú lakóit a közelgő IDŐSEK
VILÁGNAPja alkalmából!
Sütő András gondolatát
idézem: „Önmagát becsüli
meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a
világ nem vele kezdődött.” A
mi világunk Önökkel: apáink,
nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent,
amelyben a mi generációnk
egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Mindennapi
munkánkhoz az elődeink példáiból meríthetünk erőt hitet
és bátorságot.

E gondolatokkal, valamint
egy jelképes csokor virággal,
szeretettel kívánok Önöknek
nagyon jó egészséget, sok-sok
örömöt, hosszú boldog életet.
Kérem, vegyenek részt Mezőfalva Idősek napi rendezvényén, amelyre a meghívót
lapunk utolsó oldalán olvashatják.
Márok Csaba
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Tájékoztatás szünidei
gyermekétkeztetésről

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon,
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb,
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!
A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden
Magyarországon élő ember számára kötelező!
Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

További információt a
nepszamlalas2022.hu

06 80 080 143

kapcsolat@nepszamlalas2022.hu

oldalon talál.

Járdaépítések és
kerítés az iskolánál

Bizonyára örömmel tapasztalhatták a szülők és a gyerekek
egyaránt, hogy a nyár folyamán megújult az iskola kézművesház
melletti kerítése a tankerület és az önkormányzat együttműködésével. A Magyar Falu Program keretében elkészült a járda is
az új kerítéssel határosan a parkoló mellett. Valamint a régi tanácsházától a nagy körforgó irányába vezető járda egy szakasza
is megújult. Természetesen tudjuk, hogy a járda építését folytatni kell, de azt gondolom, aki azokon a járdákon sétált előtte,
illetve most, bizonyára érezhető a minőségbéli fejlődés.

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 2022/2023-as nevelési évben őszi
szünetben az ingyenes szünidei étkezést

2022. november 2. (szerda)
2022. november 3. (csütörtök)
2022. november 4. (péntek)

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. október 21. 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.
Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket,
hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát.
Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak
az új kérelem benyújtásáról!
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz vagy a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkatársaihoz.
Kérdéseikkel tájékoztatásért Balog Szilvia igazgatási ügyintézőhöz fordulhatnak a 25/510-365 telefonszámon.
Borbély Anikó
jegyző
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Nagy szükség van
a családsegítőkre
Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményünk
új egységgel bővült, mégpedig
a bölcsődével. Egyebek mellett erről is szó volt, amikor a
képviselő-testület a beszámolójukról tárgyalt. A szolgálatmunkájára nagy szükség van,
és talán most egyre inkább az
lesz, hogy a segítségre szorulók helyzete ne súlyosbodjon
az elkövetkező időszakban.

Szociális célú
tűzifa rendelet
Mint minden évben, úgy
most is megalkotta a testület
a szociális tűzifa rendeletet,
hogy megfelelő keretet biztosítson a rászorulók megsegítésére. Idén is beadjuk az igényt
tűzifa támogatásra, hasonló nagyságrendű mennyiséget
igényelünk, mint korábban, aztán majd meglátjuk, mekkora
támogatottságot tudunk elérni.

Mezősport Kft. és
MEDOSZ SE
Beszámolót hallhattak a
képviselők a legutóbbi ülésen
a Mezősport Kft. és a MEDOSZ SE 2021 évi tevékenységéről. A sportegyesületnél komoly megújulásról adhatunk
számot, új alapszabály került
kidolgozásra és felállt egy új
elnökség is, amely nagy elánnal kezdte meg munkáját.

Ne etessék
a kutyákat!
A Szőlőhegyen megszaporodtak a kutya támadások
az utóbbi időben. Ahogyan
ott is megfogalmaztam egy
hölgynek: semmiképpen se
hordjon oda ételt az egyedül
hagyott állatnak, mert azzal nem menti meg a magányos ebet! Ha gondoskodni
akar az ott hagyott kutyáról,
akkor vigye haza és törődjön vele! De ne hordjon neki
ételt a Szőlőhegyre!

