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József
nádor-hét
Kedves Mezőfalviak!
Településünk névadója előtt
idén is rendezvénysorozattal
tisztelgünk, a hagyományok
szerint. Igyekeztünk színvonalas és érdekes programot
összeállítani.
Jöjjenek el minél többen!
Szeretettel várunk minden
mezőfalvit a rendezvényeken!
(Részletes program az újság
12. oldalán található.)
Márok Csaba
polgármester

Történelmi eseményeket
felidéző előadással, alpolgármesteri ünnepi beszéddel és a
néptáncosok erre az alkalomra
színpadra állított koreográfiájával emlékeztek a mezőfalviak
1848-ra. Március 14-én, délután a Kiss Kálmán Művelődési Házban együtt ünnepelt
idős, középkorú és fiatal.
A hagyományok mellett
minden ünnepünk tartogat valami újat. Túl azon, hogy méltón emlékezünk őseink nagyszerű tetteire, a mai kornak is
mindig van mondanivalója. A
magyar nemzet szabadságünnepén, ha csak néhány pillanatra is de összeforrt múlt,
jelen és jövő.
Ünnepségünkön az iskola
hetedik évfolyamos diákjainak
hagyományos, történelmi eseményeket felidéző előadását
követően Cseke Ottó alpolgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte: "Ezt a napot
mi magyarok tettük ünneppé.
Nem örököltük, nem kaptuk,
hanem teremtettük. Teljesen és
tökéletesen a miénk. Akkor is

A hetedikesek idézték fel a történelmi eseményeket
a miénk volt, amikor el akarták
tőlünk venni. Nem adtuk, mert
a mi ünnepünk az a mi szabadságunk. Amíg lesz magyar,
addig lesz március 15-e. Amíg
lesz március 15-e, addig lesz
magyar szabadság."
Az ünnepi beszédet követően a néptáncosok ősbemutatóját láthatták a megjelentek.
Előadásukban az erdélyiek
oroszok elleni hősies küzdelmét elevenítették fel. Szárszó

Az önkormányzat nevében Márok Csaba polgármester helyezett
el koszorút a Petőfi emléktáblánál

Bence és Szárszó Lajos által
színpadra állított koreográfiában egy olyan történelmi
eseményt idéztek fel, melyről
csak nagyon keveset, vagy
egyáltalán nem beszélnek a
történelemkönyvek. Az 1848as szabadságharc utolsó napjaiban a Háromszéki és a Csikimedencét összekötő átjáróban,
Nyerges-tetőn hősi küzdelmet
vívó székely embereknek szólt
a tánc. A nagyszámú orosz
sereg nem bírt a székelyekkel.
Tuzson János őrnagy és honvédei többször is visszaverték a
túlerőben lévő ellenséget.
Az ünneplők a műsor után
sétával vonultak át az iskola
pengefalán elhelyezett Petőfi
Sándor emléktáblához, ahol
Mezőfalva intézményei és civil szervezeteinek képviselői
koszorút helyetek el. A megemlékezés utolsó ünnepélyes
mozzanatában a 48-as szabadságharc nótáit énekelték
el közösen a részvevők.
Horváth László
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Óvodai
beíratás

A Mezőfalvai Tündérkert
Óvoda 2014/2015-ös tanévre vonatkozó beiratkozás
rendjéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014.
március 26-i testületi ülésen
dönt, amelyről hirdetményt
tesz közzé a www.mezofalva.
hu önkormányzati honlapon
és a helyben szokásos módon.
A beiratkozás várható
időpontja:
2014. április 24-25.,
pótbeíratás:
2014. május 05.
Bővebb információ az említett közzétételi helyeken, valamint az óvoda hirdetőtábláján
lesz olvasható a képviselő-testületi döntést követően.
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal

Felhívás!

Kedves volt táncosok !
Az évek során megcsappant a jelmezkészletünk.Szinte
minden garnitúra ruhánk hiányos .
Kérek mindenkit akinek
bármilyen táncos, néptáncos,
Sváb táncos és egyéb viselet
cipő, csizma , kalap van a birtokában amit otthon őrizget,
hozza be a Könyvtárba és adja
le ( március végéig)
Ez mind érték nekünk és
szeretnénk viselni a szereplések alkalmával.
Előre is köszönjük!
Feke Judit
Csonka Emese
Molnárné Troppert Mária
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Hirdetmény
az általános iskolai
beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-án (hétfőn),
2014. április 29-én (kedden),
2014. április 30-án (szerdán)
8 órától 18 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a korábbiakban: Nkt.) 45.§ (1)
bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles
beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1)
bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges
fejlesttséget az óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. §(6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles
korú tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a
kötelező felvételt biztosító iskolák és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények körzeteit
a Fejér Megyei Kormányhivatal jelen hirdetménnyel együtt a honlapján nyilvánosságra hozta).
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint).
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37.§(2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az
eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankereületi
igazgatójához, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához
kell benyújtani. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül
köteles elbírálni.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti körzetmeghatározás nem
érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
Azonban amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a
fellebbezést követően is), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon
belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget
gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek!
Üdvözlettel:
Dr. Galambos Dénes
kormánymegbízott
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Mezőfalván 100 százalékban elkészült a csatornázás

Kezdődhet az üzemeltetés
Komoly mérföldkövéhez
érkezett a csatornaberuházás.
Eljutottunk odáig, hogy kipróbálhatjuk, mit építettünk:
elkezdődik az üzemeltetés.
Ennek ünnepélyes keretek
közötti bejelentése március
19-én volt Mezőfalván. A
négy település – Kisapostag,
Baracs, Nagyvenyim és Mezőfalva – képviselőtestületei,
vkt-elnökei, kivitelezői, szakértői vesznek részt a szakhatóságokkal együtt.
Örömmel mondhatom el,
hogy Mezőfalva 100 százalékos mértékben üzemeltetésileg
elkészült. A kezdés menete a
következő lesz.

– Az önkormányzat értesíti
a lakókat az üzemeltetés megkezdéséről.
– Az értesítés birtokában
be kell jönnie a lakónak a
polgármesteri hivatalba, ahol
Nagy Istvánnénál, a vkt gazdasági vezetőjénél átvehető
az a névre szóló nyomtatvány,
amelyet az üzemeltető adott
ki a rákötéshez mindenkinek,
a vkt pecsétjével együtt.
Figyelem! A rákötéshez
szükséges nyomtatványt csak
annak adja ki Nagy Istvánné, ha a vkt felé teljesítette az
időarányos fizetési kötelezettségét (vagyis nincs tartozása).
A gazdasági vezetőnél tájé-

kozódhatnak a befizetésekről,
illetve helyben, a polgármesteri
hivatalban azonnal be lehet fizetni, ha valakinek elmaradása
van.
– Ezt követően kötheti rá
az ingatlanát a csatornarendszerre. Az összekötés kiépítése
után (de még a munkagödör
betemetése előtt!) értesíteni
kell az üzemeltetőt, aki megszemlézi és átveszi a nyílt árkos
csatornabekötést.
– Végül a lakó betemetheti az összekötő árkot, és attól
kezdve nem lesz más dolga, mint élvezni a vezetékes
szennyvízelvezetési rendszer
előnyeit.

