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Országgyűlési választás 2014:
Varga Gábor a képviselőnk
Fejér megye 05-ös számú
választókerületében, ahova
Mezőfalva is tartozik, Varga Gábor, a Fidesz-KDNP
jelöltje, Cece polgármestere
nyerte meg az április 6-án
megtartott parlamenti választásokat, így Varga Gábor képviselheti az országgyűlésben az
elkövetkezendő négy évben.
Mezőfalván a következő
eredmények születtek.
Az 1-es szavazókörben
az oda tartozó választópolgárok 58,19 százaléka
ment el szavazni. Varga
Gábor 204 szavazat. Árgyelán János ( Jobbik) 226
szavazat. Ecsődi László
(MSZP-EGYÜTT-DKPM-MLP) 111 szavazat.

A 2-es szavazókörben
54,99 százalékos részvétel
mellett Varga Gábor 197
szavazat. Árgyelán János
217 szavazat. Ecsődi László
73 szavazat.
A 3-as szavazókörben
57,33 százalékos volt a
részvételi arány. Varga Gábor 172 szavazat. Árgyelán
János 229 szavazat. Ecsődi
László 96 szavazat.
A 4-es szavazókörben
40,83 százalékos részvételi
aránynál Varga Gábor 116
szavazat. Árgyelán János
147 szavazat. Ecsődi László
45 szavazat.
A többi képviselőjelölt
minimális voksot kapott.

József nádor hét

Mezőfalva, Hercegfalva alapításának 203. évfordulóját ünnepeltük a
múlt héten. A József nádor hét gazdag és színvonalas volt (4. oldal)

2

Az én falum - Mezôfalva

Ebek veszettség elleni oltása!

Értesítem a Tisztelt Eb-tulajdonosokat, az idei kötelező összevezetéses veszettség elleni oltás
az alábbi helyszíneken és időpontokban lesz:
Május 6. kedd	  8.00-12.00, 14.00-18.00
Május 7. szerda	  8.00-12.00, 14.00-18.00
Május 8. csütörtök 10.00-11.00
Május 8. csütörtök 14.00-16.00
Május 8. csütörtök 17.00-18.00
Május 9. péntek
11.00-12.00
A Mátyás király és a Kinizsi utcát összekötő köz is helyreállításra kerül

Fórum volt
a bekötésről és
a helyreállításról
Lakossági közmeghallgatás
volt lapunk nyomdára adásával egy időben, április 15-én
18 órától a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében .
Sóki László VKT elnök előzetesen elmondta, hogy a csatornarákötésről és a beruházás
utáni környezet-helyreállító
munkálatokkal kapcsolatban
hallgathatnak meg fontos információkat a lakók.
A rendezvény nem csak
tájékoztató jellegű volt. Kérdéseket is vártak a részműszaki átadás utáni tapasztalatok alapján. Az eseményen
részt vett a FIDIC mérnöke,
a kivitelező cég, a SADE Magyarország képviselője, valamint Vörös Bálint a csatornabekötések műszaki átvevője.
Sóki László a fórum előzeteseként azt is elmondta, hogy
a helyreállítási munkálatok
már folyamatban vannak,
ahol nem csak a felbontott
burkolati részeket javítják az
eredetihez hasonlóra, de a nehéz munkagépek által tönkretett egyéb utakat is. Például
a Kinizsi utca salakos szakaszát mélyen felszedik, majd
a visszatöltéssel, szintezéssel
újszerű járófelület kerül kialakításra. Ilyen és hasonló
információkat kaphattak a
résztvevők a közmeghallgatáson. (Részletes beszámoló
lapunk következő számában.)
Horváth László

Főtéren a parkban
Főtéren a parkban
Ménesmajor
Selyem major
Sismánd
Szőlőhegy

Pótoltás.
Május 20. kedd 	  8.00-12.00, 14.00-18.00
Főtéren a parkban.
Május 21. szerda
14.00-15.00
Szőlőhegy.
A 164/2008/XII.20./FVM. rendeletnek megfelelően minden három hónaposnál idősebb ebet
kötelezően be kell oltani veszettség ellen. Az idei eboltás azért is nagyon fontos, mert a közelmúltban több helyen találtak veszettségben elpusztult róka-tetemeket a környéken. Ezért az ellenőrzés
fokozott lesz. Ha olyan kutyaharapás történik, ahol nincs beoltva az eb, súlyos bírság várható. Az
összevezetéses eboltás csak mikrochippel ellátott kutyáknál megengedett. Ezért kérem, hogy a
mikrochippezést az oltás előtt pótolják.
Az oltás költsége az utóbbi éveknek megfelelően 3.500 Ft. tehát nem változott. Változás annyi,
hogy a kötelező féregtelenítés nincs benne ebben az árban, ezért 10 kg-onként 100,- Ft-ot pluszként kell fizetni. Az oltás továbbra is megoldható az állat tartási helyén, kiszállási díj 1.000 Ft.
Kérem, hogy a kutyák egyedi számozásos könyvét, amely tartalmazza a mikrochip kódját is,
mindenki hozza magával.
Dr. Juhász Miklós
állatorvos
06-30/9697-940

FELHÍVÁS

Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területére
kiterjedő ebösszeírásra
Tisztelt Ebtartók! Tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. tv. 42/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat a településen
tartott ebek vonatkozásában a
jogszabályban meghatározott
adattartalommal ebösszeírást
végez. Az adatszolgáltatás
alapján a települési önkormányzat nyilvántartást köteles vezetni az eb tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának
védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatok
elvégzése érdekében, illetve a
veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való
tekintettel.
Az eb tulajdonosa/tartója
köteles az adatszolgáltatásnak
eleget tenni és az adatlapon

feltüntetett adatokat az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Az adatlap beszerzése az ebtulajdonos/tartó kötelezettsége.
Az adatlap beszerezhető:
- Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. ügyfélszolgálat
- Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
2422 Mezőfalva, Piac tér 3.
- Letölthető: www.mezofalva.hu
Az adatlapot ebenként kell
kitölteni és az alábbi módokon
benyújtani a Hivatal részére:
– Személyesen vagy postai
úton: 2422 Mezőfalva, Kinizsi
u. 44.
– Faxon: a 06/25/506-820
számra
– Elektronikusan: a muszaki.mph@invitel.hu elektronikus levélcímre