Energiahatékonyság:
jó és hasznos az irány,
amit annak idején
megálmodtunk
A 2022. első félévi gazdálkodásról is beszámolót tanulmányozhatták a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Örömteli
tapasztalat, hogy bevételi oldalon 50 % fölötti túlteljesítés mutatkozik, míg kiadási oldalon 40 % körül tartjuk magunkat, tehát elmondható: továbbra is takarékosan gazdálkodunk.
Érdekes helyzetben vagyunk most, ebben a rezsiproblémás
időszakban, amikor mindenki tart a jövőtől. Még nem tudjuk,
hogy önkormányzatunkra nézve a későbbiekben milyen hatásai lesznek az energiaár-emelkedésnek, de egy biztos, az irány,
amit annak idején megálmodtunk, az jó. Az általános iskolában
geotermikus fűtés van, nincs már régen gázóra sem, és az intézményre már csak egy napelem hiányzik ahhoz, hogy „nullás” legyen az épület. A közintézményeink nagy részében zöld
energiákat hasznosítunk. A napelem park által termelt energiából részesedik a polgármesteri hivatal, az óvoda, a konyha és az
egészségház. Az apríték fűtésünk is nagyon jónak, pláne hasznosnak bizonyult a téli kemény hidegek idején is, a polgármesteri hivatal, a konyha, az óvoda és az ÖNO épülete is aprítékkal
van fűtve, ami óriási dolog a mai világban.
Azt gondolom, hogy ezeket az irányokat kell majd követni
és folytatni a jövőben is. Amennyiben ilyen jellegű pályázati lehetőség kínálkozik, akkor azt mindenképpen meg kell ragadni,
és át kell tekinteni, hogy intézményeinknél milyen fejlesztéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé
függjünk a tőlünk kívül álló hatásoktól, úgy mint például a gáz
léte vagy nem léte. De amikor 25 %-kal kell csökkenteni a gázfelhasználást, akkor mi elég jó pozícióban vagyunk másokhoz
képest. Tele van aprítékkal a tároló, fel vannak töltve az ÖNOnál és a hivatalnál is fával a rakodóhelyek. De folytatni kell ezeket a törekvéseket, mert nagyon nem szeretnék bezárni épületeket, intézményeket, viszont ki tudja, mit hoz a jövő.

Az állam átveszi
a víziközmű cégeket

Az önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató cégeket
sem kerülte el a rezsi emelkedés, főleg az áramdíj emelkedés
okozott „horrorisztikus” költségnövekedést a cégeknél. Felmerült, hogy a bajban lévő cég kéri a magyar állam beavatkozását.
Csakhogy az állam csak akkor avatkozhat be, ha a tulajdonába
kerülnek ezek a berendezések, ha a sajátját menti. Lássuk be,
víziközmű tulajdonrészünket eddig sem élveztük anyagi szempontból, mindig szakcégre bíztuk a működtetését. Mivel a szakcégek is most egységesen azt a javaslatot tették le az asztalra,
hogy csatlakozzunk a Nemzeti Víziközművek Zrt.-hez, ezért a
vagyonátadásról kell dönteniük a testületeknek – így Mezőfalván is kellett – szeptember 30-ig.
Ez a folyamat nem csak a mi térségünket érinti, hanem országos, mert ezt a veszteséget már nem bírják el ezek a közműcégek, nem tudják kitermelni a költségeket. Az önkormányzatnak pedig nem az a dolga, hogy rájuk költse a közpénzt.
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Képviselőink
tárgyalták
Mezőfalva képviselő-testülete szeptember 14-én tartotta legutóbbi soros ülését.
A meghívóban 17 napirendi
pont szerepelt. Az első például, ami mindenkit nagyon
érint, az a fogászati alapellátás.
Ismét oda jutottunk ugyanis,
ahova már annyiszor, hogy
van egy fiatal, jó szakemberünk, de nem sokáig, mert egy
idő után más területen, elsősorban Pest környékén keresi
a boldogulását. Kellemetlen,
amikor egyik orvos elkezdi
valakinek kezelni a fogát, és a
másiknak kell folytatnia, vagy
befejezni másnak a munkáját.
Sajnáljuk, hogy ezt kell megtapasztalni, de örüljünk annak, hogy folyamatosan van
fogorvosi ellátás helyben,
Mezőfalván, a Jenei fogászat
megtalálta most is a megoldást az ellátás folytonosságára.
Beszámolót hallhattak a
képviselők a Tündérkert Óvoda 2021-22-es nevelési évéről, illetve az általános iskola
is beszámolt. Jó szokás, hogy
az iskola is fontosnak tartja a
képviselő-testület tájékoztatását annak ellenére, hogy az
intézmény már hosszú évekkel ezelőtt elkerült az önkormányzattól. A jó kapcsolat
megmaradt. Mi sem példázza ezt jobban, mint az, hogy
gondot fordítottunk a kézművesház melletti kerítés
megújítására. Óvodánk beszámolójából kiderült, hogy
az intézmény megérzi a hullámzó gyermeklétszámot, ám
a mostani tendencia kedvező,
hiszen a gyermekek számának az emelkedéséről beszélhetünk.
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot nagy érdeklődés övezte eddig minden
évben, és úgy gondoljuk, most
sem lesz ez másként. A képviselő-testület ezúttal is a csatlakozás mellett döntött.
Összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Gyönyörű szép a Manókuckó Bölcsőde

