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Tisztelt
Lakosság!
Mély megrendüléssel
tudatjuk, hogy
Mezőfalva
Nag yközség
Önkormányzatának
nyugalmazott címzetes főjegyzője Dr.
Woth László súlyos betegséget
követően 2014. május 17-én
elhunyt. Jegyző Urat az Önkormányzat saját halottjának tekinti. Temetésére és búcsúztatására
Budapesten, a Kelenföldi pályaudvar közelében lévő urnatemetőben kerül sor, melynek pontos időpontja még nem ismert.
Amennyiben a család dönt az
időpontról, azt a hivatalos honlapon (www.mezofalva.hu) azonnal közzétesszük.
Márok Csaba
polgármester és a
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal
dolgozói

Jó minőségű lett a belső
körforgalmi csomópont

Elkészült Mezőfalva belső körforgójának felújítása. A lakókhoz,a használókhoz az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy igyekezzenek a KRESZ szabályai szerint használni. Ne kelljen különböző
forgalomlassítókat beépíteni! Ne legyen száguldozás színtere a körforgó! Nem azért javítottuk
ki, hogy „átrepüljenek” rajta!

Szeresd a gyermeked, öleld a szívedre!
Ez az, mire vágyhat, fényre, szeretetre.
Legyél vele többet, várja közös játék!
Az együtt töltött perc, neki mind ajándék.

GYERMEKNAP
Szeretettel köszöntjük a mezőfalvi gyermekeket,
településünk ifjú polgárait!
Az önkormányzat nevében:

Márok Csaba
polgármester

MEZŐFALVI
VIGASSÁGOK
2014. június 27-28.

Jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg az önkormányzat a Mezőfalvi Vigasságok elnevezésű programot, amely
az elmúlt évtizedben is egyik kedvelt rendezvénye volt a
mezőfalviaknak. Reméljük idén is a tömegesen kilátogatnak majd az eseményekre.

Részletes programot lapunk júniusi számában közlünk!

Elöljáróban elmondhatjuk, hogy az első napon, június
27-én, pénteken a hagyományok szerint rockesttel kezdünk!
Szombaton is gazdag műsorral, kikapcsolódási és szórakozási lehetőséggel várjuk Önöket. Este Dáridó lesz!
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FÓRUMON KÉRDEZTEK A LAKÓK

Csatornabekötésről, helyreállításról

Teltházas lakossági fórumon mondták el tapasztalataikat a mezőfalviak a csatorna
beruházással
kapcsolatban
a Kiss Kálmán Művelődési Házban. A rendezvényen
nem csak az elmaradt munkák pótlásának bejelentésére
nyílt alkalom, de eddig még
megválaszolatlan kérdések is
felmerültek. Márok Csaba,
Mezőfalva polgármestere felvezetőjében kiemelte, hogy a
példásan rendben lévő beruházás még nem fejeződött be.
A négy alkalommal végzett
uniós ellenőrzés alatt egyszer
sem volt kifogás. A jelenlegi
állapotról pedig Pauza Balázs
projektmenedzser adott tájékoztatást.
A rövid bevezető után a
lakossági kérdésekre, bejelentésekre került sor. Több ingatlantulajdonos előtt megsül�lyedt a talaj, illetve összetört,
vagy megsérült a kocsibejáró.
A panaszokat és a jelzett helyeket a kivitelező feljegyezte, a
kijavításukra ígéretet tett.
A továbbiakban fontos információk hangzottak el. Pél-

dául a locsoláshoz kiépítendő
mellék- vízmérőóra bekötésének feltételei. Vörös Bálint
az üzemeltető képviselője
elmondta, hogy igény szerint
lehetőség van ilyen órák bekötésére, de ezek nem folytatódhatnak a földben, vagy a falon
keresztül. Mindenképpen ki
kell emelni a földből. Közvetlen a főmérő után legyen
bekötve. A kiépítéshez nem
kérnek tervet, de egy rajzot a

helyszínéről és műszaki módról igen. A mellék-vízmérőórát
minden esetben be kell jelenteni a szolgáltatónak! A következő hozzászólásban Beke
László a beruházás főmérnöke
beszélt néhány szakmai követelményről a csatornabekötéssel kapcsolatban. A vezeték lejtésének 1-2 %-nak kell
lenni. A fogadó részhez nagy
szintkülönbséggel érkező csatornánál - a dugulás elkerülé-

sének érdekében - a szükséges
pontokon érdemes a kilencven
fokos könyök helyett inkább
két 45 fokos idomot betenni.
Ajánlatos a rácsatlakozás előtt
akár a fogadórészt, akár a vezetékszakaszt kipróbálni egy vödör vízzel. A folytatásban már
többször elmondott információk hangzottak el. Emlékeztetőül: a kiértesített részeken a
fizetési teljesítés igazolása után
már egyből rá lehet kötni, majd
a lap alján lévő telefonszámon
lehet bejelenteni a rákötést.
A rendezvény zárszavában
Márok Csaba nyomatékosan
kérte a lakókat, hogy ne az
utcán dolgozó munkásoktól
érdeklődjenek a helyreállítással kapcsolatban. Az önkormányzatnál, képviselőknél, a
VKT -nál tegyenek bejelentést
problémájukról. A csatornára
van idejük rákötni, de jobb, ha
minél előbb teszik meg, mert
a július vége - szeptember
eleje időszakban befejeződő
beruházást követően már csak
három hónap türelmi idő marad a rácsatlakozásra.
Horváth László

Figyelem: EBÖSSZEÍRÁS
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, és az ebösszeírás után
az adatokban bekövetkezett változásokat, 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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Képviselőink tárgyalták

Mezőfalva képviselőtestülete a legutóbbi ülésén, április
23-án tárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadását.
Megállapítást nyert, hogy az
elmúlt évek gyakorlatához
igazodóan ismét pontos és
szakszerű összefoglalót tett le a
pénzügyi csoportunk a képviselők elé. A testület egyhangúlag elfogadta a zárszámadást.
Rendőrségi
beszámolót
hallhattunk. A rendőrkapitányság örömtelinek tartja,
hogy a bűnesetek száma statisztikailag csökkent Mezőfalván. Nagy Zoltán, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetője pozitívumként említette az erdők védelme akciót,
amelynek a megelőző szerepe
jóvoltából a falopások vis�szaszorultak a nulla közelébe,
nincs olyan mértékű cselekmény, amely miatt intézkedni
kellett volna. Polgármesterként
elmondtam, komoly gondot
látok abban, ami a rendőrsé-

Várják
a nyesedéket!
A művelődési ház udvarán
gyűjti az önkormányzat a lakók
által behozott fás szárú növények nyesedékét. A mezőfalviak rendezetten, szemétmentesen viszik oda a gallyakat. Az
apríték az intézmények téli
tüzelőköltségét mérsékli.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Kevesebb a szemét!