Energetikai
fejlesztés
Mezőfalván
Elkezdődött a napelemes
pályázatunk
megvalósítása
Mezőfalván, amelynek eredményeként kis naperőművet
építünk a Kiss Kálmán Művelődési Ház udvarán.
A naperőmű az Egészségház, a művelődési ház, a polgármesteri hivatal, az óvoda
és az óvodakonyha áramellátását fogja biztosítani. A most
megépítendő kis naperőmű
ekkora teljesítményre képes.
Természetesen a későbbiekben
a többi intézmény hasonló ellátását is célul fogjuk kitűzni.
Az energetikai fejlesztés
38 millió forintos beruházás,
amelyből 33 millió forint volt
a pályázaton elnyert támogatás, valamint 5 millió forint
az önrész, amit – örömmel
mondhatom – szintén sikerült
az önkormányzatnak elnyernie
pályázaton.
A munkaterület átadása
után a munka azonnal indul,
és a hatósági eljárások lefolytatásának időfüggvényén múlik, hogy mikor fejeződik be,
és kezdődhet a villamos áram
termelés Mezőfalván.

Várjuk
a nyesedéket!
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy változatlanul él a lehetőség: az önkormányzat továbbra
is tudja fogadni a fás szárú növények nyesedékét, amit felaprít és hasznosít.
Hangsúlyozom: csak fás szárú növényeket tudunk elfogadni.
Sem a pampafűvet, sem a zöld
füvet nem lehet elégetni a kazánban. Aprítékként csak a faágak nyesedéke felhasználható.
Szeretném kérni a következőt is! Mindenki óvakodjon
attól, hogy szemetet hordjon
a művelődési ház udvarára.
Közös érdekünk, hogy rendezett, normális körülményeket
teremtsünk lakóhelyünkön. Az
udvarba lerakott ágakat, gal�lyakat folyamatosan zúzzuk és
aprítjuk, így készülünk a téli
fűtési szezonra.

Tárgyaltuk

Fergeteges nőnap!

Megint bebizonyosodott,
hogy kicsi a terem! A nőnapi
rendezvény vendége Kaczor
Ferenc volt, és teljesen megtelt a Kiss Kálmán Művelődési
Ház nagyterme a rendezvény
alatt.
A férfiak kiszorultak onnan
– jómagam az ablakból figyeltem a művész úr fellépését.

Örülök annak, hogy sikerült olyan programot szervezni, ami ilyen óriási érdeklődésre tart számot. Akik eljöttek a
rendezvényre, nagyon jól érezték magukat. Egy férfitársam,
aki elkísérte a feleségét az esti
műsorra, azt jegyezte meg:
„Kellett ez már Mezőfalvának,
polgármester úr!”

Tűzgyújtás
Megszigorodtak a tűzgyújtás szabályai. Kérem, mindazokat, akik a tavaszi munkálatok
közepette, vagy utána a kert
végében tüzelik el hulladékot,
hogy a tűzgyújtás előtt tájéko-

zódjanak, valamint járjanak el
nagyon körültekintően.
Nehogy a tűzoltók kivonulása miatt esetleg bírságot kelljen fizetniük, vagy megtéríteni
a kivonulás költségeit.

A képviselőtestület február
26-án tartotta soros ülését. A
sportról hallhattunk beszámolót. Jelen volt Simon Lajos, a
Mezősport Kft. ügyvezetői
igazgatója, aki elmondta, hogy
a MEDOSZ SE-vel jó a kapcsolatuk, fenntartják a helyi
labdarúgópályát, a társasági
adó támogatásnak köszönhetően az öltözőt is sikerült
belülről rendbe tenni, kezd
egészen szép képet mutatni. Jó
eredmény, hogy a megyei első
osztályban játszik a csapat, és
örvendetes, hogy egyre több
fiatal, utánpótlás korú gyerek
látogat ki a pályára.
Döntöttünk a civil szervezetek támogatását szolgáló
pályázat kiírásáról. Megválasztottuk a szavazatszámló
bizottságok tagjait is.
A képviselőtestület állásfoglalása alapján megpróbálunk elindulni a II. világháborús emlékmű felújítását szolgáló pályázaton. Az árajánlatokat
próbáljuk beszerezni.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Virágok az iskolában

2014. február 16-i beadási
határidővel hirdetett a Dunaújvárosi Tankerület Művészetoktatás Munkaközössége
rajzpályázatot és ennek a kezdeményezésnek az iskolánk
adott otthont.
Közel 300 alkotás érkezett
be a felhívásra összesen 11 intézményből:
- az adonyi Szent István
Általános Iskolából,
- a nagyvenyimi Kossuth
Lajos Általános Iskolából,
- a rácalmási Jankovich
Miklós Általános Iskolából,
- a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskolából,
- a mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola hantosi tagintézményéből,
- a dunaújvárosi Dózsa
György Általános Iskolából
és annak Szilágyi Erzsébet
Tagintézményéből,
- a dunaújvárosi Móricz
Zsigmond Általános Iskolából, valamint Gárdonyi Géza
Tagintézményéből,
- a dunaújvárosi Vasvári Pál
Általános Iskolából
- és nem utolsó sorban a
mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolából.
A gyönyörű, ötletes és színes alkotásokból több mint
100 volt látható azon a kiállításon, melynek hivatalos
megnyitójára 2014. március
5-én került sor.
Eredmények:
I. kategória:
1. Werner Katalin (2. oszt.)
- Móricz Zsigmond Ált. Isk.
2. Rózsa Patrik és Hoffmann Vajk (2. oszt.) - Vasvári
Pál Ált.Isk.
3. Szabó Lara (1. oszt.) Móricz Zsigmond Ált.Isk.