2022. augusztus 26-án,
péntek délután egy újabb
nagyszerű mérföldkőnek lehettünk tanúi a település életében. Két csoportban 28
kisgyermek ellátására nyílik
hamarosan lehetőség Mezőfalván a Manókuckó Bölcsődében Az ünnepélyes keretek
között megrendezett átadáson köszöntőt mondott Márok Csaba Mezőfalva polgármestere és Varga Gábor
országgyűlési képviselő, valamint az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője
Dr. Simon László Főispán és
a Dunaújvárosi Járási Hivatal
vezetője Dr. Kovács Péter. A
hivatalos perceket színesítette a Mezőfalvai Tündérkert
Óvoda Pillangó csoportjának
műsora, Virág Bianka verse és
Tarr Petra énekes és hangszeres produkciója. Az új intézményért áldást mondott Nagy
Richárd András református
lelkész. Az épületet megszentelte Kristofory Valter katolikus plébános. Az ünnepséget
követően a jelenlévő vendégek
és érdeklődők megtekintették
Mezőfalva legújabb büszke-

Varga Anna Éva lesz a bölcsőde szakmai vezető, kezében Takács
Dorina leendő bölcsis kislány

ségét, a 310,29 millió forintos
állami és Uniós támogatásból
elkészült kisgyermekgondozó intézményt. (Forrás: DH/
Horváth László
qqq
Az avatási ünnepségen láthatták bölcsődénket. A most
hátralévő munka az az, hogy
beadtuk a használatbavételi
engedélyt. Már van visszajelzésünk, hogy a hatóságoktól
mikor érkeznek ki hozzánk a
hiánypótlásokat követő helyszíni szemlékre. Amikor már
látjuk a folyamatok végét, a
bölcsőde vezetője akkor elkezdi meghirdetni, hogyan
és meddig kéri a felvételre jelentkező gyermekek szüleitől a szándéknyilatkozatokat.
Ekkor még működési engedélyünk nem lesz, de amint lehet beadjuk arra vonatkozóan
is kérelmünket, hogy annak
rendje és módja szerint tudjunk szépen előre haladni.
Nagyon büszke vagyok az
új intézményünkre! A falu
népének megmutattuk. Örülök, hogy nagyon sokan eljöttek az átadóra. A kisgyermekes szülőktől még egy kis
türelmet kérek! 
MCS

Két napon és három helyszínen ünnepeltünk augusztus 20-án

Sokak kedvezőnek tartották, másoknak viszont kevésbé volt szimpatikus, hogy a
Lecsófesztiválunkat pénteki
napra hirdettük meg. Azért
döntöttünk így, mert huszadika szombatra esett, amikor
sokan elutaztak, vagy más településen lévő rendezvényre, nagy koncertre is szerettek volna elmenni. El kellett

dönteni, melyiket válasszuk.
A lecsók elkészültek pénteken, nagy részük el is fogyott,
aztán ahogyan ígérték, este 7
óra 10 perckor leszakadt az
ég, hamar-hamar kellett menekítenünk mindent. Bőrigáztünk, de mosolyogtunk,
aki kilátogatott, jól érezte
magát. Köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot,

kiköltözött a parkba és főzött
egy jó lecsót a baráti társaságban.
A tűzijáték elmaradt, mert
látszott az előrejelzések alapján, hogy nem lesz mód ennek a megtartására, főleg a
szél akadályozta a petárdák
fellövését. Abban maradtunk,
a szüreti bál estéjén, szeptember 17-én 20 órakor tart-

juk meg a tűzijátékot, mert ez
egy olyan közösségi rendezvény, amely megérdemli ezt a
szép lezárást. Augusztus 20án, szombaton a templomban tartottuk meg az ünnepi
kenyérszegést, a sportpályán
pedig ugyanezen a napon augusztálisozhattak a mezőfalviak.
Márok Csaba
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Akinek fontos a
nemzetisége!

Czuppon Péter a mezőfalvi táncosok vezetője kínál egy kupicával az útra

Szüreti mulatságon
vigadott a falu népe

Színes felvonuló forgatag és hangulatos bál tette teljessé a
Mezőfalva idei szüreti rendezvényét múlt szombaton. A hagyományok szerint a Tájháznál, de már délelőtt gyülekeztek a
szüreti felvonulók.
Korábban a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósult meg a program, de most a mezőfalvi
néptáncosok ragadták magukhoz a szervezés karmesteri pálcáját, és invitálták hangos mulatságra a falu lakóit. Az esőtől tartva
ezúttal nem volt táncbemutató a Tájháznál, így hamar kocsira,
lóhátra pattantak a résztvevők. Díszes népviseletei ruhába öltözött leányok, legények foglaltak helyet a kocsikon és bőséges ostorcsattogtatás, valamint víg éneklés közepette indultak neki a
falu utcáinak. A sok megállóval tarkított kanyargás késő délután
fejeződött be a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán. Út közben számtalan helyen kínálták őket jóféle italokkal, finom süteményekkel. Évről, évre egyre nagyobb az érdeklődés a szüreti
menet útvonala iránt, mert sokan szeretnék vendégül látni a tarka forgatagot, és hát nem utolsó sorban a csodálatos táncos bemutatókat, szüreti báli invitálót. (Forrás és fotók: Horváth László)