Szeretném
megköszönni
minden egyes segítőnek azt
a munkát, amit május 10-én,
szombaton végzett a virágültetésben és a TeSzedd! mozgalom
keretében. Az önkormányzat a
polgárőrséggel közösen szervezte
a szemétszedési akciót, így voltak
olyanok, akik már pénteken, illetve az előző napokon szerveztek
gyűjtést. A szombati napra esett
a virágültetés. Úgy gondolom,
szépek lettek a köztereink,

gi beszámolóban is szerepel:
a bűnelkövetők meghúzzák
magukat a Szőlőhegyen, ahol
nem munkából tartják el magukat, hanem lopásokból. Ez
jelentősen megkeseríti a lakók
szájízét. Kértem a rendőrkapitány urat, hogy fokozott ellenőrzéseket hajtsanak végre a
szőlőhegyi részen, figyeljenek
oda a közrend, közbiztonság
fenntartására.
Felmerült az is, hogy a sebességmérésnek gyakoribbnak
kellene lennie Mezőfalván,
mert az utóbbi időben csak
néhány volt. A kapitány kiemelte, hogy nagyon jó a polgárőrséggel való együttműködésük, sok segítséget kapnak a
polgárőreinktől. Valamint az
önkormányzat, a rendőrség,
a körzeti megbízottak közötti kapcsolat is kiváló. Ennek
köszönhető, hogy a bűnesetek
száma statisztikailag csökkent
községünk belterületén – ami
persze nem boldogítja azt,

akinek az életét betörés vagy
lopás keserítette az elmúlt
időszakban. Továbbá kértem a
kapitányt, hogy körzeti megbízottainkat a jövőben se kelljen
elvezénylések miatt nélkülöznünk a településen!
Nagy Zoltán kapitány megköszönte az együttműködést,
a segítséget, és kifejtette: bízik
abban, hogy közösen tudunk a
jövőben is előbbre lépni a közbiztonság terén.
A polgárőrség beszámolójában Sóki László elnök megköszönte a képviselőtestületnek a 2013. évben is nyújtott
támogatást. Elmondhatjuk:
a polgárőrség a rendőrséggel
karöltve jól dolgozik, komoly
szerepet vállalnak a rendezvények biztosításából, és nagy részük van a közbiztonság javításában is. Minden képviselő és
a polgármester is megköszönte
és elismerte az őrségben dolgozók tevékenységét.

Szakápolót keresünk
A II. sz. felnőtt háziorvosi körzetben a szakápolói feladatokat ellátó dolgozó a közalkalmazotti jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezte 2014.
május 31. napjával.
Ezért a szakápolói feladatok ellátására a Képviselő-testület pályázatot hirdetett, melynek beadási határideje: 2014.
május 26.
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezofalva.hu
hivatalos önkormányzati honlapon, valamint a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán, www.kozigallas.
gov.hu. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
ágyásaink! Az ültetés mellett
akadt olyan civil szervezet, aki a
szemétkommandónak segített.
Köszönöm minden résztvevőnek a munkáját. Megítélésem szerint a folyamatos
odafigyelés, rendben tartás
meghozza a gyümölcsét.
Amikor a TeSzedd! akció
előkészítésekor felmértük a
község bel- és külterületeinek
az úgymond' illegális szemeteléssel érintett gócpontjait, egyértelműen megállapítható volt,

hogy a korábbi évekhez képest
csökkenő mennyiséget mutat
a szemét. Nem szűnt meg, de
már a csökkenés is pozitív hír.
Folyamatosan teszünk azért,
hogy elszállításra kerüljön a
hulladék, rendszeresen pályázott az önkormányzat illegális
szemétlerakó megszüntetésére. Ennek eredménye igenis
látszik. Minden segítőnek és
dolgozónak köszönet azért,
hogy velünk együtt tesznek
környezetünk tisztaságáért!
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Csatorna:
helyreállítás
A kivitelező menetrendszerűen végzi a csatornázás
utáni helyreállítási munkákat.
Minden igényt próbálnak figyelembe venni, ha bárkinek
gondja, hiányérzete van, kérjük
jelezze. Felhívom a figyelmet
arra, a talaj tömörödése utáni
esetleges süllyedéseket, és a
visszatemetés utáni fekete föld
igényüket szintén jelezzék. A
kivitelezőnek muszáj minden
megalapozott panaszt figyelembe venni, ugyanakkor tudni
kell, hogy a pályázat az úttest
esetében csak a sávos helyreállítást támogatja.
Örömmel mondhatom: a
lakók komolyan veszik a rákötést. Heti több mint húsz
igényt teljesít a szolgáltató.
Április 28-ig Mezőfalván 122
bekötés volt, és azóta is ütemezett a munka.

Rá kell kötni!
Fontos! Az az ingatlantulajdonos, akinek a háza előtt
csatorna vezeték megy, köteles
arra rákötni! A jogszabály erre
csak három hónapot biztosít a
műszaki átadástól. A műszaki
átadás június 2-án lesz. Vagyis szeptember 1-ig lehetőleg
mindenkinek rá kellene kötnie
a hálózatra.
Aki ez alatt nem köt rá, annak az elfogyasztott vize és az
elszállított szennyvize közötti
különbségre talajterhelési díjat kell fizetni, ami Mezőfalva
esetében 1800 forint/köbméter.
A bruttó szennyvízdíj ezzel
szemben 600 forint köbméterenként – vagyis aki tud, kössön rá fél éven belül, kímélje
meg saját magát a háromszoros
talajterhelési díjtól. A szenny
víz-szállítást ellenőrzik: a
szippantós adatot szolgáltat a
hivatalnak, ezeket az adatokat
összehasonlítják a bevallásban
szereplővel.
Egy év elteltével a jogszabályok szerint mindenképpen kötelező a csatornára
rákötés!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Gazdagító programpárok II.

