Az én falum

MEZŐFALVA
2014. július

Információs és közéleti havilap
REMEKÜL SIKERÜLT AZ IDEI FALUNAP IS

Fantasztikus vigasság
Tartalom
Mezőfalva kitüntetettjei

2-3. oldal

Nem lerakó!

3. oldal

Hulladékszállítás

3. oldal

Mezőfalvi vigasságok

4. oldal

Petőfi Sándor Általános
Iskola hírei

6-9. oldal

Ezüstérmes Mezőfalva
U16-os csapata

10. oldal

Július:

Szent Jakab hava –
Nyárhó – Áldás hava
– Tehéntor hava –
Aratás hava

A Mezőfalvi Vigasságok idén is nagy siker volt. (Részletek a 4. oldalon.)

Tankönyvtámogatást ad
az önkormányzat

Mezőfalva
Nagyközség Képviselőtestületének
Egészségügyi és Szociális
Bizottsága a 2014/15-es
tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel rendelkező
azon általános iskolai tanulók részére, akik nem esnek a
tankönyvpiac rendjéről szóló
2001. évi XXXVII. tv. 8. §.
(4) bekezdésében meghatározottak körébe – jövedelmi
helyzetre tekintet nélkül –
gyerekenként 3000 forint
(azaz háromezer forint)
tankönyvtámogatást bizto-

sít a szociális keret terhére
az alábbiak szerint:
A tankönyvtámogatást a
tanuló törvényes képviselője a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanuló
nevére kiállított, tankönyvcsomag árát tartalmazó, befizetést igazoló belföldi postautalványt, valamint az érintett
gyermek lakcímigazolványának bemutatása mellett a mezőfalvi polgármesteri hivatal
pénztárában ügyfélfogadási
időben a tárgyév szeptember
30. napjáig igényelheti.

A bizottság megkeresi a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a
tankönyvtámogatás pénztárból
történő kifizetéséről – a rendeletben és e határozatban foglaltak szerint – gondoskodjon.
A határozat alapja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes szociális ellátási
formák szabályozásáról szóló
10/2000.(VI.9.) számú rendeletének 18/B. §-a.
Molnárné Troppert Mária
bizottsági elnök

Augusztus 20.,
Lecsófesztivál!
A mezőfalvi augusztális
és Lecsófesztivál több éves
múltra, sikerekre tekinthet
vissza!
Idén is megrendezzük a
fesztivált augusztus 19-én!
Szeretettel meghívom
községünk lakóit, baráti
társaságait, civil szervezeteit, közösségeit az augusztus huszadikához kapcsolódó fesztiválra.
Töltsünk együtt egy
szép napot!
Márok Csaba
polgármester
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A kitüntetettek az első sorban, balról jobbra: Nagy József, Palló János, Zászlós Tibor, Erdélyi Józsefné, Bán Gergelyné, Baratiné Hevesi
Irén. A háttérben a képviselő testület tagjai

Bán Gergelyné

Mezőfalva kitüntetettjei

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete Mezőfalváért kitüntetésben részesítette Bán
Gergelynét, akire a Mezőfalván 35 éven keresztül pedagógusként végzett munkája
miatt szeretettel és tisztelettel
emlékeznek tanítványai és a
mezőfalviak.
Nyugodt, kedves, mosolygós személyisége közkedvelt
tanárrá és kollégává tette az
évek során. Nagyapja volt Kovács Ferenc, a nagy tekintélyű
kántortanító és iskolaigazgató,
aki a két világháború között
meghatározó
személyisége
volt a falu szellemiségének és
kulturális életének. 1998 és
2006 között képviselőként a
falu közéleti munkájában is
részt vett. A község kulturális és sportbizottságának vezetőjeként nagy szerepe volt
településünk mai kulturális,
szellemi arculatának kialakításában, amely még most is
meghatározó.
A Mezőfalvi Vigasságok
három napos hagyományának
megteremtése és szervezése az
ő nevéhez is fűződik. A falu
alapításának 190. évfordulójára való felkészülés, és annak

megvalósítása másoké mellett
az ő ízlését, szellemiségét és
gondolkodását is tükrözte. Türelme és nyugalma mindig jó
hatással volt az emberekre, és
nagy szerepe volt a közösségi
élet fejlődésében.
Baratiné Hevesi Irén

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete
Mezőfalváért
kitüntetésben
részesítette
Baratiné Hevesi Irént, aki a
Szülői Munkaközösség tagjaként, majd elnökeként nagyon
sokat tett azért, hogy az iskola
tanulói anyagi segítséget kapjanak. Emellett nagy gondot
fordított arra is, hogy a szülői
szervezet tagjait együttműködő
közösséggé kovácsolja. E tevékenységének sikerességét mi
sem bizonyítja szebben, mint
hogy a régi SZM-tagok nagy
lelkesedéssel járnak vissza a közösségbe, azért, hogy tovább segítsék társaik munkáját. Elnöklése alatt vált a munkaközösség
Mezőfalva életében aktív szerepet vállaló civil közösséggé.
Lelkesedése egész családjára
jellemző, jó példát nyújtva ezzel
a falu lakosságának arról, hogy
egy összetartó család milyen
nagy erőket tud megmozgatni
közösségünk érdekében. Tevé-

kenységének központjában a
GYERMEK áll, csupa nagybetűvel, hiszen teljes munkavégzése azt a célt szolgálja, hogy
a gyermekek életét könnyebbé,
szebbé tegye. Az ő aktív részvétele nélkül nem valósulhatott
volna meg számos községi ünnep, rendezvény, pl. a területi
néptánctalálkozó, a néptáncosok jubileumi ünnepei, nyári
táborai. Az egész falu részesül
azokból a javakból, melyek
megvásárlására ő tett javaslatot, beszerzését pedig elvégezte, pl. asztalok, sörpadok, evőeszközök, tányérok. Nevéhez
fűződik a faluszilveszter, amely
a település nagyszámú közönségét vonzza. Ez a rendezvény
mindig nagyon sikeres, bevétele
hozzájárul a gyermekek tanulói
környezetének szépítéséhez.
Erdélyi Józsefné