Tisztelt Mezőfalvi Honfitársaim!
Hazánkba október 1.és november 28. között népszámlálásra kerül sor ahol minden állampolgárnak lehetősége
lesz nyilatkozni nemzetiségi hovatartozásáról.
A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat arra
kér mindemkit, hogy akinek fontos a németséghez való
tartozása, a népszámlálás során vallja azt meg!
A népszámlálás eredményei ugyanis hosszú távon hatással lesznek a települési nemzetiségi önkormányzatok
létrejöttére, és azok támogatására. Meghatározzák iskolánkban - a szülők által egyre gyakrabban kért - nemzetiségi oktatás jövőjét is. Ezért személyesen a szülőket is
biztatom arra, hogy bátran vallják magukat német származásúnak, ha bármilyen alapjuk van erre.
A helyi német nemzetiségi önkormányzat az elmúlt
két évtized alatt sokat tett Mezőfalva kulturális életének
gazdagításáért, a hagyományok felkutatásáért, életben
tartásáért, továbbfejlesztéséért az egyházi örökség megújításáért.
Magyarország németsége évszázadok óta hozzájárul a haza fejlődéséhez szorgalmas munkával.
Anyanyelvi,rokoni,baráti kapcsolataival összekötő kapocs hazánkban és Európában a sok millió németül beszélő között.
Egyenrangú magyar állampolgárként és európaiként
valljuk meg emelt fővel a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
Molnárné Troppert Mária,
a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében

A helyi mozgáskorlátozottak
csoport fogadóórái

Felhívás!

A Mezőfalvi Mozgássérültek csoportjának vezetője,
tájékoztatja a község lakóit, hogy a fogadóóráit megkezdi.

Kéthetente, szerdánként
16:00 – 18:00 óra között
Időpontok:

2022. szeptember 28.
2022. október 12.
2022. október 26
Kissné Kata csoportvezető
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Tündérkert Óvoda
Szülői
értekezletek
Az óvoda kezdéssel egyidőben idén az első két napban lezajlottak óvodánkban a
szülői értekezletek. A tanévvel kapcsolatos információk
és a csoportokban tervezettek
hangzottak el ezeken a napokon.
Szeptember elsején új kis
óvodásaink szüleit fogadták a
kiscsoportos pedagógusok.
A második nap, pedig a
középsős- és nagycsoportos
gyermekek szüleinek nyújtottak információkat az óvónénik.
Mindenkit köszöntünk,
és élményekkel teli, vidám
tanévet kívánunk!
az óvoda kollektívája

A tanítónénik
kísérték át az elsősöket tőlünk az
iskolába
Mezőfalván rendben, a hagyományokat követve indult
az iskolakezdés. Már kora
reggel nagyon izgulhattak a
leendő elsősök, akiket ezúttal is tanító nénik kísértek át
az óvodából. Előtte, ahogy a
helyi szokás tartja, apró ajándékkal kedveskedtek, minden
gyermek szép nyakbavaló kapott. (HL)

Köszönetek
A Pillangó csoport köszöni Váradi Tibold Dalmának a tricikli, Kópis Szabó Bernadettnek a motorok felajánlását. Köszönjük Molnár Gábornak a játékcsúszda javítását,
Ujfalusi Laurának az ugrálólabda ajándékozását. Továbbá minden szülőnek a sok-sok
támogatást, külön Berki Szabinának a mindennapi felajánlást, hogy a gyermekek kön�nyebben beszokjanak az óvodába.
Köszönjük a SIZSO-BAU Kft. embereinek az óvodai zuhanyzó felújítását.
Köszönjük Móricz Csabának, hogy felajánlás gyanánt folyamatosan tölti homokozóinkat homokkal.
Magyarné Lantos Krisztinának köszönjük a 3 kismotort, amit az óvodának felajánlott, valamint a Katica csoportnak készített gumicsizma tárolót is, amit a gyerekek részére készített.
Köszönjük Papp Dánielnek, hogy kifestette a Micimackó csoportot.
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Tanévkezdés a
Tündérkert Óvodában

„Hej, óvoda, óvoda, de fényes az ablaka,de tágas az ajtaja,
de szép tiszta minden terme,zsibong a sok gyerek benne;
olyan, mint egy kacsalábon forgó, ékes palota.”
Ebben a tanévben is elérkezett az a várva-várt nap, mikor
óvodánk újra megtelt élettel, és gyermekzsivajjal. Mindannyian
vártuk már ezt a napot, amit gondos előkészületek előztek meg.
A dolgozók már napokkal korábban előkészítették a termeket,
és az udvart a kicsik fogadására. Minden csoportban szép új dekorációt készítettek az óvó nénik, és a polcok is megteltek játékokkal. Gondolatban már ilyenkor is velünk vannak a gyerekek,
hiszen az ő igényeiknek igyekszünk megfelelni, és kíváncsian
várjuk, hogy hogyan reagálnak az elképzeléseinkre, valamint,
hogy mennyit nőttek és változtak a szünet alatt.
Az első napokban megtartottuk a tanévnyitó értekezletet,
ahol átbeszéltük a kezdéshez szükséges legfontosabb teendőket, és az éves tervünket. Ebben a tanévben újabb 2 fővel bővült
a dolgozók létszáma, így óvodánkban jelenleg minden hely be
van töltve. A Napsugár csoport új dajka nénije Lajkó Anett, a
Micimackó csoport óvó nénije Mogyoródi Luca lett. Szeretettel
üdvözöljük őket, reméljük jól fogják érezni magukat a kollektíva
tagjaiként, és eredményes lesz az együttműködésünk!
Az első napokban megtartottuk a szülői értekezleteket, ahol
átbeszéltük az óvodakezdéssel kapcsolatos legfontosabb teendőket, tudnivalókat. Örömünkre szolgált, hogy a szülők nagyon
magas létszámmal jelentek meg, ami azt tükrözi, hogy fontos
nekik az óvodánkban folyó munka. Ezúton is köszönjük nekik!