II. kategória:
1. Budai Fanni (4. oszt.) Szent István Ált.Isk. és AMI
(Adony)
2. Kántor Fanni (6. oszt.) Vasvári Pál Ált.Isk.
3. Nagy János (6. oszt.) Jankovich Miklós Ált.Isk. és
AMI (Rácalmás)
III. kategória:
Különdíj: Csókás Marcella
(8. oszt.) - Dózsa György Ált.
Isk.
Különdíj: Kiss András Máté
(7. oszt.) - Kossuth Lajos Ált.
Isk. (Nagyvenim)
Különdíj:
Horváth Lili (4. oszt.) Dózsa György Ált. Isk. (Dunaújváros)
A mezőfalvi gyerekek alkotásait külön, házi verseny keretin belül értékeltük, melynek
eredménye:
Alsós kategória:
1. Kovács Szimonetta (4. b)
2. Molnár Nikolett (2. b) és
Nagy Eszter (2. b)
3. Kovács Mária Inez (4. a)
Felsős kategória:
1. Németh László (6. b)
2. Koppányi Noémi (6. a) és
Vámosi Noémi (6. a)
3. Németh Zita (6. b)
Minden kiállító ajándékba
emléklapot kapott.
Rendhagyó volt a kiállítás
megnyitó és az eredményhirdetés, hiszen meghívást kaptak a jelenlevő gyerekek egy
közös alkotásra. Barátságos,
jó hangulatban elkészítettük
az iskolánk auláját dekoráló virágtengerünket, amely
mindig emlékeztetni fog
bennünket ezekre az örömteli
pillanatokra.
Barta Mónika
rajztanár

Az iskola Szülői Munkaközössége nevében ezúton is
szeretném kifejezni köszönetemet mindenkinek,aki bármilyen
formában hozzájárult Valentin-napi bálunk sikeréhez !
Baratiné H. Irén SZM elnök

HÍREI

Mezőfalvi tanuló
hozta el az I. díjat

A „Szép Magyar Beszéd” elnevezésű szépkiejtési verseny iskolai fordulójának győztesei jutottak tovább a területi
versenyre, melyet a dunaújvárosi Arany János Iskolában
rendeztek.
Az 5-6. osztályosok megmérettetésén nem talált legyőzőre Gárdonyi Réka 5.a osztályos tanulónk, így ő hozta
el az I. díjat.
Gratulálunk a szép teljesítményhez neki, és felkészítő
tanárának, Nagy Margitnak is.

Angol országismereti verseny
2014. február 25-én ismét
megrendeztük hagyományos
területi angol országismereti
versenyünket a 6-7-8. osztályos tanulók számára. Idei
témánk Nagy-Britannia természeti szépségei, ezen belül
az angol Tóvidék és a Skót
Felföld volt.
A verseny népszerű volt a gyerekek körében, hiszen 12 csapat
jelentkezett. A három mezőfalvi csapaton kívül kettő érkezett
Besnyőről, kettő Nagyvenyimről, kettő Dunaújvárosból, egy
Seregélyesről, egy Kulcsról és
egy Adonyból. A tanulók alapos
felkészültségét mutatja, hogy nagyon szoros volt a verseny.
A díjazottak az alábbi csapatok lettek:

I. Ágoston Réka, Sándor
Kinga, Szűcs Ferenc – Mezőfalva
II. Losonczi Dániel, Zsilovics Adrián, Szalai Benedek –
Seregélyes
III. Benyovszki Dorina,
Farkas Alíz, Hambalgó Csaba
– Besnyő
Gratulálunk a felkészítő
tanároknak és a gyerekeknek!
Köszönjük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítványnak, a Dunaújvárosi Tankerületnek és iskolánk szülői
munkaközösségének anyagi
támogatását, valamint a segítő
tanárok és diákok közreműködését!
Sörös Anikó, Sótiné Papp
Elvira és Horváth Ildikó

Február 25-én a diktatúra áldozataira emlékeztek az iskola 8.
osztályos diákjai Nagy Margit és Molnárné Troppert Mária tanárnők vezetésével
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Tehetség napja –
Mezőfalva
szervezi a térségi
rendezvényt
Bartók Béla születésnapja,
március 25-e az európai tehetség napja, melyet az idei évben új kezdeményezésre, egy
hónapon keresztül (március
25. és április 25. között) ünnepelünk. Iskolánk sikeresen
pályázott a Tehetséghidak A tehetség hónapja - "kreatív
akciók" elnevezésű tehetséggondozó pályázaton, így több
rendezvény szervezője, koordinátora lesz az elkövetkezendő időszakban. Részleteket a
honlapon találnak majd!
A legnagyobb esemény a
tehetség hónapjában a Street
Art elnevezésű akció, mely
során a térség tehetséges rajzosai, zenészei, táncosai mutatkoznak be egy utcai megmozduláson.
2014. április 9-én 15 és
17 óra között egy közös aszfaltrajz készül a tankerület
iskoláinak képviselőivel, miközben sorban mutatják be
zenés-táncos produkcióikat
az általános, középiskolai és
alapítványi iskolák legtehetségesebb tanulói.
Kérjük a mezőfalvi szülőket, barátokat, hozzátartozókat, hogy ha idejük engedi,
akkor vegyenek részt a nagyszabású rendezvényen, nézzék
meg újszerű környezetben is
az iskola tanulóit!

Betűzgető verseny

Iskolánk hagyományaihoz
híven, ebben a tanévben is
megrendezte Az anyanyelvek
napjához kapcsolódóan Betűzgető anyanyelvi versenyét 2-34. osztályos tanulók számára.
Anyanyelvnek azt a nyelvet
vagy nyelveket nevezzük, amelyet az ember gyermekkorában
a szüleitől vagy a környezetétől
megtanul, és azt a mindennapi élete során természetes
módon, külön fordítás nélkül
képes használni, illetve gondolatait ezen a nyelven képes a
legkönnyebben kifejezni.
Népszerű versenyünkre
13 iskola 64 tanulója jött el.
Korosztályok szerint az alábbi
eredmények születtek:
2. évfolyam:
I. Pintér Botond - Pusztaszabolcs
II. Gál Vivien - Iváncsa
III. Mák Luca - Rácalmás

3. évfolyam:
I. Kovács Bernadett - Sárosd
II. Szemenyei Péter - Dunaújváros, Móricz Ált. Isk.
III. Okos Fanni - Pusztaszabolcs
4. évfolyam:
I. Sinka Csenge - Pusztaszabolcs
II. Bellovits Natália - Dunaújváros, Dózsa Ált. Isk.
III. Derecskei Dóra - Pusztaszabolcs
Gratulálunk a felkészítő
tanítóknak és a gyerekeknek!
Köszönjük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítványnak és iskolánk szülői munkaközösségének anyagi támogatását, iskolánk vezetésének
és alsós munkaközösségünk
tagjainak segítségét!
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika