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete
Mezőfalváért
kitüntetésben részesítette Erdélyi Józsefnét, aki ifjú korától
nyugdíjba vonulásáig Mezőfalva közösségéért dolgozott.
Feladatai közé tartoztak az
olvasás megszerettetése, a
magyar kultúra közvetítése neves előadókon keresztül, vagy színházi előadások,

gyermekműsorok szervezése.
Akkoriban többször jártunk
budapesti színházakba színvonalas darabokat megnézni,
melyre nagy igény mutatkozott. Könyvtárosként kezdte
pályáját, később a művelődési
ház programjainak szervezésében is komoly részt vállalt
kolléganője, Szabó Istvánné
mellett. Később pedig egyedüli vezetője volt mindkét
intézménynek. Kettő cikluson
keresztül képviselőként is segítette a mezőfalvi kulturális élet
fejlődését, a sport lehetőségeit,
és az önkormányzat feladatait.
Ő volt a 10 éve elindított
„Mezőfalvi Vigasságok” egyik
szervezője és arculatának kitalálója.
Nem felejtjük el a falukutatás kapcsán általa szervezett emlékezetes falutörténeti
előadásokat sem. Tősgyökeres
hercegfalvi család sarjaként
lokálpatrióta módjára tette a
dolgát.
Halk szavú, kedves, mosolygós, toleráns egyénisége
mindig bizalmat és biztonságot nyújtott környezetének,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Emberséges vezetési stílusára szeretettel emlékeznek
volt munkatársai.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Kitüntetettjeink

(Folytatás a 2. oldalról)

Oláh László
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete József nádor Díjban részesítette Oláh Lászlót,
aki tősgyökeres mezőfalvinak
számít. Munkája ugyan a
szomszéd településhez köti, de
mindig nagyon odafigyel saját
falujára is. Korábban települési
képviselőként is dolgozott Mezőfalváért. A település intézményeinek báljait, a Mezőfalvi
Vigasságokat és a helyi sportot hosszú ideje rendszeresen
támogatja. A szociális tűzifa
szállításában is komoly segítséget nyújt, amellyel jelentősen
csökkenti az Önkormányzat
terheit. Hobbija a galambászat, amiben országos rendezvényt is szervezett a helyi
galambászokkal közösen. Az
önkormányzat és az intézmények mindegyike bizalommal
fordulhat hozzá, viszonzást
nem várva, önzetlenül segít
mindenkinek. Tudjuk, hogy
a nyilvánosságot nem kedveli,
de segítségét e díjjal szeretné
megköszönni Mezőfalva.
Nagy József és Palló János
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Mezőfalváért kitüntetésben részesítette Nagy József és
Palló János hangtechnikusokat,
akik odaadó és lelkiismeretes
munkájukkal már 2009 óta a
község rendezvényeit szolgálják.
Sokszor erőn felül teljesítenek, a
munkahelyüket és a családjukat
háttérbe szorítva egy -egy ös�szejövetel sikerének érdekében.
Hatodik éve minden községi
rendezvényen jelen vannak. A
gyerekeknek is számos alkalommal tartanak zenés délutánokat. Nemcsak a Kiss Kálmán
Művelődési Háznak segítenek
folyamatosan, hanem a többi
intézménynek is. Hangosítják az
óvodai, iskolai és a sportrendezvényeket. Mindketten mezőfalvi lakosok, komolyan veszik azt,
hogy mindannyiunk munkája
szükséges ahhoz, hogy igazi kö-

zösség legyünk. Ha valamilyen
rendezvény jól sikerül, őket is
büszkeséggel tölti el az, hogy az
ő tudásuk is benne van. Ha valamilyen oknál fogva egyikőjük
nem tud részt venni a rendezvényen, akkor a másik biztos, hogy
megjelenik, és precíz munkájával
biztosítja a műsor hangbeli lebonyolítását. Ha több esemény
van egy napon, akkor hozzák a
saját otthoni felszerelésüket is,
időt és energiát nem sajnálnak.
Munkájukat mindig önzetlenül,
ellenszolgáltatás nélkül ajánlják
fel.
Zászlós Tibor
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete József nádor Díjban
részesítette Zászlós Tibort,
akivel az Önkormányzat,
mint Mezőfalva legnagyobb
cégének vezetőjével folyamatosan kapcsolatban áll. Ő az
az ember, aki nem ajánlgatja
magát a segítségadásban, ennek ellenére bármikor kéréssel fordulhatunk hozzá. A Zrt.
által nyújtott támogatás mindenféleképpen személyéhez
köthető, hiszen e döntések
mögött mindig felelős vezetői jóváhagyásra van szükség.
A teljesség igénye nélkül meg
kell említeni a herzogsdorfi testvértelepülés tagjainak
elszállásolásában nyújtott segítséget, a 2013. március 15-i
rendkívüli hóhelyzetben a
település megközelíthetősége
és a külterületi lakók hó fogságából történő kiszabadítása
érdekében tett erőfeszítéseiket. A zrt. alapító tagja az Iskolafejlesztési Alapítványnak,
amin keresztül a gyerekek támogatása kiemelt céljai között
szerepel. Komoly feladatot vállal minden évben a Mezőfalvi
Vigasságok rendezvénysorozat
lebonyolításában, hozzájárulásuk az Önkormányzatnak
jelentős könnyebbséget és
költségmegtakarítást jelent.
Rendszeres támogatója a Mezőfalvi Medosz Sportegyesületnek, amellyel több, mint 100
gyermek sportolását segíti elő.