Manókuckó Bölcsőde
átadó ünnepsége

Augusztus 26-án megrendezésre került nagyközségünk
Manókuckó Bölcsődéjének
átadó ünnepsége. Ebből az alkalomból a Pillangó csoport
ballagó óvodásai és 1-1 kiscsoportos és középsőcsoportos gyermek is a műsor része-

sévé vált. Versekkel, dalokkal
köszöntötték az új intézmény
ünnepélyes megnyitójára érkezetteket. Felkészítésükben
Danczi Gáborné, Bartáné
Kolmankó Andrea, Sümegi
Györgyné segítette a gyermekeket. Köszönjük műsorukat!

Nagyközségi Nyugdíjas Klub hírei
Mint minden évben, idén
is összejött a Nagyközségi
Nyugdíjas Klub egy szombat
délutáni grillpartira. A grillsütők és tárcsák nagy hévvel dolgoztak, készült a finom
husi, kolbász, ami serény férfitagjainknak köszönhetően, finomra sikerült. A tagok salátákat, feltéteket és süteményt
hoztak, így senki nem maradt
éhes! Jó beszélgetés, majd nótázás után, megint egy szép,
emlékezetes nappal lettünk
gazdagabbak. Nem volt sokáig
eseménytelen a klubtagok élete, következett a Vigasságok,
ahol a főzés és bolondozás ez-

úttal sem maradt el. A fellépő
sztárok, előadók is tettek ehhez a jókedvhez, hiszen növelték a nap nívóját!
Július 14-én a kulcsi község Vidám emberek csapatától meghívást kaptunk. A
Hajóállomáson töltöttünk egy
nagyon kellemes napot. Jól sikerült a szereplésünk, énekelt
a tagság néhány tagja és a jelenlévők is énekeltek velünk.
Legközelebb augusztusban
jött össze a tagság egy táncos, név- és születésnapi mulatságra! Kívánunk mindenkinek szép őszt! Vigyázzunk
magunkra!  Spitz Tiborné

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:.................................... 510-360
Általános Iskola:............................................. 506-930
Tündérkert Óvoda:......................................... 506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:...... 506-900
Kiss Kálmán Művelődési Ház:........................ 506-832
Könyvtár:....................................................... 506-985
Rendőrségi ügyelet:........................................ 510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):........ 06/20- 277-3075
Polgárőrség:........................................06/30-621-0712
Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop 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
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Nyári tábori élményeink

Ha nyár, akkor szünet. Ha
szünet, akkor pedig irány a
Balaton!
2022 júliusában rekordszámú, 60 fős gyerekcsoporttal táboroztunk az Erzsébet-program
keretében
Fonyódligeten.
A hagyományos tábori jelleget őrző jurták, a modern
játszóterek, az újonnan kialakított vízi kalandpark remek kikapcsolódást nyújtott
a különböző korosztályú (2. 8. osztályos) diákseregnek. A
fergeteges hangulatú TESOdiszkók, a moldvai táncokat
tanító táncház felpörgettek,
a vicces fizikai és informatikai előadások új ismeretekkel gazdagítottak, a sportversenyek levezették a felesleges
energiákat.
A Hősök napján remek
bemutatót láthattunk a hétköznapi hősöktől: rendőrökről, tűzoltóktól, mentősöktől.
Utána pedig szuper hab-parti várta a melegben elcsigázott
csapatot.

konyhai dolgozókon át mindenki szívét-lelkét beletette, beleteszi, hogy a gyerekek
minden kívánsága teljesüljön.