Gazdagító programpárok I.
Iskolánk igyekszik minden
lehetőséget kihasználni a tehetséggondozó pályázatok terén. Az
idei tanévben is több nyertes pályázatunkról számolhatunk be. A
Gazdagító programpárok elnevezésű pályázat lényege, hogy az
iskola tevékenységet különböző
kulturális programokkal egészíthetjük ki. Énekkarunk - Balogh
Tímea vezetésével - három remek előadást tekinthetett meg:
Elsőként a Bartók Művészetek Házában bemutatott táncszínházi produkciót láthatták
a gyermekek Varázslat címmel,

mely látványos színpadi megoldásokkal és remek zenékkel
nyújtott nagy élményt. Második
alkalommal a nagyhírű Padlás
című musicalt tekintettük meg,
ami szintén nagy örömet okozott
a gyermekeknek. Harmadik alkalommal Budapestre a gyönyörűen felújított Zeneakadémiára
mentünk, ahol a „Lisztkukacok”
interaktív előadáson vettünk
részt Zene és rajz címmel.
A Gazdagító programpárok II. részében a néptáncosok
hasonló élményeiről számolunk
majd be áprilisban.
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Tankerületi
német verseny
Több éves hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is megrendeztük tankerületi német nyelvi versenyünket.
A Petőfi-hét keretében zajló
versenyen 4 vendégcsapat képviseltette magát Dunaújvárosból a Dózsa György Általános
Iskolából, a Széchenyi István
Gimnáziumból és a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolából. Iskolánkból 6 csapat
versengett. Külön értékeltük
a vendégcsapatokat és a hazai
színekben induló diákjainkat.
Játékos nyelvi feladatokon
keresztül mérhették össze a
diákok nyelvtudásukat, szókincsüket, kreativitásukat. A vetélkedőt vendéglátás követte a
gyerekek legnagyobb örömére,
amelyet ezúton is szeretnénk
megköszönni az Iskolafejlesztési Alapítványnak és a Szülői
Munkaközösségnek.
A versenyen 1. és 2. helyezést ért el a Dózsa György
Általános iskola, 3. helyezett
lett a Széchenyi István Gimnázium csapata.
Iskolánkból 1. helyezést ért
el Jassó Mária, Szekeres Benjámin, Bencze Balázs és Vass
Virág csapata. 2. helyezett lett
Németh Friderika, Bodás Dalma, Vámosi Noémi, Szekeres
Brigitta hármasa, 3. helyezést
ért el Aszalay Anna, Puskás
Tímea, Bartek József, Rabi
Dániel csapata.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Tankerületi helyesírási verseny Mezőfalván

Az idei évben a Dunaújvárosi Tankerület szakmai munkaközösségeket hozott létre, melyeknek feladatai közé tartozik,
hogy összehangolják a 27 iskola pedagógusainak munkáját.
A Tankerületi Magyar Munkaközösség a 6. évfolyamosoknak szóló helyesírási versenyünket felvette a versenynaptárába, így tankerületivé bővült a Mezőfalván tavaly indított
versenyünk.
Hét iskolából érkeztek a 3 fős csapatok, akik két fordulóban, egyéni és csapatversenyen is részt vettek. A nagyon szoros
küzdelemben (mindössze fél pontokon múlt a helyezés) nagy
örömünkre mezőfalvi siker született. Gratulálunk a nyerte-

seknek, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját, s hálásak
vagyunk a Szülői Munkaközösségnek, hogy támogatásuknak
köszönhetően megvendégelhettük a verseny résztvevőit.
Helyezések az egyéni versenyen:
I. Jézsó Vivien 6.a – Mezőfalva - 51 pont
II. Vámosi Noémi 6.a – Mezőfalva – 50.5 pont
III. Karcsai Róza – Széchenyi Gimnázium – 50 pont
Helyezések a csapatversenyen:
I. Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Széchenyi István Gimnázium – Dunaújváros
III. Aba Sámuel Tagiskola - Aba
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Tündérkert Óvoda
Köszönetek
Köszönet Juhász Mihálynak, hogy óvodánk ereszcsatornájának javítását és cseréjét
önkormányzati
finanszírozással, társadalmi munkában
végezte el.

Nem első alkalommal juttatta új bútorhoz óvodánkat
Halmosi Károly, a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványihoz benyújtott pályázatból
nyert pénzösszegből, három
csoportba ágytartós szekrényeket, valamint saját felajánlásra
a középső mosdóba tisztítószeres szekrényt készített.

Köszönjük Csendes Józsefnek (Somának), hogy megfiatalította papagáj állományunkat.

Külön köszönet Nagy Csillának, aki önzetlenül fáradozik
sok területen. Februárban bohócokat, ebben a hónapban
pedig huszárokat készített a
könyvtárba látogatott ovisoknak.

Fényképész, Tigris jelmezben

Igen, igaz! Számomra is
új stílus, az óvodai fényképezésben, de bevallom nem
csak a gyerekeknek, nekem
is tetszett. Igazán gyerek közelivé vált az öltözékével és
az egyéniségével együtt. Az
elkészült nyers képek alapján
a szülők igényeiknek megfelelően rendelhettek gyermekük fényképével az igen
széles választékból: órát, táskát, pénztárcát, stb. mire ezt
az újságot olvassák, talán már
gyönyörködhetnek is ezekben
a különlegességekben.
"Kelj, kelj kikelet,
seprűzd ki a hideget!
Ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!"
Bízunk benne, hogy a gyereksokadalommal jó munkát
végeztünk február 28-án,
amikor elkergettük a telet! Sok
éves hagyományunk, hogy a
csoportokban különböző technikákkal kisze- bábot, csörgőzörgő eszközöket készítünk és
verseket, énekeket tanulunk

erre a napra. Mesélünk a régi
népszokásokról, megtanuljuk,
hogy a tűzveszélyes dolog!
Vendégségbe hívjuk az első
osztályosokat, akik reméljük,
szívesen jönnek vissza az oviba
erre a délelőttre. A nagykert-

ben körbeállva mindenki várja
a pillanatot, hogy meggyújtsuk
a szalmából készült nagy kisze-bábot, nagyokat sikongatunk, kiabálunk, amikor ös�szerogyik, és valóban várjuk a
simogató napsütést.

„Itt a farsang áll a bál”

Zengett a csoportokban a
régi dal február 21-én. Igen, a
gyerekek imádják a farsangot!
_Hetekkel előtte tervezgetik, minek szeretnének felöltözni!? Talán nem túlzok, de
még szekálják is szüleiket a
kigondolt jelmezért és rendszerint el is érik céljukat! A
lányok kedvence még mindig
a habos- babos, csillogó, pörgős hosszú ruha, a fiúk pedig
a menő mesehősöktől veszik
ötleteiket. Ezek mellett most
is volt sok ötletes, különleges
jelmez, amit a szülők otthon
maguk készítettek. Például egy
kisfiú tükörtojásnak öltözött.
Igazán mókás volt.