A TÁMOP 3.4.5-12-20120001 Tehetséghidak Program
kiemelt projekt keretében
meghirdetett Gazdagító II.
programpárok pályázat első
állomásaként február 1-jén
Kiskunmajsára látogattunk el.
A Majossa Hagyományőrző
Egyesület kultúrházában fogadtak minket, ahol Dél-Alföld tánckincsét sajátítottuk el,
népdalokat tanultunk a táncházban, néprajzi ismereteinket
bővítettük, helyi népszokásokat ismerhettünk meg, farsangi
maszkot készítettünk.
Másnap lazító programként
a Kiskunmajsai Gyógy-és Élményfürdőbe mentünk.
Második gazdagító programunk keretében április
5-én, szombaton látogattunk
el a Ópusztaszerre a Nemzeti
Történeti Emlékparkba. Megcsodálhattuk a Millenniumra
emlékművet, a Csete-jurtákban különböző kiállításokat
nézhettünk meg, ahol a szakvezetést az adott témához
kapcsolódva részletesebb információkkal a mentordiákok
egészítették ki.
A Nomád Parkban az eurázsiai puszta népeinek világát
idézik fel régészeti leletek, lo-

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
Helye: Kiss Kálmán Művelődési Ház előtti parkoló
Esőnap: 2014. május 26-27.
Kérjük, segítsék a gyermekek munkáját!
Köszönettel az SZM nevében: Baratiné Hevesi Irén

vasbemutató elevenítette fel
honfoglaló őseink legendás
harcmodorát, a lovas pályán

ahol 90 éves padokba foglalhattunk helyet. Megismerhettük az akkori tiszteletadás

pedig íjászkodtunk. Az ebédet
a Szeri Csárdában fogyasztottuk el. Az egyik múzeumpedagógiai foglalkozásunk a „Volt
egyszer egy Oskola” volt, ahol
1920-as évek tanóráján vehettünk részt az árpádhalmi
tanyai iskolában. Korabeli ruhába öltözött tanár úr fogadott
minket. A szigorú sorakozás
után szép rendben mentünk be
az iskola egyetlen tantermébe,

szabályait és természetesen a
„körmöst” is, a gyerekek nagyon élvezték.
Az emlékpark legfőbb látványossága a Feszty-körkép
következett. A terepasztal fölött látogatói ösvény épült így
nagyon közelről nézhettük
meg Feszty Árpád és festőtársai a festményét. A megújult
főépületben, a Rotundában a
honfoglalásról és az Árpád-

korról szerezhettünk ismereteket, majd a Promenádon
átsétálhattunk a körkép keletkezésének az idejébe a Millennium korába. Végül múzeumpedagógiai foglalkozáson
vettünk részt, ahol nemezből
készítettünk különböző tárgyakat.
Munkánkat három diákmentor, Vámosi Nikolett,
Mihályi Mónika és Kovács
István segítette. Szakmai
munkájuk segítette az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását, előadásokat tartottak
az adott témához kapcsolódva, valamint bekapcsolódtak
a tánctanításba. Fiatalságuk,
lendületük, szorgalmuk miatt a résztvevő gyermekek
számára érdekesebb és befogadhatóbbak voltak a tevékenységek, példaként szolgált
a munkájuk.
A pályázat kapcsán szerzett
ismeretek segítették a gyermekek ismereteinek elmélyülését
a dél-alföldi régió néprajzáról,
történelméről, tánc és zenekultúrájáról, hiszen nincs maradandóbb és hitelesebb tanulás,
mint a helyi adatközlőktől, az
adott helyszínen.
Csonka Emese

Az iskolai tanév zárásának menetrendje
•
•
•
•
•
•
•
•

2014. május 22. 15-17 óráig:
2013. május 23. 15-17 óráig:
2014. május 23. 17.00:
2014. május 26.:
2014. május 28.:
2014. május 30. 17 óra
2014. június 5.:
2014. június 5. 16.30:

•
•
•
•

2014. június 11.:
2014. június 12. 20 óra:
2014. június 13. 17 óra:
2014. június 23. 9 óra:

Alsó tagozat papírgyűjtése
Felső tagozat papírgyűjtése
Növendékhangverseny - Balogh Tímea népi énekes tanítványaival
Zártkörű év végi furulyavizsga Murányi József tanítványaival
Országos kompetenciamérés a 6., 8. évfolyamon
Év végi záró Néptáncgála az iskola tornatermében
Év végi zártkörű vizsga a zeneművészeti ágon tanulók számára
Növendékhangverseny - Tótin Katalin és Tótin István zongora
és fafúvós szakos növendékeivel
Gyereknap
Szerenád
Ballagás
Tanévzáró ünnepély
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Néptáncosaink sikerei
„Húzd keresztül!”

Április 22.
– a Föld napja

A Föld világnapjáról Magyarországon 1990 óta emlékeznek meg. A mi iskolánkban évek óta Hérics- túrán
vehetnek részt ez alkalomból
a környezetvédelem iránt elkötelezett tanulók. E jeles
nap alkalmából, az idei évben
a diákönkormányzat szervezésében további figyelem
felhívó akcióval bővítettük az
intézmény programkínálatát.
Az 5.a osztály öt diákjaként
ismeretterjesztő műsor keretében mutattuk be a magyarországi környezetvédelem történetét. Vass Virág és Hajnal
Marcell tavasszal nyíló védett
virágokról készített érdekes

prezentációt. Gárdonyi Réka
és Szekeres Brigitta a Nox
együttes Szeretem című dalával, Pintér Dzsenifer pedig
Nemes Nagy Ágnes: Tavaszi
felhők című versének előadásával színesítették a megemlékezést. A műsorban résztvevő
diákként azt gondoljuk, hogy
a természetvédelem nagyon
fontos kérdés, amiről ez úton is
szerettük volna diáktársainkat
tájékoztatni, ezért vállalkoztunk a program megtartására,
melyet komoly érdeklődéssel
hallgattak végig iskolatársaink.
Vass Virág,
Hajnal Marcell
és Gárdonyi Réka

Iskolai beiratkozás

A 2014/2015-ös tanévre
április 28-30-án megtörtént
leendő elsőseink beíratása.
A szülőknek 8-18 óráig volt
lehetősége megjelenni intézményünkben, hogy kitöltsék a
szükséges nyomtatványokat. A
Mezőfalvai Tündérkert Óvoda
két nagycsoportjából 43 gyermeket írattak be iskolánkba.
Az induló két első osztály
közül az egyikben - hagyományainkhoz híven - nemzetiségi német nyelv tanulására is
lehetőség lesz. Mindkét belépő
osztályra érvényes az „egész

napos iskola” oktatásszervezési
forma, mely a köznevelési törvény szerint 16 óráig biztosít
felügyeletet.
Május közepén összevont
szülői értekezletet tartunk a
leendő elsősök szüleinek, melyen ismertetjük az osztályok
névsorát, a művészetoktatás
nyújtotta lehetőségeket, valamint az osztályfőnökök megtartják saját csoportjuk első
szülői értekezletét a jövő évi
tudnivalókról, felszerelésekről.
Minden érintett szülő megjelenésére számítunk!