Kipróbáltuk a sárkányhajózást, sétahajóval utaztunk és
élveztük a tábor és a Balaton
minden csodáját.
Köszönet illeti a tábor teljes
csapatát, hiszen a vezetőktől a

Köszönet a gyerekeknek,
hogy nagy lelkesedéssel vettek részt minden programban.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hiszen a versenyeken
és a Ki-mit-tud vetélkedőn

egyaránt sikeresen szerepeltek, mindenkinek bemutatva,
mire képesek a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola
diákjai!
Köszönöm a kísérő kollégáknak, hogy részvételükkel,
segítségükkel lehetővé teszik
számomra, hogy újra és újra
nekiindulhassunk: Orsi néni,
Szimi néni, Enikő néni és a

„vendégtanárként”
velünk
tartó (a gyerekek szerint álcázott TESO) Ildikó néni
és Gábor bácsi szuper segítő
volt!
Remélem, jövő nyáron újra
összejön a „nagy” csapat. Addig is sok sikert mindenkinek
az idei tanévben!
Ványi Gáborné
(Marcsi néni)
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓINKAT

A szeptember elsején elkezdődött 2022-23- as tanév 1.a osztály tanulói az általános iskolánkban.
Tanítók: Szabóné Kovács Erika és Kolozsi Krisztina. Pedagógiai asszisztens: Baratiné Hevesi Irén

Pupp Viktória U15 Európa-bajnok!

2022. július 16-án kezdetét vette az U15-ös korosztály
(korábban serdülő) Európabajnoksága Horvátországban,
Zágrábban. A földrész 31 országából több száz nevezés
érkezett. Magyarországot a
lányok 62 kg-os súlycsoportjában a mezőfalvi Pupp Viktória képviselte. Viktóriának
nem ez volt az első nemzetközi megmérettetése, hiszen már
a tavalyi évben is kiérdemelte,
hogy magára öltse a címeres
mezt. 2021-ben Bulgáriából
ötödik helyezettként térhetett
haza. Azóta a fejlődése érdekében iskolát váltott, és Budapesten, a Magyar Birkózók
Szövetségének Kozma István
Akadémiáján pallérozódik.
Zágrábi első mérkőzésén
egy görög versenyzővel kellett
megküzdenie. Viktórián már

a mérkőzésre vonuláskor látszott a magabiztosság, határozottság, és az önbizalom. A
mérkőzés elején kezébe vette
a kezdeményezést, majd 8:0ás vezetésnél sikerült kétvállra
fektetni ellenfelét. A sorsolás
szeszélye folytán a második
fordulóban ismét görög ellenféllel került vele szembe a továbbjutásért. A mérkőzés forgatókönyve hasonlóan alakult,

2-0-ás vezetés után tusgyőzelem. Az elődöntő nagyon keménynek ígérkezett, hiszen
a lengyel lány igen ponterős
birkózással verte olasz, majd
francia ellenfelét. Viktória népes szurkoló csapat buzdítása
kíséretében lépett szőnyegre
a délutáni programban. Továbbra is koncentrált, taktikus
birkózással felőrölte ellenfelének lendületét, majd egy lát-

ványos akció után 4-0 vezetést
követően újabb tus győzelmet
aratott.
Vasárnapi döntőben a románt, moldávot, törököt verő
ukrán versenyző következett. A program kicsit elhúzódott, hiszen a fiúk mérkőzései is elkezdődtek. Egészen
este 9 óráig kellett várni a Vikinek, hogy szőnyegre léphessen. A mérkőzés jól kezdődött, hiszen versenyzőnk
magához ragadta az irányítást. Az első menetben egy
gyönyörű 4 pont érő dobással megszerezte a vezetést. A
második menetben ukrán ellenfele mindent megpróbált,
de Viki kiválóan védekezett,
sőt többször ellentámadásba
is lendült. Az eredmény nem
változott, Pupp Viktória Európa-bajnoki címet szerzett.
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Veretlen őszi nyitány a Megyei II. osztályban
Új névvel, új edzővel és
megújult csapattal indult a
KK Grain Kft.-Mezőfalva felnőtt együttese a 20222023-as bajnoki idényben. Az
első négy fordulót tekintve
csak a Nagykarácsony elleni
mérkőzésen veszített pontot
a csapat, így három győzelem
és egy döntetlen a lapzártáig mutatott mérleg. Részletesen az alábbi mérkőzéseket
láthatták a szurkolók. Adony
– Mezőfalva 0:3, Mezőfalva – Baracs 2:0, Beloiannisz
– Mezőfalva 0:1, Mezőfalva
– Nagykarácsony 3:3. Ös�szességében 10 pontot gyűjtött Villám Balázs legénysége
a négy forduló alatt, amivel a
12 pontos listavezető Kisláng
mögött a cikk írásakor a második. Nehéz lenne még a bajnokság elején jóslatokba bocsátkozni, de az már az eddigi
meccseken is leszűrhető volt,
hogy az új edzővel jó irányba és sokat változott a csapat
hangulata, harcos, támadós játékfelfogása. Szintén jelentős
a fejlődés, amikor gólreményes helyzetekben kell meghozni a megfelelő döntést,
lepasszoljuk, vagy rárúgjuk.