Az adatlapok beérkezésének határideje: 2014. május 30.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy az ebösszeírás során a
mikrochippel ellátott és az állatorvos által a központi nyilvántartásban már regisztrált
ebeket is be kell jelenteni, valamint az ebösszeírást követően az adatokban bekövetkezett
változásokat és a szaporulatot
is.
Az esetlegesen csatolandó dokumentumokról fénymásolatot kell benyújtani.
Fénymásolási lehetőség a
Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtárban a Könyvtár
nyitva tartási ideje alatt: Hétfő:
13-18.00; Kedd, Szerda, Csütörtök: 9-12.00 és 13-18.00;
Péntek: 13-18.00. Együttműködésüket köszönjük!
Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatal
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Tóth Andrea
az intézmény
vezetője
Április elsejétől hivatalosan
kinevezett vezetője van a Mezőfalvi Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézménynek.
Az elmúlt év nyarától, 2013.
június harmincadikától más
munkakörben dolgozó Nikolinné Héring Edit vezetői teendőit az intézmény eddigi helyettesére Tóth Andreára bízta
az önkormányzat. A legutóbbi
képviselőtestületi ülésen került
sor a vezetői állásra kiírt pályázat
elbírálására, a testület döntött,
és Tóth Andreát nevezte ki az
intézmény élére. A megbiztatás
öt évre szól. Munkájához erőt és
egészséget kívánok!

Csatornázás

A képviselőtestületi ülésen
elhangzott, hogy a csatorna rákötések rendben elkezdődtek
Mezőfalván, miután a beruházás műszaki átvétele megtörtént. Beszámolhatunk arról az
üzemeltetővel való egyeztetés
után, hogy szépen, rendben halad a rákötési folyamat.

Várjuk a nyesedéket
Továbbra is várjuk a művelődési ház udvarára a lakóktól
a fás szárú növények nyesedékét, amellyel a fűtési szezonra
próbálunk felkészülni. A mezőfalviak rendezett módon,
szemétmentesen hozták be eddig is a nyesedéket, amelyet az
önkormányzat közfoglalkoztatottakkal ledaráltatja száradás
után, majd betározásra kerül a
fűtési szezonig.

Alapítói hét
Újszerű, a korábbi évektől
eltérő programokat tartalmazó
József nádor hetet kínáltunk a
lakóknak. Akik ellátogattak a
rendezvényre úgy nyilatkoztak,
hogy színvonalas, jó programok voltak. Köszönjük a szervezőknek, a közreműködőknek
és a résztvevőknek.
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Civil és egészségügyi beszámolók

A képviselők
tárgyalták

A képviselőtestület legutóbbi ülésén a civil szervezeteken kívül az egészségügy
beszámolója szerepelt. Pozitívumként elmondhatjuk, hogy
az egészségügyi ellátásunkban
minden rendben. Az új doktornő és asszisztencia munkába
állása zökkenőmentes volt. A
beruházásnak köszönehetően
jól felszerelt az egészségház.
A közös háziorvosi körzetet
ellátó szakápoló feladata jelentősen megnövekedett, de a
szakember jól teljesíti a feladatát. A fogorvosunk beszámolt
arról, hogy az elszámolás és a
derogáció miatti problémák
változatlanul fennállnak, tehát
nem tudja túlvállalni magát. A
két védőnő körzet átalakításokat hajtott végre, egyeztetett
módon, a szolgálat jól műkö-

dik az új formában. A gyermekorvosunk sem számolt be
problémáról.
Az egészségügyről összességében elmondhatjuk, hogy
komoly szakmai apparátusunk
van, amely felkészülten biztosítja a mezőfalvi lakók ellátását.
A civil szervezetek egyenkénti értékelésébe nem szeretnék belemenni, mert az nagyon
hosszúra nyúlna. Kiemelem
viszont, hogy nagyon komoly
anyagokat kapott a testület a
beszámolókat és a terveket
illetően egyaránt. Megszűnt
a Mezőfalváért Egyesület és a
Damil Horgászegyesület, viszont alakult új is, a Fitt Klub,
amely egyelőre nem egyesületi formában működik, viszont
sokakat vonz, próbál tenni a
közösségért.

melweis utca végének helyreállítása. Többen vádoltak
azzal, hogy csak ígéret az
útszakasz rendbetétele, ám a
megvalósult fejlesztés is bizonyítja, hogy tévedtek.
Fontosabbnak éreztük azt,
hogy elsőként a településen
átmenő főút aszfaltozása
történjen meg, hogy biztonságosabb legyen a téli
közlekedés.
Ellenkező esetben nagyon
sok embernek okoztunk volna bosszúságot. De amint
ott befejeződtek a munkálatok, azonnal hozzákezdtünk
a Semmelweis utcához. A
helyreállításra már a tavalyi
évben leszerződtünk, és a beruházás meg is történt, úgy
gondolom, kulturált formában közelíthetik meg a lakók

tunk, szeretném elmondani,
hogy a csatorna beruházás
második ütemében érintett
településrészeken, az egész
faluban helyreállítási munkák kezdődnek. Az alapanyagokat szállító teherautók okoztak kárt Mezőfalva
útburkolataiban, ezek kijavítása folyamatosan történik
azokon az útszakaszokon is,
amelyek állagát a nagygépek
kicsit megrongálták.
Kérem a lakosság türelmét.
Bízom abban, hogy minőségi
előrelépést tudunk hozni településünk életébe az úthálózat vonatkozásában.