2014.04.13-án, Székesfehérváron zajlott a Gyermek
és Ifjúsági Néptáncfesztivál
a Művészetek Házában. A
néptáncegyüttesek Székesfehérvárról, Fejér, Veszprém és
Komárom-Esztergom megyéből érkeztek a fesztiválra, köztük Mezőfalva is képviseltette
magát Igézők csoportjával.
A csoportok 23 műsorszámot adtak elő, így reggeltől estig ropták a táncot. A szakmai
zsűri tagjai voltak: Németh
Ildikó Harangozó-díjas néptáncpedagógus, koreográfus,

Szabó Szilárd néptáncpedagógus, Gálber Attila koreográfus. A nap folyamán játszóházi
foglalkozásokkal, kézműveskedéssel is lehetett az időt múlatni, a Kákics együttes moldvai
táncházában vezethették le a
várakozás izgalmait a résztvevő
táncosok. A délutáni csoportokban a művészeti iskolák
mutatkoztak be "A" kategóriában, Mezőfalva bronz minősítést kapott. Úgy gondolom,
hogy a sok városi iskola mellett
méltón képviselte kis községünket a tánccsoport!

Baracsi néptáncfesztivál
Zsúfolágig megtelt 2014.
04. 12-én a baracsi faluház
a hagyományosan, már XIV.
alkalommal
megrendezett
néptáncfesztivál miatt. A környező települések valamennyi
tánccsoportja részt vett, mintegy 26 produkciót láthatott a
népes közönség. Mezőfalvát a
4., 5., 6. és 7. osztályos táncosok
képviselték „Somogyi Vigassá-

gok” nevű produkciójukkal. A
csoport az egységes színpadi
megjelenéséért kapott oklevelet és kerámiát. A zsűri tagjai
Podpácz Beáta, Kirch Zoltán,
Hámori Balázs, mind a hazai
néptáncmozgalom jeles alakjai. A verseny után lovaglással,
íjászatttal, kézműveskedéssel,
kocsikázással múlatták az időt
a kis táncosok.
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Tündérkert Óvoda
Nyuszi simogatás
Április 15-én a Micimackó
csoport hivatalos volt Juhász
Vikiékhez, nyuszi simogatásra. A délelőtti foglalkozás
után felkerekedtünk és elsétáltunk a Tompa Mihály utcába, ahol nagy szeretettel és
süteménnyel fogadott minket
Juhászné Kovács Gyöngyi. A
nyuszikat két ládában helyezte
el, hogy a gyermekek jobban
hozzáférhessenek és mindenki
meg tudja simogatni. Némelyik gyermek meglepődött az
állatka szőrének selymességén.
Volt, aki bátortalanul cirógatta
a tapsifüleseket. Egyszerre két
fajtával ismerkedhettek meg:
a különleges angóra és a sima
házinyúllal. Tudásukat bővítette a különböző kinézetű állatokkal való ismerkedés, a fűvel
való etetésüket is kipróbálhatták. Míg a nyuszik pihentek a
gyerekek süteményt ettek és
játszottak az udvaron található
játékokkal. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szívélyes meghívást és a vendéglátást.

Könyvtárlátogatás
A Pillangó csoport látogatást tett falunk könyvtárába,
ahol Horváth István várta a
gyermekeket és vezette be
őket a könyvek birodalmába.
A húsvéttal kapcsolatos előadás nagyon színvonalas és
gyermekközeli volt. Köszönjük
szépen Ácsné Csilla néninek
az ajándékba kapott húsvéti
ablakdíszeket.
Az óvodai oldalakat
összeállította:
a Micimackó csoport

Húsvét a művelődési házban

Óvodánk Nagypéntek hetében tartotta meg a húsvéti
ünnepet. A Tündérkert kis
óvodásait a művelődési házban
már izgatottan várta a Húsvéti
Nyúl és kis pajtása Erzsike, aki
egy nagy kosár virággal várta
a locsolkodni vágyó fiúkat.
A gyerekekkel beszélgetésbe
elegyedett és rávezette őket a
húsvéti szokásokra.
Meglepetésként az óvó nénik előadták a Mumus című
bábműsort, mely címével ellentétben nem ijesztő, hanem
igen is tanulságos volt, hogy
nem kell minden ismeretlentől félni. A mese után nyúl
anyó át adta az ajándékait a
gyermekeknek, és a vendégségbe hívott Makk-Marcsi

családi napköziseknek is.
Az óvodába való visszatérés
után minden gyermek nagy
izgalommal kereste a nyuszi

által szétszórt ajándékokat,
melyeket az udvaron és a
csoportokban is meg lehetett találni.

Kirándulás

Április 29-én reggel, a Micimackó csoport kirándulni
indult a Budapesten található Tropicarium-ba. A reggeli
gyülekező után autókkal mentünk be a vasútállomásra, ahol
a gyerekek már nagy izgalommal várták a vonatot. Felszállás
után mindenki helyet foglalt
és énekszóval kezdtük meg

az utazásunkat. Érkezésünk
után mozgólépcső használatával tudtuk megközelíteni a
bejáratot, tapasztalatunk szerint újdonság volt számukra
ez a közlekedési eszköz. Nagy
sikoltozásban törtek ki az első
halak láttán, majd meglepetten állapították meg, hogy
nem csak vízi állatok, hanem