Tehát van bőven újdonság a
mezőfalvi felnőtt futball tájékán, de van még javítani
való is. Például a sokat emlegetett helyzetkihasználás terén, mert hiába a sok munka,
ha az nem végződik találattal.
Ahogy a negyedik fordulóban
is történt a Nagykarácsony elleni mérkőzésen. Ezért is választottuk havi beszámolónkba ezt a meccset.
A mérkőzés alatt többször vezetett a hazai csapat,
de a vendégek nagy hajrával
egyenlíteni tudtak. Mezőfalvának ezúttal is sok helyzete

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik édesapám,
fiam, testvérem,

adódott, azonban ezek nagy
része kimaradt. Nagykarácsony ilyen szempontból jobb
aránnyal rendelkezett, aminek
köszönhető az egy pont.
A 14. percben Sági volt
eredményes egy szögletből
lőtt labdával. A 18. percben
a kapust is kicselezve ismét
Sági került jó helyzetbe, de
önzetlenül átpasszolt Baloghnak, így már két góllal vezetett Mezőfalva. A 28. percben Gábris közelről szépített,
majd a 37. percben Kovács
egyenlítette az esélyeket. 2:2.
Szünetet követően a 66. per-

cig várhattunk az újabb találatra, mikor a hazai Sági
bedobást követően a jobb oldalról, hatalmas gólt lőtt. 3:2.
Mezőfalva azonban nem tudta megőrizni az előnyét és Kovács a 79. percben baloldali támadásból újra kiegyenlítette a
mérkőzést. Ezzel be is biztosította csapatának az egy pontot. A lefújást követően így értékelt Villám Balázs edző:
– Nagykarácsonyi ellenfelünk százszázalékosan kihasználta a helyzeteket, amit
eléjük kínáltunk tálcán. Figyelmetlenségünk, pontatlanságunk és dekoncentráltságunk hozhatott sikert a
vendégeinknek. Mezőnyben
sokkal többet tartottuk a labdát és kreatívabbak is voltunk,
de a korábbi hibák sajnos
most is előjöttek.
A következő négy fordulóban az éllovas Kisláng, a Seregélyes, Polgárdi és a szomszéd
vár csapata a Nagyvenyim ellen kell majd a legjobb eredményt elérni.
Horváth László
(További sporthírekért keresse
a mezohir.info internetes
portált.)

„Szeretetben, szenvedésben
Szíved holtra fáradt
Síri béke adj örök nyugodalmat
Drága jó fiunknak.”

Köszönetnyilvánítás

ifj. Simon István

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, rokonoknak ,
barátoknak , ismerősöknek , akik

Vizi Ferenc

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
el, fájdalmunkban osztoztak.

Drága fiunk, temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Megköszönjük Feth János temetési vállalkozónak a temetés lebonyolítását

Külön köszönet Turcsány János temetkezési vállalkozónak szívélyes segítségnyújtásért

Gyászoló család

Édesanyja, Édesapja, testvére és családja
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Horváth Béla: „Hol már sírjaik
sem domborulnak...”

A 8. honvédzászlóalj története
az 1848-49-es magyar szabadságharcban
A Württemberg-huszárok
története szerzőjétől ismét
egy könyv a hazaszeretetről,
amelyet ismét dr. Hermann
Róbert lektorált. 2017 tavaszán arra kért meg szülőfalum, Baracs polgármestere,
hogy beszélnék-e március 15én a falu szülöttéről, Korniss
Károly huszár főhadnagyról.
Örömmel mondtam igent.
A felkészülés során azonban
nem találtam ilyen nevű huszártisztet, csak egy 8. honvédzászlóaljbéli főhadnagyot.
Megismerkedtem ma élő leszármazottjával, Zsilinszky
Lászlóné Csillával is, akik leköltöztek a régi családi kastély
maradékába Baracs- Templomosra. Így hát a honvéd főhadnagyról beszéltem síremlékénél az ünnepségen. Ezt
követően pedig Hermann
Róbert barátomhoz fordultam, hogy megírnám a 8. honvédzászlóalj történetét. Ezt ő
szívesen vette, szekrényéből
előhúzott egy borítékot, benne a legfontosabb levéltári jelzetekkel és forrásokkal. Öt év
alatt sikerült megkutatnom a
levéltárakat, elolvasnom a bőséges visszaemlékezéseket, a
szakmunkákat, és persze beírnom mindezeket saját kezűleg
a laptopomba.
Az 1848-49-es szabadságharcunkban a honvéd gyalogság volt a legszámosabb. 1848
tavaszán a legöntudatosabb
ifjúság: értelmiségiek, mesterlegények és paraszt „sühederek” jelentkeztek elsőként „az
ides haza védelmére”, a Délvidéken kirobbant polgárháború megfékezésére. Batthyány