Közeleg
május
első vasárnapja,
Anyák napja!
Ebből
az alkalomból
szeretettel
köszöntöm
Felújítottuk
a Semmelweis utca végét a mezőfalvi
Örömteli hír, hogy teljesí- a boltot, az orvosi rendelőt, az édesanyákat,
tettük a rég megfogalmazott vagy a patikát.
igényt: realitássá vált a SemHa már útjavításoknál tar- nagymamákat!

Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Márok Csaba
polgármester

Virágosítás:
elhalasztottuk
Virágosítási akciót terveztünk április ötödikére, szombatra. Azonban a virágosítás
elmaradt, mivel a termelők
elmondták: ha a növényeket
most kiültetjük szabadtérbe,
akkor tönkremennek. Tehát
pénzkidobás és felesleges fáradtság lett volna akkor az
akció. Ezért döntöttünk a halasztás mellett.
A következő hétvégék a
József nádor hét, majd húsvét
miatt nem voltak alkalmasak,
ezért döntöttünk a május elsejét megelőző hétvége mellett.
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József nádor hét – ismét nagy siker

Nagyszabású József nádor
heti programsorozat ért véget
az elmúlt héten Mezőfalván.
A település létrejöttének 203.
évfordulója alkalmából nívós
és színes események követték egymást a hat napig tartó
rendezvénysorozaton. Hétfőn
ünnepi szentmisével, az alapítók szobrainak koszorúzásával
kezdődtek az események. A
tiszteletadás virágait Habsburg
Lotharingiai Mihály főherceg
úr is elhelyezte dédnagyapja
mellszobránál. A megemlékezéseket követően "Hercegfalva
és a Ciszterci rend kapcsolata"
címmel Dékány Á. Sixtus zirci
főapát tolmácsolásában hallgathattak előadást a programon résztvevők. Kedden a
kortárs művészet kiemelkedő
képviselője, Horinka Attila
tárta alkotásait a nagyközönség elé.

ter (Berényi András) és Szőke
Zoltán (Berényi Miklós) tartott pódium estet. A kötetlen
és jó hangulatú beszélgetésen
nem csak a sorozat kulisszatitkaival ismerkedhetett meg
a közönség, de a két művész
életének apró, sokszor közös
titkai is napvilágra kerültek.
Pénteken elsőként Hámori Lajos „nagy tekintélyű”
magyar tanár emléktáblájára került koszorú az iskola
pengefalánál, majd a magyar
költészet napjával összhangban zenés, verses előadáson
maga a költő Kiss Kálmán
adott élményekben gazdag
műsort. A kulturális események sorát a foltvarrók
közös varrása zárta szombat
délelőtt. Az iskola tornatermében 23 klub - köztük egy
Szlovákiából érkezett - adott
találkozót egymásnak, ahol a

A hét közepén, szerdán a
komolyzene kedvelői részesültek nem mindennapi élményben. Az iskola aulájában
otthonra lelt koncerten először
a mezőfalvi Kiss Melinda operaénekes tanuló produkciójának, majd Baráth Bálint zongoraművész játékának tapsolhattak a megjelentek. Másnap
a népszerű televíziós sorozat a
„Barátok közt” két meghatározó egyénisége R. Kárpáti Pé-

mezőfali foltvarrók hagyományos éves tapasztalatcseréjén próbálhatták a másikaktól
ellesni a tudományt. Este a
mezőfalvi futballisták vették
birtokba a termet. Szintén
hagyományos éves báljukat
hazai és vendég gyerekek
műsora nyitotta. Reggelig
tartó mulatsággal fejeződött
be falualapítók előtt tisztelgő
programsorozat.
Horváth László

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 2013. május 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005
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ÍRÓ - OLVASÓ TALÁLKOZÓ

FEJŐS ÉVÁVAL
Használt könyvek
Április 22-e és május 15-e
között ismét használt könyvek
kaphatók a könyvtárban
nyitvatartási idő alatt
kedvező áron.

Tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy
a könyvtárban elérhetőek a Galambász
Egyesület „Postagalamsport” című havilapjának 2013-as számai.
Horváth István
könyvtáros

Május 20-án, kedden 17 órakor Fejős Éva Írónő lesz a könyvtár vendége.
Korábban a Nők Lapja újságírója volt. Az ő tollából született
többek között a Bangkok tranzit, az Eper reggelire, és a Karibi
nyár című regény.
A találkozón lehetőség lesz az írónő könyveinek megvásárlására és dedikálásra is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Fejér megyei Europe Direct Iroda

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
szervez, melynek témája a

2014-ES EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁS
HELYSZÍN: Mezőfalva KÖNYVTÁR
IDŐPONT: 2014. április 29. 17 óra

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Térségi tehetségnap
– mezőfalvi szervezés
2014. április 9-én délután
benépesült a dunaújvárosi Dózsa mozi tér. A mezőfalvi iskola
és a Dunaújvárosi Tankerület
Művészetoktatás Munkaközössége közös szervezésében
nagyszabású tehetséggondozó
programban gyönyörködhetett
a járókelő közönség.
A közel 20 iskola majd
300 tanulója fergeteges műsort
nyújtott a napsütéses, de meg-

lehetősen hűvös délutánon. Zenés, táncos produkciókkal hívták fel a figyelmet a tanulók a
tehetséggondozás fontosságára.
Jelentős közönség előtt zajlott
a változatos, sokszínű műsor. A
komolyzenei hangszeres előadások és az utcai táncok között
széles volt a paletta, mindenki
talált kedvére való produkciót.
Az iskola sikeresen pályázott a Tehetséghidak „Kreatív
akciók a tehetség hónapjában”
elnevezésű pályázaton, melynek köszönhetően a résztvevő
gyermekek egészséges étkezésben részesülhettek.
A mezőfalvi iskola egy
fuvola darabbal ( Jassó Mária
tolmácsolásában), és egy táncos műsorszámmal képviselte
a helyi tehetséggondozást. Felkészítő tanárok: Tótin István
és Csonka Emese. Nagy tapsot kapott a mezőfalvi csapat,
gratulálunk nekik!