A mulatozás már reggel kezdődött együtt a szülőkkel. Mindenki, aki úgy érezte, hogy ott
a helye, a gyerekével tölthetett
egy- két vidám órát. Belépő díj
pár szem gyümölcs, süti, nasi,
üdítő volt. Köszönjük azoknak,
akik hoztak! A délelőtt folyamán vándoroltunk csoportrólcsoportra, táncoltunk, ügyességi játszottunk. Délre kellemesen
elfáradt mindenki. No és ami
soha nem maradhat el a napbólez a farsangi fánk, amit ebédre
kaptunk a konyháról. Nagyon
finom volt! Köszönjük!
Mindezek után nem csoda,
ha a délután csendesen, nyugodtan telt el!
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Óvodabál – idén is

A szép hagyomány töretlen

A híresztelés, hogy nem lesz
bál, természetesen téves volt!
A tornaterem, az óvoda
dolgozói és néhány segítőkész
szülő péntek délutáni munkája által csodálatos tavaszi
színekben pompázott. Külön
köszönjük Szentpáli Balázsnak
a segítségét, akinek már óvodás gyermeke sincs, kérésünkre
mégsem mondott nemet a díszítésben.
Szombaton este minden
vendég megérkezett, egyetlen
üres asztal sem maradt. A bált
az ovisok műsora nyitotta meg
Gremsperger Mónika óvónő
irányításával. Külön tánc�csokorral léptek fel a középső
csoportosok, majd a nagyok.
Már az öltözködés, készülődés pillanataiban is izgatot-

Ortopédiai
vizsgálatok
Ortopédiai vizsgálatok
befejeződtek. Az elkövetkezendő időben várják a szülők,
gyerekek a cipőket. Reméljük mindenki elégedett volt/
lesz a cég munkájával, hogy
jövőre újra lehetőséget kapjanak a tevékenységre.

tak voltak az ovisok, de igazán
megérte! A gyerekek nem csak
szépek, hanem leírhatatlanul
ügyesek is voltak. A nagycsoportosok új ruhában léptek
fel, melyet Már Luca anyukája vart. A lányok nyakában a
csillogó gyöngysorokat a dajka
nénik fűzték, ami igen elnyerte a tetszésüket. Köszönjük a
munkájukat.
A következő műsorszámba
"boszorkányok" léptek a színpadra, az iskolás lányok személyében, a koreográfiájukat
Csonka Emese tanította be.
Köszönet!
A konyhás nénik is kitettek magukért a finom, ízletes
vacsorával, az ő munkájukat is
köszönet illeti, valamint Bolya
Dénesnek is, aki átszállította
ezt az iskolába.
Hangulat keltő volt a meglepetés műsorszám, a Székesfehérvári LAGUNA táncsport-egyesület két tagjától,
akik: Szamba, Cha-cha-cha,
Rumba, Paso doble, Jive táncoltak. A Turi zenekar mindent megtett a jó hangulatért,
Az oldalt összeállította:
a Katica csoport

aki ott volt hajnalig mulathatott, mert a polgárőrök egész
éjjel vigyáztak ránk.
A felszolgálás a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT program keretén belül történt.
A mezőfalvai érettségi előtt
álló diákoknak köszönhetően
zökkenőmentesen zajlott. A
jövőben is számítunk rájuk és
köszönjük a munkájukat.
A közmunkásoknak is köszönet, hogy szombat reggel a
székeket áthordták a Művelődési házból az iskolába.
A bál természetesen támogatók nélkül nem jöhetett
volna létre! Ezúton szeret-

nénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármely
módon segítettek: támogatói
jegyekkel, tombola ajándékokkal, süteménnyel, továbbá
a díszítésben közreműködtek.
Külön köszönet az ÖNO dolgozóinak és annak az egy szülőnek a Micimackó csoportból
a mosogatásban valóm részvételért, és annak a négy szülőnek, akik vasárnap délután
eljöttek takarítani.
Virág Timi és Nagy Zsuzsa
önzetlen segítségéért is hálásak
vagyunk, mert derekasan állták
a sarat a büfében.
Köszönjük munkájukat.

Köszönjük Horváth István könyvtárosnak, hogy mindig felkészülve fogadja óvodásainkat. Látogatást tett a Szivárvány, Micimackó
csoport, a többi csoport a későbbiekben tervezi a látogatást
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Művelődési Ház

A háborút március havában indítják

Nevét a háború római istenéről, latinul Martius, azaz a Marsról
kapta. Rómában ez volt az év kezdő hónapja. Az ókorban azt tartották, hogyha a háborút március
havában indítják, akkor szerencsés
kimenetelű lesz.Időjárás- és termésjóslás nap is ez. Ugyanis, ha
ezen a napon esik a hó: „Megrázza
még szakállát Gergely."
Március 18. – Sándor nap:
Az első meleget hozó szent
napja.
„Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget”.
Március 19. – József nap:
A második meleget hozó szent,
Szent József a famunkások védőszentjének, Jézus nevelőapjának
napja.
A József és Benedek napokkal
összekötve időjósló nap:
„Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget”.

És ekkor érkeznek meg a
fecskék is: „Fecskét látok, szeplőt
hányok!”
De ez időtájt várták vissza a
gólyákat is, amelyek tollazatának
tisztaságából jósoltak. Ha tiszta
fehér volt a tolluk színe, akkor
szűk esztendő várt rájuk, viszont,
ha koszos volt, akkor bő termésre
számíthattak.
Március 21. – Benedek nap:
A harmadik meleget hozó
szent, a nursiai Benedek napja.
Neve a latin Benediktus szóból
származik, aminek jelentése áldott.
Ez a nap a tavasz első napja és
a napéjegyenlőség idejének napja
is egyben.
Március 25. – Gyümölcsoltó
Boldogasszony nap:
Jézus Szentlélektől fogantatásának napja.

Zöldfa
Vendéglő
és Pizzéria

Várja kedves vendégeit!
Nálunk fizethet Erzsébet utalvánnyal,
Széchenyi Pihenőkártyával
és bankkártyával egyaránt!
Sültes és hidegtálakra megrendelést
felveszünk!
Kiszállítást is vállalunk!