A
könyvbemutató
időpontja:
2022. október 6.
18 óra
Helye:
a mezőfalvi
könyvtár
A szerzővel
Németh Béla ny.
r. alezredes
beszélget
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lajos, gróf miniszterelnök
kezdeményezésére, és hathatós támogatásával az első tíz
önkéntes honvédzászlóaljból
a 8., Pécsen szerveződött, Tolna, Baranya, Somogy és BácsKiskun megyék lelkes ifjaiból.
Két és fél hónapig tartott a
felkészítésük. Augusztus 15én 814-en indultak meg gyalogmarsban Verbászra, ahol
már javában tombolt a kegyetlen polgárháború.
Itt Bácskában, Ókéren
– azaz mellékhadszíntéren
– áldatlan tábori körülmények között élték honvédeink mindennapjaikat, hóna-

pokon át előőrsi szolgálatban.
A tűzkeresztségen 3 századuk november végén a szőregi ütközetben, majd az egész
zászlóalj 1849. február 9-én
Szeged alatt esett át. Perczel
Mór, majd Guyon Richárd
parancsnokságai alatt Bácska
és a Bánság újbóli visszafoglalásért küzdöttek oroszlánszívvel. Az 1849. június 7-i
kátyi ütközetben Perczelék
odadobták fölösleges áldozatul vagy 500 8. zászlóaljbéli honvéd és 200 sorgyalogos
életét a cs. kir. vérteslovasság
patkói alá. Aztán az újoncokból feltöltött 8. honvéd-

zászlóalj a kishegyesi ütközetben tanúsított vitézségével
kiérdemelte Guyon tábornoktól a III. Osztályú Katonai érdemrendet. A végjátékban, a Haynau vezette cs. kir.
fősereg elől folytonosan vis�szavonuló Dembinski vezette
magyar főseregben már nem
sokat tehettek. Ennek ellenére a csatádi ütközetben megmutatták önkénteseink a vérteseknek, hogy tanultak a
kátyi példából, visszaverték
rohamaikat, és tovább masíroztak a végső szétszóratás helyszínéig. A temesvári
vesztett csatában a gyalogság
harcára nemigen került sor, a
rosszul vezetett és felbomlott
magyar sereg futott amerre út
nyílt, keletre a hegyek közé.
A magyar szabadságharcot az
osztrák-orosz túlerő leverte,
a Görgei Artúr vezette honvédsereg a szőlősi síkon letette fegyverét az oroszok előtt.
A 8. honvédzászlóalj önkéntesei közül azon kevesek, akik
végig harcoltak, szűk 8 hónap alatt 27 ütközetben és
1 csatában voltak jelen. Voltak szerencsések, akik hosszú
bújdoklás után élve maradtak,
hazaértek, míg mások életüket veszítették, vagy fogságba estek és besorozták őket a
császár seregébe.
Minden szörnyűsége ellenére mégis azt írta az 184849-es szabadságharcról egyik
főhadnagyuk visszaemlékezésében: „Ez idők voltak életünk legszebb napjai. Feláldoztuk mindenünket a
hazának, honfiúi fogadalmunk hű teljesítésével oltárt
emeltünk a hazaszeretetnek!”
Ez az önfeláldozó hazaszeretet mára egyre inkább hiánycikk kis hazánkban.

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. szeptember 19-én, 1800 példányban.
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AGRO-KERT CENTRUM

MEGNYITOTTUNK!

Szeretettel meghívjuk a nyugdíjasokat, és

- Gépértékesítés
- Alkatrész
- Kerti szerszámok
- Autóápolás, autó kozmetikai termékek
- Növényvédő szerek, műtrágyák
- Horgász cikk, etető anyag
- Kenőanyagok, ipari zsírok
- Öntözés technika
– Borászati eszközök

2022. október 3-án, 16 órai kezdettel a

Cím:
2422 Mezőfalva
Kisfaludy Károly u. 176/3 hrsz
mezőfalvi körforgónál

Nyitva tartás:
H-P: 8-17
Sz: 8-12
Elérhetőség:
Mobil: 06 20-267-6780
06 70-615-4712
E-mail:
agroplan2008kft@gmail.com

minden érdeklődőt,
Kiss Kálmán Művelődési Házban
az Idősek Világnapja
alkalmából tartandó ünnepi műsorra.
Köszöntőt mond Márok Csaba polgármester.
A falu legidősebb lakóinak köszöntése,
Tündérkert Óvoda óvodásainak műsora,
Általános iskola 4. osztályosainak műsora

Fellépnek:
Nyertes Zsuzsa
Tunyogi Bernadett
Bodrogi Attila
Gyurity István

Gépkezelő
munkatársakat keresünk
MEGBECSÜLJÜK MUNKÁDAT:
• Elérhető kezdő havibér bruttó 378 ezer forint
(3 műszakos műszakrend esetén, átlagosan, túlóra nélkül,
alapbér 302.400 Ft + emelt túlóra pótlék).
• 13. havi bér + akár bruttó 900.000 forint értékű éves
juttatási csomag.
A FELADATRÓL:
• Alumínium termékek gyártása, megmunkálása,
csomagolása.
• Ellenőrző mérések elvégzése
és dokumentálása.
• Három vagy folyamatos műszak.
ELŐNYT JELENT:
• Gyártási környezetben szerzett tapasztalat
(megmunkálás, anyagmozgatás, minőségellenőrzés).
• Nehéz- vagy könnyűgépkezelői végzettség.

+36 30 445 1108
GyereaHydrohoz.hu