Nyári diákmunka

A beharangozott diákmunka kapcsán több olyan diákunk
is volt, aki már előre feliratkozott, hogy szeretne részt venni a programban. Összesen
54 gyermek volt, aki szeretett
volna dolgozni. Ezzel szemben
július és augusztus hónapra
összesen 19 lehetőséget kaptunk a munkaügyi központtól,
így ebben a hónapban 10, jövő
hónapban 9 diákot tudtunk
felvenni, őket alapvetően az
intézményekbe irányítottuk,

ahol a nyári takarításban segédkeznek.
Sajnálom, hogy nem tudtuk
mindenkinek lehetőséget adni
a nyári munkára, és abban is
biztos vagyok, hogy nem tudtuk mindenki megelégedésére
kiválasztani a 19 főt. Nehéz
döntés volt. Bízom benne, lesz
még ilyen lehetőség. Ha plusz
létszámkeretet kapunk a hátralévő hetekben, akkor természetesen értesítjük a kimaradt
diákokat.

Nem lerakó!
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a Kinizsi utcában lévő Páskom tó északi
részén tilos bármilyen hulladék, törmelék, vagy szemét
elhelyezése. Az önkormányzat
azért szereltetett fel oda térfigyelő kamerát, hogy az illegális szemetelőket tetten érje és
megbüntesse. Nyomatékosan
felhívom a figyelmét mindenkinek, nehogy beazonosítás

után a rendőrség megjelenjen
a lakásán, és tettének következményei legyenek.
Ha már a térfigyelő rendszer
szóba került, el tudom mondani, hogy megint olyan egyének
tetteit rögzítették a kamerák,
akik a kukák rongálásában lelték örömüket. A felderítés során
eljártunk az elkövetőkkel szemben. Reméljük, a jövőben ilyen
tevékenységet nem végeznek.

Hulladékszállítás
Több médiából is értesülhettek róla, hogy a Dunanett
Kft.-nek meg kellett felelnie
a törvényi változásnak, amely
előírja: 2014. június 30-ig közhasznúvá kellett válnia minden
közszolgáltatónak. A Dunanett
ennek az előírásnak az utolsó
napon tett eleget. Ebből adódóan voltak találgatások a határidő
lejárta előtti napokban, hogyan

Irtsák
a parlagfüvet!

A közfoglalkoztatás keretében most elsősorban a parlagfű-mentesítésen dolgozunk.
Kérjük, figyeljen mindenki oda
a saját terciájára, és irtsa a parlagfüvet, segítsen ezzel mindazokat, akik érzékenyek ennek
a súlyosan allergén gyomnövénynek a pollenjére.
Megfigyeltük, a csatornázási munkák után intenzíven jön
elő a parlagfű. Kérjük, segítsenek a mentesítésben!

és mint lesz a jövő. Hangsúlyozom: a szolgáltatás nem volt
veszélyben. A szemétszállítást a
Közép Duna-vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás szervezi,
és a társulásnak volt alternatívája arra az esetre, ha a Dunanett határidőre nem tesz eleget
az elvárásnak. De végül semmi
nem változott: a szolgáltató közhasznú szervezet lett.

Nyaraláskor

Felhívom a lakók figyelmét,
ha nyaralni mennek, vagy több
napra elutaznak otthonról, akkor a távollétüket jelezzék a
rendőreinknek, polgárőreinknek, szomszédaiknak, hogy legyen aki felügyeljen a házukra,
értékeikre, amíg pihennek!
Nem árt az elővigyázatosság! A szomszéd ébersége nagyon sokat segíthet ilyenkor!
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Sikerrel zárult idén is
a Mezőfalvi Vigasság

A Mezőfalvi Vigasság idén
is nagyon nagy sikerrel zárult.
Jó választásnak bizonyultak az
előadók. Számomra színfolt
volt, és büszkeségre adott okot
a mezőfalvi énekes gyermekek
fellépése. Örülök neki, hogy
ilyen fiatal tehetségek meg
tudták mutatni magukat a falu
lakossága előtt, és úgy gondolom a jövő reménységei lehetnek. Kívánok nekik sok sikert.
A pénteki rock est előtt
sajnálatos esemény történt.
Takács Tamást, a Karthago
együttes frontemberét perforált vakbéllel műtötték. Sajnálattal, de az orvosai tanácsára
lemondták a fellépést. Ezzel
finoman szólva is jelentős űr
keletkezett a programban. Ám
a szervezők kiváló huszárvágásával végülis a Lord zenekart
sikerült megszerezni, és az
együttes ismét remek hangulatot teremtett Mezőfalván.
Nagyon nagy sikert aratott a
mi Rock Boxunk. A kisújfalui
vendégeink szerették volna
az együttesünket elhívni magukhoz fellépésre, ám két zenésznek nem felelt az időpont,
amikor utazniuk kellett volna.
De a kisújfalui bemutatkozásról nem mondtak le, majd sort
kerítenek rá.