SZÍNPADVARÁZS

Iskolánk alsó tagozata hagyományaihoz híven az idei
tanévben is színházlátogatást
szervezett a sárbogárdi József
Attila Művelődési Központba.
A bérletsorozat előadásain,
mintegy száz kisdiák vett részt
tanítóik kíséretében.
Fontos, hogy ami érték,
az ne vesszen el. A gyerekek
szeretnek színházba járni. Szeretnénk, ha a magyar színházi
élet igen komolyan hozzátartozna az életükhöz, ezért tartjuk fontosnak, hogy többször
eljussunk különböző stílusú
előadásokra.
Ebben az évben a következő jó hangulatú darabokat
tekinthettük meg:
– A kíváncsi királykisasszony mesejáték, a Zent-

he Ferenc színház előadásában,
– Betlehemi történet bábjáték, a Maszk Bábszínpad
összeállításában,
– Az égigérő fa mesejáték,
a MárkusZínház bemutatásában,
– Brass Cirkusz mese a tubatigrisről és a trombitaparipákról, a Brass inthe Five és
Méhes Csaba pantomimművész előadásában.
Köszönjük, hogy a szülők
támogatják gyermekeik kulturális műveltségének fejlesztését! Remek volt ez az évad
is! Reméljük jövő tanévben is
részesei lehetünk ilyen fantasztikus
gyermekszínházi
produkcióknak.
alsós tanító nénik

HÍREI

A Víz világnapja

A Víz világnapjáról végzős
diákjaink verssel, énekkel, és
diavetítéses előadással emlékeztek meg, melyet nagy
érdeklődéssel hallgatott meg
iskolánk teljes közössége.
Kádár Patrik, Falusi István,

Aszalay Anna és Padováno
Angéla előadói csapatát településünk polgármesterének előadása egészítette ki.
Márok Csaba a csatornázás
helyi vonatkozásairól mesélt
a gyerekeknek.

Március 6-án a Dunaújvárosi Arany János Általános
Iskola rendezte meg a Szemere
Gyula Helyesírási Verseny területi döntőjét, ahol iskolánkat Garbacz Bendegúz 4.a és
Szabó Beatrix (Trixi) 4.b osztályos tanulók képviselték. A
gyerekek ügyesen helytálltak a
megmérettetésen. Gratulálunk
nekik és a felkészítő tanítóknak!
A pusztaszabolcsi József
Attila Általános Iskola hagyományaihoz híven az idei tanévben is megrendezte március
21-én területi Kismatematikusok elnevezésű csapatversenyét, melyre 4. osztályos
tanulókat vártak. A mezőfalviakat Gál Ármin 4. b, Klics
Márton 4. a és Kovács Balázs
4. a osztályos diákok képviselték. A 14 résztvevő csapatból
a IV. helyezést szerezték meg!
Gratulálunk!
A K&H Bank által meghirdetett Vigyázz, kész, pénz!

elnevezésű bankismeretekre
épülő versenyének középdöntőjét március 24-én Győrben
rendezték meg. A versenyre,
mintegy 1081 csapat jelentkezett. Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye által
alkotott 6. régió középdöntőjét
az Igel Bálint, Kovács Balázs
és Zsákovics Bontond 4.a osztályos tanulókból összeállított
csapat I. helyezést szerzett,
mellyel továbbjutottak az országos döntőbe! Gratulálunk!
Április 9-én rendezte meg a
Rácalmási Jankovich Általános
Iskola területi környezetismereti versenyét Magyarország, az
én hazám címmel. 4. osztályos
csapatunk III. helyezést ért el.
A csapat tagjai voltak: Garbacz
Bendegúz 4. a, Kaltenecker
Réka 4. a és Varga Vivien 4. b.
Gratulálunk a gyerekeknek és
a felkészítő tanítóknak!
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika

Tavaszi versenyeink
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Ismét OLIMA

A 2014. április 3-án megrendezésre került az OLIMA
országos német színjátszó verseny ebben az évben az "Igazság, valóság, a valóság észlelése" címet viselte.
Iskolánkat először képviselte a 6.a osztály. Súlyos teherként nehezedett rájuk, hogy
az elődeik magasra tették a
mércét, hiszen idén 10. alkalommal léptünk a színpadra.
Az Osztrák Intézettől november végén kaptuk meg az
osztrák gyermek -és ifjúsági szövegekből álló összeállítást, melyek az igazsággal és a valósággal
foglalkoznak. A mi csoportunk
Martin Auer: Geschichte von
einem guten Lehrer című történetét választotta, amelyből
10 perces előadást készítettünk.
Tartalma a diákok érdeklődését
is felkeltette. Arról szól, hogy
gyakran előfordul, hogy a magunkról és világunkról alkotott
elképzelésünk nem egyezik másokéval. Sokszor az igazságba
vetett hitünk segíthet, amikor
a valóság egészen mást mutat.
A szöveg feldolgozása után
következett a darab látványelemeinek elkészítése, a tánc-

betétek betanulása a szövegek
memorizálása mellett. A mindennapi próbák, a jelmezek,
díszlet elkészítése után izgatottan vártuk az előadás napját.
A fiatal tehetségek munkáját
zsűri értékelte a kiejtés (hangerő és intonáció), színészi teljesítmény, szövegtudás, jelmez,
színpadkép és rendezés alapján.
Munkánkat ismét siker
koronázta, rendezői első díjjal
térhettünk haza Budapestről.
A csoport tagjai (a fotón):
Antal Dénes, Bartek József,
Bence Balázs, Berki Zoltán,
Csergő Péter, Erdélyi Norbert,