majmok, madarak és rovarok
is láthatóak itt. Beljebb és
beljebb haladva egyre izgatottabbak lettek, s csodálkozva
álltak meg egy akvárium előtt,
miből meglepetésünkre halak
helyett egy búvár kukucskált.
Hosszasan időztünk a cápáknál, de a legnagyobb sikerük
mégis a rájáknak volt. Aki
elég bátorságot érzett magában megsimogatta őket. Az
örömteli délelőttöt egy fagyizással koronáztuk meg. Ezután
jött még az igazi meglepetés,
az áruház emeletén található
játszóházba vittük el a gyerekeket. Itt másfél óra önfeledt
játék következett. A hazafelé
tartó vonaton mindenki fáradtan, de jókedvűen osztotta meg
élményeit egymással. Nagy
öröm volt hallani, hogy nemcsak a gyermekek, de szüleik
is jól érezték magukat ezen az
utolsó közös kirándulásunkon.
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MVM kamion
Falunkba is megérkezett a
Paksi Atomerőmű információs
kamionja, melyet a Micimackó csoport látogathatott meg
először. Igaz az előadás főként
iskolás és felnőtt látogatóknak
készült, de az interaktív tábla
segítségével óvodásoknak is
nyújtott betekintést az erőmű
körüli élővilágról, és emellett
felhívta figyelmüket a környezetvédelem fontosságára.
Elektromos áramot előállított
kerékpár tekerésével mutatták be, hogy mennyi energia
szükséges egy mobiltelefon
működtetéséhez. Búcsúzóul
minden gyermek kapott egy
labdát ajándékba, amit ezek
után a foglalkozásokon fognak
használni.

Föld napja

A világ április 22-én, de
a mi kis óvodánk az időjárás
miatt április 28-án, Kondor
Lászlóné irányításával tartotta
meg a Föld napját. A gyermekek interaktív módon ismerték
meg a föld formáját.

Szülői értekezletek
Minden csoportban megtartották az év végi szülői értekezleteket, ahol ismertették
az anyák napi és évzárói programok időpontját is.

Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni
Hatvani Norbertnek a fűmagot, Deák Csabának a termőföldet és Bodor Bélának a föld
szállítását, hogy felajánlásukkal
hozzásegítették óvodánk szebbé tételét.
Kedves Szülők! Köszönjük
a behozott növényeket, mellyel
hozzájárultak óvodánk virágosításához.
Köszönjük a könyvtár
dolgozóinak, hogy a könyvek válogatásánál gondoltak
óvodánkra és megajándékoztak minket sok színes, mesés
gyűjteménnyel.
Ezúton szeretnénk megköszönni Cseke Ottó hozzájárulását, hogy eltölthettünk egy
szép délelőttöt a sportpályán és
minden gyermeknek kedveskedett egy szelet csokoládéval.
Örömmel tudatjuk, hogy a
Méhecske Kft által felajánlott
méhecske formájú rugós játékot felállítottuk. Köszönjük
Deák Ferencnek!

Térkép valamint földgömbsegítségével állapították meg,
hogy a föld felszínét mekkora
részben borítja víz és a szárazföld. Ezután találós kérdések,
majd egy környezetvédelmi
oktató mese következett. Az
élethez szükséges feltételekkel
kapcsolatos énekeket és verseket adtak elő a gyermekek.
Majd mindenkinek behunyt
szemmel kellett ülnie és várni, amíg Rosszcsont Manó
meglátogatja az udvarunkat,
de a látogatása alatt csak a
szemetet dobálta szét, amit a
gyerekeknek kellett szelektív
módon szétválogatni a megfelelő kukába.
Az óvodások a természet
megújulását mozgásos és énekes játékkal adták elő a az óvónők segítségével.

Foltvarrós tánc

Minden évben szinte már
hagyományként nyitjuk meg a
nagycsoportos táncos gyermekekkel a foltvarrók találkozóját
a tornateremben. Nagy örömmel készülünk, hiszen mindig
szeretettel vártak bennünket.
A vendégek érkezéséig megcsodáltuk a kiállítást, ami szemet gyönyörködtető volt. Fontos a gyerekekkel megláttatni
a szépet, rámutatni, hogy kézi
munkával milyen szép tárgyakat lehet készíteni. A meghitt
beszéd után következtünk. A

gyerekek nagyon lelkesek voltak, úgy adták elő a műsort,
hogy látszott szeretik azt,
amit csinálnak, jól érzik magukat benne. Nagyon szépen
énekeltek, táncoltak. Meglepetésként varrott nyuszit és csoki
tojást kaptunk ajándékba. Szeretném megköszönni a szülők
támogatását. Jó volt látni, hogy
ott voltak velünk és a szombat
délelőttjüket szabaddá tették
erre az alkalomra!
Gremspergel Mónika
óvó néni

Majális
A régi szokásainkat felelevenítve április 30-án minden óvodánkban tartózkodó kisgyermek májusfát ragadt a kezébe
s felsorakozva, nagycsoportosok
a kicsik kezét fogva vonultak ki
a focipályára, megtartani majálisi ünnepségüket, ahol nagy
szeretettel várta őket Cseke
Ottó alpolgármester úr. A hos�szú séta után minden csoport
letelepedett egy árnyékos helyre, majd üdítővel és rágcsával
kezdte meg a májusi pikniket.
A program szabadon választott
játék volt, lehetőség nyílt focizni, hullahopp karikázni, ugráló
kötelezni és ugróiskolázni is. A
sok játék után visszasétált mindenki a saját csoportjába, hogy
elfogyassza az ebédet és alvással
pihenje ki a fáradalmait.

A bárányok
és Márton bika
látogatása
Szentpáli Csaba és Szentpáliné Futó Ágnes nagy szeretettel várta a Micimackó
csoportot állataik megismertetésére. Először egy fehér kis
báránykát sikerült megfogni
és a gyermekeknek megcirógatni, majd Márton bikához
sétáltunk, de őt óvatosan közelítettük meg, nehogy meg
zavarjuk. Csaba bácsi minden
gyermeknek adott egy marék
füvet, mellyel megetethették,
ez alatt röviden elmondtuk az
állat tulajdonságait, majd az
udvaron található régi kerekes
kút használatáról meséltünk.
Útravalónak Ági néni süteményt adott mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük a
lehetőséget és a vendéglátást.
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Művelődési Ház

Májusi népszokások

Május hónap neve a római
Maja, a termékenység istennőjének nevéből ered. De hívjuk
még: Ígéret havának - Tavaszutó havának és Pünkösd
havának is. Májusban több ünnepet, jeles napot tartunk számon, és sok kedves, szép, régi
eredetű népszokás is kötődik
a hónap harmincegy napjának
egyikéhez, másikához.
Május 1. - Munka ünnepe

Húsvét a Tájháznál

Húsvét előtti szombaton a
Tájházba vártuk az érdeklődőket, hogy együtt elevenítsük fel az ünnepi szokásokat.
Komendó Gabriella és Gelencsér Julianna népművészek
segítségével kipróbálhattuk,
hogy milyen a tojásberzselés
és a viasszal való díszítés. A
legkisebbeket a karámokban
nyuszik és bárányok várták, a
gyerekek szívesen simogatták
a kedves kis állatokat. Bores
Dávidéknak köszönhetően a
lovaskocsikázást is kipróbálhatták a vendégek. A délelőtt

folyamán gyermek néptáncosink remek előadását is láthattuk, majd a felnőtteké volt a
színpad, akik tavaszi és a Húsvéthoz kapcsolódó népszokásokat mutattak be. A program
zárásaként pedig a Húsvéti
kaland Nyulcsi Julcsival című
mesejátékot tekintették meg
az érdeklődők.
I.G.
Köszönjük mindenkinek,
akik munkájukkal nyuszikkal,
bárányokkal hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.