Rendkívül
szerencsések
voltunk, hogy ilyen kellemes
időben tudtuk megrendezni a Vigasságot. Hét elején,
közepén még esett az eső, az
lehűtött mindent, péntekre
viszont kisütött a nap, ideális
volt a hőmérséklet.
Az iskola egykor a Korokkultúrák pályázat keretében készítetett veremházakat, amelyek
idővel tönkrementek. Ezek újbóli hasznosításán gondolkodtunk. Megnézettem a Kemény
Feriékkel a nád tetőszerkezeteket, ám ők úgy nyilatkoztak,
hogy azokat nem lehet javítani. Ezért döntöttünk úgy, hogy
lábakra állítva, új nádborítással
felhasználjuk a tetőszerkezeteket. Mindig gondot szokott
okozni a sátrak felállítása, azok
darabszáma. Az elkészült új supák segítségével idén nem volt
gond a sátrak elosztásával, a
helyek kiválasztásával.
Látszódott, hogy a korán
jött aratás sokakat elszólított
a falunapról a földekre. A vadászok, gazdák sátrából többen
hiányoztak a mezőgazdasági
munkák miatt. Ám ettől függetlenül nagyon sokan vettek
részt a rendezvényen, és mindenki megtalálta a magának
való programot.

Számomra nagy megelégedéssel zárultak a versenyek.
Mindenki pozitívan fogadta
annak idején a kezdeményezésemet, hogy a Danczi Pista
bácsi emlékére hozzunk létre
egy borversenyt. Ez idén is
nagyon jól sikerült. A főzőverseny szintén: finomabbnál
finomabb ételeket készítettek. Néhány versenyző csak
a dinsztelésig jutott, mire le
kellett adni a mintákat. De a
versenymunkák szépen díszítettek és kiválóak voltak. Gratulálok mindenkinek.
Idén ötven vendég érkezett
Kisújfaluról, a partnertelepülésről. Vendéglátásukat flottul
megszervezték most is, a konyha gondoskodott az ellátásukról.
Nagyon jól érezték magukat.
Színfoltja volt még az idei
Vigasságnak a felújított kemence. Szentpáli Balázs óriási szerepet vállalt a sütésben: a
nagycsaládosok több mint tíz
tepsi süteménnyel érkeztek,
amit ki kellett sütni. Annyi
volt a feladat, hogy még a saját
töltött káposztáját sem tudta
betenni a kemencébe.
Ha bárkinek barátai jönnek, családi összejövetelre
használni szeretnék a kemencét, bárkinek biztosítjuk a le-

hetőséget a sütésre, megfelelő szakmai irányítás mellett.
Mert ez a kemence nem az
enyém, nem az önkormányzaté, hanem mindannyiunkké. Jelezzék, ha élni kívánnak
ezzel a lehetőséggel!
Atrocitás nem történt a Vigasságon, ami nagyon jó érzéssel tölt el bennünket.
Egy település akkor tud
sikeres lenni és eredményeket
elérni, ha sokan-sokan tesznek
a közösségért. Ezeket a tetteket igyekszünk minden évben
kitüntetésekkel
elismerni,
megköszönni. Meggyőződésem, nem haláluk után kell
elismerni a helybéliek tetteit,
hanem az életükben. Ebben a
törekvésben partner a képviselőtestület is, nem szabad fukarkodni a köszönetekkel, a dicséretekkel. Mert bizony nagyon
sokan tettek azért is, hogy ez
a Vigasság ilyen színvonalas
legyen. A közmunkásokat
például külön is kiemelném,
mivel az ő érdemük az is, hogy
a supák felállításra kerültek a
helyszínen, és minden a helyén
volt, a mezőfalviak szép környezetben jól érezhették magukat az idei falunapunkon is.
Márok Csaba
polgármester
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K

iss
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Zumbadélután
Közel negyven fő részvételével, (köztük három csoport a
helyi Fitt Klub, a dunaújvárosi
csapat és a balatonboglári zumbások) tartottak remek bemutatót a szombat délutáni zumbapartin. Az iskola tornatermébe
meghirdetett táncos alakjavító
rendezvényen lányok, asszonyok
hozták a legjobb formájukat.
Tánc, zene és nőies idomok mellett remek hangulatú eseményen
égethettük a kalóriákat.
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Művelődési Ház