Fabó Aniella, Hir Szimonetta, Jézsó Vivien, Katona Kitti, Koppányi Noémi, Kovács
Gábor, Kovács Gina, Mihályi Daniella, Rafael Nikolett
Bettina, Rónai Péter, Simon
Ármin József, Turi Zsófia,
Vámosi Noémi
Ezúton szeretném megköszönni Csonka Emesének
a táncbetétek elkészítését és
betanítását, valamint Barta
Mónikának a díszlet megrajzolását. A jelmezek Maár
Zsuzsa ügyes kezét dicsérik,
köszönjük!
Hajas Györgyné

Április 11. - a Költészet Napja

József Attila születésnapján ünnepeljük a költészetet.
Iskolánkban hagyomány, hogy
az osztályok saját készítésű
"Idéző"-ket alkotnak, ezzel
tisztelegnek a versek előtt.
Községünk ünnepén, a
költészet napi megemlékezésen is szerepelnek iskolásaink.
Gárdonyi Réka (5.a) és Jassó
Mária (8.b) szavalatokat adnak elő Hámori Lajos tanár
úr emléktáblájának koszorúzásán. Érdekesség, hogy Kiss
Kálmán, mezőfalvi származású
költő-tanár verse is elhangzik
az ünnepen.
Iskolánk alsó és felső tagozata nagyszabású szavalóversennyel emlékezik meg e
kiemelt ünnepről. Az alsó tagozat évek óta területi versenyt
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Föld napja
– Hérics-túra
Iskolánk minden évben
azzal ünnepli a Föld napját,
hogy gyalogtúrát szervez Bolondvárra, ahol ebben az időszakban virágzik a hérics. Az
idei évben hamarabb történt a
virágzás, így már április 1-jén
útra keltünk. Először persze
azt gondoltuk, hogy csak áprilisi tréfa, de valóban elindult
az osztályonként 3 főből álló
csapat.
Egy óra alatt értünk ki
Bolondvárra, ahol a tavaszt
jelképező hérics csodálatosan
virágzott. Rengeteg most nyíló,
üde növényt láttunk, s Szentpáli Balázs tanár úr sok érdekes
dolgot mesélt nekünk róluk.
Iskolánkban
tudatosan
ügyelünk a környezetvédelemre, így ezt a lehetőséget is
kihasználtuk, és hazafelé több
zsáknyi szemetet szedtünk
össze, segítve ezzel szebb környezetünk kialakítását.
Nyolcadikosokként, sok
más mellett, ez a program is
nagyon fog nekünk hiányozni!
Szabó Nikolett, Horváth
Adrienn, és Németh Friderika
8. b osztályos tanulók

Papírgyűjtés!
Az iskola Szülői Munkaközössége idén is szervez tavaszi
papírgyűjtést.
Időpont:
2014. május 22. 15-17 óráig
- alsó tagozat
2014. május 23. 15-17 óráig
- felső tagozat

rendez ez alkalomból, idén 70
kisdiák csillogtatja meg versmondó tehetségét Mezőfalván. Az alapítvány és a Szülői

Munkaközösség jóvoltából
nagyszerű vendéglátásban és
méltó díjazásban részesülhetnek a legügyesebbek.

Helye:
Kiss Kálmán Művelődési
Ház előtti parkoló
Esőnap:
2014. május 26-27.
Kérjük, segítsék a gyermekek munkáját!
Köszönettel: az SZM nevében:    Baratiné Hevesi Irén
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Tündérkert Óvoda
Március 15.
ünnepe
Március 14-én délelőtt
minden gyermek és felnőtt ünneplő ruhába bújt az óvodában.
A nagycsoportosok vendégségbe hívták a kiscsoportosokat, a két középsőcsoport pedig
együtt ünnepelt ezen a szép
tavaszi napon. Beszélgettek a
huszárokról, Petőfi Sándorról,
Kossuth Lajosról, valamint
versekkel, énekekkel színesítették az ünnep hangulatát.
Ezzel is erősítve hazafiságuk
emlékét. Vidám jó hangulatban közös szép élményekkel
telt a délelőtt.

Fogorvos
Dr. Mallár Erzsébet doktornő és asszisztense az éves
fogászati szűrővizsgálatát folyamatosan tartja óvodánkban. Minden csoportban
felvilágosítást tartott a helyes
fogmosásról, a fogak barátairól,
ellenségeiről, majd ellenőrizte
a gyerekek fogainak épségét.
Örülünk annak, hogy fontosnak tartja ezeket a látogatásokat, a gyerekek is nagyon
örülnek, kedvesen fogadják.

Óvodánk szépül!
Fontosnak tartjuk, hogy az
óvodába járó gyerekeinket ízléses, szép környezet fogadja,
ezért átalakításokba kezdtünk,
melyek megvalósításához a
befektetett energián kívül
örömmel fogadjuk a további
segítő szándékot. Udvarunk,
az épület előtti rész, valamint a
parkoló füvesítésre, az ott lévő
virágok, fák áthelyezésre kerülnek, kiskertjeinket, virágos
ládáinkat pedig folyamatosan
virágosítjuk.
Szépítsük együtt óvodánkat!

Március 22. – A Víz Világnapja

A tavalyi év sikertelen
próbálkozása után a Szivárvány csoport idén Rétimajorba
látogatott el. A szülők segítségével először autókba szállva a
vasútállomásra érkeztek, ahol
izgatottan várták a gyerekek a
vonatot. Nagy élményt jelentett számukra, mert volt olyan,
aki még most először ült vonaton. Kis séta után érkeztek meg
"Halországba". Körbejárták a
tavakat, megnézték a halászati múzeumot, láttak kacsákat,
gémeket, s más vízi madarakat,
sőt azt is, hogy hogyan készül
egy új tó. Vízre bocsátották
emlékül hagyva a Szivárvány
lógóval ellátott tutajukat. Pihenésképp piknikeztek, futkároztak, jót játszottak és élvezték a nagyon kellemes napsütést, a jó levegőt, a természetet.
Fáradtan, de sok élménnyel
gazdagodva tértek haza!
A Napsugár csoport az idén
is a Duna partra kirándult a
Víz Világnapja alkalmából.
Gyönyörű időben sétáltak,
futkároztak a szépen gondozott parkban, ismerkedtek a
vízpart növényvilágával. A
közvetlen vízparton gyűjtögették a kincseket, láthatták
az uszályokat, a kenusokat,
a horgászokat. Madárlesről
kémlelték a madarakat, és a
távolabbi szép tájat.