1890 óta a munkások
nemzetközi ünnepe. Eredete
a régmúltra visszavezethető.
Régen az egyház a Fülöp és
Jakab apostolokat ünnepelte e
napon, később Szent Józsefre,
Jézus nevelőapjára emlékeztek
e napon, míg 1891-ben a II.
Internacionalé a munkások
ünnepének nyilvánította május
elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először 1890-ben
ünnepelték felvonulással ezt a
nemzetközi munkásünnepet.
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a májusfa állítása is. A
májusfa a tavasz, a természet
újjászületésének a szimbóluma,
de jelenti a lányok elismerését,
a nagylányokhoz való tartozást. (Május elsejére virradóra
szokás állítani a nagylányok
háza előtt.)
A legények csoportokba
verődve, éjszaka állítják, ami
lehet sudár fa, vagy zöldellő,
virágzó ág. Szalagok, kendők,
virágok, üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá, néhol
egy kis táblát is akasztanak
rá, amelyen értékelik a lány
„magaviseletét”. Ezzel adták a
falu tudtára, hogy melyik lány
tetszik nekik.
Május 4. - Flórián napja
A tűzoltók védőszentje.
A legenda szerint ugyanis
imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Tiszte-

lete az újkorban élénkült meg,
és elsősorban Közép-Európára
volt jellemző.
Fagyosszentek:
Május 12 - Pongrác,
Május 13 - Szervác,
Május 14 - Bonifác napja:
Ókeresztény vértanúk napja. A népi megfigyelés szerint
a tavaszi meleg napok ezeken
a napokon hirtelen hidegre
változnak, nem ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a fiatal
palánták ne károsodjanak,
uborkát, paradicsomot, babot
általában csak a fagyosszentek
elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben
ilyenkor füstölnek.
Május 16. - Nepomuki
Szent János (a gyónási
titkot megőrző cseh
vértanú ünnepe)
Cseh vértanú szent, a hajósok, vízimolnárok védőszentje.
Szobrait víz közelében állítják fel. Ilyenkor zöld ágakkal,
gyertyákkal díszítik fel, hajóra
viszik és vízi körmenetet tartanak a tiszteletére.
Május 25. - Orbán napja
A kocsmárosok, kádárok,
szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak neki és
ünnepi körmenettel járultak
hozzá kérve tőle a bőséges
szőlőtermést.
Pünkösd
Időpontja változó (húsvét
utáni 50. napon tartják) május 10-e és június 13-a közé
eshet. A keresztény egyház a
Szentlélek eljövetelét ünnepli
e napokon. Az ünnephez kapcsolódnak időjárás-, és termésjósló hiedelmek is, ha ilyenkor
esik, jó termés várható. A régi
öregek e napokon zöld ágakat
tettek az istállókra, a házakra,
a kerítésre a gonosz szellemek
ellen.
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Megemlékezés

a németek 1946-os kiűzetéséről
Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érintetteket és
érdeklődőket

a május 26-án, hétfőn
16 órakor

kezdődő ünnepségünkre, melynek programja a következő:
– a kitelepítési emléktáblánál emlékezőbeszéd, koszorúzás
– a Kiss Kálmán Művelődési Házban folytatás
egy előadással, „A németek betelepítése
Magyarországra” címmel,
– ezt követi a német nemzetiségi oktatásban
résztvevő tanítványaink műsora
Közreműködik a Mezőfalvi Női Kar

Vándorkiállítás Fejér
megye népművészeinek
alkotásaiból
Április 26-tól közel három
héten keresztül láthatják az érdeklődők a Fejér megyében élő
népművészek munkáiból rendezett vándorkiállítást. A Magyarországi Alkotóművészek
Közép-és Nyugat-dunántúli
Regionális Társasága, a Fejér
Megyei Művelődési Központ,
valamint a mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében megnyíló tárlaton rég
elfeledett mesterségek mai
művelői mutatják meg, hogyan
lehet átörökíteni, újjáéleszteni
kézműves hagyományainkat.
A kiállításon 18 mester, köztük három Fejér megye Népművésze cím birtokosa tárja
közönség elé kompozícióit. A
népi művesség alapanyagaiból
készített dísztárgyak és használati eszközök új értelmet
nyerhetnek a modern világban. Bár az alkotóelemek természetszerűsége egyre inkább
kuriózummá válik, azonban a
hasonló alkalmak jó eséllyel
népszerűsíthetik őseink jelen
korban is helytálló technikáit.
Komendó Gabriella főszervező a vándorkiállítás bemutatójában a művek és alkotóik ismertetése mellett a népi

művesség mai nehézségeiről
is beszélt. Többek között elmondta, hogy nagyon nehéz
jó minőségű alapanyaghoz
hozzájutni. A fonalgyár megszűnt, a táj-jellegzetes színeket
szinte lehetetlen beszerezni.
A csuhé-babakészítők speciális kukoricafajtát keresnek.
A szalmakosárfonók nem a
nagyüzemi gazdaságból szerzik be a szalmát. Hazai gyártásban pedig lemaradtunk a
körülöttünk lévő államokhoz,
például Szlovákiához képest.
Állami támogatás kellene az
alapanyagokhoz, mert kicsiben senkinek nem éri meg
termelni, és szintén állami
segítség lendítene nagyot az
alkotói kedven is. A kihelyezett kompozíciók, használati
eszközök, dísztárgyak között
olyan darabokat is találunk,
melyet nemcsak nézni lehet,
de hangját is hallhatjuk. A
tárlaton jelenlévő és kiállító
Viasz Zoltán hangszerkészítő
kézműves rögtönzött bemutatót tartott a faragott furulyáján.
A Fejér megyei népművészek vándorkiállítását jó szívvel
ajánljuk!
H.L.