Tel: 06 30 579 79 07

Zumba Fitness. Új ritmusra mozgatja a világot!
Készen állsz arra, hogy bulizás közben formába
hozd a tested? A Zumba program erről szól!
A Zumba
A Zumba Fitness latin amerikai ritmusokra épül, a tánc és az aerobic
ötvözete. A Zumba egy csodálatos, szórakoztató, örömteli tánc, az élet
tánca! Lüktető, magával ragadó. Már az ősidőktől kezdve az ember és a
tánc egymáshoz tartozott. Az ősember minden este a tábortűznél a táncot hívta segítségül a mindennapok problémái elűzéséhez, feloldásához.
Lehetett hétköznap, ünnepnap, ború, derű, az ösztönös ember táncolt,
táncolt és táncolt! Ez a program NEKED lett kitalálva.
A Zumba Fitness program könnyen lekövethető és egyszerű mozdulatokat összekapcsolja a vérpezsdítő latin táncritmusokkal. Nem kell
koreográfiákat előre betanulnod, izgulnod, hogy sikerült-e megjegyezned.
Az oktató mozdulatait kell követned és az sem probléma, ha elvéted a
lépést. A lényeg, élvezd a mozgást!
Mindegy, hogy jól vagy rosszul lépsz, magával ragad a zene ritmusa.
Kikapcsolódsz, és úgy érzed minden órán egy buliban vagy! Az eddigi monoton, nehézkes, unalmas edzésformát most felváltja ez a vidám
fanatikusokat szülő Zumba Fitness. A mozgás endorfin hormonokat
szabadít fel a szervezetben. A Zumba óra után nem csak a boldogság
hormonokat kapja a szervezeted megérdemelten, hanem megtanulod a
bachata, merengue, cumbia, cha-cha-cha, flamenco, hastánc, tango, samba,
stb. alaplépéseit.
Kell-e előképzettség?
NEM! Semmilyen előképzés nem szükséges, ha két bal lábas vagy,
nincs ritmusérzéked és soha nem táncoltál, akkor itt a helyed. Itt téveszthetsz, félre léphetsz: egy a lényeg, érezd jól Magad!
Észre sem veszed, ahogyan megszabadulsz a gátlásaidtól, félelmeidtől
és nemcsak megerősödik a tested, felépülnek az izmaid, de többfajta tánc
alaplépéseit sajátítod el játszva, szórakozva.
Mit hozz magaddal?
Könnyű, kényelmes sportruházatot (pamutnadrág, melegítő, capri
nadrág).
Felsőt, amiben könnyen mozogsz.
Törülközőt, mert megizzadsz!
Cipő: kényelmes sportcipő, aerobic cipő, stb.
Egészséges folyadékot: víz, cukor nélküli tea, stb.
Miért is jó a Zumba, hány kalóriát égethetsz el egy órán?
Azt nem szeretnénk ismételni, miért jó a Zumba, de azt még hozzátesszük, hogy akár 600-1000 kalóriát is elégethetsz egy órán, ha teljes
intenzitással dolgozol.
Sok szeretettel várunk Március 26-án 18:30-tól a Fitt
Klubban.
További információért keress minket a Facebookon!!!
Addig is minden szerdán 17:00-tól Fitt Klub!!!
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Könyvajánló

Vass Virág: Sohaférfi

Ulpius-ház, 2013
„Különleges nőt keresek.
Olyat, aki talán sohasem
válaszolna erre a hirdetésre.
Ízig-vérig nőt, aki attraktív, intelligens, gondoskodó,
érzékeny és őszinte. Keresek egy lányt, aki egyedül is
boldog és sikeres, érzelmileg
felnőtt. Úgy 27 és 37 közötti,
és alig várja, hogy végre megtapasztalja, milyen egy érzéki, intellektuális, harmonikus
párkapcsolatban élni.”
Ezzel a pár sorral indul
Ádám, a Sohaférfi története.
A Sohaférfival már mindannyian találkoztunk. Pontosan tudjuk, mi fán terem,
még sincsen rá rendes szavunk. Így kénytelen voltam
egy regényben megírni. A
Sohaférfi egy jelet keres, de
sajnos mindeddig hiába. Nem
a szerelemtől fél, hanem attól, hogy nem múlik. Talán
ez a legnehezebb számára,
megszokni az érzéseit. Olyan
őrült súllyal nehezedik rá a
magány, hogy néha maga is
csodálkozik, hogy képes felemelni a lábát a földről.
Ádám a Kígyó utcai legénylakásában éli felhőtlen
vadászéletét, míg egyszer
csak betoppan Éva. Minden
történetben meg szokott
érkezni. Csakhogy ebben a
regényben nem önszántából
teszi. Évának esze ágában
sincs elcsábítani Ádámot.
Egyikük sem akar rabja
lenni az érzéseinek. Nincs is
annál fordulatosabb krimi,
mint amikor az elfojtott érzések lelepleznek valakit. Hepiend lesz? Igen. Lehetséges.
A huszonegyedik századi élet
tökéletes dramaturgiával rendez minden egyes jelenetet, a

szerzőnek több hozzáfűznivalója nincs.
Vass Virág
D. Tóth Kriszta: Jöttem,
hadd lássalak
Bookline Könyvek, 2013
Amikor Graham Guiy
Leaver de Monfort, a kifogástalan modorú angol gróf
nyitott tetejű, patyolatfehér
BMW-jével Budapestre érkezik, hogy tanzániai oroszlánkölyköket ajándékozzon
az állatkertnek, az évfolyamában legkiválóbb angol
tudású Patakhegyi Borbálát
kérik fel, hogy rövid itt-tartózkodása alatt tolmácsa legyen. A pár nap - úgy tűnik
- elegendő a grófnak, hogy
szerelemre lobbanjon a lány
iránt, s arra kérje, mint élete
párja kövesse őt. Bora azonban a társaság kedvencét, Takács Mikit választja, vele éli
le korántsem kalandos életét
Kaposváron.
Minderre halálos ágyán
emlékszik vissza a varázsos
személyiségű anya, aki élete végéig dajkálja magában
a meg nem valósult álmot,
mi lett volna, ha úgy dönt, a
testén bengáli tigris ejtette
sebet viselő, szórakoztató és
gazdag idegennel él angol
kastélyokban, gondtalanul
és boldogan. Nem tudhatja azonban, csak a rejtélyes
elbeszélő és az olvasó, hogy
míg egy csodálatos másik
élet után vágyakozik, Guiy
válogatott gazemberségeket
követ el.
Megrázó küzdelme a
halállal átrendezi benne az
értékeket, az illúzió szertefoszlik, az marad csak, ami
valóság. Miki iránti szerelme
és a lánya iránti szeretet. A