A nap végére ők is sok élménnyel tértek haza.
A Csiga-biga csoport a
Virág-tóhoz kirándult ebből
az alkalomból. Tízórai után
lovaskocsival indultak útnak,
hogy megfigyeljék a víz és a
vízpart élővilágát, s az éledő
természetet. A döcögős úton
a kedvenc dalokat, mondókákat mondogatták és így a vidám kocsikázás közben észre
sem vették, hogy már meg is
érkeztek a tóhoz. A tópartra
érve több horgászt is láttak a
gyerekek, Szabó Sanyi bácsi
meg is mutatta a horgára akadt

Papírgyűjtés

2014. február végén ismét megrendezésre került óvodánkban
a tavaszi papírgyűjtés. Mint már évek óta, idén is nagyon sikeresnek és hasznosnak bizonyult, hiszen ismételten szép mennyiséget
sikerült összegyűjtenünk. A két hetes rendezvény most is sokakat
megmozgatott, szerencsére ezúttal is számíthattunk a szülők,
gyerekek, a falu lakói és boltosai segítségére.
Ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a lelkiismeretes, közös
munkát mindenkinek.
A sikernek köszönhetően ezt az akciónkat ősszel is megismételjük.

halakat. A kiscsoportosok kicsit félénken nyúltak hozzájuk,
de végül nagyon örültek amikor végre újra a vízbe engedték
őket. A tó körüli séta alkalmával hallgattak békabrekegést,
gurultak a fűben, versenyt futottak, fogócskáztak a fűben.
Kellemesen elfáradva indultak
vissza az óvodába. Köszönjük
Görbe Norbert apukának a
lovaskocsis kirándulás leszervezését, Nagy Sándornak a
kocsikázást, Virág Attilának és
családjának, hogy lehetőséget
biztosítottak a tópart megismerésére.

Honlap készül
Ettől az évtől kezdve megújult és mindenki számára
elérhetővé vált óvodánk honlapja: www. http://tunderkertovodamez.mlap.hu/
Fontos számunkra a szülők tájékoztatása, az aktuális
eseményekről, hírekről. A
honlapon bárki információt
szerezhet gyermeke csoportjáról, az óvoda életéről.
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A kirándulás
sok élményt ad

A környezet megismerése és védelme állandóan és
mindenkori folytonossággal
jelenlévő tevékenységi forma
óvodánkban. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy
gyerekeink számára megalapozzuk a természet szeretetét
és tisztaságának védelmét.
A természetvédelem lényegét egy kínai bölcs így fogalmazta meg:
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni - vess magot.
Ha egy évtizeddel számolsz
- ültess fát.
Ha terved egy életre szól embert nevelj.”
Ezért tudatos és következetes
nevelőmunkával,
élménydús tapasztalatszerzéssel igyekszünk megértetni
a gyerekekkel saját életünk
védelmének, gondozásának
fontosságait.
Kirándulni jó! Gyermek,
felnőtt egyaránt várja. A kirán-

dulás nem csak egy „szabad”
délelőttöt jelent, hanem sok
élményt is.
Ebből kiindulva, a jó időt
kihasználva a Szivárvány csoport lovaskocsival Bolondvárra indult, hogy megcsodálja
a természet adta szépséget, a
tavaszi héricset. A virágot látva
megbeszélték, hogy védett virág, vigyázni kell rá, mert így
tudják megóvni, megőrizni a
jövő számára.
A nap során még Maár
Attila szervezésével egy nagyon érdekes, játékos előadást is hallhattak a gyerekek Horváth Béla bácsitól.
Megtudták a vár legendáját,
őseink életét, majd íjász bemutatót is tartottak. Megtanulták a gyerekek, hogy nem
csak a virágra, hanem őseink
emlékeire is vigyáznunk kell.
Reméljük, hogy a gyerekek
a szüleikkel is ellátogatnak
majd sokszor ide.

BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülőket,
hogy 2014. április 24-25-én
reggel 8 órától délután 17 óráig

óvodai beíratás lesz
a Mezőfalvai
Tündérkert Óvodában!
A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:

– gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(amennyiben rendelkezik vele)
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– gyermek TAJ- kártyája
– a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolványa
Pótbeíratás:

2014. május 5. reggel 8 órától délután 17 óráig.

Köszönet

A Szivárvány csoport
köszönetet szeretne mondani azoknak a szülőknek, akik
autós segítséget nyújtottak a
Rétimajoros kirándulásnál,
valamint Kvárik Csabának a
lovas kocsiért, Maár Attilának és Horváth Béla bácsinak a Bolondváron nyújtott
élményekért. Hatvani Rácz
Brigittának az óvoda számára
felajánlott nagymennyiségű
fűmagért.
A Napsugár csoport köszönetet szeretne mondani:
Deák Csabának a felajánlott,
jó minőségű földért, Bodor
Bélának és testvérének a fuvarozásért. Valamint a csoport

apukáinak, hogy az „Apák
napján” mindenféle karbantartási munkát elvégeztek. Végül
pedig Hajdú Gábornak a szép
fapolcért, amit a csoportnak
készített.
A Micimackó csoport köszönetet szeretne mondani
Horváth István könyvtárosnak a Víz Világnapja alkalmából tartott érdekes előadásáért.
A Katica csoport köszöni
Bertalanné Éva Katalinnak,
hogy a Víz Világnapja alkalmából vendégül látta a csoportot és a saját tavukban élő
vizi állatokat megmutatta a
gyerekeknek.