Tisztelettel:
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Makk Marcsi:
kismotoros találkozó
A Remalau Nonprofit Kft. szervezésében a Makk
Marcsi családi napközi fejlesztése Mezőfalván (TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0258) számú projektünk megvalósítása során a célcsoport számára biztosított szolgáltatások
részeként

június 1-jén
Gyermeknap és Családi nap

rendezvényt szervezünk.
A programról és azok helyszíneiről részletesebben a továbbiakban olvashat:

2014. 6. 1. vasárnap
Kismotoros találkozó
és családi piknik!

Találkozó helyszíne: Mezőfalva Piac tér. (9 óra 30 perc)
Közlekedési szabályok ismertetése,
Piac tér-József nádor u.-Kinizsi Pál u.38.
Indulás: 10 órakor korcsoportonként,(gyermekek életkorának és létszámának függvényében) műanyag motorral,
három- és kétkerekű kerékpárral (mindenki a saját járgányával).
Uticél: Mezőfalva Kiss Kálmán Művelődési Ház udvara,
ahol gyermeknapi családi piknikre várunk minden érdeklődőt, szülőt, nagyszülőt, kisgyermeket.
Ne felejtsék otthon a piknikezéshez szükséges elemózsiás
kosarat és a takarót. Sporteszközöket biztosítunk, a kellemes
családi kikapcsolódáshoz!
Az útvonalat a helyi rendőrség és polgárőrség biztosítja
számunkra.
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Ingyenes családés gyermekvédelmi
tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület
Székesfehérvári
Álláskeresők Egyesülete ingyenes jogi
tanácsadást indít család- és
gyermekvédelmi témakörben.
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken
10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS
06-20/562-96-19
TELEFONSZÁMON
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ivóvízdíj

Az április 23-án tartott
képviselőtestületi ülésen beszámolt a vízszolgáltató cégünk is. Az új szolgáltató műszaki igazgatója elmondta már
a szolgáltató-váltáskor is, hogy
ivóvízdíjunk finoman szólva
nem tekinthető túl magasnak.
Az alacsony vízdíj – amit a
rezsicsökkentés tovább apaszt
– mellett a cég nehezen tudja
ellátni feladatát.
A szolgáltatás rendben működik. Németh László helyben
nagyon jól végzi a munkáját,
és a kampányfeladatokban is
részt vesz. Nagyon jó dolog,
hogy Mezőfalvának van gazdája az ivóvízszolgáltatás vonatkozásában.
Kértük, figyeljenek oda a
tűzcsapok további cseréjére,
hogy esetleges tűzeset esetén
ezeket lehessen használni.

Az én falum - Mezôfalva

Két hellyel előrébb

Akadt öröm és bánat is a
mezőfalvi csapatoknál az eltelt öt forduló alatt. Megye
I-es csapatunk elmozdulva a 9.
helyről kettőt lépett felfelé, és
a hetediken várja a folytatást.
Az IFI maradt a 6. pozícióban.
Mezőfalva II. együttesünk két
találkozóval a vége előtt alaposan lecsúszott.
Remek időszakot tudhat
maga mögött elsőosztályú
együttesünk. A tavaszi forduló eddigi legeredményesebb
fordulóin összesen 10 pontot
sikerült gyűjteni. Masinka
László gárdájának még négy
találkozón kell bizonyítani,
amivel matematikailag a dobogó közelébe is elérhet. Azonban ez csak elméleti fejtegetés.
A valóságos eredményt majd
a végelszámolásnál láthatjuk.
Addig is alaposan fel kell
kötni azt a bizonyos "gatyát"!
A hátralévő mérkőzéseken
Martonvásár és Mór komoly
kerékkötője lehet a mezőfalvi
sikereknek. A Megye I. osztályú csapatunk lapzárta idején
elért eredményei: Mezőfalva
- Velence Bericap 1:1, Szár
- Mezőfalva 0:3, Mezőfalva Sárosd 1:2, Puskás Akadémia
II. - Mezőfalva 0:3, Mezőfalva
- Gárdony 1:0.
IFI fronton már szerényebb
mérleg. Igaz, ők eggyel kevesebb mérkőzést játszottak,
mivel a Puskás Akadémiának
nincs a bajnokságban U19-es
csapata. A négy forduló eredményei: Mezőfalva - Velence
Bericap 3:1, Szár - Mezőfalva
3:0, Mezőfalva - Sárosd 1:1,
Mezőfalva - Gárdony 3:1.
Megye III. osztályban sajnos nem számolhatunk be
jó hírekről. Masinka Csaba
együttese játékoshiánnyal és
sérülésekkel bajlódva sodródik a tabella alsó széle felé. A
hátralévő összecsapásokban
még lehetne 6 pontot gyűjteni, azonban a csoportelső és
harmadik ellen kevés esélyünk
van. Eredmények: Nagyvenyim - Mezőfalva II. 3:5,
Mezőfalva - Alap 1:2, DASE

- Mezőfalva II. 4:2, Mezőfalva
II. - Rácalmás 1:2, Kisapostag
- Mezőfalva II. 6:0.
Havi összefoglalónkban a
Mezőfalva - Sárosd találkozó
történetét választottuk:
IFI: Két egyforma tudású
együttes ikszelt a vasárnapi
találkozón. 0:1-es félidőt köve-