Használt
ruhatárolók

Használt ruhatároló konténereket helyeztek ki a falu több
pontján.
A rászorulóknak nagy segítség a még használható ruha.
Az ECO Textil Alapítvány
tárolóit a József nádor utcai
Eprecske boltnál, az önkormányzat előtti parkolóban és
az Öregek Napközi Otthona
előtt találhatják az adakozni
szándékozók.
A kihelyezett konténerek
nem szeméttárolók – hívta fel
a figyelmet Sóki László önkormányzati képviselő, akit a tárolóknál kaptunk mikrofonvégre.
Arra kérik a lakosságot, hogy
csak olyan ruhákat dobjanak
be, melyeket még maguk is
felvennének. Tehát nem rongyokra lett kitalálva a gyűjtés!
A képviselőtestület legutóbbi döntése alapján nyílt meg a
lehetőség, hogy az alapítvány
három helyen kihelyezhesse
a konténereket. Igyekeztünk
olyan területeket választani,
ahol a biztonsággal megoldható a gyűjtés és felügyelet. A
ruhanemű az alapítvány segítségével jut majd el a rászorulókhoz, köztük a mezőfalviakhoz is – tájékoztatta lapunkat
az önkormányzati képviselő.
Mezőfalván a korábbi
években volt példa a szelektív
hulladékgyűjtésre, de a konténereket nagy részt szeméttel,
növényi hulladékkal töltötték
meg. A projekt akkor megbukott! Az önkormányzatnál a
döntéssel abban reménykednek, ezúttal működőképes lesz
a kezdeményezés. Sajnos nem
rajtuk múlik, hanem az itt élő
embereken!
Horváth László
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Búcsú
és köszönet
Szeretnék
köszönetet
mondani az iskola szülői
munkaközösségének
nevében minden ballagó diákunknak a rendezvényeinken való lelkes részvételért,
a műsorokon nyújtott felejthetetlen produkciókért. További tanulmányaikhoz sok
sikert és kitartást kívánunk.
Egyben szeretnénk megköszönni a búcsúzó osztályok
munkaközösségi tagjainak:
Fekéné Szigeti Violának,
Gombitáné Németh Tímeának, Tóth Jánosnénak, Slemmer Emesének és Nagy Lajosnénak a többéves munkájukat. Köszönettel tartozunk
a végzős diákok szüleinek is,
akik többen önzetlenül segítették a munkánkat éveken
keresztül.
Baratiné Hevesi Irén
SZM vezető

Sikeres
papírgyűjtés
A munkaközösségünk által meghirdetett tavaszi papírgyűjtés ismételten rekord
mennyiséggel zárult. Közel
17 tonna papírt sikerült összegyűjteni a szorgos kezeknek.
A munkában minden osztály
részt vett. Köszönettel tartozunk kicsiknek, nagyoknak,
szülőknek,
nagyszülőknek,
pedagógusoknak
egyaránt.
Ezúton is szeretném megköszönni minden kedves segítőnknek a munkáját, és külön
köszönetünket fejezzük ki a
vállalkozónak, aki ismételten
elszállította a nagy mennyiségű
papírt. Kérjük a kedves olvasókat, hogy szeptemberben, az
őszi akcióban is segítsék a gyerekek munkáját a gyűjtésben.
Baratiné Hevesi Irén
SZM vezető

HÍREI

Windisch Tanulmányi Díj

Az ismert vállalkozó, Bakonyi Ferenc 2007-ben alapította
a Windisch Tanulmányi Díjat,
amellyel a nagyszüleinek állít
emléket, mert nagyon tisztelte
őket, és szerette volna, ha létük hosszú ideig benne marad
a köztudatban. A nemes felajáló egymillió forintot különített
el arra a célra, hogy tíz éven
keresztül jutalmazhassa a jó
tanulókat. Az első öt évben a
dunaújvárosi Szórád iskolában
szolgált a díj, mert a vállalkozó
ott tanult gyermekkorában.
A Szórád megszűnésekor
döntött úgy Bakonyi Ferenc,
hogy az elismerés a mezőfalvi
Petőfi Sándor Általános Iskolában folytassa jótékony „pályafutását”, mivel a nagyapja
Hercegfalván született, onnan
került Dunaújvárosba.
A Windisch-díjat minden
tanév végén az a 8. osztályos
diák érdemelheti ki, akinek a

tanulmányi átlaga ötödiktől
nyolcadikig egyenletesen kiemelkedő volt, valamint példás
a magatartása, a viselkedése és
erkölcsisége az iskolán kívül is.
Bakonyi Ferenc nem titkolt célja, hogy a díjjal, illetve
a mellé felajánlott 100 ezer
forinttal a szerényebb anyagi
lehetőségekkel bíró családok

gyermekének a továbbtanulását szeretné segíteni minden
évben.
A Windisch-díjat a vállalkozó más irányú elfoglaltsága
miatt idén Ijjas Gizella adta át
ünnepélyes keretek között.
Az idei díjazott Ágoston
Réka, aki nagy örömmel fogadta az elismerést.

náns épületkomplexuma. A
várat a XIII. században határvárként építették. A törökellenes háborúk idején a nyugat
védelmező bástyája volt. 1626
óta az Eszterházy család tulajdonában van, napjainkig őrzi
jelentős műgyűjteményüket.
A nap hátra lévő részét St.
Margarethenben töltöttük, ahol
a gyerekek a vidámparkban önfeledt szórakozásnak adhatták

át magukat. Fegyelmezettségből és bátorságból ismét jelesre
vizsgáztak. Fárasztó, de élményekben gazdag nappal zártuk
a hetet.
Köszönöm a szülőknek,
hogy lehetővé tették gyermekeik számára, hogy részt vehessenek a kiránduláson, továbbá
kollégáimnak a nap folyamán
nyújtott segítségüket.
Hajas Györgyné