lány iránt, akié ez a könyv. D.
Tóth Kriszta ugyanis édesanyja történetét írta meg
ebben a regényben.
Megrendítő vallomás és
átélt, szép búcsú. Elgondolkodtat sorsról, vonzásról
és választásról, látszatról és
valóságról, és azzal a megnyugtató tanulsággal enged
el, hogy rend van a világban
és szeretetkönyv
Meg Cabot : Csúcsformában - Heather Wells újabb
rejtélyes esete
Ciceró Könyvstúdió Kft.,
2013
A New York-i főiskolán
kitört a nyári szünet, de ez
nem jelenti azt, hogy az igazgató asszisztense, Heather
Wells, most már hátradőlhet
és pihenhet. A kollégium
tele van tizenkét-tizenhárom
éves visongó lánykákkal, ott
kapott szállást az első „Tania Trace rocktábor,” melyet
Tania Trace, a popcsillag (és
Heather exe, a szívtipró Jordan Cartwright újdonsült
felesége) vezet.
De amikor a valóságshow
egyik producere hirtelen elhalálozik, és kiderül, hogy valójában az énekesnő lett volna
a célpont, Grant Cartwright,
a Cartwright Records főnöke, a másik fiához, Cooper
Cartwrighthoz fordul - aki a
család fekete báránya, ámde
szerencsére magánnyomozó
-, hogy védje meg ifjú menyének, egyben a cég legjobban jövedelmező sztárjának
az életét.
Heather tudja, hogy a
nyomozást Cooperre, az újdonsült vőlegényére kellene
hagynia. De ott vannak a
hisztérikus leendő sztárocs-

kák, na meg a felügyelő anyukák - és Heather hamar az
események közepében találja magát. Különösen, amikor
Tania Trace rábíz egy titkot,
amely egy kissé „valóságosabb”, mint amire a Cartwright Records számított.
Christa Rolf: Patchwork
lépésről lépésre
Cser Kiadó, 2010
Anyagok; eszközök és
technikák; Textilek; Minták;
Anyagszélesség; Szálirány;
Vasalás; Közbélés (flíz);
Körkés;
Szabászvonalzó;
Vágólap; Olló; Biztosítótű;
Párnahuzat-zárás (cipzár és
gomb nélkül); Gombostű;
Varrótű; Varrócérna; Férccérna; Tűzőcérna; Díszítőcérna;
Stircelés (kifordítás); Varrógép; Varrótalp; Géptű; Felső
anyagtovábbítás; Varrjunk
„egérkével”;
Gyorsvarrás;
Használati és dísztárgyak;
Szíves füzér; Négyzetmintás
párna; Válltáska; Kunyhómintás edényfogó; Csipkés
párna; Bevásárlótáska; Illatpárnák; Takaró a párnában;
Tányéralátét; Varrókészlet;
Falikép; Mintaívek.
Verena Simon: Gyöngyből
fűzött virágok - Új modellek 1. - Színes Ötletek 54.
Cser Kiadó, 2013
Könyvünkben nemes és
egzotikus virágokat gyűjtöttünk össze: orchideát, papagájvirágot, fátyolvirágot.
A fűtéstechnika könnyen
elsajátítható, és az ábrák, leírások alapján még a kezdők
is bátran hozzáfoghatnak a
virágok elkészítéséhez. A
virágok lehetnek dekorációk, de ajándéknak is kiválók.

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek 2014 január 1-jétől
kezdve nem papíralapon, hanem digitális formában érhetőek el a könyvtárban!
Horváth István
könyvtáros
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Vegyes kezdés a tavaszi forduló
nyitányában

Egy vereség és egy győzelem a 2013-2014-es idény tavaszi szezonjának rajtmérlege.
A felkészülési időszak alatt két
főt igazolt Mezőfalva együttese. Csányi Ádám Ercsiből,
Ivacs Gábor Iváncsáról érkezett. Személyükben gólerősséget és támadó felfogást vár
a vezetés.
A téli pihenő idején nemcsak a csapat összetétele változott, hanem átalakult az együttest körülvevő infrastruktúra
is. A legnagyobb megújulás
az öltözőt érintette, ahol átrendeződött termeket, padlóburkolást - alatta padlófűtést,
nyílászáró cseréket és teljes
festést találhatunk az épületbe
belépve. Az átalakítás a pálya
környékét is érinti. Új játékos
kijáró és a küzdőtér körüli korlát megújítására kerül majd sor.
A tervek a zöld területeket is
érintik.
Összefoglaló a tavaszi forduló első két mérkőzéséről:
4:0-ás súlyos vereséggel
kezdődött Mezőfalva idegenbeli szereplése Kisláng
ellen. A Balaton-közeli település gárdája igencsak megizzasztotta Masinka lászló
legénységét. 2:0-ás félidőt

követően még két gólt kaptunk. A mérkőzést követően
egy mezőfalvi drukker úgy
fogalmazott: Csak a szurkolók voltak ott a meccsen! Az
IFI 0:2-es győzelemmel jól
vette a rajtot.
A második fordulóban
hazai környezetben szépített
Megye I. Osztályú csapatunk.
Régi, nagy rivális Szabadegyháza érkezett hozzánk. Az
őszi két gólos vereséget most
visszaadta Mezőfalva. Itthoni
találkozón - ha szerencsével
is - 2:1-es győzelemmel vettünk revansot. Az IFI 9 lőtt
gól mellett csak egyet kapott.
A legeredményesebb Csuka
Ákos lett 4 góllal

Kedves Mezőfalvi Szülők!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

március 29-én délelőtt 10 órakor
kezdődő Teadélelőttre,
a Makk Marcsi Családi Napközibe
Vendég:

Dr. Oláh Szilvia gyermekorvos
A beszélgetésünk témája:
Mi a teendő gyermekeinkkel
különböző vészhelyzetek esetén.

Az összecsapásról röviden:
7 sárga, egy piros lap, és
három gól a Mezőfalva-Szabadegyháza találkozó mérlege a Megye I. osztály tavaszi
szezon második fordulójában.
Vendég vezetés után fordított
a hazai együttes.
Az első félidő 32. percében
Tóth Péter Szabadegyháza)
lerántásáért ítélt tizenegyest
Nagy Károly játékvezető. A
büntetőt Horváth Dániel értékesítette. 0:1.
A kezdőrúgást követően
gyorsan egyenlített a Masinka csapat. Viniczai passzából
Balázs Sanyi egyenlített. 1:1.
A pihenő után sokáig birkózott egymással a két csapat.