ütemben Gál érkezett. Fejesével Sárosd jutott előnyhöz.
0:1. Az első félidőben mindkét térfélen több helyzet is kialakult, de további találat már
nem akadt a hálóba. A pihenőt
követően ismét Sárosdnak sikerült bevenni az ellenfél kapuját. A 48. percben baloldali

tően Gombita Attila mentett
pontot és becsületet.
Nehéz helyzetben van a
mezőfalviak U19-es kerete.
Sok sérülés mellett játékoshiánnyal is meg kell küzdenie a
csapatnak. Az első félidő 38.
percében igazi tűzijátékot rendeztek a vendégek a mezőfalvi kapu előtt. Orosz kétszer
is menteni tudott, azonban a
harmadik lövéshez már nem
érhetett oda. Az első játékrészben hiába volt több helyzete
is a hazaiaknak, szünetről már
ezzel az eredménnyel fordultak
a csapatok. A második félidőben tovább folyt a kiegyenlített
küzdelem. Hol a sárosdiak, hol
a mezőfalviak kerültek helyzetbe. Az erőpróbát Gombita
Attila remek gólja döntötte el.
Jobb oldali támadásból a hos�szú sarkot lőtte ki. Találatával
megmentette Mezőfalva és a
csapat becsületét. 1:1.
Felnőttek: Hamar vezetést
szereztek a vendégek. A 7.
percben Dvéri állt fel szabadrúgáshoz a mezőfalvi 16-os
magasságában a jobb oldalon.
Kapu elé ívelt labdájára remek

bedobást újra az „öreg róka”
Dvéri játszotta vissza a mezőfalvi kapu előtt. A hazai védők
lemaradó sora előtt Gálnak
másodszor is remek alkalom
kínálkozott az előnynöveléshez. 0:2. A gól után bő negyedórát kellett várni a mezőfalvi
válaszra. Egerszegi buktatta
Viniczait. A szabadrúgást 25
méterről Móricz értékesítette.
Labdája a sorfalon átívelve a
bal alsó sarokban kötött ki, ami
egyben a mérkőzés utolsó gólját is jelentette. 1:2.
Edzői vélemények:
- Nem vallottunk szégyent
Sárosd ellen. Többször is mezőnyfölénybe kerülve tisztességesen helytálltunk. Rangadóhoz méltó, erős mérkőzés
volt. Ki lehet kapni egy ilyen
csapattól - Masinka László,
Mezőfalva.
- Nagyon rossz játékkal
nyertünk 2:1-re, de legalább
akart és küzdött a csapat Horváth Zoltán
(Mezőfalva sportéletét folyamatosan követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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KÖSZÖNET!
Köszönjük mindenkinek, aki

a Sportbált

bármilyen módon támogatta!
Külön köszönjük a Mezőfolt vezetőinek és
tagjainak, hogy a regionális találkozójukat előbb
befejezték, szabaddá tették a termet a báli előkészületekhez.
MEDOSZ SE

NAGY PÁL
Árpád utca 62.

80. születésnapodon
szeretettel köszöntünk:
Pisti, Tündike, Gábor, Dóri és Peti

Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni az unokatestvéreimnek, ismerőseinknek, a GWE vezetőségének és dolgozóinak, hogy
édesanyánk

Jurucz Józsefné
hantosi lakos

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
Köszönettel:

Szigeti Lászlóné és testvérei

Bozoki
Sándort
50. születésnapján
szívből köszönti és jó egészséget kíván:
Anyósa

FŰNYÍRÁST, IRTÁST
VÁLLALUNK!
Kaszával, traktorral,
igény szerint fűgyüjtéssel,
elszállítással mulcsozó technológiával egyaránt.
„A legkedvezőbb áron, extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800”
Mezőfalva központjában

ÜZLETHELYISÉG

KIADÓ
a Virágbolt mellett.
Érdeklődni lehet:

06-25-244-114

Nemzeti
Dohánybolt
Szeretettel várjuk vásárlóinkat
a most nyílt üzletünkben,

a Fehérvári út 18. szám alatt!
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 6 - 18 óráig
Szombaton: 6 - 14 óráig
Vasárnap: 6 - 12 óráig
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Szemetet szedtünk, virágot ültettünk

Rekord számú, közel 150160 munkáskezet sikerült hadra fogni a hétvégi szemétszedés és virágosítás során. Az idei
faluszépítő megmozduláson
három napon át szorgoskodtak az önkéntesek, hogy szebb
és élhetőbb környezetet varázsoljanak a falu utcáin, terein.
A három nap végén örömmel
mondhatjuk: kiemelkedő eredménnyel zajlott Mezőfalván a
2014-es TeSzedd és virágosítási akció! A program sikerességéről Sóki László a helyi
polgárőrség elnöke beszélt
lapunknak.
- A TeSzedd mozgalom
történetében több éve szervezi a mezőfalvi polgárőrség
a helyi intézmények, civilek
és önkéntesek munkáját. A
kezdeti "társadalmi rácsodálkozás" után mára rendkívüli
eredményekkel dicsekedhet
az akció. A település szeméttel
borított területein rendszeresen megjelenő aktivisták sikeresen vették fel a harcot a
környezetszennyezéssel szem-

ben. 2014-re döntő többségében megszűntek az illegális
lerakatok, ami ugyan nem azt
jelenti, hogy nincs, de egyre

kevesebb helyen kell felszámolni a szemétkupacokat.
Az országos akciónak és az
önkénteseknek köszönhető-

en nemcsak a hulladékhalmok
száma fogyatkozik, hanem
változik, fejlődik a környezettudatos szemlélet is.
A civilek, a diákok, az intézmények dolgozóinak bevonásával jó eséllyel adhatjuk vissza,
amit a felelőtlen ember elvett
a természettől és önmagától.
A hétvégi háromnapos
programon a civilek mellett
olyan intézmények is szerepet
vállaltak, mint a mezőfalvi lakásotthon diákjai és nevelői,
vagy említhetjük az érettségihez szükséges 50 munkaórát
elérni kívánó diákcsapatot.
A szemétszedéssel párhuzamosan zajlott a hagyományos
virágültetési akció, melyben
utcák, terek csinosodtak a mezőfalviak ügyes kezei nyomán.
Összességében elmondható,
hogy rendkívül sikeresen zárult az idei program. Minden
résztvevőnek nagyon köszönjük a munkát - fejezte be tájékoztatását Sóki László a helyi
polgárőrség vezetője.
Horváth László

Tisztelt Termelők!
Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
506-900
Kiss Kálmán Művelődési Ház:
506-832
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
06/20-277-3075
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
06/20-277-7638
Polgárőrség:
06/30-621-0712
Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop Ramóna:
506-837
dr. Tassy Péter:
506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
506-889
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
244-013
Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:
25/411-636

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Mezőfalva településen az illetékes falugazdász a következő időpontban tart ügyfélfogadást:
Kedd: 8 - 15.30 óra között
Helyszín: Kiss Kálmán Művelődési Ház

A falugazdász elérhetősége:
Sajti Csaba
Tel.: 06-30/375-0627

Véradás

Véradásra várják a segítőket, önkénteseket

2014. június 5-én
14 és 17 óra között
a Kiss Kálmán Művelődési Házban!

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. május 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005