Az oldalt összeállította: a Szivárvány csoport

A Mezőfalvi Nőikar Egyesület

Tévesen jelent meg
Előző havi újságunkban tévesen jelent meg, hogy a cikket a Katica csoport írta; ezúton szeretnénk javítani, mert
a Pillangó csoport volt a cikk írója.

szeretettel várja
a személyi jövedelemadó 1 %-ának
felajánlásait.

Adószámunk: 18148927-1-07
Köszönjük támogatását!
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Győzelem és vereség is akadt bőven

Továbbra is nagy a szórás a futballeredményekben.
Sajnos ez a pontgyűjtésnél is
meglátszik. A 19. fordulóra
a nagy csapat a kilencedik
helyet foglalja el 26 ponttal.
Mezőfalva II. a 8. helyen áll,
szintén 26 ponttal. Az IFI
6. lett az időszak végére 30
ponttal. Az eredményekből
jól látszik, hogy a felnőttek az
erős középmezőnyben vívják
küzdelmeiket. A szebb napokat is látott fiatalok némileg
előkelőbb helyen várják a
folytatást.
A mérkőzésekről:
Két vereség, egy döntetlen
és egy győzelem az elmúlt időszak mérlege Megye I. osztályú csapatunknál. Mezőfalva
- Bicske 1:2, Polgárdi Vertikál
- Mezőfalva 0:0, Mezőfalva
- Bakonycsernye 2:1, Iváncsa
- Mezőfalva 2:1. Az IFI-nél
ugyanebben a mérkőzéssor-

rendben, de más eredményekkel két vereség mellett két győzelem is akadt. Számokban pedig így néz ki: 1:4, 0:1, 2:0, 2:0.
Nem dicsekedhet óriási előretöréssel Megye III -ban harcoló alakulatunk sem. A március
2-án rajtoló Mezőfalva II -nél
szintén vegyes a képlet. Íme a
találkozók
végeredményei:
Mezőfalva II. - Zichyújfalu
1:2, Előszállás - Mezőfalva II.
4:0. Sárszentágota - Mezőfalva
II. 1:3, Mezőfalva II. - Nagykarácsony 1:1, Mezőfalva II.
- Perkáta 3:0, Mezőfalva II.
- Cece 2:4.
Havi összefoglalónkat ezúttal Mezőfalva II. - Nagykarácsony mérkőzés történéseivel
zárjuk, ahol a döntetlennek
igen nagy az értéke, mivel a
lista második helyezettjétől
sikerült pontot rabolni.
Mezőfalva II. - Nagykarácsony 1:1, félidő 1:0

Előnevelt
csirke, kacsa,
fehér húspulyka

megrendelhető!
Takarmánybolt
Mezőfalva, Dózsa György u. 6.
Sudárné Anikó: 06 25 243-078

Hirdetés
Mezőfalva központjában tehermentes, összkomfortos, régi
építésű családi ház eladó. Ára: 2,7 millió forint.
Érdeklődni: 06-30/51-99-444

Igazságos döntetlen a
szomszéd várak összecsapásán.
A listavezető hagyott pontot a
Mezőfalván.
Jó iramú mérkőzésen az
első félidőt a vendégek támadása jellemezte, azonban
mégsem Nagykarácsony szerzett előnyt. Mezőfalva kontrákkal igyekezett megtörni
a szomszéd falu lendületét,
ami a 9. percben eredményesen végződött. Egy baloldali
keresztlabdára Micheller Tamás csapott le Fekete Zsolt
kapuja előtt. Góljának a hazai
szurkolók örülhettek. 1:0. A
szünetig hiába volt mezőfölényben Nagykarácsony, az
eredményen nem sikerült módosítani. A pihenőt követően
harcosabb játékot mutatott a
hazai csapat. A kitámadások
többször is veszélyes helyzeteket teremtettek. Góllal
azonban nem sikerült befe-

jezni az akciót. Most viszont
a vendégek operáltak a kontrák adta lehetőségekkel. A 67.
percben jobboldali szöglethez
jutott Mezőfalva ellenfele. A
beadott labda egy védőről lecsurogva Simon Zsolt lábáról
került a hálóba. 1:1. A gól
után mindkét csapat magasabb fokozatra kapcsolt, de
találat már nem született.
A mérkőzés végén az edző
Masinka Csaba így értékelt:
- Az első félidő nem a tervek szerint alakult. Rúgtunk
egy gólt, és utána beszorultunk. A második játékrész kiki meccs volt. Sajnos nem tudtunk találatot elérni. Nekünk
meg pontrúgásból beakadt
egy. Összességében elégedett
vagyok a látottakkal.
(Mezőfalva sportéletét folyamatosan követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Sajtóközlemény
Tisztelt Mezőfalvi
Nemzettestvéreink!