Ismét Ausztriában
jártunk
A tanévben már harmadszor
léptük át a szomszédos Ausztria
határát tanulmányi kirándulás
keretében, azonban ez az utunk
sokak számára még nagyobb izgalommal járt, hiszen elsőseink
első alkalommal vehettek részt
ilyen számukra új eseményen.
Május 24-én az 50 diákból 17
tanuló képviselte az 1. a osztályt,
akikről méltán állíthatom, hogy
példamutató magatartásukkal
határainkon túl is öregbítették
iskolánk hírnevét. Természetesen ugyanez elmondható a busz
minden utasáról. Programunk
első részében ellátogattunk
Forchtensteinbe, ahol bejártuk Fraknó várát, Burgenland
egyik legismertebb jelképét. A
Rozália-hegység nyúlványán
már messziről feltűnt domi-

7

Az én falum - Mezôfalva
AZ ÉV PEDAGÓGUSA, MEZŐFALVÁN

Pedagógusünnep

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 2014.
június 5-én Dunaújvárosban,
a Bartók Művészetek Házában köszöntötte a térség pedagógusait. A nagyszabású,
az ünnepi alkalomhoz méltó
rendezvényen sokszínű, változatos műsorszámokkal és diákrajzokból készített emléklappal kedveskedtek a tanítóknak,
tanároknak. A pedagógusok
közül kiemelt figyelmet kaptak az idei évben nyugdíjba
vonuló tanárok, illetve a jubiláló, ezüst-, arany- vagy gyémántdiplomás pedagógusok.
Mezőfalvát Danyi Andrásné,
Margó néni képviselte, aki az
idei évben vehette át aranydiplomáját a Győri Tanítóképző
Intézetben. A tankerület fontosnak érzi, hogy egy tartalmas
életpályát lezárva is figyelemmel kísérje kollégáinkat, s
minden évben méltóképpen
emlékezzen meg a legidősebb
pedagógus korosztályról.
Az est másik kiemelt csoportja azon pedagógusokból
állt, akik e tanévben országos
elismerésben részesültek, illetve kiemelkedő munkájuk
eredményeképpen tanítványaik értek el országos sikereket. Örömmel jelenthetjük
ki, hogy Mezőfalva büszke
lehet pedagógusaira, hiszen
a tankerület tanárai közül sokan büszkélkedhetnek csodálatos sikerekkel a humán tárgyak, és a művészeti tárgyak
tekintetében is. Balláné Spitz
Mariann a „Vigyázz! Kész!
Pénz” országos döntőjében
III. helyezést ért el diákjaival.
Barta Mónika tanítványa egy
országos fotópályázat I. díját
érdemelte ki. Hajas Györgyné
a német nyelvi színjátszókkal
hozta el az I. helyezést az
OLIMA versenyről. Erika
néni Bonis Bona Díjban is részesült Kiváló Tehetséggondozó kategóriában. Nyulasiné
Lakos Angéla Bonis Bona Díj
büszke tulajdonosa Kiváló

Tehetségsegítő munkájáért.
A művészetoktatás tankerületi munkaközösségének vezetőjeként Angéla az ünnep
megszervezésében is jelentős
szerepet vállalt.
A meghívott vendégek között a rendezvény támogatójaként számos település polgármestere, köztük Márok Csaba is
megtisztelte jelenlétével az ünnepet. A központi ünnepségen
túl a helyi hagyományoknak
megfelelően a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány is
méltó módon megemlékezik a
pedagógusok áldozatos munkájáról. Az idei évben az „Év
Pedagógusa” megtisztelő címet
Molnárné Troppert Mária kollégánk kapta.
Kolléganőnk teljes életpályáját településünk oktatásának szentelte. Az iskolában
úttörő szerepet vállalt a német nemzetiségi nyelvoktatás
meghonosításában. Marika
különös figyelemmel fordul
Mezőfalva történelmi múltja
felé, gondosan ápolja közösségi emlékezetünket, színvonalas rendezvények szervezésével gondoskodik a méltó
hagyományőrzésről. E tudását
szívesen megosztja tanítványaival. Lelkesen motiválja őket a
néphagyományok felelevenítésére.
Új hagyományokat is teremt, melyre jó példa az iskolások számára szervezett
Márton-napi lampionos felvonulás, vagy az idegen nyelvi
karácsonyi ünnepek bevezetése
és lebonyolítása.
A hosszú évek lelkiismeretes munkájának köszönhetően számos versenyeredmény,
nyelvvizsga jelzi magas színvonalú szakmai munkáját. Az
idei évben a legkiemelkedőbb
eredménye egy területi német
szépkiejtési versenyen elért I.
helyezés.
Szívből gratulálunk az Év
Pedagógusának, és minden
kollégánknak köszönjük egész
éves munkáját!