A helyzetek azonban rendre
kimaradtak. A 64. percben
Ivacs (Mezőfalva) ellen szabálytalankodott Berényi, akinek a második sárga a kiállítást
jelentette. A szabadrúgáshoz
Móricz állt fel. A sorfalon
átívelt labda Godra (Szabadegyháza) fejét érintve került
a hálóba. A jegyzőkönyvben
viszont Král lett a gólszerző.
A 2:1-es végeredmény három
pontot jelentett a hazai csapatnak.
A mérkőzés végén Masinka
László értékelt:
- Szokásos Szabadegyháza
elleni mérkőzést láttunk. Velük
szemben mindig nagy csatákat
szoktunk vívni. A nagy pozitívum, hogy tavaly az ilyen
meccseket nem tudtuk megnyerni. Mindig hiányzott az a
bizonyos második gól. Sajnos
a nagy helyzeteinket most is
kihagytuk, de rúgtunk egy
olyan gólt, amihez szerencse
is kellett.
Góllövők: A felnőtteknél
Balázs Sándor és Král László, az IFI-nél Sági Roland 3,
Balogh Imre 2, Csuka Ákos 4.
(Mezőfalva sportéletét követhetik a www.mezohir.info
oldalon is!)
Horváth László

Mezőfalvi
2 szobás ház
ELADÓ!
Irányár:

6 millió forint.
Érdeklődni: 20/ 971 38 44
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Lakossági tájékoztató

80.

Édesanyánk!

születésnapodon

szeretettel köszöntünk!
Gabika, Tündike, vejeid,
unokáid, a dédik és Peti

KERESZTES ISTVÁNNÉT

70. születésnapja
alkalmából
sok szeretettel köszönti

húga Marika
és népes családja apraja – nagyja

Tisztelt Termelők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőfalva településen
az illetékes

falugazdász a következő időpontban
tart ügyfélfogadást:
Kedd: 08:00 - 15:30 között
Helyszín: Művelődési Ház

A falugazdász elérhetősége:
Sajti Csaba
tel: 06-30/375-0627
Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az őstermelői
igazolványokat március 20-ig kell meghosszabbítani
ahhoz, hogy egész évre érvényesek legyenek!

PET-palack és papírgyűjtés!
Ismét lesz gyűjtés! Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt
papírt, műanyag flakont és sörös dobozt 2014. március 28-án
reggel 6 óráig szóródás mentesen helyezzék ki az utcára.
A később kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani.
Egyéb hulladékot, szemetet ne tegyenek a zsákokba!
A petpalackok kupakjait ha lehet külön szedjék, mert
gyűjtjük, és ezzel másoknak segítünk.
Köszönjük: NCSE

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetség (IFOTES) nemzetközi normái alapján működő „Empátia” Mentálhigiénés Egyesület felnőtt telefonszolgálata 25
éve, egyesületi működési formájában 15 év áll Fejér Megye,
Székesfehérvár és környéke lakossága, majd az országos hívószám bevezetésével, 2011. májusától az ország lakóinak
szolgálatában. Az egyesület célja Székesfehérvár és környéke
lakói lelki egészségének védelme és megőrzése érdekében
elsősorban a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működtetése.

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
116-123
ingyenesen, névtelenül,
a nap 24 órájában hívható,
országos hívószám!

Terápia a Makk
Marcsiban!
Mezőfalván a családi napköziben megkezdte működését

a sószoba!

Szeretettel várunk mindenkit! Bejelentkezés telefonon!
Nátha, asztma és allergia ellen
Ezeréves csodaszer, ma pedig már bárki számára elérhető.
Próbáld ki te is a természetes gyógymódot!
A sóterápia szinte mindenkinek ajánlott, hiszen amellett,
hogy rendkívül kedvező hatással van a légúti megbetegedésekre, egészséges embereknek is használ, hatására az állóképesség és a teherbíró képesség fokozódik. A sószobában
töltött idő felér egy tengerparton eltöltött nappal. Ha dohányzol, vagy szmogos nagyvárosban élsz, akkor a rendszeres
sóterápiával enyhítheted a tüdődet ért szennyeződés káros
hatásait. A különleges eljárás a leglátványosabb javulást az
allergiától vagy asztmától szenvedő betegeknél produkálja,
de rengeteget segít a krupp, a szénanátha, a légcsőhurut, az
arcüreggyulladás, az orrmelléküreg-gyulladás, a fülgyulladás
és hangszálgyulladás, a hörghurut és egyéb gyulladásos légúti
betegségek kezelésében is. Eközben te nyugodtan pihenhetsz
és relaxálhatsz, akár egy szaunában, azzal a különbséggel, hogy
a sószobában szinte bármennyi időt eltölthetsz, de körülbelül
45-50 perc az ideális. Fontos tudnod, hogy nem egyik pillanatról a másikra ható csodaszerről van szó: a rendszeres, kúraszerű használattal azonban komoly eredményeket érhetsz el.
Elérhetőség:
Mezőfalva Semmelweis u. 9. Tel.:06-30/8240075

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
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 2014. március 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0003
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József nádor - hét

Alapítók napja

2014. április 7 - 12.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt falunk 203. születésnapja
alkalmából tartott rendezvénysorozatra.

Program:

Márok Csaba polgármester

április 7. hétfő ALAPÍTÓK NAPJA

16.00

Ünnepi szentmise a templomban Dékány Á. Sixtus zirci főapát úr
és Kristofory Valter plébános úr celebrálásával - közreműködik
a Mezőfalvi Nőikar

16.45

József nádor és Dréta Antal szobrának megkoszorúzása
Emlékező beszédet mond:
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg úr,
József nádor ükunokája
Közben az iskolások táncműsora

17.30

Kiss Kálmán Művelődési Házban:
Ünnepi beszédet mond Márok Csaba polgármester úr
József nádor - díjak kiosztása
,,Hercegfalva és a ciszterci rend kapcsoalata” című előadás
Dékány Á. Sixtus zirci főapát úr tolmácsolásában

április 8. kedd KÉPZŐMŰVÉSZET NAPJA

17.00

Horinka Attila kiállításmegnyitója a Kiss Kálmán Művelődési Házban
megnyitó beszédet mond Rohonczi István ROHO

április 9. szerda A ZENE NAPJA

17.00

Kiss Melinda operaénekes hallgató estje és Baráth Bálint zongoraművész
koncertje

április 10. csütörtök PÓDIUM EST

17.00

Pódium est a Barátok közt c. sorozat szereplőivel

április 11. péntek KÖLTÉSZET NAPJA

16.30
17.00

Hámori Lajos emléktáblájának koszorúzása
Zenés - verses előadás Kiss Kálmán költővel
zenél: ,,B TERV” zenekar (Kiss Endre és Késmárky Szabolcs)

április 12. szombat

19.00

Sportbál az iskola tornatermében

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