A FIDESZ 5. sz. választókerülete nevében köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szavazataikkal erősítettek
bennünket.
Sajnálatos, hogy Mezőfalván egyetlen választókörzetben
nem győztünk, de vigasztalást kaptunk, hogy képviselőjelöltünk, Varga Gábor úr országos szinten első helyen jutott
a képviselői mandátumához.
Köszönet a 2/3-os többségért.
Tisztelettel:
FIDESZ Mezőfalvi Csoport
(fizetett hirdetés)

A Jobbik Mezőfalvi Alapszervezete és Árgyelán János
köszönetét fejezi ki, hogy Mezőfalva minden szavazókörében a Jobbik végzett az első helyen. Csalódottságra ad okot,
hogy a jó szereplés nem eredményezett országgyűlési mandátumot a választókerületben, de a választókerület közel 30
százalékos támogatottságával az ország egyik legerősebb
Jobbik-támogatottságú térsége lett. A megye és az ország
más területein is jelentősen megerősödtek a Jobbik pozíciói,
számos helyen kimagasló eredménnyel szerepelt a párt.
Úgy látjuk, hogy ezen úton tovább kell haladni, és folytatjuk a munkánkat Mezőfalváért és minden
lakosáért. A Jobbik továbbra is küzdeni fog a munkahelyekért, a közbiztonság megteremtéséért és az elszámoltatásért országosan és helyi szinten is. Ahogy eddig is, úgy
továbbra is jelen leszünk a településen, segítjük a települési
közösségek építését, programokat szervezünk és kezdeményezéseket indítunk a szebb jövőért.
A Jobbik Mezőfalvi szervezete nevében:
Kovács István
elnök
és Árgyelán János
megyei elnök
(Fiztett hirdetés)

Meghívó
Sok szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt

2014. május 9-én
17 órától
a Kiss Kálmán
Művelődési Házba,

ahol Rédlné Szabó Ilona úti
beszámolóját
hallgathatjuk meg
az El

Caminoról

INTERNET AKCIÓ MEGÚJULT CSOMAGOKKAL!
www.antennanet.hu
LAKOSSÁGI/ÜZLETI díjcsomagok:

Telefon: 30/9026358

info@antennanet.hu

NET 2M

NET 5M

NET 15M

NET 25M

Maximális adatátviteli sebesség letöltés/feltöltés (Mbit/sec)

2/0,25

5/0,5

15/2

25/5

Garantált adatátviteli sebesség (Mbit/sec)*

1,6/0,2

4/0,4

5/0,5

10/1

Havidíj 6 hónapos hűségnyilatkozattal

4.990, Ft

5.990, Ft

7.490, Ft

8.990, Ft

Havidíj 1 éves hűségnyilatkozattal

3.990, Ft

4.990, Ft

6.490, Ft

7.990, Ft

Havidíj 2 éves hűségnyilatkozattal

2.990, Ft

3.990, Ft

5.490, Ft

6.990, Ft

Ajándék WIFI router

TELEFON Akció!

vagy 4 hónapon át 1000 Ft havidíj kedvezmény közül választhat.
A fix havidíjon felül, semmilyen egyéb költséggel nem kell
számolni. A Megrendelőnél antennát, jelátalakító eszközt szerelünk fel és
kiépítjük a csatlakozási pontot a kívánt helyre. A kiépítés feltétele, hogy a
bekötési pont optikai rálátással rendelkezzen a Szolgáltató által
működtetett bázisállomások egyikére.
Szolgáltatási terület: Nagyvenyim, Baracs, Mezőfalva
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért, kérjük, hívja
ügyfélszolgálatunkat, vagy küldjön üzenetet email címünkre,
vagy látogasson el honlapunkra.
A táblázatban feltüntetett díjak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFAt.
* A 229/2008 Kormányrendelet 1. mellékletének 4a) pontja szerint a „Hálózaton
belül az előfizetői hozzáférési pontokon garantált vonali le és feltöltési sebesség
[kbit/s]”

Fél évig fél áron a Start6 és Szuper6 díjcsomag!

„Telefon 600 Ft vagy 1.200 Ft havidíjért”

(a 6. hónap után 1.490Ft vagy 2.790Ft, 18 hónap hűségnyilatkozattal)








Hálózaton belül éjjelnappal 0 Ft!
Nincs belépési díj!
Nincs kapcsolási díj!
Perc vagy másodperc alapú számlázás.
Számhordozhatóság: Megtarthatja régi telefonszámát!
Percdíjakért látogassa meg honlapunkat.

A szolgáltatás igénybevételéhez Internet szolgáltatás szükséges.
Sokat telefonáló üzleti ügyfelek részére egyéni szolgáltatást kínálunk,
ezért kérjük, Ők hívják a 06/30/9026358as telefonszámot.
Hálózatunkon a telefon szolgáltatást a Triotel Kft. végzi.
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Húsvét a Tájháznál
2014. április 19-én, szombaton a Tájház udvarán (Kossuth utca 30.)
9.00 órától: kézműveskedés népi iparművészekkel
tojásfestés Gelencsér Juliannával - festendő tojást hozz magaddal!
gyékényezés Komendó Gabriellával
10.00 órától: gyermek néptánccsoport fellépése
10.30 órától: felnőtt néptánccsoport tavaszi műsora
11.00 órától: „Húsvéti kaland Nyulcsi Julcsival” az Óperenciás Színház
előadása

A délelőtt folyamán nyuszi simogatás és arcfestés!
Rossz idő esetén a program a Kiss Kálmán Művelődési Házban lesz megtartva.

Kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!

Fejér megye népművésze
vándorkiállítás, Mezőfalva
2014. április 26-án megyejáró körutunkat folytatjuk „Fejér megye népművésze” című vándorkiállítással, mely tárlat a Fejér
megye és Dunántúl népművészetét mutatja be. A kiállítás legfőbb célja, hogy a laikusoknak, köztük a fiatalabb korosztálynak is
be tudjuk mutatni kézműves örökségünket, azt a szakmai munkát, amit a pályázaton részt vevők népművészek évek óta végeznek.

Meghívó

A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága, valamint a Fejér Megyei
Művelődési Központ sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
Fejér Megye Népművésze 2014.
Vándorkiállítás megnyitójára
2014. április 26-án 10 órára
Helyszín: Kiss Kálmán Művelődési Ház, Mezőfalva
A megnyitót követően Kluge Kövesi Krisztina nemez tárgykészítő foglalkozást tart.
A kiállítás május 15-ig tekinthető meg, az intézmény nyitvatartási ideje alatt.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A Fejér megyei népművészek vándorkiállítását
a NKA Közművelődés és Népművészet Kollégium támogatásával szervezzük.