Ballagás

A tanév utolsó napja a 8.
osztályosok ballagási ünnepével zárul Az idei évben három
ballagó osztálytól búcsúztunk
el. Ennek az ünnepi alkalomnak évek alatt kialakult
hagyományai vannak. A 7.
osztályosok megható műsorral búcsúznak társaiktól, a 8.
osztályosok pedig beszéddel,
dallal köszönnek el iskolájuktól és tanáraiktól. Az évfolyam
legkiemelkedőbb eredményeit
elérő diákjait könyvjutalommal
és értékes díjakkal ismertük el.
Jassó Mária 8.b osztályos
tanuló nyerte el a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány által adományozott "Év
Diákja" címet, aki jeles tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő közösségi munkát
végzett az elmúlt nyolc évben.
Nem csak osztályának, hanem
az egész felső tagozatnak is
meghatározó, pozitív személyisége. Mivel a zenében és
a táncban is egyaránt tehetséges, a művészetoktatásban
két tanszakon is tanult. Itt
megszerzett tudásával, kitartó szorgalommal épített művészetével, számos iskolai és
községi rendezvényen bűvölt
el bennünket. Kedvenc tantárgyaiból gyakorta vett részt
iskolai és területi versenyeken,
ahol előkelő helyezéseivel vív-

ta ki elismerésünket. A művészetek területén és tanulmányi
munkájában elért eredményei,
társaihoz való viszonya, bájos
egyénisége kiemeli őt a tanulói
közösségből.
A Windisch Alapítvány a
tavalyi év után idén is megajándékozta iskolánk egy tanulóját.
A díj elnyerésének feltétele a
jó magaviselet, a tehetség, a
rendkívüli szorgalom és segítőkészség. Mindezek mellé
szép tanulmányi eredményt
is fel kell mutatnia a jelöltnek,
aki a középiskolai tanulmányai
támogatására fordíthatja a 100
000 Ft-os adományt. Iskolánk
8.b osztályos tanulója, Ágoston
Réka részesült a megtisztelő
kitüntetésben.
Iskolánk tantestülete által alapított Útravaló Mosoly
Díj jutalmazottja Gárdonyi
Kata, aki sokéves művészeti
tevékenységéért, és közösségi munkájáért kapja e rangos
díjat. Kedves egyéniségével,
jó tanulmányi munkájával,
szorgalmával pozitív példa a
tanulói közösségünk számára.
Mindhárom díj jutalmazottjának szívből gratulálunk,
az alábbi idézettel kívánunk
további sikereket nekik: „Aki
elment, az elment, de aki egyszer
nálunk volt, az többé sohasem
mehet el egészen.”
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A kitűnő tanulók névsora

A 2013-2014. tanév versenyeredményei
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BRAVÚROS EREDMÉNY FIATALJAINKTÓL...

Ezüstérmes Mezőfalva U16-os csapata!

Bravúros tavaszi menetelésének köszönhetően, serdülő
csapatunk csoportjában a 2.
helyezést érte el. A bajnokság
elején a célkitűzés az 5-7.hely
valamelyikének megszerzése
volt, amit az őszi záráskor a
tabellára pillantva megállapíthattunk, hogy sikerült teljesíteni, hiszen együttesünk
az 5. helyen várta a tavaszi
folytatást.
Nos, ez a folytatás igen emlékezetesre sikeredett, hiszen
a kilenc bajnoki mérkőzésből
nyolc győzelemmel és csupán
egy vereséggel zárva a tavaszt,
a szépen csillogó ezüstérem
lett a fiúk jutalma! Értékét
még emeli, hogy létszámproblémákkal küzdve, az U14es csapatból kellett többször is
feltölteni mérkőzésekre a keretet. Az alapemberek mellett ezt
a szerepkört a fiatalabb játékosok maximálisan megoldották.
Ha létszámunk szűkösebb is a
kelleténél, eredményünk jelzés
értékű, hogy a meglévő játékosaink értéket képviselnek,
ami saját felelősségünk, hogy
tovább fejlesszünk és megtartsunk a jövő számára!
Tavaszi eredményeink: Mezőfalva-Seregélyes5:0, Mezőfalva-Szabadegyháza
10:1,

Mezőfalva-Pusztaszabolcs
4:0, Mezőfalva-Lajoskomárom 10:1, Kálóz- Mezőfalva
0:9, Sárosd-Mezőfalva 1:3,
Cece- Mezőfalva 4:1, Mezőfalva-Sárszentmiklós 3:1, Baracs- Mezőfalva 0:3
A góllövőlista 3. helyén
Liszkai Krisztián végzett 37
góllal!
A dobogó: 1. Sárszentmiklós, 2. Mezőfalva, 3. Seregélyes

Akik ezt az eredményt elérték: Papp Martin, Suplicz
László, Antal Ádám, Kertész Norbert, Márok Bencze, Csuka Marcell, Horváth
Zsolt, Árki Milán, Török
Dávid, Takács Richárd, Kókány Bence, Győri Krisztián,
Liszkai Krisztián, Takács Bence, Erdélyi Norbert, Németh
László, Varga Tibor, Gombita

Gergő, Antal Dénes. Edző:
Südi László
Köszönetemet
fejezem
ki mindenkinek, aki ehhez a
szép sikerhez hozzájárult, az
egyesületnek,
kollégáknak,
szülőknek és természetesen a
játékosoknak!
Bízva a hasonló folytatásban: GRATULÁLOK! HAJRÁ MEZŐFALVA!
Südi László

Mezőfalva központjában
Kovács Anna Kinizsi utca 2/c

Annácska!
Névnapod alkalmából sok szeretettel köszöntünk!
Köszönjük a jóságodat, szeretetedet!
Akik Téged nagyon szeretnek:
Marika nénike, Rozika néni,
Kati néni, Béla bácsika!

ÜZLETHELYISÉG
KIA D Ó
a Virágbolt mellett.
Érdeklődni lehet:

06-25-244-114
Wittmann
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Bolya István
halálának 1 éves
emlékére

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:

509-876

Óvoda:

506-987

Általános iskola:

506-930

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

506-900

Könyvtár:

506-985

Kiss Kálmán Művelődési Ház:
Rendőrség ügyelet:

506-832
510-510

Tóth Viktor (körzeti megbízott):

06/20-277-3075

Polgárőrség:

06/30-621-0712

Remsei Tamás (körzeti megbízott:
Orvosi rendelő:

06/20-277-7638

dr. Prajda-Pop Ramóna:

506-837

dr. Kosztándi-Molnár Éva:

506-889

dr. Tassy Péter:

506-925

Védőnő:

506-888

Gyógyszertár:

244-013

Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:

a szerető család

25/411-636

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:
Baracs, Nagykarácsony, Nagyvenyim, 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”

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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Nyáron is fogadják a gyerekeket

Nemcsak gyerekmegőrző,
hanem igazi családi napközi...
A Makk Marcsi Családi
Napközi népszerű és kedvelt
tartózkodási helye az aprónépnek. A vakáció ideje alatt
csak két hétig szünetelnek,
így nyáron is fogadni tudják
az igényeket. Szeptemberben
lesznek ötévesek. Az indulásról, az eltelt időszakról és a
jövő terveiről beszélgettünk
Juhászné Bokor Brigittával a
családi napközi vezetőjével.
- 2009-ben hiánypótló szolgáltatásként alakult a
Makk Marcsi Családi Napközi. A bölcsődéskorúak ellátásának hiánya hívta életre a
vállalkozást – kezdte ismertetőjét Juhászné Bokor Brigitta.
Az ötlet a jelenlegi háziorvos
Dr. Prajda-Pop Ramónától
származik, akivel együtt dolgoztunk a dunaújvárosi kórházban, és gyermekszülést
követően nagyon szeretett
volna visszamenni. A szűkös
anyagi helyzet és a bonyolult
adminisztrációs feladatok leküzdése után 7 gyerekkel indult a gondozás. Ekkor még
a József nádor utcában alakítottuk ki a helyünket. Két év

múlva a helyi önkormányzat
támogatásával új helyszínen
a Semmelweis utcai lakásban
építgettük „fészkünket”. Közben fejlődött az technikai ellátottságunk, rengeteg játékot,
fejlesztőeszközt sikerült beszerezni a különböző pályázatok
segítségével. Egy újabb ötlet
nyomán bővítettük az életteret. A meglévő helyiséget
összenyitottuk a szomszédos
ingatlannal. Só-szobát, udvart
alakítottunk ki, így próbáltuk
komfortosabbá, sokoldalúbbá
tenni a napközi szolgáltatását.
Mára 14 gyerek tartozik a fel-

ügyeletünk alá. A családi napközi nem egy zárt intézmény.
Nyitottak vagyunk minden
kezdeményezésre, és mi is szívesen mutatjuk meg magunkat
a községi rendezvényeken.
Legutóbb például saját
szerezésben családi pikniket
rendeztünk gyermekmotoros
felvonulással, ahol sokan megismerkedhettek a nálunk folyó
nevelő munkával. Hozzánk is
sokan látogatnak, ha csak ismerkedési szándékkal is, aztán
a végén itt ragadnak. Születésnapi zsúrokat tartunk. Ennek
megszervezését, lebonyolítását

vállaljuk nemcsak a hozzánk
járó gyerekek számára, és még
számos érdekes programot
kínálunk. Szerencsére nagy az
érdeklődés.
Ősztől továbbra is két
csoportot indítunk. A családi
napközi nevelői összetétele
– két gondozó és két nevelő
óvodapedagógusi és egy fejlesztőpedagógusi szakképzettséggel – garancia a gyermekek
megfelelő elhelyezésére. A
nyári szünetben csak augusztus utolsó két hetében tartunk
szünetet.
Az óvoda takarítása és felújítása ideje alatt az odajáró
gyerekek ellátását is meg tudjuk oldani. 200 Ft-os óradíjért
nálunk elhelyezhetik a szülők
a gyerekeket. Szeptembertől
pedig hárman is jelentkezhetnek a megüresedő helyekre fejezte be rövid ismertetőjét
Juhászné Bokor Brigitta.
Szeptemberben ötéves lesz
a kisgyermekeket gondozó
intézmény. Az első jelentős
évfordulót igazi nagy bulival,
habpartival egybekötött szülinapi rendezvénnyel ünneplik a
Makk Marcsisok.
Horváth László

Nyári szünetben összevont
ügyelet az óvodában
Július 31. és szeptember 1.
között zárva tart az óvoda.
A vakáció beköszöntével
összevont ügyelettel működik
a Mezőfalvi Tündérkert Óvoda. Júliusban gyakorlatilag
végig csökkentett létszámmal
üzemel az intézmény. A napi
10-15 gyermek felügyeletét három dajkanéni és négy
óvónő látja el. A kötetlen
szabadtéri programok mögött azonban már elindultak
az évi szokásos tisztasági és

felújító munkák. Július 31től szeptember 1-ig zárva tart
az intézmény. Ottjártunkkor
megtudtuk, nemcsak az óvoda helyiségeinek éves nagytakarítását végzik el, hanem
nagyobb felújítási munkák is
sorra kerülhetnek, mint ajtó és
padlóburkolat csere.
A nyári szabadságot az
intézményben töltő gyerekek
azonban ebből csak annyit
érzékelnek, hogy sokkal több
óvó szem figyel rájuk.     H.L.
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